
 

Rapport over posterne i skoven 
 

Der var i alt 42 poster (+ 3 startposter) på de fire baner, hvor de faste poster blev tjekket 12.september 2017. 

En af posterne har aldrig eksisteret (!) – undskyld til dem der løb bane 1. Den eksisterer kun i min Condes-fil over 

posterne, og fatter ikke hvordan den havde sneget sig ind...  

En anden post blev besøgt af to baner, og så passer pengene med de 40 poster i findveji.dk. 

På bane 1 var der også en post, hvor pælen ligger ned oppe i lavningen nær toppen af 

bakken. Det er nummer 35 ovenfor. 

På bane 2 var alt ok 

På bane 3 var signaturen lidt forkert på Findveji post 1 i min Condes-fil (på 

findvejikortet er stikrydset anderledes end seneste baggrundskort). Den korrekte 

signatur er ”nordvestligste stikryds af flere i postcirklen”. Hvis baggrundskortet i 

findveji.dk ændres, skal cirkel og beskrivelse så lige justeres. 

Post 3 var godt groet til. 

Post 7 er groet meget til – terrænet er med  meget underskov skulle jeg hilse og sige. 

På bane 4 var det post 9 der var tilgroet. Den står i lysegrønt i en slugt og skal måske 

have en ny placering. 

 

Den genetablerede post 4 på bakken  

i Christiansminde har det godt! 

 

  



En smule analyse af løbene 
 

Faste poster er for de flestes vedkommende tæt på stierne, så der var ikke så meget tvivl om vejvalgene. 

Der kom dog et par film ud af det : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtCFA4gfDTe7Q9M6x0WXtYPx7W0IPC8iE 

 

og en række GPS tracks ligger også på 3drerun: 

http://3drerun.worldofo.com/?id=-448310&type=info 

Bane 4 
Der var ikke så meget uenighed om vejvalget 

ud over post 5, hvor Poul straffes for at vælge 

den korte vej gennem underskov. 130 

sekunder koster det. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtCFA4gfDTe7Q9M6x0WXtYPx7W0IPC8iE
http://3drerun.worldofo.com/?id=-448310&type=info


Bane 1 
Folks tider afhang selvfølgelig af, hvor længe de brugte på 

at lede efter post 2, som aldrig har eksisteret. 

Ole sparede sit knæ og holdt et behersket tempo. Til 

gengæld ser han en smutvej igennem boligblokkene, hvor 

man ikke behøver krydse det lyserøde. 

Poul er ikke specielt gode venner med Stevneskoven. Jeg 

kan også selv nikke genkendende til at have problemer i 

den skov. 

  



Bane 2 

 

Her er Oures gæsteløbere med blåt. Mest bemærkelsesværdigt er, at både Torben og Oure har parallelfejl ved post 

4. Torbens kan se på filmen på Youtube. Til gengæld var det vist kun Torben der huskede at finde alle 10 poster. 

Bane 3 

 

Her har vi kun tracket fra gæsteløberne fra Oure. Jeg kan ikke se, om de fandt post 1 i første eller anden passage. Det 

var deres første bane den dag, så de skulle nok lige læses ind på kortet. Der er meget krat mellem 6 og 7, fornemmer 

man, og det var også meldingen derude. 


