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 Det var en topmotiveret  gruppe der tog afsted til weekendens strabadser i Feldborg. der var dømt snevejr   
hvilket der også kom, både om natten og i løbet af  selve løbet. Ialt blev det til ca. 12-15- cm. ( hvilket gjorde 
det til en nem opgave at følge sporet fra de hurtige løbere)  dog med den undtagelse, at nogle af dem de kun 
skulle løbe 16 km. og derfor godt kunne finde på at løbe en anden vej end os 4 andre barske. ( Jan  
aspiranten + stortrold, Lars, Svend-Erik og Kaj ). Stortrolden havde sørget for at vi  havde et sted at 
overnatte. Og Lars havde sørget for de kulinariske dele  med kødsovsen og  spagettien , andre havde sørget 
for lidt årgangslimonade og  lidt gammelt øl fra sidste jul !!!( ellers udmærket ) Efter aftensmaden lod vi os 
inspirere af Roger Moore  og 007  enkelte  trak et par torsk i land under seancen , og en enkelt 
kommenterede  / citerede hvad der skulle ske i  de næste 5 sek. af filmen !!!. eftermorgen maden  afgang 
mod stævne pladsen, godt afsted  kommer Lars pludselig i tanke om at han har glemt et par sko,   så der 
måtte ringes til Bed and Breakfast igen og  høre om vi måtte komme igen senere. 
  
Vel ankommet til S C  måtte vi konstatere at vi var de første der var kommet  så der var god plads til at 
klæde om. 
Arrangørerne  kom så med dagens overraskelse: Svend -Erik havde vundet en lodtrækningspræmie ved 
løbet i Nørlund  det var et gavekort til alle vinterlang i Nord Kredsen i 2010   ikke dårligt 5 stk. med fri startret. 
  
10 min før start var der samling og der  blev trukket en løber frem der hed Carl  det viste sig at han  havde 60 
års fødselsdag og fejrede den med at løbe 16 km. langdistance i Feldborg. der blev selvfølgeligt sunget  
behørig fødselsdags sang for ham og der blev overrakt 3 flasker god vin. 
  
Afsted til starten . bane 1 og 2 afsted kl. 10 00  i en stor flok . Lidt forvirring da de hurtigste løbere  valgte at 
gå til en forkert punkthøj  men  hurtig blev det opdaget og så kørte toget ellers afsted.Post 2og 3 var hurtige 
poster og så et langstræk uden udfordringer på ca.1800 m ned ad en sti. derefter 6 hurtige poster der  var 
OK at finde  pga. sporene i sneen fra de hurtige løbere.så 2 gode poster der var lidt orientering i at finde . 
(For mit eget vedkomne løb jeg alene fra post 2 og så frem til 18.  )  fra post  13-14 var der Ca. 1600 m. ad 
stier men også lidt i terræn men ikke den store udfordringer.ligeledes  post 15  samme distance, men så kom 
der   en smutter til 16. jeg kom ikke langt nok frem og ledte  Ca. 200 m. for tidligt, indtil jeg pludseligt stod på 
et brandbælte  og kunne se en punkthøj 200 m. væk Så afsted hen og klippe og videre ( kostede 4 min ) 
post 17 kedeligt stræk på 1500 m. uden  andet vejvalg end ad stierne. post 18  burde være nem men der var 
et par detaljer på kortet og en indhegning som snød ca. 200 m. her blev jeg hentet af Svend-Erik  og så fandt 
vi 19 først øv 19-20-21 rene løbe hen ad vejen poster.22 et stræk på 1200 m. rimeligt nemt  uden det store 
orientering afsted til  23  men hov der var en stor vej pludseligt  hvor fanden kom den fra?  nå tilbage 100 m.  
vi var  løbet forbi på 40 m. afstand uden at tænke på den ( meget kort  distance derfor  for hurtig forbi ) post 
24 et langstræk på 1800 m  kedeligt ad stierne  og kun de sidste 250 m. var der behov for at være kreativ , 
da der lå væltede træer på alle stierne. Altså ind imellem træerne  og så krydse alle grendigerne. posterne 
24 og25 lå ved nogle søer der ikke kan bære 0,1 tons  ergo våde fødder. Derefter et langstræk  rimeligt 
nemt  troede vi  for der var kommet en vej extra der ikke var tegnet på. Så vi troede allerede vi var ved det 
store kryds men snydt . Der var 500 m. endnu øv . Ind og finde et dige ( der var sgu mange der godt kunne  
bruges til formålet  efter kort søgen fik vi lokaliseret det store dige  og klippet den også. Post 27  ca 800 m. 
møg kedeligt ud over en åben mark hvor  postplaceringe kunne udpeges 600 m. væk. 28 endelig en post 
med lidt udfordring i Svend- Erik fik lov at bestemme vejen  udover alle de der små  knolde ( for mig er det 
bare krims krams de der små brune  streger der flyder ud ) Det var jo 1: 25 000 kort så det var noget  småt 
noget. afsted til  29 det var bare om at komme i den rigtige retning og når man så kom ud på det åbne stykke 
så kunne posten ses 400 m. væk. I mål begge to på 3 timer og 14 min  Kolde men ikke så trætte som det 
kunne være.  
  
I målet kom så dagen anden store overraskelse  Jeg  havde vundet samme præmie i dagens løb, som 
Svend- Erik havde sidste løb  så der er fri start til mig i 5 løb i nord kredsens vinterlandistance løb  i 
2010. Efter de obligatoriske  kagestykker mm. kørte vi så retur til BB og hentede  Skoene til Lars . Jan 
benyttede lejligheden til at brokke sig over regningen og fik 300 kr. refunderet. Ikke så ringe endda.På vejen 
derfra og hjemad blev det  med stort flertal besluttet at Lars er aspirant til de Barske og også til de lilla 
bukser . Efter  et pitstop for at tanke kaffe var vi vel hjemme i Ringsted for at aflevere Lars og 
Jan.Undervejs  blev Lars mange  gjort opmærksom på det med de dersko , så mon ikke han skal kunne 
huske dem til næste gang. 
  
Tak for en god og hyggelig tur   Fra den Barske Kaj 
  
 
 


