
Jeg har gps track og strimmel fra Per, Jes og Nicolai. 

Så er der GPS fra Poul. 
Fra Thomas og Kristian har jeg blot strimmel

Desuden fulgtes jeg (Jes) lidt med Jakob Q, der var 
startet 1 minut før, så jeg skriver også lidt om ham.

Analyse af Lakkendrup 

Post 1-3:
Per tager det roligt de første 3 poster og løber en 
lidt mere direkte rute til 1, mens vi andre passerer 
grøften på stien først. 
Poul får en rigtig skidt start på 2 og 3
Rutevalgene til 2 og 3 er ret ens, Nicolai tager stien 
bagom til 3.

Tider: Jes, Kristian og Nicolai kommer samtidig til 
post 3 (lige godt 6 minutter) Per er 40 sek. efter, 
mens Thomas har bommet post 1 og har tabt 4 
minutter, Poul næsten 6 minutter.



Post 4-5:
Begge poster løbes lige på, med lidt sti-støtte. 
Nicolai vinder med den korteste strækning, 
Per tager det stadig roligt, mens Pouls 
frustrationer fortsætter på post 5.

Tider: Thomas tabte 30 sek på post 4, og Poul 
godt et minut på 5. Resten løber ret ens.
Jes har fået kontakt til Jakob Q her og tager en 
lille føring

Post 6:
Det er lettere at gå ud på stien, som alle andre 
end Jes vælger.

Tider: Jes taber 10 sekunder i forhold til de 
fleste. Det ser ud til at Poul klogt vælger et 
lavere tempo for at komme tilbage på kortet.

Post 7:
Forskellige varianter af udløb og 
indløb. Hvor meget skal man skære?

Tider: Kristian og Nicolai er lidt 
hurtigere og nu fører Kristian.

Det ser ud til at Jes løber hurtigst ud 
fra 6, Per er hurtig på stien, mens 
Nicolai kommer hurtigt ind til 7.



Post 8:
Et tricky indløb, hvor Jes leder lidt sammen 
med Jakob Q. Per tager den dog i første hug og 
sætter samtidig fart på. 

Post 9:
Jes vælger det hvide lidt tidligt og 
kommer efter Per, der har fart på ude 
på stien, trods at Per løber 90 m 
længere

Jeg har ikke Pouls splits så jeg kan ikke 
se om det er indløb eller udløb ved 8 
der koster.

Tider: Nicolai har givet ekstra gas her og tager nu føringen blandt de 
5, der har lagt splits i facebook tråden. 

Tider: Jes 
smider 
næsten et 
minut, og 
Thomas er 10 
sekunder 
efter de 
fleste.

Post 10-11:
To vendeposter, der tages lige på i 
nogenlunde ens tid.

Jakob kommer til at løbe lidt forbi, så 
Jes mister kontakten med ham for en 
stund.



Post 12:
Enighed her. Det er bare 
ikke Pouls dag…

Tider: Per har næsten 
hentet Jes nu

Post 13:
Godt et minuts fejl af Jes her sender Per foran
ham, og ude i skoven på dagen overhalede Jakob 
Q igen Jes her.

Post 16:
Den store sti 
virker
hurtigere.

Tider: Nicolai 
mister 30 
sekunder i 
forhold til 
Kristian, som 
kommer i 
front og 
denne 
placering 
mellem de 5 
strimler 
holder løbet 
ud: 
1. Kristian
2. Nicolai
3. Per
4. Jes
5. Thomas

Tider: 
Thomas og 
Kristian har 
løbet 
tilsvarende 
tider på 
posterne 
12-15

Post 14-15: Enighed. Vejvalg til 15 er diffus, men 
grøften er opfang.



Post 17:
Nordom, sydom eller igennem?

Kristian vinder posten 3
sekunder foran Jes, der gik
nordom og nu indhentede Jakob 
Q, og løb fra ham på vej til 18.

Thomas taber 50 sekunder her. 
Jeg vurderer at Thomas så her 
må være 3 minutter efter Jakob 
Q, men får slået ham med 2 
minutter frem mod mål.

Post 18:
Jeg ser ikke selv den direkte vej, 
men det ser ikke ud til at koste i 
forhold til Per, selvom jeg fumler 
lidt i indløbet.

Tider:
Thomas taber 3 minutter her.

Post 19-20:
Forskellige udløb til den store sti, 
men det er mest Nicolais indløb til 
19 der koster og Pouls høje fart til 
20 der gør forskel.

Tider: Thomas, Per og Nicolai er 30 
sek langsommere end Jes og 
Kristian til post 19.



Post 21: 
Den store sti er meget hurtigere 
og nemmere.

Post 22:
En interessant post, hvor de tre forskellige brug af stier alle er
hurtigere end mit direkte valg.
Halvdelen af mit tidstab skyldes dog forvirring ved indløbet.

Post 23:
Tredje post i træk 
vælger I tre stier, 
og jeg går direkte. 
Sti-tempoet 
kompenserer for 
det meste af 
omvejen.



Post 24: 
Alle fire bommer den her! Også Morten Mølgård, der har 
fulgtes med Jes de sidste par poster. Kristian og Thomas 
vinder dog et minut her, så de har nok acet den.

Post 25-26: 
25 er der enighed om, men der 
er varianter af udløb til stien 
bagefter. Morten løber 
sydligere end Jes og vinder på 
det

Post 27: 
Dette vejvalgsdilemma er 
næsten tradition i Lakkendrup. 
Det er uklart hvad der er beddst



Post 28-mål: 
Pers GPS ur blev uheldigvis stoppet her 
– de andre tre vælger alle det åbne 
område efter 27. 
29 og mål løb alle ens.


