
Juleløbet overlever! 
 
Julen er en travl tid, men juleløb er der altid plads til. Derfor bør du møde på parkeringspladsen ved 
efterskolen I Boserup kl.9:45 den. 26 december.  
 
Medbring Sportident (SI-Brik)! - Hvis julemanden giver os fri vil vi nemlig helst bruge dette. 
 
http://goo.gl/maps/K1h0m 
 
Løbet starter kl.10 og man har som altid 60 min. 
 
Der vil naturligvis være straf for at komme for sent i mål. 
 
Tilmelding til okrjul@gmail.com vil være dejligt, men er ikke et krav. (Der printes ekstra kort, 
tilmeldte har førsteret :) 
 
Spørgsmål kan også sendes hertil. 
 
Vi julenisser har set mange forskellige juleløb igennem årene og ligesom tidligere vil det være muligt at 
gøre det godt uden at løbe længst ;)  
 
Så som en lille bonus er der i år en vejledning i de teknikker som oftest ses til fidusløb. Måske man 
skulle vælge en taktik inden løbets start? 
 
 
Tonser-taktikken: Løb uden at tænke eller løb efter hvad der nu er tegnet på kortet, hvis ikke kortet er 
brugbart så løber du bare der hen hvor der plejer at være poster i boserup. En bruger af denne taktik er 
altså typisk enten: 1) I god form, 2) Utålmodig eller 3) en der satser på sit held. 
 
Jule-taktikken: Din mave er stadig fyldt med julemad og derfør bør du tænke dig meget om inden du 
løber for langt: Overvej grundigt hver meter du løber  og udnyt disse optimalt til at få point. En bruger 
af denne taktik bør altså ikke løbe uden at have en langsigtet plan. Julemanden er stor fan af denne 
taktik når hans rensdyr ikke kan flyve eller løbe mere. 
 
Den Gråhårede Taktik: Du er en mester i fidusløb, du gennemskuer hurtigt koncepter, du er hurtig til 
at tage beslutninger og stoler på din intuition – med andre ord: Det er ikke dit første juleløb og du 
mestre disciplinen til fulde. En bruger af denne taktik er altså typisk selvsikker og bruger typisk en 
smule tid på at lægge en strategi. Faren for brugeren af Den gråhårede taktik er simpel: Nye momenter i 
fidusløbet samt overvurdering af egne evner. 
 
Den farlige Taktik: Du erkender at fidusløb ikke er din store styrke: Brug din tid på at spotte brugere 
af Den Gråhårede Taktik og følg disse i starten. Ofte vil disse kunne give dig en god start på løbet indtil 
du selv gennemskuer løbet eller får lagt en plan. Ulempe: Hvis Den Gråhårede taktik slår fejl, vil du stå 
helt uvidende ude i skoven – det samme vil ske hvis du uheldigvis kommer til at følge en bruger af 
tonser-taktikken. 
 
Den Normale Taktik: I starten prøver du tålmodigt at lave en plan og følge den. Det viser sig dog 
undervejs at din plan ikke holder og du begynder at blive stresset, lave fejl, tage dumme beslutninger 



og løbe uden en klar strategi. Bruger af denne strategi bør altså finde tålmodigheden frem og lægge en 
ny plan når de første slår fejl – men tør de det? Eller skifter de som vanligt over til Tonser-taktikken 
eller Den Farlige Taktik? 
 
 
Vi ses 2.juledag 
Mvh 
Julenisserne 


