…….og her har I glimt fra de frivillige hjælperes gode oplevelser på post – dag
og nat!
Sådan så planen ud!! Jeg går fra at tidsangivelsen er vejledende, for tidsplanen skulle vise sig at skride
voldsomt for mange af holdene. Dag skulle blive nat … eller omvendt.

Jeg (Ulrik Mathiasen) havde første vagt på
CP46 ved Sejssnævringen i vestenden af
Julsø sammen med Lisbeth Sortkjær.
Kl. 03.00 stod vi klar i mørket på spidsen af
bådebroen ved feriekolonien
Færgegården. Holdene skulle dele sig og
henholdsvis cykle og ro kano fra Sletten.
Holdene lod vente på sig, og den første tid
måtte vi nøjes med at beundre
pandelampernes flaksen på Himmebjerget.

Fra CP46 skulle holdene transportere deltagere og cykler i kano til bådebroen ved Ludvigslyst, på den anden
side af søen
Typisk kom den cyklende del af holdet noget før kanoroerne. Afstanden fra Sletten er jo ikke stor! På et
enkelt hold synes den cyklende del af holdet, dog at han skulle besøge CP37 på toppen af Åsen for anden
gang! Så kanoroernes tålmodighed blev sat på nogen af en prøve.

Der var mange forskellige måder at få
transporteret folk og cykler over søen på. En
af de mere kreative fremgangsmåder var at
medbringe en luftmadras (pumpes op på
stedet), hvorpå cyklerne lægges. Efter
sigende blev luftmadrassen senere i løbet
brugt som et behageligt underlag til en
hurtig power-nap. Den hurtigste måde at
komme over søen på var uden tvivl med
både cykler og holddeltagere i kanoen på en
gang.
Jens Børstings web-TV fulgte hele tiden aktiviteterne (eller mangel på samme!). Vi søgte hele tiden at dreje
kameraet efter hvor – og når der var aktiviteter og flere af holddeltagerne fik også sendt en hilsen til mor
derhjemme!
Optagelserne kan fortsat ses på YouTube. Meget beroligende optagelser, som garanteret kan sælges til Norsk
TV. De har gode erfaringer med udsendelser fra Bergensbanen og Hurtigruten, hvor et fastmonteret kamera
filmer kontinuerligt under hele rejsen.

Det blev morgen. Skuffende nok uden solopgang, da
et skydække var trukket indover området. Der var
efterhånden længe mellem holdenes ankomst, og
efter kontakt til Simon fik vi lov at forlade posten, før
de sidste hold skulle over. Klokken var efterhånden
blev 10 torsdag morgen

Efter en kort dags søvn var jeg torsdag
aften klar til at drage til Viborg for at
bemande TA9/10 sammen med Inga Jager
og Niels Stadel.
Ved TA9/10 skulle holdene rappelle ned
ad det spritnye Peak Hotel i Viborg og løbe
et fotoorienteringsløb i bykernen.
Vi hentede Niels ved TA4/5, Hald Hovedgård. Han havde tiltusket sig en tiloversbleven chokoladekage fra en
børnehaveklasse på udflugt. Fremme ved Peak Hotel gik vores første tanker derfor mod at skaffe en kop
kaffe til kagen. Efter en rundtur om karréen ved Føtex nåede vi indenfor butikken kort før lukketid. Kaffen
blev forsigtigt transporteret tilbage til hotellet. Vi indtog kage og kaffe på bænke foran hotellet, hvor posten
skulle stå.

Holdene skulle rappelle ned ad hotellets
bagside. Facaden var 40 meter høj. Toppen er
klart det højeste punkt i Viborg. Sikke en udsigt!
Vi takkede pænt nej til at få en tur ned ad
facaden!
Postcirklen var indtegnet på hotellets forplads,
så en af os måtte jo sidde på den forblæste side
af bygningen. Det blev mig! Koldt var det og
eneste sted med lidt læ var mellem
facadebeklædningens lameller.
Der sker ikke meget (=intet) i denne del af byen
om natten.
Inga viste vej til cykelparkering i kælderen og til elevatoren, der skulle bringe deltagerne op til hotellets tag.
Niels dirigerede slagets gang på jorden ved klatrevæggen

.
Holdene havde rigtig mange poster i området nord
for Viborg og bevægede sig kun langsomt ned mod
Viborg.
Jeg studerede flittigt kortet på NACS hjemmeside
med holdenes track og stor var glæden, da der
dukkede et hold op i den meget øde gade. De
følgende hold kom med lange mellemrum. Vi havde
heldigvis fundet ud af at søge tilflugt i hotellets
varme foyer, hvor vi kunne underholde natportieren.
Hvert hold fik en varm velkomsthilsen med tilbud om
rappelling og fotoorientering. Til min overraskelse
svarede et enkelt hold pænt nej tak til begge tilbud.
De var bare glade for at være kommet frem og ville
straks køre over til Viborg Højskole for at hvile!

Alle holdene skulle være fremme ved højskolen
inden fælles busafgang kl. 3.30. Det kunne tydeligt
ses på trackingen, hvor holdene tog retning mod
Viborg de sidste par timer før fristen. Vores håb om flere kunder i butikken steg, men vi nåede aldring op på
mere end ca. 6 hold på rappelling og 2 hold på fotoorientering. Et noget skuffende resultat af en lang
aftens/nats indsats.

Anden etape på Masterdistancen startede fredag morgen ved Tirsbæk gods på nordsiden af Vejle fjord.
Efter en længere nats/dags søvn kunne jeg
mødes med Erik Bobach fredag kl. 18 ved
klubhuset. Klar til næste opgave ved Hølken
Strand (ligger lige nord for Hou). Vi skulle
modtage holdene efter en lang tur fra
Tirsbæk ved Vejle. De skulle først løbe på
stranden fra Tirsbæk til Palsgård ved
Juelsminde og derfra padle i kajak over
udmundingen af Horsens Fjord frem til vores
post ved Hølken Strand.
Puha, jeg kan blive helt udmattet ved
tanken.
Det skulle blive en lang nat.

Kajakkerne tømmes
for udstyr, og der
skiftes til tørt tøj.

Det var nogle trætte, kolde og våde deltager, der nåede frem til Hølken. De forreste hold i konkurrencen var
”heldige” at nå frem inden solnedgang. De fleste måtte dog tage størstedelen af turen i mørke. Særlige
problemer gav en post ved Trillingestenen syd for Hou. Hvor let er det lige at finde tre sten (blandt andre
sten!) 200 meter fra stranden – i mørke? – uden postmarkering!
Et hold måtte stoppe kajakturen allerede i Snaptun, syd for Horsens Fjord. Erik blev sendt afsted for at hente
dem. De ville gerne kunne fortsætte konkurrencen på cykel fra Hølken. Heldigt at Erik havde mobiltelefon og
internetadgang med til Snaptun, så han via tracket kunne spore holdet til den bygning, hvor de havde søgt
tilflugt. Holdet var bange for at krydse fjorden i mørket og blæsten. Ganske forståeligt.
Den friske vind skiftede i løbet af natten fra vest til øst. Det gjorde bestemt ikke kajakturen nemmere. Det var
nogle forkomne deltagere, vi tog imod. Enkelte spurgte efter mulighed for at kunne klæde om indendørs,
men det eneste vi kunne tilbyde var en opvarmet toiletbygning.

Holdene havde et
længere ophold på
posten, med
tømning af kajak,
skift til tørt tøj og
samling af cykler.
Der skulle drikkes og
spises og
planlægges videre
rute.

Det blev morgen med solopgang over havet. Et tysk hold havde ligget stille mange timer ved Sondrup Strand
(nu må I gerne snart komme videre!) og et polsk hold havde af en eller anden grund ligget stille ved Hou
Havn i flere timer (hvad sker der?). Lysets komme satte heldigvis fart i de resterende hold på havet. Det var
tydeligt at dagslyset gjorde det meget nemmere at finde Trillingestenen!
Nu begyndte tidsplanen at skride. Erik skulle hjælpe med at dele kort ud til starten af Challenge kl. 9, og jeg
skulle hente sandwich til hjælperne kl. 11. Vi måtte forlade stranden inden alle hold var kommet frem og
overlade resten af vagten til Poul Nøhr.
Efter 2 timers søvn stod jeg på Papirfabrikken, klar til at dele sandwich, drikkevarer mm ud til de mange
hjælpere. Et behageligt job, hvor vi alle steder blev modtaget med glæde. Så havde jeg fri og kunne drysse
rundt i Stjernecentrum for Challenge og Fighter og på Torvet ved målområdet. Alle steder var der et mylder
af frivillige hjælpere i de let genkendelige blå T-shirts.

Der var meget liv ved
Havnen, hvor alle hold
var forbi mindst en
gang i løbet af
lørdagen, og især
Fighter kom forbi
mange gange. Både
der og på posterne
blev deltagerne mødt
med venlige,
opmuntrende
bemærkninger fra
hjælperne, - og
kvitterede med
gåpåmod og glade
smil.

På Torvet kunne jeg overvære, at det vindende hold i Master kom i mål. De kunne sandelige stadig løbe!

Finale på Torvet med præmieoverrækkelse til de tre bedste hold. De synes at være fornøjet med løbet på
trods af strabadserne.
Jeg synes i hvert fald, at det har været en god oplevelse også for hjælperne – på trods af den begrænsede
mængde søvn. Og dejligt at være en del af en klub der magter at løfte en opgave af denne størrelse – med
succes.

