Nordeuropæiske bronzemedaljer
til Børge Holm og Jørn Mørup
Bilorientering i Finland
07/10/13
Ikast brødrene Harald og Jan Søndergaard vandt guld
mens Thisted/Stuer mandskabet Børge Holm og Jørn
Mørup tog bronze.
De Midt og vestjyske mandskaber i bilorientering har traditionelt altid
gjort det godt både i nationalt og internationalt sammenhæng, specielt
med brdr. Søndergaard fra Ikast som de sikreste garanter for en nordisk
topplacering.
De 2 sidste afdelinger om det Nordeuropæiske Mesterskab i
bilorientering (North European Zone Championship in Autonavigation)
blev i weekenden afviklet nær Heinola i det sydlige Finland.

Børge Holm og Jørn Mørup fik fulgt op på de flotte placeringer i Sverige
for 2 uger siden med en 3. plads i sidste afdeling og dermed en samlet
bronzemedalje i Nordeuropæisk Mesterskab i bilorientering
(Foto: Kirketerp)
Med en sejr i lørdagens 6. og sidste afdeling sikrede Harald og Jan
Søndergaard sig endnu et mesterskab til rækken af nordiske og
Nordeuropæiske mesterskaber.
Det var dog ikke eneste danske mandskab i medaljerne. Med en 3. plads
i sidste afdeling sikrede Børge Holm, Thisted og Jørn Mørup, Struer de
samlede bronzemedaljer.
For Børge Holm og Jørn Mørup var det med stor spænding og en grad af
nervøsitet, at man så frem til de sidste 2 afdelinger om årets
nordeuropæiske mesterskab. De sidste mange år har holdet haft svært
ved specielt de finske løb og situationen fra 2011 var ikke helt glemt.

Dengang førte Holm og Mørup serien inden løbene i Finland og skulle
blot blandt de 6 bedste i en af de 2 finske afdelinger for at vinde
medaljer, men sluttede som nr. 7 og 8 og dermed helt udenfor
medaljerne.
I år var det igen de 2 svenske afdelinger, der blev kørt for 2 uger siden,
der havde banet vejen til mulige medaljer. De 2 svenske løb, hvor
Thisted / Struer mandskabet blev nr. 1 og 2, havde bragt Holm og Mørup
helt ind i medaljekampen inden afdelingerne i Finland.
Som ventet fjernede Ikast brødrene Harald og Jan Søndergaard den
sidste tvivl om guldet allerede ved at blive nr. 2 i fredagens 5. afdeling
nær Hämeenlinna. Der imod fik Børge Holm og Jørn Mørup med en lidt
skuffende 5. plads lukket 2 svenske og 1 finsk mandskab ind i kampen
om de øvrige medaljer.
Situationen inden lørdagens sidste afdeling var derfor, at skulle Holm og
Mørup sikre sig sølvmedaljer skulle afdelingen vindes, mens en
placering blandt de 4 bedste ville give en god chance for en
bronzemedalje. En gentagelse af fredagens 5. plads eller en placering,
der var dårligere ville derimod betyde, at holdet ikke kom i medaljerne.
Lørdagens afdeling startede i dagslys og det benyttede Holm og Mørup
til at få sat meget mere tempo i bilen end holdet havde haft i fredagens
afdeling. Mange gange har udfordringen for mandskabet været, at man
godt nok fik kørt lige så meget rigtig på ruten som konkurrenterne, men
at der blev brugt forholdsmæssigt mere tid på opgaverne og dermed blev
man slået på for stort tidsforbrug.
Denne gang ville Børge Holm og Jørn Mørup det anderledes. I
modsætning til tidligere og for første gang nogensinde ved løb i Finland,
lykkedes det Børge Holm og Jørn Mørup at gennemkøre ruten som
hurtigste bil i den udenlandske klasse. Det blev så godt nok også til 7
manglende rutekontroller, der alle udloddede 10 strafminutter pr. styk,
men konkurrenterne havde også fejlkørsler og eksempelvis det svenske
hold, der blev nr. 4 havde godt nok kun 3 manglende rutekontroller og
dermed på den del et forspring på 40 strafminutter, men da svenskerne
brugte 50 minutter mere om at gennemkøre ruten betød det, at Thisted /
Struer mandskabet i den sammenligning trak det længste strå.
Struer & Omegns Motor Sport og Thy Motor Sport havde et hold mere
med i Nordeuropæisk Mesterskab. Michael Nystrup Larsen og Ole Skov
kørte en flot 6. plads hjem i fredagens afdeling, men blev til gengæld
mere skuffende nr. 12 i lørdagens afdeling. Placeringerne betød af
Nystrup Larsen og Skov samlet sluttede som nr. 11.
Struers tidligere Nordeuropæiske mestre Flemming Jensen og Bent
Mikkelsen, der inden løbene i Finland lå placeret som nr. 6, kom ikke til

start i Finland af familiemæssige årsager og gennemførte dermed ikke
årets mesterskabsserie.
Tilbage i bilorienteringssæsonen er nu kun årets sidste afdeling om det
danske mesterskab samt kampen om Danmarks Mesterskabet for
klubhold. Disse 2 mesterskaber afgøres de næste 2 weekender.
5. afdeling fredag den 4. oktober – Hämeenlinna, Finland
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 5
Nr. 6

Jonas Hellander – Per Hellander, Sverige
Harald Søndergaard – Jan Søndergaard, Ikast
Kenneth Lannermo – Ulf Andersson, Sverige
Børge Holm, Thisted – Jørn Mørup, Struer,
Michael N. Larsen, Struer – Ole Skov, Thisted

7.132 strafpoint
7.671 strafpoint
9.923 strafpoint
11.290 strafpoint
12.823 strafpoint

5. afdeling lørdag den 5. oktober – Heinola, Finland
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 12

Harald Søndergaard – Jan Søndergaard, Ikast
Jonas Hellander – Per Hellander, Sverige
Børge Holm, Thisted – Jørn Mørup, Struer,
P.L. Andersson – Peter Kihlstenius, Sverige
Michael N. Larsen, Struer – Ole Skov, Thisted

7.952 strafpoint
8.074 strafpoint
9.224 strafpoint
9.800 strafpoint
20.730 strafpoint

Slutstilling Nordeuropæisk Mesterskab
Guld
Sølv
Bronze
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 11
Nr. 14
Nr. 20

Harald Søndergaard – Jan Søndergaard, Ikast
Tomi Viitala – Juha Heikkilä, Finland
Børge Holm, Thisted – Jørn Mørup, Struer,
Kenneth Lannermo – Ulf Andersson, Sverige
Jonas Hellander – Per Hellander, Sverige
Michael N. Larsen, Struer – Ole Skov, Thisted
Lars Palle – Stig Ravn, Grindsted
Rene Hinsch – Kim Andersen, Gladsaxe

Struer & Omegns Motor Sport
Jørn Mørup

238 point
235 point
233 point
231 point
231 point
215 point
209 point
197 point

