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The Golden Route
En analys kontroll för kontroll,
med vägval, sträcktider och annat.

Innan start kändes det precis rätt – jag skulle njuta av detta. Inget fokus på
vare sig resultat eller prestation, bara på glädjen i att stå på ett berg i
Dolomiterna, vänta på att åskstormen ska mojna och ge sig ut i de våta
sluttningarna!
När jag fick kartan så blev jag väldigt överraskad – den gick ju inte att läsa!
En massa färgplotter bara. Därför tog jag det extra lugnt, och fick stanna
några gånger innan jag fick första kontrollen.
Jag gick på kompassriktningen och läste av kraftledningen innan jag
studsade mot bäcken och gick upp och tog kontrollen.

Jag hade fortfarande inte kommit in i kartan, utan sprang mest bara iväg under
strecket och siktade på toppen av slalombacken. I det ljusgula området tyckte
jag att kartan för första gången blev tydlig, och när både branterna och bäcken
syntes bra så var det ju lätt att ta kontrollen.
Vägval: Søren Bobach som kom trea på sträckan skråade åt höger, höll höjd
fram till stigen och sprang runt berget, genade in vid siffran 6 och tog
kontrollen därifrån. Inte ett dåligt vägval, han tjänar 4 kurvor, men jag tycker
att det är lite för långt runt. Är man tillräckligt stark är rakt på bäst.

Jag kände mig väldigt osäker på om jag kunde suga tag i detaljerna om jag
gick under strecket, så jag valde att hålla höjd fram till den lilla gulfläcken
och attackerade kontrollen därifrån. Då var inte så svårt att bara brassa åsen
ut.

4an satt så högt upp att jag valde att runda ravinen till höger. Det gick ju bra,
jag fick en fin ingång via gulkärret i ringkanten och stenen var väldigt tydlig
när man kom från det här hållet.
Vägval: Man hade kunnat gå rakt på, men det förlorar man mycket på, som
Søren gjorde. (ästan 1 minut!

Jag gick ut precis under strecket, men tyckte att det var svårt att få något
grepp om var exakt jag var när jag gick ner i sänkan, så därför gick jag lite
högt upp för att sedan lugnt och försiktigt springa sänkan ner, och där satt
kontrollen!
Tidsförlust: Jag tror att man hade kunnat vara mycket mer offensiv och
därmed tjänat många sekunder, men då hade det också lätt kunnat bli någon
minut om man inte var försiktig.

Jag gick på kompassen, men blev lite osäker in mot kontrollen. Bäcken till
höger var dock tydlig, samt att kontrollen satt tydligt på en platå gjorde att jag
fick den bra.

Jag såg inga direkta vägval, så jag valde bara att köra rakt på. Jag gick lite
vänster i början för att slippa springa i bäckfåran, och kunde slappna av
ganska mycket nerför sluttningen till stigen.
Kartan var väldigt svår att förstå, så jag valde att springa stigen ett tag för
att vara säker på var jag var någonstans.
Väl utanför stigen blev jag på nytt direkt osäker, men jag litade på
kompassen och gick rakt. Branten innan ringen var väldigt tydlig, och jag
valde att gå ovanför den för den, dels för att veta säkert var jag var
någonstans, och dels för att kunna ta kontrollen uppifrån.
Väl inne i kontrollringen satt den tydligt, även om jag (och många med
mig?) blev lite förvirrad på grund av att den streckade bäcken innan
kontrollen var en stor fors.
Vägval: Martin Hubmann följde bäcken till höger, och höll sedan höjd
ungefär där kartklippet är beskuret, för att sedan hitta stigen på slutet.
Jag tror att det är ett bra och säkert vägval, eftersom man då kan veta
precis var man är när man hoppar av stigen, bara några hundra meter
innan kontrollen. På rakt på-vägvalet fick man springa mycket längre utan
en säker punkt (400 meter ungefär).
Hubmann tappade nästan en minut på sträckan, och det tror jag beror på
att det var dåligt att springa nära bäcken. Om han hade gått mer rakt på i
början, för att sedan vika ner mot stigen för att få en bra ingång tror jag att
han hade tappat mindre.
Tidsförlust: Jag tappade ingen tid, men många andra gjorde det. För bland
andra Ulf Forseth Ingaard, Olli-Markus Taivanen, Olle Boström och Albin
Ridefelt försvann många dyrbara minuter.

Jag sprang bara mot kontrollen, och läste in mig när jag närmade mig. Det
var väldigt tydligt till höger om kontrollen med ett öppet område. Sedan
vek jag bara upp i sänkan och ner i gropen. Det låg faktiskt 2 decimeter snö
i botten av gropen, trots att det var mitt i sommaren!

Ungefär här kände jag att jag började få kontroll över kartan, och ökade farten ett
snäpp.
Jag gick ut rakt på, men vek lite vänster för att följa åsarna ut, varefter jag bara
sprang rakt på och läste av sakerna på vägen. När jag sedan passerade bäcken på
slutet var det lätt att läsa in sig på den stora stenen och bara gå upp mot
kontrollen, som satt tydligt i öppen skog.
Vägval: Hubmann gick mer vänster, men jag ser ingen anledning till att inte gå
rakt på.

Inte så mycket att tala om, jag sprang bara rakt på, såg pölen till vänster och
fortsatte in i ringen. Jättetydlig sten, som jag sprang över, faktiskt. Kändes mer
som en brant, eftersom den inte såg så mycket ut för världen från ena hållet.

Sprang bara utför, och blev lite förvånad över att jag var så långt till vänster, men
jag korrigerade det när jag såg stenen från hundra meter ungefär. (Den var ganska
stor…)

Första kontrollen i fjärilen. Sprang bara rakt på, såg stenen i ringkanten, men blev lite
tveksam eftersom jag inte såg skärmen först. Men inga problem.

Rakt på, såg stora stenen vid stigen och sedan bara in mot kontrollen. Tydligt
och lätt.

Tillbaka till bokontrollen, bara att köra på
kompassriktningen.

(Den här häftiga actionbilden togs precis innan
kontrolltagningen – i bäckpassagen)

Gick på kompassriktningen, läste av stenbumlingarna och branten, men blev lite
ställd inne i ringen. Jag kom ut på ett platt och öppet område, precis där jag tyckte
att kontrollen skulle sitta. Jag förstod snabbt var kontrollen var, ungefär 30 meter
bort, men uppför en liten knix.
Tidsförlust: Tvekade lite på slutet, men jag tror att jag kunde tjäna mest tid
genom att ligga lite vänster om sträcket och hålla höjd in mot kontrollen. Dock
lite osäkrare.

Sprang utför sluttningen på kompassrikningen. Jag tyckte inte riktigt att de
gula områdena var tillräckligt tydliga för att läsa på, men branten syntes
tydligt när jag kom nära, så då kunde jag bara vika lite vänster och få
kontrollen direkt.

Sprang bara på kompassriktningen, och trodde att stenen skulle vara enormt
tydligt, eftersom den enligt kontrollbeskrivningen var 3 meter hög, och
eftersom det inte fanns några andra stora stenar där enligt kartan. Men i ringen
fanns minst 10 stenar som var jättestora, så det var svårt att veta exakt till
vilken jag skulle, men jag fortsatte bara på angiven riktning och ramlade till
slut på kontrollen.

Bara tillbaka till boet. Svårt att missa.

Jag såg att nu kommer det några svåra sluttningskontroller, så jag valde att ta
det säkra före det osäkra och springa stigen och sedan följa bäcken nästan hela
vägen till kontrollen. Men det kändes lite konstigt inne i ringen, jag fick inte
riktigt ihop det, men kontrollen satt ju där, så det var inte så mycket att fundera
på.
Tidsförlust: Rakt på verkar vara snabbare, men jag tycker att jag tappade
konstigt mycket tid här. Man kanske såg skärmen från långt håll om man
sprang rakt på, eller något sådant…

En svår kontroll så in i helvete. Jag kände att jag inte hade något annat val än att
vrida in kompasshuset och ta en riktigt noggrann riktning, och sedan försöka
läsa av sakerna längs vägen. Det var svårt att få något grepp om var jag var på
strecket, men eftersom jag visste att jag sprang rakt mot kontrollen behövde jag
inte tveka, och sedan satt den ju där mitt framför mig.

Gick på kompassen igen, och läste av stenarna halvvägs och visste var jag
passerade bäcken. Sedan kom jag in i ett område av väldigt tät skog, som
inte var redovisat på kartan. Men kurvningen stämde ju, så det var inga
problem att hitta kontrollen.

Jag tänkte att jag skulle få stigen på slutet, och sprang iväg med en bra
riktning. Lite grovorientering på sträckan, där jag sprang ett tag med en
portugis som bet ifrån oroväckande bra. Jag tänkte ”springer jag inte
snabbare än så här?”, men tänkte sedan att det var nog portugisen som var
ovanligt löpstark.
Jag studsade på branten halvvägs och hittade stigen bra. Efter erosionsfåran
gick jag ner, men jag kände på mig att jag hade gått in lite tidigt, och
korrigerade lite åt höger och där satt den.

Varvningskontroll. Ganska lätt, gick bara på kompassen och sedan
publiksorlet. Väl uppe på det öppna syntes skärmen tydligt. Det var ett jävla
liv, och det enda jag kunde urskilja var Tynne som vrålade ”Du leder! Du
leder stort!”
Jag blev ganska förvånad, men det hade ju gått riktigt bra, och i stundens
ingivelse skrek jag tillbaka något i stil med ”De andra är för långsamma”,
vilket blev föremål diskussion efteråt eftersom ryktet spreds att jag skrek att
jag sprang långsamt. Det dementerar jag alltså nu, och understryker att det var
de andra som var långsamma, inte jag.

Ännu en varvningskontroll, kortsträcka, man såg mellan kontrollerna. Själva
punkten var branten ovanpå, vilket var lite förvirrande, men det hade jag ju kollat
innan start, så det var lugnt.

Jag stack iväg fylld av adrenalin efter varvningen, och försökte tänka på att ta det
extra lugnt i löpningen så att jag inte tog slut. Jag touchade vägen, gick på
kompassen ner i sluttningen, och där satt kontrollen ganska tydligt.

Skråade fram till vägpassagen, och höll sedan lite höger för att slippa klättra så
mycket i passeringen bäckravinen. Det öppna området med grönraster i
ringkanten var tydligt, men jag hade fel riktingskänsla i kroppen, så jag var först
på väg helt och fel håll, men tog ett kartstopp och korrigerade.
Tidsförlust: Lite avvaktande in mot kontrollen, kanske tappade 6-7 sekunder på
det. Annars tror jag att jag lugnade ner mig efter adrenalinkicken jag fick vid
varvningen, och att det var därför det gick lite långsammare.

Jag slarvade med riktningen ut från kontrollen, och sprang i det stråk som såg
finast ut. Det innebar att jag kom lite snett, men det förstod jag ganska tidigt,
så när jag passerade stigen var jag redan förberedd på att jag låg för långt
vänster, och rundade branten upp mot kontrollen.

Jag såg högervägvalet och tänkte att ”det där är en banläggarfälla”, och så gick
jag rakt på. Fint att få stigen, och sedan bara slunga sig in mot kontrollen från
bäcken. Riktigt lurig kontrollplacering, nere i fåran, under en gran. Men är man
rätt är det inga problem.
Vägval: Søren tog högervägvalet, och tappade 25 sekunder på det. Det ser
lockande ut, men du tappar höjd på det, samt att du måste springa nere vid
bäckravinerna (= lera?)

Sprang bara på kompassriktningen, hejade på en kille från Hong Kong som jag
sprang om i uppförsbacken. Jag har sett en video på mig när jag springer uppför
backen mot sista kontrollen. Man såg inte stenen förrän man var precis ovanför
krönet, och jag tittar på kartan hela tiden. Oftare än var tredje sekund. Helt
omedvetet.
Men annars var det inte så svårt, bara att titta var målfållan slutade och sedan
stämpla.

Eftersom jag startade i princip sist visste alla redan hur det skulle gå. Jag fick den svenska
flaggan av Jenny och flöt fram över upploppet. Vilken känsla. Underbart!

Diagram och annat
Nedan finns två diagram över mina sträckplaceringar under loppet, den ena med en skala som
motsvarar alla deltagare, och den andra med bara 1-20 för att få en tydligare bild.

Som synes är jag stabil på topplaceringar med några dippar, beroende på lite
olika saker.
Sedan kommer ett diagram som jämför min totaltid med den ”optimala tiden”,
det vill säga alla bästa sträcktider. Jag tappade totalt 3.05 på hela banan, vilket
får ses som väldigt bra.
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Här är ett diagram som visar mina tidsförluster i procent. Jag överskred aldrig 30% förutom
på spurten, men där hände det ju andra grejer. Min procentuella snittförlust var 7,58 % per
sträcka.
Här är ett stapeldiagram över mina sträckplaceringar i olika kategorier. Den klart största
kategorin är sträcksegrar. Jag vann 12 sträckor, vilket är 40% av banans kontroller. Jag var
tvåa på 5 sträckor (16,67%). Totalt sett var jag topp 3 på 63,33% av banans 30 sträckor.
Den som vann näst flest sträckor var Olli-Markus Taivanen. Han vann 3 stycken…

