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Aktiv ferie med orienteringsløb i 

det sydeuropæiske. Ruth og 

Mogens tog turen syd over til 

Jurabjergene i de franske alper  

tæt ved grænsen til Schweiz.  Det blev til træningsløb, ekstra 

sprint løb og 4 løb i konkurrencen.  Der var ca. 2.000 

deltagere fra 29 nationer, så der var mulighed for at bruge 

sine sprogkundskaber og tegnsprog.  Det var meget fine løb, 

som for sprintens vedkommende foregik i en gammel 

historisk by og skov løbene ved et skisportssted i ca. 1.000 m 

højde med masser af kalkstensklipper og selvfølgelig 5 m kurver.  Vejret var koldt 5-8 

grader.  Danskerne er gode til sprint, så både Ruth og  

Mogens vandt sprintløbene i henholdsvis D70 og H70. 

I den samlede stilling blev det til en 3. plads til Mogens 

medens Ruth havde et 

fejlklip (sprang sidste-

posten over på en af 

etaperne).  Der var tale 

om en bærepose med 

lokale præmier så som 

et ur, madvarer hvor  

det bør nævnes en ost, som har lagret i en af de 166 underjordiske 

forsvarsværker, som Frankrig har opført i begyndelse af forrige århundrede.  Osten har ligget sammen 

med 80.000 andre 45 kg tunge oste i det lokale  

fæstningsværk.  Der bliver også tid til at møde 

orienteringsløbere fra den anden side af jorden. 

Her er det Jean og Basil Baldwin, Goldseekers  

Orienteering i Australien. 

Det var dem meget  

magtpåliggende, at vi kom  

omkring Australien hvis  

vi besluttede at tage til  

WMO i New Zealand i 2017. 

   

 

 

 

 

   

 

   

Nogle af de mange hylder med kvalitet ost ligger til lagring. 

 



Mogens Hansen, 2015-08-24 
 

 

 

 

 

 

 

 

Turen gik så tværs over Europa til Tjekkiet nærmere betegnet de  
Bøhmiske alper hvor klubben i Novy Bor for 20. gang arrangerede  
et 5 dages løb. Det blev til træningsløb, microsprint og 5 skov orienteringsløb sammen med ca. 1.600 

deltagere fra 26 nationer. Terrænet er for hovedparten sandstensklipper, med 
høje søjler ind imellem. Gode kort i  
fremmed terræn med 5 m kurver.   
Nogle stigninger på D70’s korte baner  
sneg sig op på lige under 200 m.  
Vejret var meget varmt hvilket vil sige  
temperaturer mellem 36-43 grader på  
løbstidspunktet. Det var helt befriende,  
når aftensmaden kunne tilberedes i 32 graders varme.  Danskerne var også her 
gode til sprint, da både Ruth og Mogens vandt deres klasser. 
Der bliver altid sørget godt for  
løberne med mad og drikke 
og som noget nyt havde militæret 
opsat badetelte med varmt vand, 
som gjorde godt efter løb i den  
stegende varme.  Resultaterne 
i de 5 løb blev en 3. plads til både 

Ruth og Mogens i D70 og H70. 
Her i Tjekkiet var der fine Bøhmiske glas i præmier, hvilket  

passede godt til egnen, hvor man kunne købe fine ting til  

glashylden.  Her var der venner fra Uslar, Tyskland (Uslar arrangerer 5 dages løb ca. hvert 3. år). Klubben fra 

Uslar plejer at deltage både i Danish Spring og Påskeløbene.  

 
  

 

 

 

 

 

Posterne ligger næsten altid 

for foden af klipperne  

   

   

       

        

   

 

 

Microsprint med indlagt labyrint 

 

 


