Tirsdagstræning-analyse: Byparken 21/8
Udover almindeligt løb på tre baner var det værd at bemærke, at:
•

Der var glædeligt gensyn med Annika, og en ny løber, Magnus, der tog bane tre i en fin tid og
måske melder sig ind. Lige i en aldersgruppe vi mangler til divisionsmatch 😊
Teknikken drillede på alle SI-brikker startende med 9 og 2. De viste 0:00 ud for alle poster, men en
korrekt samlet tid.
Der var heftig debat om post 7 på bane 1, dvs. post 9 på bane 3. Min teori er beskrevet til sidst i
dette.

•
•
Bane 1:

Jeg har GPS for tre bane 1 løbere, så vi
fokuserer på dem.
Post 4 bød på vejvalg gennem
civilisationen. Sandra er det største
naturmenneske og går nordom, og
længst. Per smyger sig kortest mellem
husene.
På bane 3 var det mere oplagt at gå mellem husene. Bane 2 havde den omvendte postfølge af bane 3, sidst
i deres rute.
Posten ved søen lå tættere på nordstien, og det gav også pote fordi
der nu er tæt bevoksning i det åbne. Så snød det også nogen, at et
område vest for søen nu også er åbent.

Man skulle langt mod syd for
at komme ind i den østlige
skov.

Pers vej østom til 8 var længere, også pga postens placering på
vestsiden af toppen (svært at se på kortet.)
Bane 2 tog de fire ydre poster fra den sydligste og mod uret, uden at
besøge den famøse midterpost.
Bane 3 startede også sydfra, men skulle fra spangen til midterposten
og havde alle problemer med at finde den. De skulle ikke til søposten bagefter. Læs om midterposten senere.

9: Daniel forsøgte det åbne fra Nyborgvej, der viste sig svært
fremkommeligt, så han opgav.

10: Tre forskellige bud; Sandra lykkedes bedst, Daniel valgte en sti,
og Per havde som flere andre svært ved at finde selve posten i den
diffuse mose.
Bane 2 havde også
denne postfølge som
deres post 9 og 10.

Udløbet fra 10 blev også diskuteret
bagefter – bane 3 var ikke i denne
skov, men bane 2 skulle løbe ud til
den vestligste post på billedet her til
venstre.

Skulle man gennem mosen, venstre om
eller højre om? Bjørn mødte forhindringer
venstre om. Daniel lykkedes meget godt
med at krydse mosen i det tørre vejr, set i
sammenligning med Per.

Jeg troede denne post
ville snyde flere, men
alle tre rammer den lige på. Det svære er, at det er noget
så usædvanligt som en grøft, der ligger adskillige
højdemeter over mosen foran. Så posten og grøften var
godt skjult.

Der er bred enighed om de resterende poster – til 19 finder Sandra en sti
bagom, der vinder trods at der er lidt underskov, men et fint
angrebspunkt.

Der var en del underskov nord for 20, der sinker Sandra, mens Per
flyver rundt om.
Per vinder naturligvis med sin fremragende form, også selvom han
løber 800 m længere end de to andres 7,7km. De 500 meter var da
han glemte post 14 og måtte tilbage til den.

Et element i Byparken, der ikke blev udforsket ret meget den aften
var gennemløb gennem beboelsesområdet. Her er basis for nogle ret
sjove baner. Kun stræk 11-12 på bane 2 og målstrækket på bane 3
havde dette sprint-element for alvor.

Hvad skete der for midterposten i den østlige skov?
Efter løbet samlede jeg poster ind, og kiggede forgæves efter den, da jeg kom sydøst fra, som ved
postudsætningen (rød pil). Jeg kunne slet ikke se den fra det sted. Jeg tager et par andre poster og prøver
igen fra grøfteudløbet NV for (blå pil) Så går jeg en runde (sort pil) og finder den i nordkanten af postcirklen.
Efter analyse af eget GPS spor fra banelægningen og fra
postindsamlingen, samt fra de tre løberes GPS ruter og
udsagn og strimler ligner det, at Daniel passerer posten kl.
18:08 som den første på det rigtige sted midt i cirklen.
Per løber kl. 18:13 frem og tilbage i området. Per finder
posten liggende, og antager med god grund, at den kan
være flyttet, og genetablerer den der, hvor han mener den
skal stå. Det ser ud til på GPS-tracket, at Sandra kl. 18:16
stempler posten på den nye placering i toppen af cirklen.
Daniel er sikker på den ikke vælter ved hans besøg – om
den er væltet af vinden eller om børn eller hunde har
væltet og flyttet den, ved vi så ikke, men det er sket i det 5 minutters vindue. Slugten midt i postcirklen er
våd, så mosen bør egentlig tegnes på kortet. Der hvor posten endte med at stå, er der faktisk en lille tør
slugt, ikke synlig på kortet.
Bane 3 løberne har posten som en af de sidste. Uffe kommer først i mål og siger, den stod forkert. Han er
ved posten 18:18. Nogle af bane 3’erne leder længe, andre møder den på vejen fra posten før oppe fra
spangen, og spilder ikke tid. Det skal resultatlisten så ses i lyset af.
Bane 2 besøgte ikke denne post.

Resultater
Per vandt bane 1, Svend vandt bane 2 og Uffe
bane 3

