
Nørlund 2009 
Der var god tilslutning til ¨De Barskes¨ første kalenderpunkt iår. Turen gik til Nørlund ved Brande 
hvor vi skulle deltage i Vinterlang 2. 
Den rutinerede turleder Kaj havde gjort det let for os andre og ordnet samkørslen så de mest ivrige 
kunne nå et lille træningsløb på Fyn, (og en lille rundtur i Vejle) på vejen til vandrehjemmet i 
Brande. Her mødte vi den anden bil. Vi gik sammen ud og spiste kinesisk, så håndbold og fik 
reguleret væskebalancen inden morgendagens strabadser. Vi fik osse tid til at snakke lidt om de 
kommende ture. 
7.30 var der morgenmad som vi indtog i selskab med Billy Cross, Mik Shack og Kenn Gudmann 
der havde været ovre og spille! Og så afsted til skoven 

 
Vi var 7 barske (Leif, Morten, Arne, Lars (aspirant), Kaj, Svend-Erik, Anne-Mette (aspirant)) på 
20km banen med 34 poster og 3 barske (John, Niels, Jens A) på 16km banen. Vejret var fint, fugtigt 
men ingen vind. Jeg (Morten) var lidt bekymret over min (manglende) form men planen var at 
hænge på Leif så længe som muligt og så kravle resten af vejen eller evt. Blive samlet op af Arne ! 
Nå... Starten gik for 16 og 20km og vi lagde ud i ret højt tempo, jeg kunne se Leif 20m fremme og 
følte jeg var med men med en barsk puls. Ved post 2-3 faldt vi ned i vores eget tempo og jeg var 
sammen med bla. Leif og Arne. Ved post 4 slog Leif benet og blev dermed lidt stækket resten af 
løbet (Så jeg måtte selv styre lidt mere end jeg plejer) Post 7-13 var to små sløjfer som de andre 
baner osse havde, men en god stjernepost sikrede at man skulle orientere ind til den hver gang (jeg 
bommede den lidt første gang) desuden bommede vi post 8 lidt. 
På langstrækket til post 15 mister jeg synet af Leif og lader mig forvirre af nogle 16km løbere jeg 
ser skråer over heden et usmart sted. Arne og jeg bommer post 17 lidt og efter endnu et langstræk er 
vi alle 3 samlet mod post 19. Post 22-29 er to sløjfer mere, igen med en god stjernepost. Benene var 
begyndt at blive lidt tunge men på vej til stjernen anden gang tænkte jeg det er her man skal prøve 
at slippe væk, det prøvede jeg så, og det mislykkedes... jeg mistede ordenlig kortkontakt, blev 
forvirret og kunne pludselig se Arne dykke ned til posten 50 m fremme. Jeg løb dem op på sidste 
sløjfe. Vi møder Lars V. Inden vi går ud på langstrækket til post 30, her håbede jeg bare at Leif ikke 
ville sætte fart ude på skovvejen. Leif var blevet lidt friskere nu da han kunne lugte målstregen. De 
2 sidste poster var lidt lumske, i en slugt og på en høj der begge var ret flade og i et område med 
granner i rækker og derfor dårlig sigt, her prøver Leif at snige sig væk fra mig og Arne men den gik 
ikke, Han vinder dog spurten foran mig og Arne. De andre 8 trolde og aspiranter kommer alle ind i 
fin stil med Anne-Mette til sidst dog som bedste dame på 20km. 



 
10 Barske før hjemturen. 
 
 
 


