PÅ TUR MED
S Y D K O M P A S S E T.
Hvorfor tage til Sydamerika, når man kan nyde et godt dansk regnvejr ?

Det er et ”godt spørgsmål, som vil blive søgt besvaret i den følgende tekst sammen med nogle dokumenterende billeder.
Da der for 1½ år siden kom meldinger om, at WMOC 2014 ville blive afviklet i den sydlige del af
Brasilien, begyndte Vibe og jeg at drøfte mulighederne for at drage til en af os endnu ubetrådt Verdensdel. Og da der fra PWT Travel (som vi tidligere har rejst rundt med) kom planer om en større
tur med spændende indslag, ja, så måtte vi virkelig til at tage seriøs beslutning om deltagelse. Det
endte med, at vi tog næsten hele pakken, hvor der skulle startes med Peru (INKA-land !), videre til
Buenos Aires i Argentina, smut-O-tur til Uruguay, mesterskaber i Brasilien med indlagt parkorientering i Paraguay og ikke mindst et besøg ved et ”mindre vandanlæg” på grænsen mellem Argentina
og Brasilien.
Vel ankommet til Lima i Peru kunne vi første morgen vandre til Stillehavets kyst og fra 30-40 meters højde følge dønningerne, som rullede ind mod ørkenkysten, medens kæmpeflokke af søfugle
strøg lavt hen over havoverfladen og mange hundrede fiskerbåde var spredt ud over det morgengrå
hav. Kystvejens trafik var så småt ved at vågne, medens vi anede pelikaner i nogle af fugleflokkene.

Men vi var ikke kommet
for at se på Stillehavet –
af sted med fly til Cuzco,
som vi i første omgang
benyttede til indkøb af
store solhatte – solen
stod lodret ned og vi var
nu 3400 m.o.h., så vores
sarte nordbohud måtte
beskyttes. For at undgå
højdesygen drog vi straks
videre til Inkabyen, Aguas Caliente, hvorfra vi
næste morgen skulle starte på vandreturen mod et
af turens/livets højdepunkter, Machu Picchu –
inkaernes gemte/glemte
by.

Den smalle sti mod Solporten.

Solporten.

Efter 6-700 højdemeter og ca. 6 timers vandring (den sidste time i støvregn) på INKASTIEN nåede
vi ”Solporten” i 2700 meters højde og forundreligt nok lettede regndisen så meget, at vi fik det først
flotte kig ned over Machu Picchu. Planen var, at vi næste morgen igen skulle op til Inkabyen, så vi
drog ret hurtigt efter det første møde med byen ned til Aguas Caliente for at samle energi og overnatte.
Machu Picchu ligger på en godt beskyttet højderyg midt i regnskoven, så det lykkedes aldrig spanierne at finde frem til inkaernes hellige by – regnskoven overtog stedet og kun ganske få lokale bønder vidste, at der gemte sig en ruinby/kulturskat oppe i den mørke regnskov. For godt 100 år siden
by byen genopdaget og inkaernes imponerende bygningskunst kunne dokumenteres på ”en hel by”,
som dog havde ændret sig en del efter 500 års glemsel.

Det første møde med Machu Picchu – hvad med en lille by-sprint !?!

Tidligt op næste morgen – af sted med bus
op ad den snoede vej
– solen kom frem –
DÈR lå så ruinbyen i
al sin lokkende pragt.
Efter en god omgang
guidning med fine forklaringer, fik vi busbilletter til ned-turen +
et mødetidspunkt for
sen frokost i byen, før
vi kunne gå/klatre på
egen fod rundt i byen.
Det blev nogle fantastiske timer i skarpt
sollys, hvor - vi med
glødende kameraer fik udforsket og beskuet byen. Et af turens vigtigste mål var allerede nået/oplevet.

Aften-retur til Cuzco i bumletog udstyret med tagvinduer, så man kunne nyde ”opsynet” til bjergsiderne/-ryggene. Næsten morgen skulle løbeskoene endelig i brug, idet der blev budt på morgen-byO-løb i det centrale Cuzco, hvor ilttrykket er lavt og bilosen tilsvarende høj. Det blev ikke til tempoløb, men som altid er det spændende at ”opleve en by med løbesko på”!

Udsigt over Cuzco fra højderne rundt om byen.

Pladsen i det centrale Cuzco.

Efter lidt sightseeing i Cuzco og omegn drog vi retur med fly til Lima og derfra videre med et andet
fly til Argentina/Buenos Aires. Her mødte vi det længe savnede regnvejr, som viste sig at skulle
ændre hele dagsplanen for den første dag i byen.

Turarrangør og flere gange tidligere senior-verdensmester, Jørgen Mårtensson, ses under paraplyen til venstre. Personen under paraplyen viser
bare klubjakken frem.

Vi startede dog dagen iført O-løbetøj og drog på byrundtur (herligt syn for de fastboende), inden vi
skulle ud på det lovede Park-O-løb. Regnen faldt ganske tungt, så da vi kom frem til løbsområdet,
opstod der en del ventetid, medens arrangører/guider diskuterede terrænproblemer.
Et par vandpytter og nogle løsagtige træer fik arrangørerne til at lukke ned for dagens Oudfoldelser, så vi drog tørre, men skuffede til et spisested, som - for at kunne bespise så mange havde udvidet med en teltafdeling. Siddende dér, kunne vi følge med i den øgende vandstand i søerne rundt om teltet – vandet stod stadig ned i tove/stænger og iveren efter at løbe bølgede mere og
mere bort. Eftermiddagen/aftenen igennem fortsatte den tunge regn – der blev talt om 180-200 mm!
Efter nattens regn drog vi i det mest vidunderlige morgenlys - efter en kort rundtur langs en bid af
Buenos Aries havnefront - med en osende hurtigfærge mod nordøst over Rio de la Plata til Uruguay,
hvor vi gik i land i den gamle koloniby, Colonia. Et hurtigt og hyggeligt lille sprintløb rundt i den
gamle by med spændende huse og bymur-rester med start og mål ved den gamle/nedlagte udskibningsstation gav os fart i fødderne og raske sving med sydkompasset.
De gamle jernbaneinstallationer dokumenterer tidligere tiders aktiviteter:

”Stævnepladsen”

Se selv dokumentationen

Et portugesisk inspireret hus i Colonia.

Efter spisning var vi på en mindre guidet tur rundt i byen, som faktisk var meget hyggelig og med
en historie om skiftende spanske og portugisiske besættere, som hver havde givet bidrag til den oprindelige bykerne.
Retur med båden over floden de 50-60 km til Buenos Aires, som vi nåede lige før solnedgang. På
mærkværdig vis, havde PWT-folkene fremskaffet et kort over en park ved et af byens universiteter,
så med lidt trylleri og med en god dansk indsats (DOF-direktøren + en nuværende + en forhåndværende dansk landsholdsløber) blev der sørget for postudsætning i den noget våde park – og kompas
+ løbesko kom igen i brug.

Danskerne med de unge ben organiserede hurtigt postudsætningen.

Vibe ved målposten – på kanten af en mindre oversvømmelse.

Da vi næste morgen i bus på vej mod lufthavnen for at flyve til Porto Alegre i Brasilien kom forbi
det parkområde, som to dage før blev lukket under regnvejret, fik vi syn for sagn: Meterdybt vand
dækkede området, toppen af bilskiltene ragede op og træerne havde meget korte stammer! Det
handlede altså ikke kun om vandpytter.
Porto Alegre i det sydligste Brasilien skulle være stedet, hvor vi kunne løbe prøveløb og kvalifikation til Sprint-finalen. Prøveløbet afvikledes i en ganske velegnet park med gode muligheder for
postplaceringer. Vibe og jeg joggede rundt og nød det lune vejr og den hyggelige parkstemning – og
følte os parate til kvalifikationen dagen efter.
Se kortene sidst i artiklen

Næste formiddag mødtes så 16-1700 O-løbere – de 13-1400 fra Europa – i en smal park tæt ved den
store lagune, som byen ligger ud til. Vel fremme blev vi mødt af en kedelig park, hvor man havde
forsøgt at øge sværhedsgraden ved at opsætte midlertidige hegn, som efter vores mening er en kunstig måde at skabe O-problemer i et ellers uegnet område.

Mål på sprint-kval – medens der endnu var nogenlunde tørt.

PWT-løberne havde eget samlingspunkt.

Yderligere havde regnen igen fanget os, så vi under hele
arrangementet blev gennemvasket og passende afkølet –
men noget af stemningen regnede samtidig væk fra den
noget indeklemte stævneplads. Vibe og jeg kom begge i
A-finalen – dagen mål.
Alle de øvrige WMOC-løb skulle have højlandsbyen
Canela som base, så vi drog med bus 2½ time mod nord
og kom til en by, som i den grad var i julestemning. Jul i
DK med pynt, nisser, kaner og tingeltangel er små snefnug i forhold til det juleri, vi mødte i Canela og nabobyen Gramado.
Vi var nu kommet op i ca. 900 meters højde og sprintfinalen skulle afvikles lidt længere oppe i terrænet i et
grovkuperet område, som dels havde mange grillhytter
placeret ud over en åben bakkeryg og dels bestod af den
lokale urskov med stier og ellers nærmest uigennemtrængelig bevoksning.

Igen et – efter vores mening – mindre sprint-egnet terræn, som sammen med den bagende sol og de
28-30 grader satte os på prøve. Vibe løb godt og stabilt og blev nr. 6, medens jeg ”blændede” ved en
meget hurtig/for hurtig postbetjening, som medførte, at jeg manglede en SI-markering i brikken –
langt at rejse for at lære at kigge efter blink og lytte efter blip!!!
Se kortene sidst i artiklen

Og så skulle vi ellers til at omstille os til de længere distancer. Første indsats blev prøveløbet, som
blev afviklet i et spændende stykke skov og på et kort, som satte vores forventninger til de kommende konkurrencer op. Her var der et godt terræn – kuperet og med en del mindre terrængenstande
– med åbne, krævende bakkepartier og tætbevoksede slugter med saftige vandløb i bunden. Selv om
regnen kom, tog vi fra træningsturen med gode forhåbninger.

Flot målplads ved det første Lang-kvalifikationsløb.

Flot solskin og stor skrånende stævneplads – sådan blev
vi modtaget til første kvalifikationsløb. Fra stævnepladsen kunne man kigge ind i fyrreskoven/plantagen, som
lignede en superhurtig midtjysk skov – tydende på højt
tempo og ret simpel orientering. Det blev simpel orientering i det grovkuperede og detaljefattige terræn, men
hurtigt kunne der ikke løbes, idet bundens 30-40 cm
fyrrenåletæppe fyldt med de afhuggede grene gav en
”skumgummieffekt”, som dræbte afsættet og sugede
kræfterne ud af lårbasserne. Begge klarede vi så godt, at
vi ved stabile løb på andendagen kunne se frem til finalepladser.
Se kortene sidst i artiklen

I det andet kval-løb skulle Vibe starte tidligere og med
et nogenlunde sikkert løb i næsten tørvejr var startpladsen i A-finalen sikret. Jeg skulle starte kl. 12.11, som en
af de sidste løbere i H 70. Efter 2½ km nåede jeg ud til

startpladsen – vel fremme faldt de første tunge regndråber fra de sorte skyer, medens nogle fjerne
tordenbrag fortalte om forventelige brille-problemer. Heldigvis var det igen grovorientering plus
terrænforcering, som var dagens tema, så jeg kom igennem uden det helt store tidstab – dermed var
jeg også med i A-finalen, som skulle løbes efter en hvile-/turistdag.
Se kortene sidst i artiklen.

Hviledagen inden finalerne blev bl.a. brugt til en turisttur til Gramado, som er kendt for at være
Brasiliens chokoladeby. Forretningerne forsøgte også at vise varerne frem, men alt blev overdøvet
af de fuldstændigt overdrevne juleudsmykninger. Det forlyder, at der er set snefnug i byen, men de
rensdyrforspændte kaner får nok aldrig mederne i sne. Det virkede overlæsset/kvalmt og købelystdræbende at se en sommerby i den grad gejlet op til en ultrakunstig julestemning.

Gramado gik ”Jule-amok” – Rundkørsel-udsmykning.

Paradoks !!!

Lang-finalen skulle afvikles fra samme stævneplads, som 2. kval-løb og denne dag var vejret lunt og
solrigt, så vilkårene i terrænet stort set var ens for alle: VARMT.

Finaledagens flotte målplads – i brændende solskin.

Rune Olsen, THOK, har fået sin guldmedalje i H 35.

Vibe skulle i finalen løbe ca. 3 km og alt gik/løb planmæssigt, indtil der meldte sig en lille generende ”sprængning” i den ene læg – superærgerligt efter et skadesfrit efterår. Det lykkedes alligevel
Vibe at komme i mål som nr. 18 i D 65, der for øvrigt blev vundet sikkert af Inge Jørgensen, som
løb nogle flotte løb. I H 35 viste Rune Olsen fra Tisvilde styrke ved at vinde begge kval-løbene og
at sikre sig guldet ved et overbevisende finaleløb.
Se kortene sidst i artiklen

Selv skulle jeg ud på en næsten 5 km lang bane og der var lovet 110 meters stigning. Strækket til
post 2 krævede blod, sved og tårer i den brændende sol og vel fremme ved post 2 kunne jeg konstatere, et jeg allerede havde forceret mindst 70 højdemeter – og der ventede meget mere end yderligere 40 m på resten af turen. Alle poster blev ramt præcist, strækket 3-4 kunne nok være løst mere
genialt end med mit syd-vejvalg. I mål som nr. 28 i A-finalen, idet jeg tabte 3-4 pladser, nok mest
som følge af de mange højdemeter (mindst 225) – alt i alt langt over forventningen.
Konklusion:
Sprint-terrænerne ikke specielt velegnede, kortene fine, men ikke særligt gode stævnepladser.
Lang-terrænerne grovkuperede, med fyrrebevoksninger, kvaset og fjedrende bund mange steder,
store poster, mangel på finorientering og vejvalg, men lange og kraftkrævende baner i H70.
Kortene veltegnede og let læselige. Fine stævnepladser.
Knapt var præmieoverrækkelserne slut, før vi drog tilbage til det julepyntede hotel i Canela, hvor
PWT-folkene arrangerede et lille park-O-løb med indlagt væskepost og yderligere væske/brændstofforsyning ved kanten af svømmepølen – turens fællesafslutning på WMOC 2014.
Næste morgen skulle turen gå videre. Nu skulle/ville vi se VAND, så vi drog med bus retur til Porto
Alegre og videre med fly til Iguazu, hvor vi blev indkvarteret på turens flotteste hotel. Dejligt værelse med udsigt til svømmepøl, herlig park med økologisk hotelhave, fine spisefaciliteter og god
stemning.
Ordren hjemmefra (fra Jørn Wigh) lød på: ”Hav god tid, begynd med Brasilien-siden, tag en (dyr)
bådtur på floden og nyd derpå Argentina-siden – så får I mest ud af det kæmpemæssige vandfaldssystem”.

I det flottest mulige forsommervejr blev vi modtaget af vandfaldene i den fineste form (nogle
sagde, at vandføringen var ”lav” …) og fotoapparaterne nærmest glødede på turen rundt på
Brasilien-siden. Det var vildt og vildt stort.
Vandet drønede ”ud over kanten” i brede, smalle, høje, trindelte og brusende, vandforstøvende
kaskader. For hvert sving på den smalle sti ventede nye kig til imponerende nedstyrtende
vandmasser.
Efter en håndmad og en mindre bustur kom vi til
udskibningsstedet ved floden. Af med tøjet, på
med et par shorts og en redningsvest og så ned i
gummibåden med de to store påhængsmotorer.
Fuld fart op mod strømmen, vildt rundt i strømhvirvlerne, så vandet stod ind over båden og
derpå direkte ind i vandfaldet, som overdængede
os med lunt flodvand. Sådan kan Iguazu-faldene
også opleves og fås ind på/i kroppen. Vibe forsøgte sig med plast-regnslags-metoden; men vandfaldet fandt vej, så også hun blev 100 % våd. Kameraet kom heldigvis i en plastpose, så det overlevede vandmasserne.

Hvirvler og vandfald set fra gummibåden.

På vej ind i vandfaldet.

Vel tilbage på hotellet nød vi – inden den gode buffet-mad i hyggelige udestue - aftenstemningen
under palmerne, hvor nogle stærelignende væverfugle havde indrettet sig med ”hjemmegjorte posereder”, som kunne sikre afkommet mod alt for sultne fjender.

Tidligt næste morgen drog vi over grænsen/Parana-floden til Argentinasiden og
kom ind i den næsten mennesketomme nationalpark, hvor Vibe og jeg snart kom til
at bevæge os rundt helt på egen hånd. Og
vi må indrømme, at Jørn Wigh havde talt
sandt ! Vandfaldene var om muligt endnu
mere imponerende på Argentina-siden. Og
da der samtidig var meget færre mennesker
på alle ”de gode fotosteder” – ja, så var det
bare at nyde - og fotografere.

Om eftermiddagen drog vi via Brasilien videre over grænsen til Paraguay, hvor der ville være et lille
parkorienteringsløb, specielt arrangeret for de europæiske gæster – hvoraf nogle er stempeljægere,
som skal have dokumentation for alle de lande, de har løbet O-løb i !!! Efter lidt bus-des-orientering
kom vi til parken og fik en ganske hyggelig runde i en blanding af by og grønne områder – og i ca
28 graders varme med skarp sol.

Park-O-løb i Paraguay

Næste morgen drog en hel del fra vores store gruppe videre til nye oplevelser midt inde i Brasiliens
regnskovshjerte ved Manaus og med plan om at slutte af i de tre ”små lande”, Guyana, Surinam og
Fransk Guyana ved Sydamerikas nordøstkyst ud mod Atlanterhavet. Vi andre skulle
ligeledes slutte ved Atlanterhavet, men i et
noget mere menneskefyldt og turistet område, idet vi satte os i flyet for at drage mod
Rio de Janeiro. Selvfølgelig skulle mastodont-figuren – den altfavnende Kristusfigur
med en højde over sokkel på 38 meter og et
vingefang på 28 meter - på den mere end
700 meter høje klippe besøges – der køres i
tog og ned. Yderligere skulle vi med kabinerne op til Sugar Loaf – toppen, hvorfra de
to berømteste strande (måske) i Verden kan
betragtes. Der var altså lagt op til en dag
med turistaktiviteter.
Det fortælles, at figuren er hugget i limsten fra et kalkbrud ved Limhamn i sydvest Skåne.

Det var ganske imponerende at se dele af storbyen og dens kystområde – hvor der skal sejles OLsejladser i 2016 – oppe fra højderne. Vejret var varm og diset, men alligevel fik vi lidt dokumentation i apparaterne.

Udsigten fra ca. 700 meters højde.

Epenina-stranden gemmer sig bag højhusene.

På vej mod Sugar Loaf.

Udsigten fra Sugar Loaf mod en af Rios strande, den lille lokallufthavn og broen til den nærliggende ø.

En eftermiddagstur på den berømte strand, Copacabana, skulle selvfølgelig opleves. Der var ikke så
mange brune baller, som lovet i mange turistfilm; men ganske mange sælgere, som ville prange os
alskens ragelse på – lige fra nummerplader til tørklæder og solbriller. En øl og en sandwich blev
indtaget i skyggen - før vi gik en tur lang i det lune sand med kig til atlanterhavsbølgerne, som nogle få badegæster afprøvede.

COPACABANA – sådan !!!

Stranden er 60-80 meter bred og adskilt fra den massive række af hoteller af en 4-sporet travlt trafikeret vejbane, dobbelte cykelstier og store P-arealer. Sollyset er meget stærkt på denne forårsdag !
og bølgerne fra Atlanten ruller ind i imponerende størrelser/mængder. Alt i alt er stranden nok god
for turister og strandløver/-inder.
Efter godt og vel 20 timers flyvning –
via Paris, hvor vi havde 5½ times venten, kom vi hjem til Danmark, hvor farverne var forsvundet. Her var det sen
eftermiddag med brun, grå og grumset
som dominerende/opmuntrende farver.
Godt, at vi næste dag kunne komme ud
på Maglebjerg, hvor Rune, Lisbeth og
Peter serverede en god omgang træning
på et ordentligt kort med de lækreste Oudfordringer.
Billedet taler for sig selv !

Og fik vi så brugt vores sydkompasser ? Ja da. Det nu en gang sådan, at vores kompasser er
konstruerede således, at de viser rigtigt både syd og nord for Ækvator !
Så selvfølgelig var de med på de i alt 11 O-løb i de 5 lande i Sydamerika.
Vibe + Gert

HER KOMMER VORES KORT fra WMOC-løbene:

Vibes Sprint kvalifikation

Vibes Sprint finale

Vibes Lang kvalifikation 1

Vibes Lang kvalifikation 2

Vibes Lang finale

Gerts Sprint kvalifikation

Gerts Sprint finale – Mangler SI-markering fra post 5 – var for hurtig, selv om det lyder utroligt !

Gerts Lang kvalifikation 1

Gerts Lang kvalifikation 2

Gerts Lang finale.

Turen på Inka-stien.
Startede i Chachabamba ved ”KM 104 og gik ned over floden.
Gik videre til Winay Wayna, 2700 m.o.h og frem til SOLPORTEN, Inti Punku, også 2700 m.o.h.
Ned ad bakke til Machu Picchu 2400 m.o.h.
Den lange tur med bærere og overnatning varer 3-4 dage – efter sigende hård, men flot.

