
Byfræs 3 Analyse

Det var et byfræs med fart 
på. Både Jes og Poul satte 
Endomondorekorder i 
orienteringsløb.

Post 1:
Poul og Jes ser den lille sti 
og sparer lidt vej. Torben 
forsøgte den østlige vej, 
men den var længere. 
Jes har mest fart og fører
hele løbet

Løbet blev primært afgjort
på løbshastighed. Jes løb
sammenlagt længst, Per
kortest.

Post 2:
Stort set 
samme 
vejvalg.

Post 3: 
Per valgte 50 m 
ekstra sydligt, 
men løber også 
forbi posten og 
må tilbage. Han 
overhales her af 
Torben og Poul

Post 4:  Jes spilder 50 meter ved den sydlige rute. 
Per overser at der er adgang til P-pladsen fra 
græsplænen og løber en større omvej



Post 5:
Enighed. Jes kan ikke
længere holde tempoet,
men har et stort forspring
der holder løbet ud.
Per sætter til gengæld fart
på og generobrer
andenpladsen

Post 6:
Enighed – ruterne er lige 
lange. Pouls måles kortere, 
men han bruger telefon-
GPS, der ”skærer hjørner”

Post 7: 
Både Jes og Per satser 
forgæves på et hul gennem 
det grønne



Post 8: Poul falder i søvn ved rattet og 
løber for langt mod nord, og falder langt 
efter Torben. Torben finder en lidt kortere
vej end Per mens Jes forsøger noget
lignende, men laver parallelfejl og ender i 
krat.

Post 9:
Nord og syd er lige 
langt. 
Jes og Poul er faktisk
heldige at komme til
selve posten nordfra.
Kort og signatur kunne
godt læses som at der 
er lukket mellem 
bygningerne.

Post 10: 
Pers udløb bliver 
lidt længere, men 
det reddes 
gennem en privat 
låge halvvejs ☺. 
Torben er lige ved 
at smutte samme 
vej men opdager 
sin fejl, og løber 
tilbage.

Pouls postangreb 
er muligvis 
kortere, men helt 
sikkert sparer han 
nogle højdemeter 
– de andre havde 
en stigning op til 
posten.



Post 11:
Fire helt forskellige vejvalg:
Jes’ nordlige er for langt – også lille bom ved posten, som 
underholdning til teatergængere
Poul var tættere på stregen og løb kortest
Torbens valg havde mindst stigning
Pers valg virker som det bedste kompromis mellem stigning og distance

Målpost: 
Igen fire vejvalg, cirka lige lange.
Torben og Poul har nok mindst klatring.


