
Jes mod Thomas Vinder: Jes med 49 sekunder De værste Poster: Rød=Jes, Blå=Thomas
(Tirsdag den 24.11.2015, 2. byfræs)

Kum. Forspring Postforskel

Postvindere: Jes 4 2 Thomas Jes POST Thomas POST 1 139 1 139

1 Uafgjorte 1 6 2 98 2 -42

5 7 3 69 3 -29

4 3 4 70 4 0

5 162 5 92

De bedste Poster: 6 78 6 -85

Jes POST Thomas POST 7 -45 7 -124
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De bedste vejvalg:
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1 Thomas Genvej

5 Thomas Genvej

7 Jes Genvej

3 Jes approach

4 Thomas approach
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Head-to-head
Sum af Jes Laptid

Sum af Thomas Laptid

Post
1 2
3 4
5 6
7

Type
LANG

Vinder
JES
THO...
UAFGJ...

Kommentare fra Jes til Thomas:
Vi har samme vejvalg på de første 6 poster.
Bortset fra mine fejl: 
Mod post 1 løber jeg først forkert (misser en sti), og tæt på posten tror jeg også jeg ser en anden sti -rute på kortet. 
Mod post 4 løber jeg først mod den sti, jeg havde valgt, men ombestemmer mig så til dit valg. 
Mod post 6 tager jeg det forkerte hegn og kommer rigtig meget på afveje.

Mod målposten vælger vi så ud fra vores stedkendthed. 

Jeg fumler som bekendt med vejvalget mod især post 1 og 5 men også lidt post 4. 
Jeg løber dog konstant noget hurtigere, så jeg æder på dit forspring når jeg ikke klovner. 
Jeg tror også du bruger mere tid på at afsøge legepladsen ved post 6.

Mod målposten løber vi dog lige hurtigt, men jeg får fundet en 350 meter kortere rute, og det er nok til at hente og passere dig, selvom jeg går 
og leder efter målposten på den forkerte side af klubhuset.

Jeg tænkte, at jeg måske havde valgt en rute med for mange højdemeter til sidst (ned i bunden af Tvedvej, op på ørkildsbakken , ned til bækken 
og op på nyborgvej), men ifølge urene klatrede du mere. 

I forhold til Sebastian ligger han typisk 20% hurtigere end os. Post 3 slår vi ham dog begge. Post 6 er jeg tæt på ham. 

Løbet i 3drerun er her (løbsanimation): 
http://3drerun.worldofo.com/2d/index.php?idmult%5B%5D= -318048&idmult%5B%5D=-318046&idmult%5B%5D=-318047

Vores “haler” er som udgangspunkt 1 minut lange, så har du en ide om tidsforskellen. Det er ikke så godt kalibreret i bunden som i toppen...
/Jes


