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Formandens… 

På min efterlysning af gamle klubblade 

har Leif B Nielsen henvendt sig. Leif 

har 327 udgivelser minus fire. Første 

nummer af Uldjyde Nyt udkom april 

1974 og var redigeret af Tove Christi-

ansen. Du kan se hele førsteudgivelsen 

på hjemmesiden under historie og ud-

snit bagerst i dette blad. Det blev til 

KompasPosten maj 2000.  

Der har ikke meldt 

sig nogen ny re-

daktør, hvorfor 

den næste udga-

ve af ”Komposten” 

formentlig først 

kommer til januar, 

når der skal ind-

kaldes til general-

forsamling. 

Divisionsmatch. 

Der var rigtig flot 

den 7. maj i Silke-

borg hvor vi stille-

de med hele 54 

løbere og vandt 

suverænt. Nu 

gælder det om at 

holde takten ved 

de sidste to mat-

cher, så du må gerne allerede nu tilmel-

de dig. Blandt klubbens deltagere træk-

kes lod om et gavekort til Møller Sport. 

Søndag den 17. september i Svinkløv. 

Der bliver bustransport fra klubhuset kl 

7:00. Husk at skrive BUS i O-Service 

hvis du vil med bussen. Arrangements-

udvalget serverer kaffe og rundstykker 

eller lign. 

Søndag den 1. oktober arrangerer Ka-

rup OK op- og nedrykningsmatch i 

Stendal/Ulvedal. Det bliver den afgø-

rende match om oprykning til 1. divisi-

on. Der bliver ikke bustransport, da der 

ikke er særlig langt. 

Ved begge løb må du gerne skrive 

”klub bestemmer bane” i O-Service, 

hvis du ikke har noget imod at blive 

flyttet til en anden bane for at optimere 

holdet. 

Husk at der efter 

juleløbet den 2. 

december serve-

res gløgg og æble-

skiver i Løvbakke 

Naturcenter.  

Den 31/5 blev der 

afholdt et Face-

book kursus i klub-

huset. Siden har 

en arbejdsgruppe 

bestående af Kaj 

Kaspersen, Kaj 

Halling, Søren 

Andersen m.fl. 

været i gang med 

at optimere brugen 

af Facebook. Der 

er tanker om at 

integrere en Facebook kalender ind i 

hjemmesiden. Foreløbigt er der kom-

met et Facebook link på hjemmesiden. 

På de følgende sider kan du læse be-

retninger fra klubturen samt fra som-

merferieløb i Grønland, Østrig og Slo-

venien. Midtersiderne er som sædvan-

ligt reserveret lister med træningsløb og 

de vigtigste åbne løb. 

Vi ses i skoven… 
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Klubtur anno 2017 

Årets klubtur gik i år til Haderslev- Dan-
hostel i forbindelse med Vikingedysten. 
Den 1. weekend i juli. 

Fredagens aftenløb foregik i udkanten 
af Haderslev, hvor man løb fra byen og 
direkte ud i åbent terræn, hvor højde-
kurverne lå pænt tætte. Regnen silede 
ned, så stævnepladsen blev stort set 
ikke besøgt før løbet. Direkte fra bilen 
og til start. Temperaturen var rimelig 
høj, så det blev alligevel en dejlig tur. 

Allerede ved ankomsten til 6 – mands 
hytterne, skulle det vise sig, at klubtu-
ren ville blive en succes -> der var 
nemlig varmt vand til alle, hvilket ikke er 
sket før i undertegnedes orienteringsliv. 

Hytterne var ganske fine med køjesen-
ge, hems og eget bad og toilette. 

Klubbens yngste medlem var med på 
turen, og hun opførte sig eksemplarisk 
hele weekenden. 

Hun var med hele vejen – i skoven og 
på plænen lørdag eftermiddag. 

Lige så våd fredagen var, lige så tør og 
varm var lørdagen. Skoven var af bed-
ste WM standard, - tæt og flere steder 
svært fremkommelig og lige så svær. Vi 

fik noget for pengene, og det er jo altid 
dejligt. 

Solen blev nydt med kage, kaffe, hygge 
og spil på plænen foran hytterne lørdag 
eftermiddag. Noget som har været sav-
net ved tidligere klubture. 

Lørdag aften kunne vi sætte os til bor-
det, og nyde en velfortjent 3 – retters 
menu i spisesalen. Det er ikke de læng-
ste aftener, som vi har på vores klubtu-
re, da trætheden hurtig melder sig, men 
vi fik da sunget en sjov gammel sang 
om orienteringsløb og åbnet nogle kas-
ser ved vendespillet. 

Søndagens løb i skoven var igen i et 
svært terræn og udfordringen udeblev 
ikke. Det blev til flere fine placeringer 
(se selv på resultatlisten i o-service). 
Og alle deltagere fra klubben var med 
til at vinde vikingehjelmen, som gives til 
klubben med flest deltagere. –  Sådan 
venner. – godt løbet. 

En stor tak til alle der deltog – I var alle 
med til at gøre turen hyggelig og sjov. 
Det kunne vi sagtens gentage til næste 
år. 

Mange o – hilsner  

Susanne Kristensen 
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Ålborg Oks klubtur anno 2017 

Actic Midnight Orienteering (AMO) og 

NATLOC 2017 

Anni og jeg havde talt lidt om at prøve 

midnatsorienteringsløbet i Ilulissat, da 

vi tilfældigt opdagede, at Ålborg OK 

havde en klubtur på 16 dage i Grønland 

incl. 8 orienteringsløb. Vi tog kontakt til 

turleder Søren Flytkær – tidligere OK 

Uldjyderne – som satte os på deltagerli-

sten sammen med 8 fra Ålborg, her-

iblandt Thomas Lindschouw. 

Vi fløj til Kangerlussuaq og årets første 

sommerdag med 25 grader. Lufthavnen 

er anlagt her 150 km inde i landet pga. 

stabilt fastlandsklima med årsnedbør 

som i Sahara. Her oplevede vi moskus-

okser, rensdyr, en fjeldræv og et gam-

melt flyvrag på tur ind på indlandsisen. 

Dagen efter fløj vi med et Dash 8 til 

Ilulissat med de imponerende isbjerge. 

Her løb vi 2 klassiske o-løb og et 

bysprint. Det var fine o-terræner. For-

bavsende tørre og forholdsvis lette at 

løbe i. Ingen stier, ingen træer, stort set 

intet menneskeskabt, men selvfølgelig 

en hel del sten, stups og stenflader. 

Myggene så vi ikke nogen til – de kan 

kun flyve 7 km/t.  

Det første løb mindede lidt om høj-

fjeldsorientering i Europa. Træt i mål 

var det lidt surrealistisk, at kioskperso-

nalet talte dansk, og at danske kroner 

var gangbar mønt. Trods samlet start i 

det ultralange midnatsløb var der hur-

tigt stor spredning i det åbne terræn. 

Rigtig flot o-løb.  

Alt i alt et meget hyggeligt 3-

dagsstævne som afsluttes med grøn-

landsk aften – trommedans, grønlandsk 

sangkor og fødselsdagssang på grøn-

landsk for turleder Søren. AMO er af-

viklet hvert år siden 2000. 

Det er nemt at være løbsarrangør i 

Grønland, hvor der ikke er private 

grundejere. I byerne må man løbe over-

alt, dog skal man i egen interesse und-

gå de rødskraverede hundeområder. 

Man bør ikke klappe en grønlandsk 

slædehund, kun i nødsfald med venstre 

hånd, med mindre man er kejthåndet. 

Sjovt at opleve Grønlands mentalitet. 

Startskuddet blev leveret af et haglge-

vær. Godt han ikke ramte dronen, som 

fotograferede den samlede start. Man 

bliver klappet i mål og får opmuntrende 

tilråb. Flotte medaljer til de tre bedste i 

klassen. Man tager tingene, som de 

kommer, eller ikke kommer. F.eks. bus-
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sen til midnatsstarten, hvor chaufføren 

vist var taget på fisketur. 

I Ilulissat besøgte vi den tidligere klubfor-

mand, som fortale om og fremviste sine 

slædehunde. Historisk byvandring, kunst-

museet, midnatssejlads mellem kælvende 

isbjerge, besøg i Knud Rasmussens føde-

hjem samt grønlandsk gudstjeneste m 

konfirmation, nåede vi også. Alle konfir-

manderne og de fleste familiemedlemmer 

var klædt i flotte nationaldragter. 

Vejret i Ilulissat er omskifteligt. Det meste 

af tiden blå himmel, ikke meget vind og 

klar luft. Man kunne se Diskoøen 80 km 

væk. Ved afrejsen til Nuuk med kystskibet 

Sarfaq Ittuk var der 3 cm sne.  

Vi sejlede i 1½ døgn med guide ombord, 

som viste rundt i tre byer undervejs. Kap-

tajnen meddelte over højtaler, når der var 

hval i sigte. Vi styrtede mod rælingen og 

så en del pukkelhvaler. 

I Nuuk skulle vi løbe 5 løb, der alle talte til 

NATLOC, det Nordatlantiske mesterskab, 

som afvikles på skift mellem Island, Fæ-

røerne og Grønland.  

Vi havde ikke set nogen startliste, så vi 

var spændte på deltagerantallet i dette 

internationale mesterskab arrangeret af 

hovedstadens o-klub Nuummi Arpalluni 

Sumiissusersiortartut Peqatigiiffiat. For-

uden os 9 fra Ålborg, deltog en svensk 

familie på 4, far og søn fra England samt 

vort værtspar, som var de eneste nordat-

lantiske deltagere. I alt 17 startende. 

I forhold til Ilulissat var det, bortset fra 

bysprinten, helt anderledes kort, terræn, 

banelægning og afvikling. Det første o-

løb, med start fra toppen af skihejsen, var 

egentlig ikke løb men nærmere klatring 

(se kortet på bladets forside). Nogle ste-

der meget stejlt hvor man forsigtigt måtte 

forsøge at finde en vej ned mellem de 

mange stups. Det var megen skræntori-

entering, som gør det meget svært, at 

holde styr på hvor man er. 

Ålborg klubturen til Grønland var initieret 

af Solfrida Larsen, som stammer fra Her-

ning, men som fik interessen for o-løb 

under radiografstudiet i Ålborg.  

Nej! Det er ikke biavlerforeningens motionsorientering. 
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Hun har nu arbejdet i Nuuk i 5½ år, og vi 

boede i hendes grønlandske kærestes 

lejlighed. Her fik vi et spændende indblik i 

grønlandske forhold. De går begge to på 

jagt og fisker fra deres lille båd. 

”Våbenskabet” var et gammelt klæde-

skab. Rifler står frit fremme til salg til en-

hver i Bugseni. Maden var egen fangst. 

Den første aften serverede de en flot buf-

fet med alle mulige grønlandske retter. 

Andre aftener stod den på rensdyr og 

forskellige fisk. 

Prisniveauet var som i syddanmark. 

Manglende moms kompenserer åbenbart 

for transportudgifter. Benzin koster kun 

5,40 kr. Til gængæld koster en øl ca. 20 

kr i Bugseni. 

De sidste to løb foregik i Qooqqut, en lille 

nedlagt bygd 60 km inde i Nuukfjorden 

med 5 sommerhuse og en lille restaurant. 

En sejltur på to timer i en lille åben 7 

mandsbåd.  

Igen et noget anderledes terræn. Én lang 

skrænt med dybe smeltevandsslugter. 

Her var stedvist godt mandshøje fyr- og 

grantræer samt tæthed 3 pilekrat, foruden 

en milliard augustfluer, som må havde 

taget fejl af årstiden. 

Arrangementet afsluttedes med middag i 

restauranten og kåring af de nordatlanti-

ske mestre, udregnet efter et sindrigt po-

intsystem.  

Alt i alt en spændende og uforglemmelig 

tur. Det kan varmt anbefales at opleve 

vores nordlige provins gennem o-løb. 

Se flere kort mm. på klubbernes hjemme-

sider. Ilulissat:  http://iog.gl og Nuuk:  

http://nasp.gl  

Anni & Jens Jørgen 

http://iog.gl
http://nasp.gl
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Vejledning om træningsløb 

Starttid i sommerhalvåret: Tirsdag fra kl. 17.45-18.30. Poster nedtages fra kl. 20.00. 

Starttid i vinterhalvåret: Lørdag fra kl. 12.30-13.30. Poster nedtages fra kl. 15.00. 

Banetilbud: Begynder 2-2,5 km, let 3-3,5 km, mellemsvær 4,5-5,5 km, ekstra kort svær 3-4 
km, kort svær 5-6 km og lang svær 7-9 km. 

Man kan ikke med sikkerhed regne med kørsel fra klubhuset, så mangler du kørelejlighed så 
ring til Gitte Isen: Tlf. 97 22 42 23.  

Angivelse af løbsområdet samt vejledning i banelægning vil banelæggerne modtage fra Leif 
Olsen.  
Materielkasse, borde og telt kan afhentes i materielskuret ved klubhuset 2 dage før trænings-
dagen. Materielkasse, deltagerliste, rettekort, udfyldt optællingsliste, borde og telt afleverer du 
i optalt og rengjort stand senest 2 dage efter. Husk: Ingen kontanter i klubhuset! 

x/x 
4/7 
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5 Days Tyrol 2017 

Ide´en til årets sommerferie startede for 
over et år siden, da vi efter et oriente-
ringsløb i Schweitz, fandt en løbesed-
del fastgjort til vores vinduesvisker på 
bilen. Den fortalte kort om 5 dages ori-
enteringsløb i Tyrol og Imst Østrig, i 
tiden 10. til 15. juli 2017.  

Jeg fik overbevist Lene og Rasmus om, 
at den første uge af sommerferien 
2017, skulle starte i Østrig med oriente-
ringsløb. Rasmus var med på at skulle 
løbe en H21 kort, (der blev ikke tilbudt 
mellemsvære baner) og jeg tilmeldte 
mig selv til en H35 bane (som jeg sene-
re kom til at fortryde lidt). H35? nåå ja, 
når jeg var afsted, kunne jeg jo lige så 
godt få noget orientering for pengene 
☺.  

Der blev valgt en campingplads nær 
Innsbruck, som base for vores første 
uges sommerferie. Campingpladsen lå 
i tilpas afstand til alle fem løb. Efter 
halvanden dags kørsel blev vi indkvar-
teret på campingpladsen med vores 
campingvogn, hvorefter vi kørte til 
Steinach am Brenner, hvor eventcente-
ret var for de første tre løb, vi forvente-

de jo nok en goodiebag med diverse 
informationer, men modtog ”kun” en 
kuvert med program samt startnumre. 
Vi kørte lidt slukørede hjem ad de me-
get slingrede veje. 

Dagen efter startede første etape med 
en sprint i Steinach am Brenner by. 
Rasmus skulle løbe 2,8 km med 30 
højdemeter og Søren skulle løbe 3,5 
km med 30 højdemeter. Vi kunne læse, 
at disse afstande var målt ved det mest 
optimale gennemløb. Stævnepladsen 
var en lille park i midtbyen og målet var 
på torvet et par hundrede meter derfra. 
Med omkring 1200 deltagere og kun en 
start var det meget intens og der blev 
mange sendt afsted hvert minut.  

Rasmus løb sig til en 5. plads 2.16 mi-
nutter efter vinderen og Søren løb sig til 
en 11. plads 5.10 minutter efter vinde-
ren. På vej tilbage til bilen kom der en 
svensk løber imod os, som var på vej til 
start, ”det var Tove Alexandersson” 
sagde jeg til Lene og Rasmus, nååå 
sagde Rasmus ”der er nok en, som kan 
sine orienteringsløbere”? Jeg var dog 
ikke helt sikker i min sag, men blev dog 
bekræftet næste dag, da jeg så resul-
tatlisten for D21 elite. 
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TERMINSLISTE 

Udvalgte løb fra O-Service. Tilmelding via O-Service, gerne i god tid så kan klub-
kammeraterne se mulighederne for samkørsel. Du kan altid framelde igen inden 
tilmeldingsfristen. 
 
Husk at tilmelde dig til de sidste to divisionsmatcher den 17/9 i Svinkløv og den 
meget vigtige op/nedrykningsmatch den 1/10 i Stendal-Ulvedal. Der er buskørsel 
til Svinkløv, så husk at skrive BUS i O-Service hvis du vil med bussen. 
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x/x 

2. dagen var flyttet ud i skoven, hvor 
Rasmus skulle løbe 4,3 km, 17 poster 
og 145 højdemeter og Søren skulle 
løbe 4,9 km, 17 poster og 215 højde-
meter. Stævnepladsen var placeret ved 
et skisportsanlæg, som nås ved at tage 
tovbanen op, turen tog ca. 15 minutter. 

Et enormt svært terræn at løbe i, da 
man løb på en bjergside, som var me-
get fugtig med masser af moser og 
grøfter med vand i. Der var tillige en del 
træfældning i området, så man skulle 
passe på ikke at træde på grene, da 
foden så ville glide. Vi havde begge en 
lang dag i skoven med en masse gode 
oplevelser. Tiden på stævnepladsen 
blev brugt på at se, om jeg kunne spot-
te Tove Alexandersson, så jeg kunne få 
en selfie, jeg kunne dog senere se på 
startlisten, at hun ikke startede denne 
dag. 

3. dagen havde samme stævneplads 
som dag to, for at komme til start skulle 
vi med en anden tovbane op, starten lå 
i over 2000 meters højde. Rasmus 
skulle løbe 6,2 km, 19 poster og 150 
højdemeter, Søren skulle løbe 7,7 km, 
23 poster og 173 højdemeter på et kort 
i størrelse 1:15000, det var her jeg for-
trød at jeg havde valgt H35, da jeg med 
mine dårlige øjne var meget udfordret 
på at se detaljerne.  

Vi løb begge et ok løb, dog havde jeg 
et dårligt vejvalgt fra post 17 til 18, da 
jeg lod mig lokke for langt ned af bjerg-
siden, det resulterede i, at jeg skulle 

have en del højdemeter for at komme til 
post 18. 

Efter en kærkommen hviledag, hvor vi 
var ude at se Innsbruck og omegn, var 
de sidste to løb flyttet til et område ved 
Imst. Vi skulle parkere syd for byen 
Imst, hvorefter vi skulle køre ca. 15 
minutter med shuttle- bus til stævneom-
råde, herefter vi igen skulle med en 
tovbane til startområde, som befandt i 
ca. 1400 meters højde.  

Rasmus skulle løbe 4,3 km, 18 poster 
og 110 højdemeter og Søren skulle 
løbe 4,7 km, 20 poster og 130 højde-
meter. Dette område var lidt anderle-
des, da der var flere vekslende skov-
partier og skråningerne vi løb på var 
ikke så stejle. Området passede os 
begge meget bedre.  

Denne dag var Tove Alexandersson 
igen ude at løbe, fandt jeg ud af, da jeg 
så resultatlisten, hvor hun selvfølgelig 
vandt D21 elite med næsten 5 minutter 
til nummer to. Dame elite løb samme 
bane som H35. 

Til det sidste løb var stævnepladsen 
flyttet til en sportsplads ved Obtarranz, 
som ligger 10 km nord for Imst. Der 
skulle igen køres med shuttlebus fra 
den samme p-plads. Her skulle trans-
porten til start foregå til fods, der var ca. 
1,5 km. Rasmus skulle løbe 6,3 km, 12 
poster, 210 højdemeter og Søren skulle 
løbe 8,6 km, 24 poster og svimlende 
416 højdemeter igen på et kort 
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1:15000.  

Terrænet var utroligt afvekslende med 
mørkegrøn skov, en del stier og en 
masse hvid skov, hertil en masse slug-
ter, som var meget dybe. Rasmus gider 
ikke de lange stræk, som er på hans 
bane, grundet de kun 12 poster, han er 
mere til mange poster og hurtigere ret-
ningsskift.  

Søren havde en lang dag i skoven – 
næsten 2 timer, som egentligt gik ok, 
bortset fra strækket mellem post 13 og 
14, hvor jeg besluttede at løbe lige på, i 
stedet for at løbe neden om det grønne 
område og så få 100 højdemeter op til 
posten.  

Jeg kunne dog ikke finde de lyse parti-
er, så blev noget hæmmet af det grøn-

ne område, der var bjergfyr á la vest-
jysk klitplantage. 

Det samlede resultat for os vil ikke 
komme i historiebøgerne, Rasmus slut-
tede sidst i sin gruppe og Søren slutte-
de som nr. 10 ud af 16 i H35. 

Hele arrangementet var utrolig vel or-
ganiseret, rigtig gode kort med mange 
detaljer og jeg kan kun anbefale andre 
at rejse til Østrig for at løbe 5 dages 
Tyrol. 

Mange hilsner Fam. Andersen Aulum 
Se evt. en flot YouTupe Video fra 3. 
dagen under dette LINK (bemærk den 
flotte Herning orienteringsklubs løbetrø-
je der dukker op lidt inde i videoen) 

https://www.youtube.com/watch?v=V1ekMvyDVHQ
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Bjørnebane eller børnebane 
 

10 år efter vi første gang deltog i OO-

Cup, deltog Gitte og jeg for femte gang 

i dette stævne. Der er altid garanti for 

sommervejr og udfordrende baner. 

Løbene foregik i nærheden af Ljublja-

na, og det var også her, vi havde 

booket en lejlighed sammen med vores 

ældste søn og svigerdatter. 

De kunne så lege storbyturister, mens 

vi stønnede i de nærliggende bjerge. 

Første dag var der 1700 m til start med 

225 m stigning, så de fleste kræfter var 

brugt, inden starten overhovedet gik. 

Min bom-rekord går 10 år tilbage, da 

jeg løb mit første løb i OO Cup. Da 

havde jeg i det første løb et stræk, der 

tog 85 minutter og brugte samlet 

2:46:47 (Kompasposten 5/2007).  

Så slemt gik det ikke denne gang. Jeg 

mistede kortkontakten fra 13-14, men 

kom igennem på 1.05.33 som nr. 8 af 

14. 

Gitte og jeg løb hver dag samme bane, 

og jeg kunne glæde mig over at være 

foran efter første etape.  

De tre næste dage havde alle samme 

stævneplads ved en idyllisk sø. 

På 2. etape var der 1200 m til start, og 

arrangørerne skrev 95 meter stigning. 

Højdemåleren i mit ur og mine ben fik 

det til 200 m stigning! 

Også denne dag kom jeg fornuftigt 

igennem og blev nr. 7 af 15. 

De næste 2 dage lå løbsområderne 3 

km væk, og arrangørerne havde stillet 

shuttlebusser til rådighed. 

Efter to OK-etaper fik jeg lavet et par 

gevaldige bom på tredjedagen. Tabte ti 

minutter på strækket fra 3-4 og 5 minut-

ter på strækket fra 12-13 og blev nr. 10 

af 15. 

Det betød, at Gitte med et stabilt løb 

pludselig var foran sammenlagt. 

Min opmærksomhed blev måske for-

styrret af, at der ved start var sat et skilt 

op med påskriften: Bear in the forest. 

Den bjørn, de havde tegnet, lignede nu 
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ellers en glad bamse. Og vi er jo vant til 

ulve! 

På 4. etape var der således ikke plads 

til slinger, og jeg løb et nogenlunde 

fejlfrit løb og kom sammenlagt godt 11 

minutter foran Gitte. 

Om aftenen holdt vi hyggelig Herning-

aften sammen med familien B Schmidt. 

Vi spiste sammen på en restaurant, der 

gav sig god tid til at lave maden. 

Derefter havde Gitte et lille indslag med 

fremvisning af kirkedøre, som hun ple-

jer, når vi holder ferie i Ljubljana. 

Sidste etape med stævneplads ved 

Jezerosøen gav mindelser om et stort 

bom for 10 år siden, for denne dag hav-

de arrangørerne valgt at bruge måle-

stokken 1:10.000 og glemt at give mig 

særskilt besked. Det fortalte min søde 

hustru mig så, da hun kom i mål i en 

tid, der var betydeligt bedre end min. 

Der var andre, der blev overraskede 

Her er vi dog ved den første sø - Rakitna 
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denne dag. Et meget kært klubmedlem 

valgte at købe en åben bane og havde 

hørt meget om de mange sten i det 

slovenske terræn. 

Da hun forsøgte at løbe på en sti, der 

ved nærmere eftersyn viste sig at være 

styper, tænkte hun også, at det 

var nogle gevaldigt stenede sti-

er. 

Helt suveræn ved stævnet var 

vores hurtige herre 16 løber, 

Daniel Schmidt, der vandt klas-

sen H16 med mere end en halv 

time ned til andenpladsen. 

Kort og elitebaner kan ses på: 

http://www.oocup.com/news/ 

Resultater på: http://

orienteeringonline.net/

Results.aspx?

CompetitionID=2997 

 

O-hilsen 

Torben Isen 

De stolte vindere af 

Midtjysk  

Ungdomsliga  

ved vort afsluttende 

Midsommerløb  

i Skelhøj Plantage 

den 18. juni. 

http://www.oocup.com/news/
http://orienteeringonline.net/Results.aspx?CompetitionID=2997
http://orienteeringonline.net/Results.aspx?CompetitionID=2997
http://orienteeringonline.net/Results.aspx?CompetitionID=2997
http://orienteeringonline.net/Results.aspx?CompetitionID=2997
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Klip fra Uldjydenyt nr. 1 april 1974: 
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Klip fra Uldjydenyt nr. 1 april 1974: 

Læs hele 1. udgave af klubbladet på hjemmesiden.  

Her kan du bl.a. se en komplet medlemsliste årgang 1974. 
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Generel information 
 
Referater af bestyrelses– og udvalgsmø-
der mm, kan ses på klubbens hjemme-
side: 
www.herning-orienteringsklub.dk 
 
Opret gerne selv indlæg på hjemmesiden 
(kræver login) eller send materialet til  
wm@herning-orienteringsklub.dk. 
 
Den komplette medlemsoversigt kan fin-
des i O-service, www.o-service.dk. 
 
Tilskud 
Herning Orienteringsklubs træningsløb er 
gratis for klubbens medlemmer. Leje af 
EMIT-brik koster dog 10 kr. 
Ved divisionsturneringsløb betaler klub-
ben startafgiften for klubbens medlem-
mer. Dog afholdes udgiften til brikleje af 
løberen selv. 
 
Ungdomsløbere 
Herning Orienteringsklub betaler startaf-
giften for klubbens ungdomsløbere ved 
åbne løb.  (Brikleje betales af løberen) 
Hvis løberen alligevel ikke stiller til start, 
skal løberen selv betale afgiften. 
 
Kontingent - årligt 
Junior   350 kr. 
Senior   520 kr. 
Passive  300 kr. 
Familiemedlemskab: 
Første senior   520 kr. 
Efterfølgende seniorer 350 kr. 
Første junior   200 kr. 
Anden junior   125 kr. 
Efterfølgende juniorer   75 kr. 
 
Kontingent indbetales på konto i Handels-
banken 7640-0004611352 
 
Løbetræning 
Tirsdag kl. 17.45 orienteringsløb i skoven 
(fra 1/4 til 1/10). 
Torsdag kl. 18.00 fra klubhuset. 
Lørdag kl. 12.30 orienteringsløb i skoven 
(fra 1/10 til 1/4). 

Klubbens udvalg 
 
Arrangementsudvalg 
Stine T. Søndergaard, Anni Jensen, Jon-
na Jørgensen og Lene Andersen. 
 
Klubhusudvalg 
Søren Andersen (udlejning), Inger Knud-
sen, Åge Knudsen, Arne Lock, Torben 
Hansen og Kristian K. Pedersen. 
 
Kortudvalg 
Flemming Sasser, Jens Ole Krogh, Frede 
Rasmussen, Lucia Aagaard, Egon Mathi-
asen og Asger Kristensen. 
 
Kommunikationsudvalg 
Kim Hyldgaard, Kurt Hindkjær, Knud Erik 
Klode og Jens Jørgen Jensen. 
 
Økonomiudvalg 
Mildred Hansen, Gitte og Torben Isen. 
 
MTB-O udvalg 
Svend Erik Hedevang. 
 
Ungdomsudvalg 
Kim Schmidt, Lars Mikkelsen, Alex Held-
gaard Kristensen, Henriette Nygaard og 
Lene Nygaard. 
 
Træningsudvalg 
Susanne Kristensen, Leif Olsen, Helle 
Petersen og Frede Rasmussen. 
 
RUF udvalg (Rekruttering, Udvikling og 
Fastholdelse) 
Asger Kristensen. 
 
Skoleorientering 

Torben Isen, Kim Schmidt, Asger Kristen-
sen. 
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