Infobrev NEZ i bilorientering
NEZ i Bilorienteringsløb
- den ultimative oplevelse indenfor bil-o-løb
Mange har sikkert set ”julelysene” i øjnene på NEZ-kørerne, når der bliver tale
om løbene i Sverige og Finland tællende til NEZ i Bilorienteringsløb. Der kan
komme udtryk som
- løbene er rigtige motorløb, hvor det bare går fremad
- der er udfordringer til både kører, observatør og bil
- der er et godt kammeratskab blandt deltagerne
Disse og mange flere positive kommentarer kan deltagerne komme med.
Denne skrivelse har til hensigt at beskrive nærmere, hvad deltagelse i NEZ i
bilorientering indebærer.

Regler
Kort gennemgang af de vigtigste
regler:
- I turneringen deltager for tiden 3
lande: Sverige, Finland og Danmark.
- Der køres 2 løb i hvert af de 3 lande
– fredag og lørdag i samme
weekend.
- Der gives point (60-58-57 osv.) til
henholdsvis deltagerne fra
arrangerende land og udenlandske
deltagere
- 4 bedste resultater tæller, dog højst
1 fra eget land.
- Der køres også holdmesterskab. 3
bedste mandskab fra landet får
point – dog kun for løb i udlandet
- Der køres mesterskab for nye
deltagere (kan gælde de første 3 år)
- Reglerne udarbejdes af en
arbejdsgruppe

Lidt historie
Løbsserien startede som et nordisk
mesterskab i 1978 med deltagere fra
Norge, Sverige, Finland og Danmark.
Der var således løb i 4 lande, og det
var kun lørdagsløbet, der var tællende.
Fredagsløbet var et betragte som et
opvarmningsløb.
Da motorsporten administrativt blev
opdelt i zoner, så overgik løbsserien til
at være en del af NEZ (Nordeuropæisk
Zone) fra 2006
Norge lavede deres sidste løb i 2007
og det betød at fra 2010 blev også
fredagsløbet tællende.
Der har endnu ikke været deltagere fra
andre lande i NEZ, men der har været
forespørgsler fra nogle af de baltiske
lande.
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Resultater 2018
Individuel konkurrence
I alt 30 mandskaber har deltaget i mesterskabet i 2018.
1. Björn Henriksen - Ulf Andersson, Sverige
2. Harald Søndergaard – Jan Søndergaard, IMK
3. Tomi Viitala – Juha Heikkilä, Finland
Øvrige danske resultater:
5. Leon Spiegelhauer – Jan Johansen, VAS
6. Morten Jäger – Bent Mikkelsen, SOMS
7. Børge Holm – Jørn Mørup, TMS/SOMS
10. Michael N. Larsen – Henrik Møller-Nielsen, SOMS/AAS
12. Erik Rasmussen – John Michelsen, VAS
13. René Hansen – Ole Skov, ASKH/TMS
14. Michael Døssing – Jens Døssing, KOM
17. René Hinsch – Kim Andersen, SMKG
18. Lars Palle – Stig W. Ravn, GMK

Holdkonkurrence
1. Danmark
2. Sverige
3. Finland

236 point
233 point
230 point
229
229
227
213
210
204
203
196
191

point
point
point
point
point
point
point
point
point

Begyndercup
688 point
670 point
668 point

1. Perrti Keski-Korsu – Einari Fyhr,
Finland 120 point
Ingen danskere deltagere i 2018

NEZ-løb i 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling

3. maj
4. maj
27. september
28. september
8. november
9. november

Danmark
Danmark
Finland
Finland
Sverige
Sverige

Sydsjælland, SAK
Østsjælland, SM/MBO
Lapua
Lapua
Orion
Rasbo
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O-løb i Sverige
Eksemplerne her er ikke i original målestok
I Sverige køres der O-løb efter
forskellige typer af kort. Der
kan være tale om sort/hvide
kort, kort i farver, kort som er
tegnet til lejligheden
(benævnt E), meget gamle
kort.
Der er 2 typer af O-løb:
A Med nummererede skilte
B Uden nummer på skiltene
Der findes flg. kontroltyper:
TK – tidskontrol (OTK)
OK – opgiven kontrol (ORK)
PK – passerkontrol (HRK)
IK – Informationskontrol (KO)
Alle typer kan være bemandet
Alle er placeret i en angivelse
i køreordren.
Hastigheden er altid 40 km/t
og for tidlig ankomst straffes
kun, hvis det er mere end 10
min.
Strafpoint angives i minutter
og sekunder. Manglende
kontrol og fejlnoteringer
koster 15 min.
Løbsområdet er ofte
skovområder, grusgrave og
industriområder. Ofte er der
tale om kørsel på gode
skovveje, men der bruges
også spor af forskellig
kvalitet.
Tidtagning foretages
elektronisk. Der er
bemanding, når nye sider skal
udleveres.
Mange strafpoint gives i
forhold til stressfaktor –
mange angivelser på kort tid
og med høj hastighed, samt
på vejforlægninger på gamle
kort. En særlig stressfaktor er
der ved kørsel efter nummererede skilte, og man ikke
møder næste nummer.
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O-løb i Finland
Før start får man udleveret en beskrivelse af ruteforløbet, se eksempel
herunder. I beskrivelsen findes beskrivelse af etaperne (JAKSO) med punkterne,
hastighed, sider, hvor kortene findes. Der afsluttes med JAT (Tidskontrol). Emit
er brikkerne til elektronisk tidtagning.

Ruten er beskrevet med en streg på kort, og denne streg skal ”blot” følges. Det
kan dog godt være svært, da der kan være mange veje/spor indenfor kort
afstand, og man er rigtig gode til at gemme kontrollerne, så man ikke kan se
dem, selvom man kun kører 10 m fra ruten.
Der straffes med 1 strafpoint pr. sekunds afvigelse i forhold til idealkøretiden
og manglende kontroller straffes med 600 strfp. svarende til 10 min.
Fejlnoteringer straffes ikke.
Løbsområdet er ofte store grusgrave, og også skovområder, industriområder og
motorbaner benyttes tit.
Kontrollerne kan være bemandede, f.eks.
kan det ske, hvor en vej ikke kan køres helt
igennem. Det fungerer dermed som en
kontraordre.
Sværhedsgraden ligger i, om ”stregen”
følges helt nøjagtig. På kortet er der ofte
hjælp at hente ved signaturerne – tæt på
sten, væk fra vejen o.lign.
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Finlandsturen
Når turen går til Finland, kan vi se frem til godt 4 dage sammen med motorsportskammerater.
Gennem årene er der lavet en række traditioner.
Turen starter tidlig torsdag morgen, og vi kan se
frem til en lang køretur. Der er indlagt nogle pauser
undervejs. Mange starter med kaffe og rundstykker
ved rastepladsen ved Mölletofta, NØ for
Hälsingborg.
Ved frokosttid er vi kommet til Linköping, hvor vi
holder rast og frokostpause ved Biltema. Nogle af
deltagerne skal også lige ind og se, om de har
noget, man absolut ikke kan undvære.
Efter endnu et par timers kørsel
ankommer vi sidst på eftermiddagen til
Færgehavnen i Stockholm i god tid inden
afgang med enten Viking Line eller Silja
Line.
Ombord indkvarterer vi os i 4-sengs
kahytter.
Vi spiser i fællesskab (buffet), og derefter er der tid til at nyde de mange tilbud, en
luksusfærge tilbyder: forretninger, barer, musik, dans mv.
Efter ankomst til Åbo eller Helsingfors (alt efter, hvor løbsområdet er) finder vi et sted
til morgenmad.
Nogle gange er der tid til at køre til et område, hvor vi
tidligere har kørt, og der undersøger vi, hvordan vi
skulle have gjort. Omkring frokosttid kører vi til vores
overnatningssted. Det kan være hytter eller
vandrehjem. Vi går efter at finde et sted, hvor der er
mulighed for at varme mad.
Sidst på eftermiddagen er vi klar til at køre til startstedet for fredagsløbet. Forud for
løbet er der førermøde, hvor løbsledelsen har mulighed for at komme med specielle
forhold omkring løbet.
Efter et forhåbentlig velgennemført løb kører vi tilbage til overnatningsstedet, og det er
ofte så sent, at vi hurtigt finder under dynerne.
Lørdag formiddag bruges til at undersøge bilerne om der er grundlag for reparationer
eller pleje.
Vi skal jo tidligt afsted til lørdagsløbet, så vi er klar midt
på eftermiddagen til det. Dette løb er længere end om
fredagen, men vi er ofte klar til at køre hjem omkring
ved midnatstid, og så er vi klar til at grille pølser. Nogle
gange kan det ske i en grillhytte på stedet, men ellers
foregår det gerne under åben himmel.
Søndag formiddag står på oprydning, pakning af biler, udskiftning af hjul mv.
Der er ofte god tid til at køre til færgen. Undervejs er der tid til en kaffepause og
medbragt kage. Det er også sket nogle gange, at vi har fundet et sted, hvor vi kan følge
Formel 1-løb i TV, eller et live motorløb.
Færgen sejler først på aftenen, og så er det igen tid for fællesspisning, hygge på
færgen.
Vi ankommer til Stockholm tidlig mandag morgen, og
så har vi kun for øje at komme hurtigst muligt hjem. Så
her er der ingen faste aftaler om pauser ned gennem
Sverige.
Efter 4 dage i hyggeligt selskab er vi godt trætte, når vi
kommer hjem – en stor oplevelse rigere.
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Bilen
NEZ-deltagerne bliver ofte spurgt om
der stilles specielle krav til bilen for at
deltage i NEZ.
Der er ingen tvivl om, at
udfordringerne for bilen kan være
større i Sverige og Finland. Nogle
gange kan vi komme ud for dybe spor,
tæt skov, sten, træstubbe. Der er dog
et krav i NEZ-reglerne om, at
forhindringer som sten og træstubbe
skal være tydeligt markerede i
terrænet. Derfor gør kørerne meget ud
af at gøre bilen stærk til disse
udfordringer i form af beskyttelse af
bunden, forstærkninger af
støddæmpere mv.
En af deltagerne har engang udtalt:
Det kræver meget, meget mere af
chaufføren, når vi kører i Sverige og
Finland. Der kræver det en, som dels
kan skrue bilen ordentlig sammen, så
den kan holde til det, dels en, som kan
komme ud over stepperne.

Deltagerne gør også meget ud af
lygter. Det kan være MEGET mørkt i de
svenske og finske skove, og desuden
bliver man let blændet af de andre, der
har mere lys på bilen.
Mange af kørerne kører i biler med
træk på alle 4 hjul, men det er ikke et
must – man kan sagtens gennemføre
med træk på 2 hjul
Netop udfordringerne i terrænet og for
kørerne er en af grundene til, at mange
synes, at det er i NEZ-sammenhæng, at
der køres ”rigtig” O-løb
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Udgifter
Selvfølgelig koster det noget af deltage i en NEZ-serie. Der er ikke nogen fælles
sponsor for holdet, men det har de senere år været en tradition, at de danske
arrangører af NEZ giver et tilskud.
I regnskabet herunder er ikke medtaget udgifter til bilen (Klargøring, brændstof
mv.), da disse udgifter kan være meget forskellige.
Øvrige udgifter (for 2018):
Startgebyr i Danmark (udover deltagelse i DM): 2 x 550 kr. 1.100 kr.
Startgebyr Sverige: 800 + 900 sv. kr.
1.275 kr.
Startgebyr Finland: 2 x 120 euro
1.800 kr.
Fællesudgifter: Færge til Finland, mad på færge, hytter
(her bruges pengene fra de danske NEZ-arrangører)
2.900 kr.
I alt pr. mandskab
7.075 kr.
Dertil kommer udgifter til mad på turen (de fleste medbringer hjemmefra) samt
udgifter til bilen og brobizz eller færge til Sverige.

Hvor kan man finde yderligere oplysninger?
Hjemmesider med
oplysninger om
NEZ-løb mv.:

Jan Søndergaard har lavet en hjemmeside med link til
forskellige brugbare sider:
http://www.mjtj.dk/jan/bilo/nez/index.php
Side med oplysninger om løb, samt resultater:
http://www.saunalahti.fi/~mamia1/nez/

På Youtube findes en del film fra bilorienteringsløb fra Sverige, Finland og
Danmark. Brug søgeord: Bilorientering.
Herunder findes nogle eksempler:
Finske O-løb:
Film i finsk o-løb med indlagt kort:
https://www.youtube.com/watch?v=2fBKNf7qjPs
Fra ca. 11 min. og resten af filmen er vi i et område, hvor
deltagerne har svært ved at finde den rigtige rute.
Et andet godt eksempel. Her er der en prik, der følger ruten:
https://www.youtube.com/watch?v=G_oez1FMJHk
Film med Børge Holm og Jørn Mørup i finsk grusgrav:
https://www.youtube.com/watch?v=J6qUZqz-PO8&t=96s
Svenske O-løb:

Film i svensk o-løb med indlagt kort:
https://www.youtube.com/watch?v=XzicAVzAZw4&t=106s
Kørsel i industriområde (let orientering)
Film med Morten Jäger og Bent Mikkelsen på svensk
skovetape:
https://www.youtube.com/watch?v=Jl_TtEi_atc&t=249s

Yderligere oplysninger kan man få ved henvendelse til de danske medlemmer af
NEZ-arbejdsgruppen:
Jan Søndergaard:
Bent Mikkelsen:

E-mail: jan@mjtj.dk
E-mail: 2bm@vesteraabymail.dk

Tlf.: 2097 9551
Tlf.: 2179 8130

Derudover kan man jo spørge tidligere deltagere, når man møder dem, men vær
forberedt på, at de vil komme med lange beskrivelser omkring sjove og
spændende oplevelser.

