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Årsberetning 2017 / formandens 

Det er nemt at være formand i Herning OK. Man skal bare have nogle gode udvalg. 
Igen i år har det været et utal af arrangementer i klubben, formentlig mere en 
hundrede. Læs blot udvalgenes beretninger inde i bladet. Jeg vil forsøge at nævne 
noget af det, der ikke er kommet med i de forskellige beretninger, men det er ikke 
muligt at få det hele med. 

Der har bl.a. været flere aktiviteter i MTBO-regi hvor Svend Erik Hedevang har være 
kontaktperson og vigtig inspirationskilde. Stor tak for det. Pga. nyt arbejde og travl-
hed på hjemmefronten har han brug for afløsning og jeg håber der er andre der har 
lyst til at tage over. 

Først på året indgik vi en samarbejdsaftale med Trimtex, som bl.a. indebærer en 
god rabat på indkøb af løbetøj mm. via Trimtex webshop. Lock in på klubbens hjem-
meside og se rabatkoden: Gå ind under fanen "klubben". Vælg punktet "interne 
dokumenter". Vælg "Trimtex", og her vises kodeordet (husk forskel på store og små 
bogstaver). 

Som nævnt i arrangementsudvalget beretning blev der i marts afholdt klubaften 
med temaet Herning Orienteringsklub på vej mod år 2020 med oplæg ved DOFs 
udviklingskonsulent Gert Nielsen. Som forberedelse havde Søren Andersen foreta-
get en klub-o-meter undersøgelse. Resultatet kan ses i en nyhed på hjemmesiden 
den 1. april 

Igen i år havde vi et vellykket natugleløb med Gitte og Torben Isen som banelægge-
re. Det var i Skelhøj den 15. marts med base på Isenvad Skole, hvor der var præmie-
overrækkelse, da det var 3. og sidste etape.  

Nu er alle klubbens nyere kort tilgængelige for smartphones, til brug for klubbens 
medlemmer. Vejledning med adgangskode finder du, når du er logget ind på hjem-
mesiden. Se under Klubben > Software. Du kan downloade alle klubbens 25 nyere 
kort med COWI georeference til din telefon. En blå prik på kortet viser, hvor du be-
finder dig. 

Vores dygtige U-16 løber Daniel Schmidt blev udtaget til U-16 landsholdet for at 
deltage i European Youth Orienteering Championschip. Senere på året vandt Daniel 
Blodslitet, men han vandt også OO-Cup i Slovenien og Jættemilen. Desuden vandt 
han 4 DM-medaljer, heraf 2 af guld. Samlet fik klubben 8 DM-medaljer i 2017, heraf 
tre af guld, hvilket gav en placering som klub nr. 21 på Tutzons medaljestatistik. 
Samme placering som i 2016, men da havde vi havde ingen guldmedaljer. 

Så er vi tilbage i 1. division. Det blev resultatet af op/nedrykningsmatchen den 1. 
oktober 2017 i Stendal-Ulvedal Plantage med Karup Orienteringsklub som arrangør. 
(se forsiden af bladet). Det bliver svært i 1. division i 2018. Her skal vi møde nr. 1 og 
2 fra landsfinalen, Pan fra Århus og Horsens OK samt Silkeborg OK. Helt afgørende 
bliver at vi stiller et stort hold til op/nedrykningsmatchen den 23/9 i Rosenholm. 
Husk at tilmelde dig til denne meget vigtige match.  
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Årsberetning for 2017 i træningsudvalget 

Træningsudvalget består af Helle Pedersen, Leif Olsen, Frede Rasmussen (søger 
skovtilladelser) og undertegnede. 

Endnu et år er gået, hvor Herning orienteringsklub har kunnet tilbyde træningsløb 
og orienteringsløb stort set hver uge. Dette kan kun lade sig gøre i kraft af, at alle 
medlemmer på skift trækker i arbejdstøjet, at vi har det fine samarbejde med vores 
naboklubber, at vi har vores korttegnere, og vores skovtilladelser. Tak til alle vores 
samarbejdspartnere. 

Vi optræder med en flot omtale på hele 4 sider i november nummeret af ”Jæger”. 
Det handler om jagt fra "Uldjydernes" klubhus på "Søndre Boulevard" i efteråret 
2016. Bitten og Frantz samt Leif B Nielsen og Frede Rasmussen har de sidste par år 
været værter ved den årlige jagt i Knudmosen. 

I løbet af de kommende 15 måneder er klubben arrangør af to store stævner. Det 
første er DM-Stafet i Harrild Hede med Kim Gottlieb som stævneleder. Man kan se 
en oversigt over funktionsledere mm. ved at logge sig på hjemmesiden og gå ind på 
stævnets hjemmeside via punktet ”Stævner” og herunder ”DM Stafet 2018 IN-
TERN”.  

Funktionslederne vil i den kommende tid arbejde med at bemande deres funktio-
ner. Tag godt imod dem, hvis de spørger, om du vil hjælpe med afviklingen, eller 
endnu bedre, tag fat i den eller de funktionsledere, der er ansvarlige for et område, 
hvor du kunne tænke dig at hjælpe til på stævnedagen og tilbyd din hjælp. Alle er 
velkomne til at deltage i afviklingen, og der skal lyde en speciel opfordring til nyere 
medlemmer, der ikke tidligere har deltaget i at afvikle et stævne. Prøv det, det er 
rigtig hyggeligt, og det giver en god indsigt i orienteringssporten og god kontakt til 
mange af klubbens medlemmer. 

I 2019 skal vi arrangere påskeløbet sammen 
med Vestjysk OK. Her er Ann-Vibeke Mose og 
undertegnede stævneledere. Der løbes i Strå-
sø-Ulfborg områderne med samme stævne-
plads alle tre dage. Inden påskeløbet i år vil 
der ligeledes komme en lukket Påskeløbet 
2019 intern på hjemmesiden. Jeg håber, at 
alle funktionsledere, ja i hele taget så mange 
som muligt fra klubben deltager i Påskeløbet 
2018, så vi kan høste gode erfaringer.  

Mange tak til alle for Jeres store indsats i 
2017. Vi ses i skoven og til generalforsamlin-
gen den 21. februar, hvor der i år er fælles-
spisning kl. 18.00.  

Jens Jørgen Jensen 
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Tove Jessen har igen haft arbejdet med at gøre løbsstatistikken op, og resultatet 
kan ses på klubbens hjemmeside. 

Målsætningen for 2017 var, at vi igen skulle kæmpe os op i 1. division, hvilket også 
lykkedes for os. 

Målsætningen for 2018 må derfor være, at vi skal kæmpe for at blive i 1. division. 
Og for at gøre denne kamp realistisk, må vi igen arbejde for, at vi bliver flere løbere 
i klubben. Det er derfor vigtigt, at alle gør en indsats, og prøver at få venner, be-
kendte, arbejdskollegaer, naboer og familie m.fl. med ud at løbe. På nuklearmedi-
cinsk afdeling, hvilket er en lille afdeling på Herning sygehus, er vi nu godt repræ-
senteret i orienteringsklubben. Vores snakke omkring o – sporten, kort og ture har 
gjort andre i afdelingen nysgerrige, så dukker der flere nye op til træningen i fremti-
den, så tag godt imod dem. 

Det første skolegårdskort blev også indviet i 2017 på Tjørring skole – spændende, 
om det evt. kan give nye medlemmer til ungdomsgruppen med Kim Schmidt i spid-
sen. 

Find vej dagen havde vi stadigvæk med på programmet, og vi satser på at være 
med igen i 2018.  

I 2017 blev det til et enkelt trailløb i Sinding plantage, men vi satser stadigvæk på, 
at få mere gang i trailløbene. Det er et godt supplement til træningen i skoven. 

Klubmestrene blev igen fundet ved at gætte sin tid, men i 2018 vil træningsudvalget 
se på, om det evt. kan gøres anderledes. 

Vi fik også gang i kurserne for løberne igen. Kim Gottlieb og Lars Klode lavede et 
glimrende kurvekursus i Silkeborg, og et kursus mere er på tegnebrættet til marts – 
se mere på hjemmesiden til den tid. 

Som noget nyt prøvede vi at lægge vores klubtur til sommerperioden. I forbindelse 
med vikingedysten lejede arrangementsudvalget os ind på campingpladsen i Hader-
slev, og da vejret var med os, blev det en rigtig god oplevelse. Antallet af deltagere 
til klubturen bevirkede også, at vi vandt vikingehjælmen, som klubben med fleste 
deltagere vinder. 

Løbeåret afsluttede vi sidst i december med en julefrokost efter torsdagstræningen. 
Rigtig mange valgte at deltage, hvilket gjorde aftenen til en festlig aften. 

Træningsudvalgets økonomi fik en dejlig hjælpende hånd sidst på året, da fonden 
Af Hammerum Herreds Brandkasse For Løsøre Siden 1844, valgte at tildele os mid-
ler til at få opdateret vores emitudstyr. Dette vil bestyrelsen kikke på i det nye år. 

Jeg håber, at vi får endnu et godt løbe år i 2018. 

Husk at se på O – service og DOF`s hjemmeside og find alle de spændende løb både 
herhjemme, men også i udlandet. 

Godt nytår og tak til alle 

Susanne Kristensen, Formand for træningsudvalget. 
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Klubhusudvalgets beretning 

Først vil jeg vil gerne byde velkommen til Søren 
Søgaard som nyt medlem af klubhusudvalget.  

I lighed med 2016, er der er ikke meget at be-
rette om fra 2017. Der har ikke har været de 
store projekter i gang. Huset har ellers været 
brugt af mange, til både fester og arrangemen-
ter i klubregi. Herning kommune er en flittig 
bruger af huset, hvor der sommeren igennem er 
to gartnere fra Herning kommune DRIFT, som 
benytter klubhuset til frokostrum.  

Der er rigtig mange, der gerne vil låne klubhuset 

Årsberetning for kortudvalget 2017 

Så blev det 2018 og endnu et kort-år gik og samtidigt er det tid til at kikke tilbage på 
det forgangne års aktiviteter. 

Vi fik afsluttet en større revision af Skelhøj Plantage til brug for Natuglen i marts og 
også faste poster. Endvidere en revision af Brande Syd så den var klar til nye faste 
poster. 

På området med Skolegårdskort blev Sdr. Anlæg og Løvbakke Naturcenter færdig-
tegnet. Her skal nævnes en særlig glædelig begivenhed, da vi nu har fået en ny 
korttegner i klubben. Kaj Halling har prøvet kræfter med Løvbakke Naturcenter og 
det tegner til, at vi fremover nok skal få meget glæde af ham, med den vilje og ev-
ner han allerede nu har lagt for dagen. 

Til Natuglen her i 2018 er Herning Golfklub tegnet som et nyt spændende projekt. 
Det er klart, der ikke er problemer med natløb, da der alligevel ikke spilles golf. 
Golfklubben har været overordentligt interesseret i vores projekt og er meget vel-
villige til løb også i andre sammenhæng. 

Til DM-stafet i september 2018 fik vi i oktober fra ledelse og banelæggerteamet 
området omkring Harrild Hede Naturcenter udpeget. Vi har siden da været i gang 
med en revision af Harrild Hede og en nytegning af området syd for Fasterholtve-
jen.  

Af generelle ting kan nævnes, at der er kommet en ny kortnorm som også betyder 
ændringer fremover for jer løbere. De absolut væsentligste må være gradueringen 
af gennemløbeligheden i hugninger, hvor der skelnes mellem gul, hvid og grøn som 
underlag – alt afhængigt af hvor svære de er at løbe på. Brønde er ikke fremover 
runde men firkantede. 

Med stor tak til alle der har bidraget til korttegningen i 2017, ser vi frem til et nyt 
spændende korttegningsår.  
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til diverse arrangementer. Dette vurderes fra gang til gang af klubhusformanden, 
hans holdning er for nuværende, at lånere skal være medlem af klubben eller hen-
vendelse fra Herning Kommune. 

I løbet af 2017, har der kun været holdt eet møde i klubhusudvalget, nok mest grun-
det mangel på tid. De småreparationer der har været, har klubhusformanden selv 
lavet. 

Jeg har blandt andet hængt en holder op til vores projekter, så med lidt snilde og 
små 30 sekunder, kan projekteren hænges op og lige så hurtigt tages ned igen. 

Det har været drøftet i flere år, om vi skal skifte borde og stole i det store lokale, 
fordi møblerne var ved at være meget slidt. Dette er sket nu, til stor glæde for alle 
brugere af lokalerne. 

Der er også købt et nyt køleskab, som vi fik lidt billigere på grund af en lille skade 
(bule) på fronten. Vores vandmåler er blevet skiftet til en fjernaflæst, så forbruget 
nu kan læses fra dag til dag, det er en stor lettelse, at man ikke mere skal på sine 
knæ og ind bag vandvarmeren for at aflæse måleren. 

Der er ikke planer om de store investeringer eller vedligehold på bygninger 2018.  

Ved en tilfældighed opdagede jeg i sommeren, at der var forbrug af vand, selv om 
der ikke var nogle i huset. Efter en større kontrol af diverse vandhaner og toiletter, 
viste det sig at vandhanen på det offentlige toilet var åben. Dette forklarer måske 
det noget svingende vandforbrug, vi har haft de senere år. Jeg har lavet en aftale 
med kommunale ejendomme at de montere en vandhane, som selv lukker for van-
det. Kommunen fortalte også at de har haft store problemer med overnattende 
personer på toilettet. 

For at vores mus – som kommer på besøg i klubhuset – ikke bliver alt for fed, bedes 
alle fjerne madaffald fra køkkenet, når klubhuset forlades. 

Der har løbende i året været klubhusudvalgsmedlemmer ved klubhuset for at vaske 
vinduer, feje spindelvæv ned og rive blade sammen, dette skal alle have en stor tak 
for. 

Det er en stor udfordring at holde på vores vandkarafler, skarpe knive, fade og vi-
skestykker m.m., på trods af at der ved udlejning bliver gjort opmærksom på, at 
man selv skal medbringe viskestykker og lignende. Jeg vil hermed opfordre til at 
være opmærksom på at man kun får sit eget med hjem. 

Rengøringschefen Rasmus M. Andersen er stoppet grundet mere fast arbejde pr. 
1.9. 2017 Ny chef er Henriette Nygaard, de skal have tak for det store arbejde med 
at holde klubhuset rent året igennem, samt at vaske håndklæder, viskestykker og 
klude fra klubhuset.  

Tak til alle med håb om alle hjælper til med at holde klubhuset i fin stand. 

På klubhusudvalgets vegne 

Søren Andersen 
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Ny hjemmeside 

Vores nuværende hjemmeside har længe trængt til en opgradering - og dette er nu 
på vej. Om ikke så længe (1- 2 mdr.) vil vi introducere en helt ny hjemmeside i et 
mere moderne design, og med "sammenhæng" til klubbens data på Facebook. 

På generalforsamlingen sidste år blev der ytret ønske om, at vores hjemmeside blev 
"koblet sammen med" Facebook, som nogle havde set, var sket i andre klubber 
mm.  

Der blev så nedsat en lille gruppe, som skulle kigge nærmere på den problematik. 

Dette har nu resulteret i, at man har lavet skitser til funktionaliteten i en sådan ny 
hjemmeside, og man har fundet en specialist, der kan hjælpe med at lave dette nye 
design. Denne specialist har så - henover jul/nytår - lavet nogle udkast til et nyt de-
sign. Med nogle enkelte justeringer, vil dette nye design kunne præsenteres i nær 
fremtid. 

Hvad er problemet med den nuværende version - ja ud over, at den ikke har sam-
menhæng til klubbens data på Facebook, så er der mange andre problemer, som du 
sikkert har oplevet, når du skulle skrive en nyhed. Disse problemer skyldes, at hjem-
mesiden er lavet på en meget gammel (og udgået) version af softwaren Joomla. Det 
største problem i den forbindelse er - ikke dem, du oplever - men, at denne gamle 
version af Joomla rummer nogle sikkerhedsbrist i forhold til hackere. 

Derfor har det længe været et ønske, at få vores Joomla opgraderet til en nyere 
version. Det kan man bare ikke - altså opgradere. Man skal installere en helt ny 
Joomla, og så reelt redesigne sin hjemmeside forfra. Det er så denne proces, vi har 
fået hjælp til. 

Hvorfor Facebook ? 

Der er flere grunde til ønsket, om at have informationer på Facebook. Men den pri-
mære er nok, at det giver bedre mulighed for "at nå ud til mange flere" - idet vi ikke 
skal forvente, at folk, der ikke kender klubben, vil finde hjemmesiden, for at se, 
hvad "vi laver". Den information spredes via de venner, man har på Facebook. Når 
klubbens medlemmer kommenterer eller "liker" informationer fra klubben, da in-
formeres deres venner, og måske deres venners venner osv. 

Dermed bliver det "en nem måde" at gøre opmærksom på klubbens aktiviteter - for 
"ikke medlemmer".  

Desuden er Facebook nok den platform, som "den yngre generation" primært an-
vender. Og "er du på" - får du med det samme information i Facebook, når der regi-
streres nyt om klubben. 
På hjemmesiden, skal du selv ind og tjekke, om der er registreret noget nyt. 

Hvad bliver det "nye" ? 
Det bliver et helt nyt og moderne design i forhold til den nuværende hjemmeside - 
et design, der er bedre på mobile enheder (med et fint ord, er siden "responsiv"). 
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Men - den helt store forskel bliver sammenhængen til klubbens data på Facebook. 

Det bliver sådan, at alle Nyheder og Begivenheder skal oprettes i Facebook - og kun 
der. 

Til gengæld vil disse oplysninger så blive vist i to "rulle-gardiner" på selve hjemmesi-
den, så du ikke behøver at gå på Facebook, for at se disse. 

Det skal lige bemærkes, at Begivenheder i denne sammenhæng, er oplysninger, 
som kan knyttes til en bestemt dato - altså en form for kalender-funktion. 

Klubinformation, referater, løbs-planer, ........ (altså mere permanente informatio-
ner) vil som udgangspunkt fortsat kun være på selve hjemmesiden. 

Kunne vi så ikke bare bruge hjemmesiden som nu, og så sikre informationer 
"kopieret over" til Facebook ?  jo - det kunne være smart, men den løsning findes 
ikke. 

Eneste mulige løsning er at skrive i Facebook, og sikre automatisk visning af oplys-
ningerne på hjemmesiden - som netop beskrevet. 

Skal alle medlemmer så "på Facebook" ? 

Nej - det behøver du ikke. Som nævnt i ovenstående, vil du kunne se alle oplysnin-
ger på hjemmesiden - også de nyheder og begivenheder, der oprettes i Facebook. 

Men - har du ønsker om, at selv kunne oprette Nyheder/Begivenheder, da skal du 
oprettes i Facebook. Derudover kan det være en fordel, at du bliver oprettet i Face-
book - blot med en simpel profil, for "er du på" - får du med det samme information 
i Facebook, når der registreres nyt om klubben. Og du behøver ikke af den grund, at 
"være aktiv" på Facebook. 

Hvad sker der så nu ? 

Vi skal lige have lavet de sidste justeringer i den nye hjemmeside. Der er også nogle 
udestående problemer, som vi skal have aftalt en løsning for - bla. kalenderfunktio-
nen, hvor vi i dag kan reservere klubhus, emit, ... 

 - den funktion synes ikke umiddelbar smart/nem at lave i Facebook. 

Men ellers forventer jeg, at den ny hjemmeside snarest installeres, så "vi kan bruge 
den". 

Når det sker, afholder vi et infomøde, for at demonstrere "det nye".  

Desuden bliver der et intro-kursus til Facebook for os, der ikke kender meget til det. 

I en periode vil der fra starten på den nye hjemmeside fortsat være adgang til den 
gamle hjemmeside - indtil alle relevante informationer er "flyttet over". 

Med håbet om, at "det nye" bliver en god oplevelse 

 
K.E.Klode - webmaster 
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TRÆNINGSLØB og TERMINSLISTE 

Alle træningsløb + udvalgte løb fra O-Service. Tilmelding via O-Service, gerne i god 
tid så kan klub-kammeraterne se mulighederne for samkørsel. Du kan altid framel-
de igen inden tilmeldingsfristen.  
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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! 

Husk at tilmelde dig til den meget vigtige op/nedrykningsmatch den 23/9  

i Rosenholm.  
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x/x 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 

4. Fremlæggelse af budgettet for det kommende år. 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på ca. 10% til kasserervenlige runde 
satser.  

6. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge 
før generalforsamlingens afholdelse.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

I lige år vælges: Formanden og et bestyrelsesmedlem.   

8. Valg af bestyrelsessuppleant. 

9. Valg af revisor. 

10. Valg af revisorsuppleant. 

11. Eventuelt. 
 

Under generalforsamlingen bliver der serveret kaffe og kage.   

Efter generalforsamlingen uddeles følgende hæderspriser: 

• Pokal til årets medlem i Herning Orienteringsklub 

• Træningsflidspræmier  

• Klubmesterskabspræmier 

Indkaldelse til Generalforsamling i 

Herning Orienteringsklub 
Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.00 i Klubhuset 

Arrangementsudvalget byder på spisning kl 18.00 , for alle der er tilmeldt (tilmeld 
dig ved at sende en mail til stinetaudahl@gmail.com). 
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Årsberetning Arrangementsudvalget 2017 

Så er endnu et år gået, og vi kan gøre status på årets aktiviteter i Arrangementsud-
valget.  

Året startede tradition tro med nytårsløb og suppe i Skelhøj Plantage. 37 var mødt 
frem til årets første løb.  

Generalforsamlingen blev afholdt i klub-
huset d. 21. februar. Der var fint frem-
møde - både til spisningen og selve ge-
neralforsamlingen.  

Klubbens yngste medlem deltog også 
uden alt for mange kommenterer til 
punkterne.  

Nordjysk 2 
dages blev 
afviklet 
omkring 

Blokhus. Vi havde arrangeret overnatning på Blokhus 
vandrehjem sammen med Silkeborg.  

Den 23. marts var der klubaften med overskriften 
“Herning Orienteringsklub på vej mod år 2020”. Hele 
23 medlemmer deltog og Gert Nielsen, udviklingskonsulent i DOF styrede alle igen-
nem aftenens program.  

Påskeløbet foregik i Nationalpark Thy. Vi havde booket hytter ved Stenbjerg kro og 
badehotel. Dejlige hytter med fine faciliteter.  

Den 6. juni var der igen grillaften i Knudmosen efter en lille afstikker til Løvbakkerne 
sidste år.  

Vejrguderne var ikke søde ved os. Så gasgrill og udhæng på taget var en god ting og 
grillmaden blev nydt indendørs.  

Klubturen gik i år til Haderslev i forbin-
delse med Vikinge dysten.  

Vi boede i hytter ved Haderslev vandre-
hjem.  

Det var en rigtig hyggelig tur der både 
bød på silende regn og dejlig solskin.  

Lørdag aften var der festmiddag på van-
drerhjemmet.  

Den 16. september var der arrangeret 
bus til divisionsmatchen i Svinkløv. Der var rundstykker på udturen, så der var lagt 
en god bund til at forcere alle udfordringerne. Banerne blev skyllet ned med en øl 
eller sodavand på hjemturen.  
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Den 8. november var klubben vært ved 
klubledermøde i Nordkredsen. Der var 
30 deltagere og de blev serviceret med 
smørrebrød og Lenes hjemmelavede 
lagkager.  

Året i Arrangementsudvalget sluttede 
tradionelt med æbleskiver i Løvbakke 
naturskole den første lørdag i decem-
ber.  

Ungdomsudvalget 2017 

Medlemsmæssigt kan det noteres, at klubben fortsat har tilbagegang på antallet af 
ungdomsmedlemmer, som for 2017 var 21 løbere. Til gengæld er ungdomsmedlem-
merne i overvejende grad aktive i træning, kurser, åbne løb og ikke mindst divisi-
onsmatcherne. Jeg vil tillade mig at konkludere at 18 løbere har været aktive løbere 
i 2017 – en lille fremgang. 

Nordkredsens nye initiativ med en Midtjysk ungdomsliga har været med til at lokke 
flere løbere ud til åbne løb – og der en nu en kultur for deltagelse i åbne løb og dan-
marksmesterskaber. Løberne har da også gjort en rigtig fin figur til divisionsmat-
cher, midtjysk ungdomsliga løbene, mesterskaber m.v.  

Skovtroldetræningen, som blev gennemført i perioden primo april til efterårsferien 
har i 2017 været tæt på at nå ned på en kritisk masse, men vi har valgt stædigt at 
holde fast, og der er blevet gennemført omkring 20 træninger fra Klubhuset hen-
holdsvis Naturskolen. Desværre gjorde en uheldig misforståelse at vi ikke fik ud-
nyttet det momentum der opstod med godt 30 børn tilmeldt til sommerferieaktivi-
tet for aldersgruppen 6-10 år. Skovtrolde inviteres i vinterpausen til udvalgte klub 
og ungdomsaktiviteter – hvor der er fremmøde.   

2017 er det første år med gennemgående vintertræning for juniorløberne. Der har i 
gennemsnit været omkring seks løbere til de ca. 20 vintertræninger - trods kulde, 
mørke og regn. Løberne går frisk til udfordringerne i både by og bynær-skov hvor de 
udvikler sig O-mæssigt rigtigt godt. I vinterperioden flytter vi træningen lidt rundt i 
området omkring Herning, mens vi i sommerperioden træner samme sted som 
Skovtroldene. På årsbasis bliver det til næsten 40 træninger – så de mest aktive kan 
godt følge med på Statistikordfører Tove Jessens rangliste. 

Fra klubben har Daniel og Henriette også i 2017 deltaget i Talentcentertræning, som 
tager sit udgangspunkt fra Aarhus. Henriette er officielt vokset ud af TC-træningen, 
men har fået lov til at løbe med alligevel. De næste TC-løbere fra klubben står på 
spring men flere ting skal passe sammen inden man kan starte som TC- 
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løber – alder, niveau til svære baner, kalender plads til at træne onsdag aften og 
endelig transportmuligheden til træning langt fra Herning.  

Igen i 2017 har ungdomsafdelingen været involveret i kommunens ferieaktiviteter, 
Naturløb og O-moduler i skolen. Aktiviteterne giver ikke nye medlemmer, men klub-
ben bliver synlig for både børn og forældre i by og kommune. Som et nyt initiativ 
afholdtes i 2017 en natløbsaktivitet i efterårsferien – der var rigtig god tilslutning til 
denne nye aktivitet rettet mod aldersgruppen 10-18 år. 

Sidst men ikke mindst har Torben Isen og Asger Kristensen fået skudt de to første 
skolegårdskort i gang på Gullestrup skole og Tjørring skole samt tegnet Sdr. Anlæg 
og Naturskolen efter samme detaljerede skolegårdskortnorm. Kortene er blevet vel 
modtaget på skolerne og giver samtidig gode muligheder for at træne Skovtrolde i 
kortlæsning i et trygt miljø.  

Ungdomsudvalget er stadig ramt af optimisme, selv om vi ikke er så mange ung-
domsløbere. Trænerstaben for 2018 er på plads og træningen håndteres af; Skov-
trolde - Charlotte støttet af Anders Gammelvind og Erik Dag, Juniorer - Kim og Nick-
las. Målsætningen for 2018 er medaljer til mindst en Herningløber i rækkerne under 
H/D-18 samt overlevelse i 1. division.      /KBS 

RUF-udvalgets årsberetning 2017 

“At bruge vores egne medlemmer til markedsføring er den billigste og bedste løs-
ning” 

Sådan sluttede jeg min årsberetning for 2016. Da den stadig er gældende lader vi 
den lige stå et år mere. Det kunne jo være, du også ser muligheden for at hjælpe til.  

Desværre er det ikke lykkedes at få flere med i udvalget, men det har selvfølgelig 
ikke afholdt mig fra at få noget op at stå gennem året. 

Også i år har vi afviklet Find Vej Dagen. Det skete i slutningen af april med ca. 75 
deltagere, som alle så ud til at have en god dag. På det efterfølgende introkursus 
deltog desværre kun nogle få, men et par medlemmer blev det da til. Vi fortsætter i 
år stadig med Klubhuset som stævnecenter, men denne gang med ruter i selve mo-
sen. 

Jeg savner tidligere klubblades oversigt over, hvem vi i årets løb har fået som med-

5/7 
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lemmer (se bagsiden). Måske kunne det sættes på hjemmesiden fra 2018.  

I maj deltog vi i Wold Orienteering Day. 200 elever fra Lundgårdskolen, Gullestrup 
og Tjørring boltrede sig på det nye kort over Tjørring skole. Her fik vi bevis for, at 
skolegårdskort sagens kan bruges af elever helt ned til 2. klasse. 

Sammen med skoleorienteringsudvalget og Ungdomsudvalget afviklede vi også i år 
Naturløbet, som er en del af kommunemesterskabet for skolernes 5. og 6. klasse. I 
år med over 500 deltagere. 

Det er endnu ikke afklaret, hvordan løbet afvikles næste år, idet DOF er stået af og i 
stedet har valgt at deltage i skolernes OL i efteråret. 

Som sædvanlig har vi også stået for 9. klassernes orienteringsafslutning i Vildbjerg 
og for ”Kampen om det gyldne kompas” for alle friskolerne i Ikast-Brande Kommune 
med Uhre Friskole som primus motor. 

I år fik vi også midler til indkøb af 5000 stk.  3. udgave af folderen ”Op af lænestolen 
– ud i naturen”. Nu udvidet fra 27 til 32 steder med faste poster.  

Folderen ligger på hylden i klubhuset. Tag en håndfuld med og strø dem med gav-
mild hånd over hele klubbens virkeområde. 

I årets løb er der behandlet en del henvendelser fra skoler og foreninger, der ønsker 
hjælp til et orienteringsarrangement. Vi prøver at imødekomme så mange af øn-
skerne som mulig, men vi er desværre endnu ikke blevet særlig gode til at se det 
udmøntet til nye medlemmer. Jeg vil derfor i det kommende år sætte fokus på, 
hvordan vi får flere til at komme ind i folden. Har du gode ideer, hører jeg meget 
gerne fra dig. 

Vort samarbejde med kommunerne i Herning, Ikast-Brande og Ringkjøbing-Skjern er 
forløbet særdeles positivt. Alle er særdeles positive og hjælper os på mange måder. 

Vi har selvfølgelig også arbejdet med restaurering af fastpostområder.  Både Bran-
de, Hammerum og Skelhøj  har fået et løft. Desuden er det nytegnede skolegårds-
kort over Sdr. Anlæg blevet færdig. I løbet af kort tid kommer et tilsvarende kort 
over Løvbakke Naturcenter med Kaj Halling som ny korttegner 

Til slut vil jeg rette en opfordring til alle klubbens medlemmer om at tage godt imod 
nye. De vil meget gerne høre noget om klubben og også om, hvordan man finder 
vej. Prøv, det er ikke farligt, og måske er det netop din skyld, at de nye fortsætter 
med at komme. Du kan jo altid byde på en kop kaffe og en kage, idet Hyggekurven 
også er fortsat i 2017, endda medhjemmebag næsten hver gang. 

Jeg vil gerne slutte denne årsberetning  med en stor tak til alle udvalgets samar-
bejdspartnere gennem året. Uden jeres støtte og hjælp var intet af ovenstående 
blevet til noget. Endelig vil jeg til sidst afrunde med en stor tak til alle RUF-udvalgets 
medlemmer for det store arbejde, er også i 2017 er udført til stor gavn for hele 
klubben. 

Asger Kristensen, RUF (udvalget for Rekruttering, Uddannelse og Fastholdelse). 
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Spisning generalforsamling 21. februar 

Der vil blive serveret smørrebrød kl. 18.  

Tilmelding til stinetaudahl@gmail.com senest 13/2 

Nordjysk 2 dages Tversted 10-11. marts 

Til Nordjysk 2 dages d. 10-11. Marts er der arrangeret overnatning i 
lejligheder på Hotel Tannishus.  

Prisen bliver 180 kr pr. person for overnatning. Hver lejlighed sørger 
selv for mad.  

Tilmelding til stinetaudahl@gmail.com senest d. 23/2. Der er 20 plad-
ser, så det er først til mølle.  

Påskeløb Fanø 29-31. marts 

Der er reserveret 4 hytter, 2 kategori F og 2 kategori F+ på Feldberg 
familie Camping. Der er plads til max. 24.  

Prisen bliver 200 kr for overnatning og derudover skal vi selv sørge 
for mad i hytterne.  

Tilmelding til stinetaudahl@gmail.com senest d. 9/3.  

Grillaften Knudmosen 5. juni 
Arrangementsudvalget vil sammensætte en dejlig menu til rimelige 
priser.  Nærmere info kommer på hjemmesiden.  

mailto:stinetaudahl@gmail.com
mailto:stinetaudahl@gmail.com
mailto:stinetaudahl@gmail.com
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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 trækkes på O-Service. Med-
lemmerne bedes sørge for dækning på 

løbskontoen: 7640 1089156  
 
Løbetræning 
Tirsdag kl. 17.45 orienteringsløb i skoven 
(fra 1/4 til 1/9). 
Torsdag kl. 18.00 fra klubhuset. 
Lørdag kl. 12.30 orienteringsløb i skoven 
(fra 1/9 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 Søren Søgaard. 
 
Kortudvalg 
Flemming Sasser, Jens Ole Krogh, Frede 
Rasmussen, Lucia Aagaard og Asger 
Kristensen. 
 
Kommunikationsudvalg 
Kim Hyldgaard, Kurt Hindkjær, Knud Erik 
Klode og Jens Jørgen Jensen. 
 
Klubblad 
Jens Jørgen Jensen 
 
Facebook 
Kaj Halling, Kaj Kaspersen, Poul Erik 
Bertelsen, Søren Andersen, Alex Held-
gaard Kristensen. 
 
Økonomiudvalg 
Mildred Hansen, Gitte og Torben Isen. 
 
MTB-O udvalg 
Ubesat. 
 
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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NYE MEDLEMMER 

Vi siger velkommen til 

Indmeldt i 2017: 

Anders Gammelvind 

Carla Sanggaard (Udmeldt igen) 

Charlotte Meedom 

Elisabeth Olsen 

Henrik Fjorback 

Karen Gammelvind 

Magnus Holt Fjorback 

Marinus Schildt 

Mathilde Stender Andersen 

Mikkel Færge Rabjerg 

Palma Falk Lauritsen 

Ragnar Ingemann Buus 

Sune Bang Christensen 

Trine Henriksen 

Varny Vestergaard 

Victoria Hauge Nielsen 

 

I2018: 

Mads Kruse Juhl 


