
Ærede trolde og aspiranter. 

 

Jeg var den eneste der forsøgte at opnå point ved weekendens løb i Fejsø Plantage. 

Desværre uden held, men den manglende succes kan jeg dog ikke skylde på 

hverken turarrangøren, vejret eller terrænet. 

 

Jeg havde ellers sat næsen op efter succes, efter det for en uge siden lykkedes mig 

at opnå de 2 første point, og da skoven tilmed ligger i min kones hjemegn, og 

vejret tilsmilede deltagerne med solskin, mente jeg alt pegede den rigtige retning. 

 

Belært af at jeg en uge tidligere havde løbet i 3 timer uden vand, havde jeg denne 

gang taget et væskebælte med, og det var heldigt, idet jeg heller ikke denne dag 

kom forbi nogen væskedepot. 

 

Det viste sig at der kun var to deltagere der startede på 20KM. Den anden løber så 

desværre ekstremt hurtig ud, og han fortalte, at han ugen forinden havde ligget 

sammen med vinderen helt frem til post 15. Jeg kunne derfor regne ud at de blev 

en ensom dag i det Vestjyske terræn, og det viste sig at holde stik, da jeg allerede 

frem mod post 1 blev sat af.  

 

Vi løb på 20 år gamle GI kort i et område præget af ganske få højdekurver så det 

var indimellem ganske svært at finde posterne, men det lykkedes nogenlunde, 

selvom jeg naturligvis lavede en klassisk fejl med at ramme en vej, som jeg løb ud 

af uden at checke kompas. Jeg benyttede i stedet lejligheden til at drikke mit 

medbragte vand og studere kort, mens jeg stille og roligt bevægede mig mindst 

700 meter i den forkerte retning. (Hvornår lærer jeg det?) 

 

Mange poster var anbragt godt skjult, så man skulle meget tæt på, inden man så 

dem, så det tog ofte lidt tid at finde posterne. I flere tilfælde måtte jeg tage et 

ekstra indløb, via hvad jeg havde udpeget som sikkert indløb på det gamle kort. 

Jeg havde også et par succesoplevelser med at finde svære poster efter lange 

indløb.  

 

Ved post 26 skulle jeg finde et grøftesammenløb. Jeg tog et udenoms vejvalg med 

en del ekstra meter, men med 100 % sikker indløb langs med den ene grøft. Det er 

meget vådt langs denne grøft, som jeg følger ca 250 meter frem til sammenløbet, 

men ak ak ak, der er ingen post. Jeg kan se, der er et andet grøftesammenløb ca 

150 meter længere sydpå. Jeg løber derned, men heller ikke her er der nogen post. 

Jeg løber tilbage til det rigtige sammenløb og afsøger hele området (Det foregår i 

vand til midt på læggene). Jeg må desværre erkende at posten ikke er der.  

 

Jeg mærker også nu at venstre læg er meget øm måske af at gå i det kolde vand, 

men jeg er også bange for at det kan være en begyndende fibersprængning (Jeg 

skal løbe Vasa Løbet på ski på søndag, så en fibersprængning vil være en 

katastrofe). Både på grund af den manglende post og på grund af risikoen for en 

fiberskade vælger jeg derfor at sprænge de sidste 9 poster over og bevæge mig 

mod mål. 

 

I målområdet havde man hørt om den manglende post, og man kunne fortælle 

historier om en hundelufter, der var set i nærheden, men der var ingen, der havde 

gjort noget for at rette op på fejlen. Lidt ærgerligt, men det er nok vilkårene for 

denne type løb. 

 

En sjov dag, men også ærgerligt med de manglende point, nu bliver jeg vist nødt til 

at løbe Wild West. 

 

Vi ses derude 

 

Aspirant Poul Henning 


