
Hermed en lille afhandling om vores tur til Skive den 28-01-2017. 

 

Vi var tilmeldt at vi skulle afsted 6 personer, men i sidste øjeblik måtte Anne Mette melde fra pga. lidt med 

hofterne der var blevet ømme og ikke måtte anstrenges mere end nødvendigt. 

Så summe summarum var vi 4 barske der drog vestpå Arne, Luppe, Mig og så vores gode chauffør Poul 

Henning. 

Vi drog af lørdag eftermiddag med opsamling ved Ringsted-Ø og Slagelse kaserne, med et enkelt pit stop 

ved Skærup var vi i Skive på motellet kl 19.00  indkvartering på et udmærket værelse med 4 køjesenge og et 

eget toilet, temmelig smart med en kode til at komme ind og vupti så havde vi værelset. 

Aftenen den forløb i den bedste barske stil med en tur til et nærliggende madsted hvor vi efter at have 

indtaget en reje cocktail så fik den bøf som vi mente at vi havde fortjent desserten var så is eller øl og det 

hele blev behørigt assisteret af en gran voksen Hanckock mørk øl. 

Prisen 264 kr. / snude med morgenmad det må siges at det er i den meget billige ende og godt givet ud når 

man så også fik et meget lækkert morgenbord med alt hvad man kunne spise, med æg og diverse. 

Afsted til stævnecenteret kl. 9,00 (Poul havde været smart der var 2,5 km derned så det var hurtigt). 

Varm velkomst da vi ankom til registreringen med et stort velkommen til de barske fra Sjælland (rart at vide 

at de sætter pris på at vi kommer) 

Afgang til start kl 10 min i 10 og så start kl. 10,00, vi var 3 klasser der startede samtidigt 10-16-20 km. 200 

meter henad en græsmark og så 55 meter opad en stejl bakke, så var det vist at der var nogen der fortrød 

at de havde spist 2 blødkogte æg til morgenmaden (bøvs) 

Kortet var et A-3 hvor langt det meste var et bykort med O signatur. 

De første 4 poster var OK i et lille skovområde hvor jeg lige drejede lidt rundt om mig selv fra 2-3 =180 

grader så jeg måtte tilbage til 3 igen, næste strækning var et ret kedeligt stræk på 1200 meter ad stier uden 

vejvalgs muligheder. Lige så det næste på 600 meter over Karup å selv om det var flot 7-8 stræk på 1300 

meter hvor den sidste del var nogenlunde. Med lidt orientering. 

Fra 8-11 var det så en tur igennem de små parcelhuskvarterer og fra 11-12 en tur ud på den store vej forbi 

Skive kaserne med 1500 meter og en lille smule gult øvelse terræn de sidste 200 meter 

Fra 12 til 15 lidt gult område som der godt måtte have været et par svære poster mere, men det bar præg 

af at der skulle være MTBO poster de samme stede så posterne de var sat ud til sporene så det var nemt at 

finde dem. 

Fra post 15-18 var det by løb i industri områder hvor den eneste afveksling var farven på bygningerne ca. 2 

km. 



Fra 18-19 en tur på de små grusstier ca. 1500 meter hvor variationen den var om man ville løbe en lidt 

længere på asfalt eller en lidt kortere på grusstien!! Så 20+21 lidt gult der var sat 2 poster i, men de var så 

nemme at det var lidt af en smal sag at finde dem, de kunne ses fra 150 meters afstand. 

Posterne 22-25 var imellem de høje huse hvor der slet ikke var vejvalgsmuligheder af nogen art det skulle 

da lige være hvilken side af vejen man ville løbe på!! fra 25 og til 27 gik turen ind over Teknisk skole (i 

Skive!!) her måtte Preben da kunne føle sig hjemme hvis han kom den vej forbi. 

Posterne 27 til lige før 30 var en langsommelig kedelig men flot tur langs med Karup å igen og igen med 

posterne så de stod næsten midt på vejen så MTBO de kunne nå dem.  Posten 30 kunne jeg ikke finde den 

skulle være bagved Brugsen og jeg prøvede efter bedste evne at finde den men den var væk jeg blev sågar 

jaget væk af en gal brugsmand som ikke mente der stod nogen poster ved hans vareindlevering. Jeg kunne 

se at jeg havde brugt 35 min på strækket fra 29-30 ØV, så løb jeg hjemad til Spar nord Arena igen, her sagde 

den ventende barske flok, at den post den var da oppe på taget af Brugsens Parkeringsplads dvs. oven på 

brugsen!! Ergo tilbage (900 meter hver vej + 13 minutter man var vel træt) finde posten og så hjem og 

klippe den sidste post pyyyyyhaaaaa. men så så kom chokket ved aflæsningen kommentaren vi kan 

desværre ikke læse din brik der er ikke mere strøm på din brik SKRIIIIG. Men så kom banelæggeren og tog 

min backup brik (i ved et er den der irriterende gule/hvide dims man altid taber ude i skoven) her kunne 

han så aflæse at jeg havde alle posterne, og at jeg var godkendt. 

Ros skal der retfærdigvis også være: der var gode badeforhold og omklædning mm. (vip loungen) kunne 

bruges til tasker mm. og banelæggeren var så flink at tog min brik og sender den til mig igen med et nyt 

batteri, det er god service. 

Motellet som Poul havde støvet op var rigtig OK og det var god vej hele vejen derop (de har jo så mange 

motorveje i Jylland efterhånden at man snart ikke kan blive væk på et O-kort mere) 

 

Alt i alt en lidt kedelig udfordring som O-løber men som trialløb var det ok måske også for MTBO. 

Tak til mine 3 Barske kollegaer for en hyggelig tur  


