Höst Open 2021

Banelægger
Af Jørn Lind

Efter afholdelse af sprint-orienteringsløb på fæstningsøen Christiansø i 2016 var vi nogle
stykker, der syntes, at flere skulle have denne specielle oplevelse, og med Torkil Hansen
som primus motor blev det til virkelighed i år.
Orienteringsafdelingen i PI København har de sidste fire år afviklet sprint på Bornholm, da
det fra flere løbere var et
ønske også at kunne løbe et
sprint, når de nu alligevel var
taget helt til Bornholm i
forbindelse med Höst Opens
to skovløb, der altid afvikles
den sidste weekend i
oktober. Vi bød så ind med et
sprint om fredagen, og det
har hvert år været en succes.
Vel vidende at vejret på
denne årstid kunne byde på

blæst, og at det dermed ville udgøre en vis risiko for, at sejlturen til Christiansø kunne
medføre søsyge, måtte vi have en plan B.
Det blev derfor besluttet, at der også skulle laves et sprintløb i Gudhjem i tilfælde af, at
vejrudsigten varslede dårlige forhold for sejlturen. Jeg fik derfor som banelægger til
opgave at lave to løb – som tidligere hver med ti baner, hvorpå de i alt 39 klasser skulle
fordeles.
Orienteringskortene i både
Gudhjem og på
Christiansø/Frederiksø
skulle nytegnes efter en ny
kortnorm fra 2019, så Bent
Christiansen med fast
bopæl i Nexø kom også på
arbejde.
Jeg tog i juni til Bornholm,
hvor jeg brugte et par dage
til at rekognoscere og finde
muligheder for gode
postplaceringer på Christiansø og Frederiksø samt i Gudhjem, så banerne kunne blive så
spændende som muligt. Jeg mødte overalt velvilje og interesse og fik lov at bruge gårde
og andre private områder til postplaceringer. Dette blev så formidlet videre til
korttegneren, så det af kortet kunne fremgå, at løberne måtte færdes på de pågældende
steder i modsætning til ”forbudte” områder, der på et sprintkort er olivengrønne.
Forud havde jeg indhentet de foreløbige kortfiler og udtænkt nogle baneforløb, men
banerne blev i de følgende måneder løbende ændret, når der opstod nye idéer eller
banekontrollanten kom med gode input.
Tre uger før arrangementet skulle løbe af stablen, tog jeg så med banekontrollanten igen
til Bornholm, hvor der blev sat mærker ved de steder, hvor der skulle stå poster. Det
medførte igen nogle små rettelser til postplaceringerne, og vi i fandt endda et par
nødvendige tilføjelser til kortet på Christiansø, som lige kunne nå at komme med, inden de
mange kort gik i trykken.
Vi fandt til vores overraskelse, at der en del steder på Christiansø var opsat store net til
indfangning af fugle med henblik på registrering. Det var nødvendigt at få rullet nettene
op og få bardunerne markeret, så løberne ikke løb ind i dem. Heldigvis mødte vi den
ansvarlige ”fuglemand”, som viste forståelse for problemet, da vi jo havde fået tilladelse til
løbet på øen, så problemet blev løst.

Da vi først nogle få dage før løbet kunne få en troværdig vejrmelding, var det nødvendigt
at få printet kort til løb både i Gudhjem og på Christiansø. Hvis løbet på grund af vejret
ikke kunne afvikles på Christiansø, ville løbet for de ca. 830 forhåndstilmeldte løbere blive
afviklet i Gudhjem, og løberne ville få udgiften til færgebilletterne refunderet.
På grund af en overraskende stor interesse for løbet på Christiansø udvidede vi
muligheden for start til også at omfatte torsdag eftermiddag. Det var dog alligevel ikke
alle, der fik muligheden for løbet på Christiansø, eller de ville hellere løbe i Gudhjem, som
vi også gav mulighed for, så der ikke var nogen, der skulle være forhindret i at løbe sprint.
Vejret blev uventet flot til både vores og løbernes glæde, og det endte med i alt 862
individuelle starter
Det var et stort arrangement og
med flere længder det største, vi
hidtil havde lavet i
Orienteringsafdelingen, men da vi
var omkring 30 medlemmer fra
klubben til at besætte de forskellige
poster to steder på samme tid, gik
alt stort set som planlagt, og vi
høstede ros og anerkendelse fra
deltagerne.
Vi var indkvarteret på pension Sandbogård, som vi havde helt for os selv med masser af
værelser, stort køkken, spisestue og opholdsstuer. Der var på den måde rig mulighed for
noget ”klubliv” med hygge og socialt samvær, og det var dejligt tæt på Hammeren, hvor
vi selv skulle deltage om lørdagen.
Næste år bliver sprintet i Nexø, og planlægningen er allerede gået i gang.

Materiel
Af Peter Sørensen

Der er nok ikke mange, som tænker
over, at orienteringsløb faktisk kræver
en hel del materiel, men der var
meget, som skulle fremskaffes. Ved
sidste års stævne så vi os nødsaget til
at kassere to gamle villatelte indkøbt
for mere end 30 år siden, og de skulle
erstattes til brug for stævnekontor og

kiosk. Et ”lille projekt” med fire stativer til løse postdefinitioner kostede nogle dages
arbejde i ”skuret”.
Fremgangsmåden var i øvrigt den, at jeg visuelt forestillede mig alle funktioner ved løbet,
og mens jeg havde billederne i hovedet, skrev jeg løbende ned, hvilket udstyr der skulle
bruges. Der blev indkøbt ekstra kortkasser, plastlommer, strips, kaffebægre, miljørigtige
vandbægre til 900 løbere osv. Der skulle hentes lånemateriel hos Østkredsen. 2½ A4-side
med materialer blev udfærdiget og fremsendt til stævneleder og funktionsledere for
kontrol. Arbejdet med materialerne stod på i ca. en måned forud for stævnet. De sidste
skilte blev efter anmodning fra stævnelederen lavet to dage før afgang til stævnet. Der
blev indkøbt materiale for ca. 14.000, - kr. I alt tre trailere og flere bagagerum fyldt med
materiel blev fragtet til Bornholm, og ja, så skulle det jo altså også hjem igen.

Deltager
Af Søren Vestergaard

Dette års Höst Open
sprint gik til den lille
øgruppe Ertholmene
18 km nordøst for
Bornholm - sprintet
skulle løbes på de to
beboede øer,
Christiansø og
Frederiksø.
Tilsammen udgør de
nævnte øer hele 22 ha, og Christiansø rejser sig hele 22 m over havet. De to øer er
omringet af den gamle fæstning fra 1600-tallet, som for en historienørd som mig så flot
pryder øerne.
Jeg ved ikke, om det var formandens forbindelse til Bornholm, der gjorde, at vejret både
om torsdagen og fredagen var eminent, men løbet blev i hvert fald afholdt i høj solskin,
vindfrit og godt humør.
Jeg fik muligheden for at løbe om torsdagen og måtte desværre lade min hund Tony blive
i bilen til hans store utilfredshed. Turen til øen blev nydt i godt selskab på færgens øverste
dæk, hvor vi havde mulighed for at nyde efterårssolen og den rolige bølgegang.
Ved ankomst til øen blev de andre straks sat i gang med at arbejde, mens jeg kunne få lov
til at løbe min rute med start på Christiansø. På grund af øernes størrelse forventede jeg
ikke den store udfordring. Det havde Jørn Lind dog alligevel sørget for, at der nok skulle

blive, så for mit vedkommende bragte min bane mig bl.a. ud på øens østlige klippeside,
hvor jeg måtte hoppe fra sten til sten. Ruten bragte mig ligeledes til Frederiksø, der er
forbundet med Christiansø med en 1,5m ish bred gangbro. Jeg tror ikke, at jeg var den
eneste, der missede det skilt på broen, hvor der stod, at man ikke måtte løbe. Det
resulterede i hvert fald i, hvad jeg formoder, nogle sure gloser fra en svensk løber. Vi
mødtes heldigvis ikke igen.
Alt i alt en fantastisk oplevelse jeg ikke ville have været foruden.
P.S. Tony led ikke overlast og blev bestukket med en masse godbidder, da jeg kom
tilbage.

Mål og
beregning
Af Svend Herby Nielsen

Der var i anledningen
af sprinten til Höst
Open på Christiansø
og Frederiksø blevet
åbnet til Store Tårn,
hvor der var oprettet
beregnerområde.
Samtidig var det også
opholds- og
omklædningsområde for løberne, så der var gratis og fri adgang til hele tårnet med
kunstudstilling og en fantastisk udsigt over øen fra toppen. Løberne fandt hurtigt ud af, at
man herfra kunne se både poster og løbere.
En resultattavle til resultater på papir inde i tårnet skabte store og gode diskussioner
løberne imellem, når løbstider og placeringer blev slået op, og der var en dejlig positiv
stemning i målområdet. Stort set alle var enige om, at det havde været en sjov oplevelse,
selv om det også for nogle havde været svært.
Generelt gik brikaflæsningen gnidningsfrit, og løbere med småproblemer med hensyn til
banetildeling og aflæsning af brik blev løst på stedet af IT-eksperten Mogens Jørgensen,
som sad bag et hav af skærme, altid klar til at hjælpe.
Alt i alt var det en god dag med en fantastisk stemning, og ved 17-tiden var det hele slut,
og nedtagning og oprydning kunne påbegyndes, så vi kunne være klar til afrejse med
postfærgen.

Start
Af Peter Wihan

Fantastisk!! Eller? Klokken
var lidt i 6, da jeg denne
fredag igen blev vækket
lidt for tidligt. Jeg var
ankommet
til
Sandvig
meget sent torsdag nat
efter
tre
dage
med
orienteringsløb i Sverige for
politiet. Nu skulle scenen
skiftes ud med tre dages
orienteringsløb på Bornholm. Det var stadig for politiet, men meget var nu meget
anderledes, for lige denne fredag skulle vi hjælpe PI København med deres sprint. PIKøbenhavn har de sidste fire år afholdt sprint i forbindelse med Höst Open, så egentligt ikke
noget nyt der. Men! Denne gang var det på Ertholmene, Danmarks østligste punkt og et
helt specielt sted med mange udfordringer, både for arrangør og deltagere.
Jeg og min største søn, Jonas, havde i sidste øjeblik fået tildelt vores pladser som hjælpere,
og vi havde fået ”starten”. Et svært og sjovt sted, hvor der ikke er plads til megen slinger.
Vi har meget lidt erfaring i den retning, men kender dog proceduren til hudløshed efter
mange hundrede starter gennem tiden.
Vi fik en lynintro fra Peter Sørensen, og så var vi klar. Vores position var en yderst smuk og
idyllisk plet med udsigt til det meste af Frederiksø og indsejlingen til Ertholmene.
Vores primære opgave var at sætte o-kort klar og sende alle afsted rettidigt.
Med fem hold af ca. 150 løbere kan man sige, at første hold var manddomsprøven. Det
første kom hurtigt igennem, og i løbet af det første hold med startinterval på et minut havde
vi nok allerede indøvet vores sætninger, og så kørte den:
”Velkommen”
”Gå frem til den kasse, der passer til din klasse”
”Du må IKKE tage kortet op af kassen!!”
”Du må gerne se, at det er det rigtige kort, der er klar til dig”
Herfra overlod jeg det til min store søn, der stod to meter længere fremme:
”Når sidste bib lyder… tag kortet”

”Husk du SKAL stemple start.
Herfra tog jeg igen teten. … bib… bib… bib ...
”God tur … HUSK startposten.
Det lyder simpelt, men med et minut mellem hver start er der faktisk ikke råd til meget
mere. Vi synes nu faktisk, at alt allerede klappede efter 1. hold, og derfra kun med meget
små fejl. Vi blev hurtigt mere rolige og begyndte at finde humoren frem ☺ Vi begyndte
derfor også at true med, at ”Krølle Bølle” og … for svenskernes skyld ”Mummitroldene” kom
efter løberne, hvis de kiggede på kortene for tidligt. Det bragte god latter til startfeltet, som
ellers normalt er meget tavst, da løberne er meget koncentrerede.
Jonas kæmpede også med at forsøge at forklare lidt om SportIdent-brikken, men det var
nok for sent, for hvis man ikke allerede kendte forholdene og havde læst instruktionen ved
start, var det for sent.
På et tidspunkt kom et filmhold forbi, men selv med dem i nakken var der ingen slinger.
Solen stod højt, og vejret kunne ikke blive bedre. Vi havde også imellem andre løbere tid til
en tur selv. Jeg fejlede selv godt, og Jonas vandt med gode tre minutter denne dag. Ja ja!
Hævnen kommer en anden dag.

Åbne Baner
Af Nikita Bang

Til sprintet i Gudhjem
var der godt gang i
både de ”åbne baner”
og sidste-øjeblikstilmeldinger til de
almindelige klasser, så
løberne kunne dyste
mod de sædvanlige
konkurrenter.
Med perfekt vejr til et
sprint rundt i Gudhjems
gader kunne man virkelig tale om "færgetræk" hos deltagerne. Langt de fleste kom nemlig
direkte fra færgen fra Christiansø, men med stadig friske ben stillede både danskere og
svenskere sig villigt i kø til endnu en tur.
Dagens største udfordringer handlede da heldigvis også mere om sprogbarrierer og
aflæsning af skæve kragetæer end om teknologi.

Med tilmeldinger på dagen både fra deltagere over 80 år og under 10 år med henholdsvis
et helt livs erfaring og med kun ganske få ture under bæltet må dagens åbne baner siges
at have været en succes.

Stævneleder
Af Torkil Hansen

Den egentlige planlægning startede
for 1½ år siden, hvor tilladelse til at
løbe på øerne blev indhentet hos
daværende administrator. Samtidig
erklærede Christiansøfarten sig rede
til at sejle løbere frem og tilbage med
alt, hvad de kunne finde at sejle med.
Så kunne det offentliggøres, at der
ville blive Höst-Open-sprint på
Ertholmene i 2021 – såfremt vejret
ville tillade det.
I november rejste jeg sammen med
Vikings korttegner til øerne for
sammen med administrator at få
åbnet så meget af øerne som muligt
til vores løb.
I maj 2021 skulle den endelige aftale
med Christiansøfarten landes. Det endte med, at der skulle være mindst 350 deltagere, for
at det kunne betale sig at sejle. Jeg forventede 500, og derfor blev der planlagt med, at
Ertholm skulle sejle fire dobbeltture, hvilket ville betyde tre hold med i alt ca. 500
deltagere.
Så væltede tilmeldingerne ind, og snart var alle afgange fyldt op. Resolut blev en ekstra
morgenafgang indsat, men også den blev fyldt op. Så udvidede vi med en
eftermiddagsafgang om torsdagen, men der var stadig mange, der enten ikke kunne finde
mulighed for at komme til Christiansø eller ikke havde lyst til at sejle på denne årstid. Da
vi alligevel havde Gudhjem i reserve i tilfælde af dårligt vejr; banerne var lagt, og alle
løbskortene var printet, kunne vi lige så godt lave et løb også i Gudhjem sideløbende med
løbet på Christiansø.

Bortset fra nogle småfejl ved generalprøven om torsdagen på Christiansø forløb begge
arrangementer fantastisk. Stævnelederen kunne nyde vejret og gå og hyggesnakke med
de mange glade o-løbere.
Så bliver det ikke bedre.

