
         

Teknikeventyr ved Olofström i Sverige 19.-20. maj 2018 

For OK Sorø, Herlufsholm OK, Holbæk OK og øvrige klubber i VTR-samarbejdet 

 

Efter tre velbesøgte tekniklørdag den 18. november 2017, 20. januar 2018 og den 17. marts 2018, vi nu klar 
til vilde Teknikeventyr i Sverige: Afgang lørdag 19. maj kl. 10, hjemkomst søndag den 20. maj kl. 16.  

Vi har fundet to super tekniske terræner i Blekinge, nemlig Tvätthallarna og Alltidhult (alias Boafall) ved 
Olofstrøm. Her har Thomas Henmyr, OK Vilse lagt SVÆRE baner ud til os: 3 km/5-6km/8km. Konceptet er: 

• Brug af teknikkerne fra de tre tekniklørdage, dvs. kortkontakt, højdekurver, angrebspunkt/SSU, 
trafiklys, kompas/skridt og flyd.  

• Mulighed for at løbe banen sammen med andre. Vi forsøger, ligesom på tekniklørdagene, at danne 
makkerpar eller smågrupper på samme niveau, fysisk og teknisk. 

• Mulighed for at analysere og planlægge banerne før vi løber dem. Fx diskutere og indtegne 
angrebspunkter på kortet etc. (det er svært nok at udføre planen!) 

 

Vi skal bo på Halens Camping i Olofström i 6-personers hytter, med en skøn badesø, Halen, lige uden for 
hytterne. De ivrige har mulighed for at tage tilbage i skoven om aftenen og opklare, hvad der skete derude?  

Herlufsholm står for fælles aftensmad lørdag, Holbæk OK står for morgenmad søndag samt kage, og OK Sorø 
står for frokost søndag. Husk selv at medbringe madpakke til lørdag dag/frokost, sengelinned og badetøj.  

O-løb, overnatning og forplejning er med forventet højt deltagertal sat til 400 kr., som skal betales senest 5. 
maj for at man er tilmeldt. Medlemmer af Sorø, Herlufsholm, Holbæk og Roskilde skal indbetale til egen 
klub. Deltagere fra øvrige VTR-klubber skal indbetale Morten Hass, mobilepay 29741337. Nogle klubber giver 
eventuelt tilskud til turen. Send samtidig en mail med navn, klub, bane og ”har du bil” til 
mortenhass@gmail.com. Desuden skal du afregne kørsel med chaufføren for ca. 600 km kørsel+bro med 3-4 
personer i bilerne, nok ca. 400 kr./person. 24 pladser i hytterne, så ”først til mølle”. 

Vi prøver at få samlet alle deltagere i samkørsel med udgangspunkt i klubberne Holbæk, Herlufsholm og Sorø 
og Roskilde, som har haft flest deltagere på tekniklørdag. Vi mødes alle efter køreturen lørdag kl. 13.00 i 
Jämshög syd for Olofström og kører derfra til starten. Fordeling på biler og hytter udsendes en uge før! 
Hytter fordeles så vidt muligt på tværs af klubber. Vi skal rengøre hytterne søndag morgen inden afgang. 
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http://omaps.worldofo.com/index.php?id=80229
http://omaps.worldofo.com/index.php?id=184955
http://www.vilse87.se/
http://halenscamping.se/
http://halenscamping.se/boende/stugor-60-kvm/
mailto:mortenhass@gmail.com
https://goo.gl/maps/X8Qw4SpcRAv

