


Til forn alelig
orientering

- Joe ... du mi da gerne kpre
med-hvis du t/r, sigerJan, der
er teamets observatlr og til
daglig svagstrgmslarer pi In-
geniprh6jskolen i Herning.

Forst rulle sd rykke
Bilerne bliver sendt af sted
med fi minutters mellemrum.
Harald, holdets kPrer og Jans
lillebror, fir udleveret rutebo-
gen, hvilket betyder afgang.
Jan s€tter sig tilrene med sin
skrivepultpi sk6det, og Harald
if6rer sig korerhandsker.

Klokken er L5.46, vi ruller-
bogstaveligt talt - indtil Jan har
tjekket, om rutebogen er kom-
plet, og indtil han har fiet frer-
ten af de fgrste instrukser - si
rykker vi.

- 200 meter til hOjre, lige
gennem rundkprslen, 80 meter,
skrAt til venstre ... ohh ... efter
hegnet. H6jre om bygningen,
45 meter ligeud, skarpt til ven-
stre - over girdspladsen,
laangsomt!

Harald. der ikke samtaler
un@digt, holder gje med rute-
kontrollerne og bryder ind:

- Vi fir et K som Knud, og
Jan noterer det lynhurtigt pi
kontrolkortet.

- 420 meter, er der nogen
spor til venstre?, sp/rger Jan,
der ikke ser op fra rutebogen.

- 474, det mhvere dem, sva-
rer Harald, bremser voldsomt
og kaster Imprezaen ind pi en
markvej.

- Hvor langt?, sp@rger han,
mens han gearer ned i 2. og dri-
ver nilen pi omdrejningstelle-
ren op i det rgde felt, si vi fly-
ver over hullerne i markvejen.

- Lige efter hgjspandings-
masterne til h6jre, fglg dem 35
meter, skr6t til hOjre ind gen-
nem trerekken, vi 0'er her ..,

Lengere fremme oplyser
Harald om en ny rutekontrol; et
D som Dorthe.

Pi denne fOrste del afetapen
kan vi holde en opskruet ha-
stighed, men snart kommer
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sektioner. der krever koncen-
tration og et lavere tempo. Det
kan vere svert at finde rundt i
landsbyernes baggirde og
snevre gyder eller passager
mellem indeklemte fabriks-
bygninger, ligesom der jevn-
ligt opstir tvivl om ruten i for-
hold til de angivne kgreordrer.

Lpbsledelsen har anangeret
en udfordrende rute, hvor op-
lysningerne i rutebogen ganske
vist er konekte, men hvor der
samtidig skabes forvirring og
sis tvivl om tolkningen af an-
givelserne.

Tvivlstilfaldene stresser
holdet, da afvigelser bide fra
idealruten og fra idealtiden ko-
ster strafpoint. Den mentale
temperatur i bilen stiger ti gra-

der, og tonen mellem observa-
t4r ogk4rer kan blive giftig.

Observat@rens erfaring og
vurderingsevne er afgprende
for at finde den korrekte rute,
og rutekontrollerne er oftest
placeret sidan, at en afvigelse
fra ruten pi bare et par meter
vil skjule et skilt, som er 25 dy-
rebare point verd.

lndbygget kompas
Brgdrene Spndergaard er eks-
perter pi hver sit felt. De sam-
arbejder precist, og der gflr
sjaldent kludder i kommuni-
kationen.

Janvarbare 11 ar, dahanbe-
gyndte som observat/r for sin
far, Mads Sgndergaard, der

dgde i 1990. Herefter over
bror Haraldjobbet som kgr

Jan har til i dag vundet
ponerende 20 danske og
nordiske mesterskaber i bil
entering. Harald har for sin
kprt motocross og rally og e
sand bilvirtuos. der let man
rerer Impre2aen rundtpi sn
re, kommunale materialep.
ser, gennem smalle smpger
langs kanten afregnvide gr
skrenter. Gennem fire tin
kryds og tvars-k6rsel kil
han ikke 6t gearskift e
glemmer at slukke lyskaste
for modkorende trafikanter

Harald styrer ogsi tripta
ren, der er stifinderens vie
ste varktpj. Triptellerens
play er fastgjort /verst pi
strumentbordet, og den til
rende vippekontakt til nul
ling er placeret ved gears
gen, hvor Haralds hpjre hi
forvejen er konstant beska
get. Kgreordrerne fra Jan k,
mer i en stadig strgm, oft
par stykker af gangen med

En afvigelse fra ruten p6 blot f6 meter kan koste dyrbare point i  bi lor ientering. Anvisningerne i  rutebo
skal falges minutisst
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velse af afstand og retning.
er er meget at holde styr pi.
Jans verktgjer bestir (ud-
zer den slidte skrivepult med
rrtlampen) blot af en afsavet
ump lineal og en kuglepen.
rsten har han indbygget i
'erste etage. Der er lagret 35
s erfaring med at lase kort-
lsnit i forskellig stgrrelses-
rhold og afkode retningsdia-
ammer og skitser. Og miske
gtigst af alt har han styr pi
,rdenshjlrnerne, uanset hvor
' -e gange vognen har dre-
;vrr Sirl akse inden for fi
Lndrede meter, ogsi i mgrke.

mvendt pointjagt

:tte orienteringslPb bestar,
r eliteklassens vedkommen-
, af $e etaper med en 10bs-
ngde pi i alt 88 km. Den kor-
kte tid for gennemfgrelsen -
:alkgretiden - er opgivet til
/ nin. plus transport mellem
- . etaDer.
Hver etape afsluttes med en
lskontrol, der er bemandet af
:dlemmer fra den lokale mo-
:sportsklub.
Prisen for at komme for sent
forhold til idealtiden er 6t
afpoint pr. rninut, hvorimod

ninut for tidligt i mil ko-
r-fem strafpoint. Det frata-
r deltagerne lysten til at lege
ris-Dakar. Rutens svarheds-
rd er typisk si hoj, at der ikke
,nes mange chancer for at
nnemkgre etapen fejlfrit og
ntidig ankomme fgr tid.
En forkert noteret rutekon-
I koster 10 point, en overset:
point. Det kan altsi betale

, at bruge op tll 24 minutter
:de efter en kontrol, som

ri-v6d skal vare der.
Rutekontrolleme er oftest
lmmelige" og dukker uvars-
Le op pi ruten, men i nogle
alde er der tale om en si-
.dt Opgiven Rute Kontrol,
n er angivet i rutebogen. En
rgiven Rute Kontrol kan
re et skilt med et bogstav,

TOR 2/2003

lkast-brodrene Jan og Harald Sondergaard korer med ni danske og
otte nordiske mesterskaber i  bagagen

Hver etape afsluttes med en tidskontrol, og her koster b6de plus- og
min ussekunder strafpoint

Alice og Paule Rivi6re, datter og mor, hsster respekt for deres resulta-
ter i  den mandsdominerede bi lsport

der skal noteres eller et stem-
pel, der skal pi kontrolkortet.

Den endelige udregning af
strafpoint foretages umiddel-
bart efter lobet aflgbsledelsen,
der skal finde vindeme i hver af
de fire deltagende klasser: 04
(begynder), 03 (junior), 02
(senior) og 01 (eliteklassen).

VAS-taserne
Klokken er omkring 20 pi den-
ne lgrdag aften, da fprst SOn-
dergaard-teamet og siden de
andre deltagere ankommer til
den arrangerende klubs loka-
ler. Her gdr den uofficielle sid-
ste etape ud pi at spise, drikke,
diskutere hovedbrud pi ruten
og more sig over hinandens
merkvardige manpvrer.

Lobets kvindelige deltagere
tiltrekker sig sarlig opmrerk-
somhed. Mor/datter-holdet -
med det eksotiske eftemavn
Rividre og kalenavnet VAS-
t@serne - fra Viking Auto Sport
klarer sig godt og h6ster for-
stielig respekt i den mandsdo-
minerede bilsport.

Alice var blot 10 ar gammel,
da hun en lgbsdag i 1995 vika-
rierede for sin storebror. der
plejede at fungere som obser-
vatgr for deres mor, Paule. Ali-
ce viste under lobet klart talent
for at lase kort, og samarbejdet
med moderen bragte snart hol-
det hgjere op pi resultatlisten.

Som 12-6rig blev Alice med
mor bag rattet Sjeellandsmester
i sin klasse, og holdet rykkede
op i 03-klassen. Fire 6r senere
blev Alice Danmarksmester i
juniorklassen allerede efter fire
tellende lob. VAS-toserne kom
i ar 2000 pi landsholdet, hvor
de iret efter kgrte sglvet hjem i
NOM-cup'en.

Bilorientering begyndte i
Danmark for mere end 50 ir si-
den og er en ukendt disciplin
uden for Norden. Vi tillader os
- til orientering - at bemarke,
at Danmark dominerer denne
forngjelige bilsport. tl

t.
lr
il
t i

l,

57


