Team A&H på tur

Kalenderen viste kun lige umiddelbart forår, og Hanne havde netop bestilt sin første
mountainbike, da vi 2. marts bestemte os for at tilmelde os Ry Outdoor Challenge. 4. juli –
på en strålende sommerdag – stod vi så klar på Siimtoften til start på udfordringerne. Som
det sidste inden vi blev sendt afsted mindede vi hinanden om at det vigtigste var at få en
god fælles oplevelse.
Vi lagde ud med en lille o-løbs prolog med 4
poster der skulle findes i valgfri rækkefølge.
Prologens formål var primært at skabe en
spredning på holdene inden den efterfølgende
MTB-orientering. Vi valgte en lidt anden
rækkefølge end de fleste andre hold – en
rækkefølge som jeg umiddelbart ser som den
bedste, med den korteste rute og lettest tilgang
til posterne. At finde posterne var ikke det store
problem – især fordi vi efter vores første post,
pga. vores alternative rutevalg, fra afstand kunne
se hvor de øvrige hold var når de fandt posterne.
Efter sidste post gik turen tilbage til
stævnecentrum, hvor vi skulle have gang i
cyklerne.
MTB-orienteringen gik ud i vante omgivelser på sydsiden af Ravnsø, hvor vi siden vi flyttede
til Nr. Vissing har både løbet og cyklet en hel del. Jeg fik efter anden post ledt os ind på en
forkert og meget lille sti, der ikke var let at køre – det pressede Hanne, der helt som aftalt
meldte klart ud, at det var for svært et rutevalg og lignende skulle undgås. Stien viste sig
dog at være en lille genvej, som dog bragte os i nærkontakt med golfbanen, men vi kom på
rette spor uden at have en greenkeeper i hælene.
De efterfølgende poster var lette og vi fokuserede på at køre et tempo hvor vi havde masser
af overskud og nød det gode vejr. På et tidspunkt havde vi fået en fotograf på slæb på en
nedkørsel i skoven. Det stressede Hanne lidt, og
uden 100% fokus på cyklen var hun ikke klar da
hendes hjul gled i et mudderhul, og hun måtte
ned og rulle i skovbunden. Med sår på knæet og
en øm hånd kom hun på cyklen igen og kørte
videre uden at kny (ret meget). Vi begyndte nu at
indhente flere hold, der kæmpede med teknikken
på skovvejene. Posterne fandt vi uden problemer,
og næsten før vi fik set os om var vi på vej mod
de sidste poster og tilbage til stævnepladsen. På
de sidste stykker på asfalt holdt vi fast i vores
taktik med at holde tempoet nede og overskuddet
oppe – det kostede et par overhalinger fra nogle
af de hold vi havde sat i skoven, men der var
stadig en lang dag tilbage.
Næste udfordring var et orienterigsløb hhv. i Ry-by og Siimskoven. Løbet skulle jo være
vores spidskompetance, men alligevel lagde vi roligt ud – dels fordi jeg lige skulle vænne
øjnene til kortet, og dels fordi Hanne lige skulle have spist et par energibarer så der var
brændstof på maskinen. Efter de første par poster fik vi roligt tempoet øget, og samarbejdet
med at finde posterne gik rigtig godt. Sidste post var placeret under pontonen ved søbadet i
Knudsø. Det var mig der måtte i baljen – men det gjorde bestemt ikke noget for det var
dejligt forfriskende.
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Tilbage ved stævnecentrum var det vores tur til løbets
hemmelige udfordring – en tur på klatrevæggen for én af os
– Hanne var hurtig til at trække højdeskrækskortet, så det
blev mig. Til min overraskelse er det Steffen som jeg
tidligere har været på adventurerace hold med, og som har
instrueret mig i klatring tidligere, der står som
klatreinstruktør. Jeg tror ikke Steffen var imponeret mine
evner på dagen, men jeg må undskylde mig med at våde
løbesko og vådt tøj og hænder ikke er optimale at klatre
med. Efter et par mislykkede forsøg kom jeg dog højt nok i
tårnet til at Steffen godkendte forsøget og sendte os videre.

Næste disciplin var kano orientering. Med afgang fra Ry Kanofart skulle 4 poster findes i
valgfri rækkefølge. Vi sejlede en rigtig fornuftig etape og ramte posterne lige på. Igen havde
vi et alternativt valg af rækkefølge, og med blik for hvor de andre kanoer var, lykkedes det
os at spotte placeringen af posterne på lang afstand. En times tid blev det til på vandet, og
vi var glade for vi havde husket at tage vores store 2 liters vandflaske med på turen, for
solen bagte os.
Tilbage ved Ry kanofart skulle kanoen på land,
men redningsvesten skulle vi beholde for næste –
og sidste – disciplin var SwimRun. 8 Poster skulle
findes. Vi følte os lidt sære da vi løb gennem
byen iklædt redningsvest, men vi var jo ikke de
eneste. Første svømmetur var over Ry Møllesø.
Temperaturen var nået op på 26 grader, så det
var herligt at komme i vandet, som slet ikke
føltes koldt. I fin stil krydsede vi søen og fandt
posten på bredden. Herfra gik ruten gennem Ry
Marina. En post lå yders på den vestligste bådbro
i marinaen. Her skulle der hilses pænt på dem
der sad og nød eftermiddagskaffen og kringle i
deres båd inden vi igen skulle i vandet og svømme over til roklubben. Så var det bare at
finde de sidste tre poster. Da vi løber mod den sidste ser jeg på uret og kan konkludere at vi
kan nå under 4½ time. Inden løbet havde vi forventet at skulle være i gang i hvert fald 5 og
måske også de 6 timer der var sat som maksimum, så vi rigtig godt tilfredse og skruer lige
lidt op for tempoet for at sikre vi kommer under 4½ time.
Vi løber hånd i hånd ind på stævnepladsen og hen til stævnecentrum for at få kontrolleret
det sidste klippekort – det blev godkendt og tiden kunne stoppes på 4:24:48 – en 4. plads for
mix-hold.
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Super overrasket over os selv og fyldt med fantastiske oplevelser kan vi sætte os og nyde
solen. Der er tid til at hyggesnakke med de andre hold og høre om deres oplevelser. Team
A&H forventer helt sikkert at være klar på nye oplevelser og udfordringer i 2017 udgaven af
Ry Outdoor Challenge.
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