
 
 
Beretning fra I Troldens Fodspor 2009 
 
En håndfuld håbefulde mænd og kvinder fra OK Roskilde mødtes relativt tidligt søndag morgen 
(nogen havde været til fest til kl. 2.30) for at sætte kursen mod HG og det årlige fidusløb kaldet I 
Troldens Fodspor. Normalt har medlemmer af arrangørforeningen De Barske ikke selv mulighed 
for at opnå point ved deltagelse, undtaget dog aspiranter, som kan opnå op til 2 af de i alt krævede 9 
point hvis løbet gennemføres inden for tidskravet. Som aspirant ville jeg selvfølgelig ikke lade 
denne chance gå fra mig. Turen til Næstved forløb uden problemer, flere af de andre i bilen havde 
deltaget tidligere og vi fandt derfor let HG’s klubhus. 
 
Selvom vi var i god tid var der allerede en del biler på parkeringspladsen. Ved indskrivningen viste 
det sig at vi skulle løbe med klippekort i stedet for SI-brikker. De 2, der havde betalt for lejebrik fik 
senere mulighed for at få deres penge tilbage (med over 40 poster på den lange bane havde det 
måske også været svært at skaffe lejebrikker nok). For deltagerne på den lange bane var der opsat et 
minikort over ruten, med start ved Basnæs, ca. 10 km. syd for HG’s klubhus, så jeg satsede på at der 
blev en eller anden form for transport til start. Stortrolden bød velkommen og vi fik instruks om at 
der ville afgå transport med 3 biler for os på den lange bane. Overtrækstøj ville blive transporteret 
tilbage til mål. 
 
Køreturen sydpå gennem Næstved by føltes meget, meget lang – nok mest ved tanken om at der 
ikke var nogen genvej hjem… Vejret så ud til at arte sig, en anelse regnstænk og en jævn vind var 
vist det hele. Vel ankommet til en vej i udkanten af en skov (=starten) fik vi den sidste instruks. En 
etape på GI kort fra 1962, med indtegnede grøfter og diger rimeligt intakte, passage af grøft mellem 
post 6-7 på udlagt alustige p.g.a. døde rådyr i vandet. Personer over 0,1 ton passage med 
forsigtighed. Nogle ikke indtegnede hegn kunne med fordel passeres højre om og der ville komme 
en bred grøft mere, hvor der ville være opsat tovværk til at holde fast i ved passage. Start med 1 
minuts interval, de hurtigste sidst. Karen og Maren – feltets eneste kvindelige deltagere – valgte at 
starte først og så fulgte vi andre efter i nogenlunde orden. 
 
Så gik starten, GI kort fra 1962 i 1:15.000, løb for langt, nåede og klippede post 3 først ! En rigtig 
skidt start, da posterne lå tæt og vi startede med 1 minut imellem os. Nå – det jævner sig vel. 
Tilbage til vejen og ind til grøfteenden. Ud til vejen igen og ned til endnu en grøfteende og videre til 
den nu kendte post 3. Stort set alle løbere var i skoven nu. Ved post 5 mødte jeg de 2 piger og løb 
fra dem videre til post 6 (grøftesammenløb). Valgte at springe over grøften med rådyrene ca. 20 
meter vest for stigen og skulle bare fortsætte nordpå langs grøfterne til skovvejen som jeg regnede 
med var der endnu. Yes – bingo – der var skovvejen, men hvor var det lige præcis jeg kom ud på 
den ? Pigerne havde indhentet mig igen og løb mod vest i lidt for hurtigt tempo til mig (på det 
tidspunkt vidste jeg ikke at de begge er ultraløbere, den ene vist nok dansk mester på 100 km). Nå – 
vi nåede post 7 næsten samtidig og sammen med 4-5 andre, der måtte have taget et andet vejvalg. 
Post 8 var på skrænten af en gammel grusgrav – let at se, men besværlig at komme over til. På vej 
til post 9 løb jeg helt alene igen, men nåede posten (digeknæk) før de andre.  
 
Kortskifte til o-kort fra 1993 1:10.000. Kortskifte OK – sidstepost = start på nyt kort. Men ændrede 
tætheder og nye hegn m.v. gjorde det til lidt af en udfordring. Mødte de andre igen, men løb videre 
på eget vejvalg. Jeg fandt snart ud af hvorfor de andre ikke ville med på min skæve kompaskurs. Øv 
– bagud igen. Posten skulle være en lavning i noget, der nu var helt overgroet med brombær og hvor 



stibilledet var ændret en del. Ud til marken, fast udgangspunkt og ind i moradset igen. Ramte den 
store vej, som var bagkanten. Ind igen, med vejen som udgangspunkt. OK de andre havde heller 
ikke fundet posten i første hug, så vi nåede den samtidig. Post 2 var en lysning i gammel granskov, 
tjah – jeg ville nok have lagt den længere mod NV, men pigerne fandt den da til sidst. Videre til 
post 3 – grøfteende i åben bøgeskov (flere af dem, tak). Så igen lidt uoverensstemmelser mellem 
kort, terræn og postplacering ved post 4. Valgte at løbe med Leif og Bjarne, men så skete det igen – 
mit snørebånd var gået op. Med mit første løb som aspirant i hukommelsen vidste jeg at jeg skulle 
time tidspunktet for binding med omhu, hvis jeg skulle løbe Leif og Bjarne op bagefter. OK – næste 
stræk så ud til at være en del løbearbejde, så snørebåndet blev bundet og strategien lykkedes. Vi 
kom lidt for langt ud til marken, men fandt let posten i kanten af mosen. Løbestræk til post 6 – også 
her var der lidt ændringer i bevoksningen på det bakkede og uvejsomme grusgravsterræn. Post 7 var 
en lavning oppe på toppen af en bakke. Væskepost – yes – det var vel også på tide at tanke 
depoterne op. Mødte 3-4 andre løbere og fortsatte samlet mod post 8, stærkt forhindret af de 
voldsomme brombærranker. Nå – over et dyrehegn til post 9 og kortskifte. 
 
Luftfoto 2009. Bemærk – 1:5.000. Post 1 skulle være en lavning i den nordligste af en række 
lysninger, inde i en grantykning. Med en udtynding i granerne som adgang nåede vi lysningerne, 
fandt også et grøftesammenløb med et manillamærke på, men ingen post. Fortsatte mod NØ og 
fandt posten. Til post 2 skulle der være vej det meste af vejen og åben skov/lysning det sidste 
stykke. Vi glemte lige det med målestokken og kom alt for langt, tilbage igen og ned ad lysningen, 
klippe posten og ud mod en gård med ridebane og svømmepøl. Videre op i bakkerne i et diffust 
terræn, hvor vi nåede kanten af en grusgrav. Den var ikke med på kortet, igen for langt. Tilbage og 
ned i en anden tidligere grusgrav til posten. Slut med luftfoto. 
 
GI kort 1995 1:15.000. Tvungent vejvalg med kantløb gennem et markområde til en grøft som 
skulle passeres ved brug af 2 udspændte reb, hvor man kunne gå på line på det ene og holde fast i 
det andet. Da Bjarne var kommet næsten over lød der eder og forbandelser, klippekortet var røget i 
åen og flød hastigt med strømmen ! Bjarne efter og i andet forsøg lykkedes det med foden at få fat i 
elastikken og bjærge klippekortet. Sådan ! Et længere løbestræk over en pløjemark og så op i 
bjergene (Fladså Banker) på noget der må være 5 meter kurver. Post 2 skulle være en lavning, men 
må nok siges at være noget diffus i området, men klippet blev den. Videre på kurven oppe til noget 
jeg først troede var sand (hvor finder man signaturerne til GI-kort ?), men som viste sig at være en 
tæt granskov. Så et længere løbestræk – udenomsvejvalg på landevejen så ud til at være oplagt. 
Videre til post 4, som skulle være en udløber oppe. Igen bakker og desværre en lidt skæv kurs, men 
Bjarne fandt posten (selvom han først troede det var den forkerte). 
 
O-kort 1:5.000 – en skov jeg genkendte fra et VTR løb. Igen bakker og for første gang syntes jeg at 
trætheden i benene begyndte at melde sig. Men der var flere bakker som skulle passeres, 3 af 
posterne med tilføjelsen ”oppe”, bare for at understrege postplaceringen. Efter 5 poster i bakkerne 
lidt mere afslappet løb gennem et villaområde, med næste post ude i et parklignende naturområde, 
med 2 nemme poster. Men hvad nu ? Kortskifte 310 grader, 250 meter ! Den fik jeg aldrig rigtig 
tommelfingerkompasset til at acceptere, så jeg fulgte blindt efter Leif og Bjarne.  
 
Sidste kort. Målestok og datering ukendt, formentlig et o-kort i farve, muligvis et bykort at dømme 
efter de mange områder i den brun/grønne farve. Væskepost igen, Leif og Bjarne var vist ikke 
tørstige, men jeg tog lige en tår. Op forbi vandtårnet og ned i fårefolden til slugten, ud på asfalten 
og videre ned gennem byen. Poster i parkanlæg ved statuer og anden kunst. Fulgte omfartsvejen 
rundt til et parkanlæg, forbi en større bygning (rådhuset ?) og tilbage i noget, der lignede skov. Post 



6 lå lige ned til en vandrig grøft som kun kunne passeres på én måde. Dejligt at få kølet tæerne… 3 
poster tilbage, men ikke mere duracell. Rent luntetrav, uden den store lyst til at søge alternative 
vejvalg. Sidsteposten var et hul i en tæthed 3 og så ned til boldbanen og løb i mål. 
 
Yes – 2 point hjemme og kold saft i mål. Stortrolden tog imod klippekortet. Afsted til stadion, hvor 
der ventede et dejligt varmt bad. Forbløffende tomt omklædningsrum, indtil det gik op for mig at 
jeg havde været ude i mere end 3 timer. Kim fra OKR var også kommet hjem, havde været uheldig 
og var løbet lige ind i et af de mange hegn, så han havde en flot bule fra tråden på tværs af låret.  
 
Tilbage til HG’s klubhus, hvor der var øl, vand og kaffe til rimelige priser, samt dagens ret i form af 
ris og kylling i sur/sød sovs. Præmier til de bedste piger og drenge, herunder de 2 piger som vandt 
dameklassen på den lange og Carina Meyer fra OKR, som vandt den korte bane. 
 
Vores chauffør på udturen søgte en afløser til hjemturen. Mærkeligt nok stod der ingen i kø til den 
tur, men Claus tilbød at genoptage diskussionen om fællesantenneforeningens nedlæggelse, bare for 
at holde chaufføren vågen. Vi nåede Roskilde igen kl. 15.00, godt trætte efter strabadserne i 
Næstved og omegn. Endnu et godt arrangement fra De Barskes hånd. 
 
Aspirant Lars 
 


