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Søren Andersens vinderbillede:
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kommende bog, Træning af børn og bnge orienteringsløbere, er afsluttet og de 3 vindere fundet. Der
er blevet indsendt rigtig mange gode billeder, så
bogen bliver fyldt med flotte illustrationer af det
den handler om: børn og unger, der dyrker orientering. ”
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30 22 96 83

Formandens efterår 2018…
DM-Stafet
Klubben er arrangør af DM-Stafet den 8. september. Krondyrenes kærlighedsliv satte en
stopper for vores planer om at løbe i Nørlund (mærkelig beslutning da der er store problemer med alt for mange krondyr!). Vi blev forvist til Harrild Hede, som ikke giver de samme
muligheder for gode baner. Det har været en stor udfordring for kortudvalget og for chefbanelægger Leif Olsen. Læs også stævneleder Kim Gottliebs omtale af stævnet på side 18...
Divisionsmatch.
Søndag den 23. september arrangerer OK Pan op- og nedrykningsmatch i Rosenholm Skov på
Djursland. Her skal vi alle mand afsted, da det bliver den afgørende match om at forblive i 1.
division. Du må 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.
Der bliver gratis bustransport med afgang fra klubhuset kl 8:00. Vi skal hygge os med kaffe og
rundstykker på udturen og en sejrsøl på hjemturen. Husk at skive BUS i O-Service hvis du vil
med bussen.
Der er også en match søndag den 2. september, men den har ingen betydning for klubben,
da vi jo tabte forårets match og er sikre på at blive nr. 3 eller 4, som skal til Rosenholm.

Juleløb æbleskiver..
Husk at der efter juleløbet den 1. december serveres gløgg og æbleskiver i Løvbakke Naturcenter.
Påskeløbet 2019.
Som bekendt er Herning OK sammen med Vestjysk OK arrangør af påskeløbet næste år. Der
bliver brug for hjælp fra alle der kan. Som inspiration til, hvad du kunne tænke dig at hjælpe
med, kan du på næste side læse referatet fra opstartsmødet i Aulum den 13. juni.
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Opstartsmøde 13. juni 2018
I Aulum Station
Vestjysk Orienteringsklub /
Herning Orienteringsklub
Deltagere, Vestjysk OK: Ann-Vibeke Mose,
Bjarne Olsen, Brian Grøngaard, Dorte Ehlers,
Jesper Lundsgaard, Lars Storper, Lars
Vendelbjerg, Lizzy Olesen, Niels Henrik
Olesen, Ole Fuglsbjerg, Poul Schøler.
Deltagere, Herning OK: Asger Kristensen,
Jens Jørgen Jensen, Kenn Kristensen, Ole
Andersen, Stine Taudahl Søndergaard,
Susanne Kristensen, Søren Andersen, Søren
Søgaard, Torben Isen.
Deltagere, begge klubber: Anders
Gammelvind, Lars-Ole Kopp, Varny
Vestergård.
Indledning
Jens Jørgen gav en kort gennemgang af de hidtidige forberedelser, som startede med
ansøgning om at blive arrangør i 2019 sendt til Nordkredsen i juni 2011.
Funktionslederne blev opfordret til at gå i gang med funktionsbeskrivelser med inspiration fra
Påskeløbet 2016 (Stævnehåndbog red.) og melde ind med navne på hjælpere. Ved at se på
mandskabslisten på hjemmesiden, kan man undgå at spørge medlemmer, som allerede er
engageret.
Herefter gik man i gang med at gennemgå de enkelte funktioner:
Stævneleder
Inden april skal der helst findes en 3. stævneleder sådan at Jens Jørgen kan koncentrere sig
om beregnerfunktionen.
Der bliver formentlig krav om en beredskabsplan, og vi skal snart starte på det.
Stævnekasserer
Samme løbsafgifter mm. som ved Påskeløbet 2018.
Hjemmeside
Påskeløbets hjemmesiden er på Hernings OK's hjemmeside. Officialsdelen kræver et login for
at komme på. Vestjysk OK’s medlemmer skal sende en mail til ke-klode@mail.dk med anmodning om adgangskode.
Dropboks
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Påskeløbet har en mappe i Vestjysk OK’s Dropbox.
Facebook
Facebook skal udnyttes, nogen kan løbe en tur i flot sommerterræn og tage en video, snakke
med banelægger, snakke med korttegner, bruges som reklame.
Stævnekontor
Stævnekontor, ca. 6 personer den første dag. De andre dage 4 personer.
Overdommer
Lars Ole Kopp tilbød at være overdommer.
PR og sponsor
Lars V søger fonde. Folder skal oversættes til tysk og engelsk, kort med hele Danmark. Vi kan
reklamere med kort afstand til start og stævnepladsplads.
Profiltøj: Lars og Anders ser på det. Vest eller let vind/regntøj foreslået.
Præmier: Vi satser på samme præmiefordeling som ved Påskeløbet 2018:
H/D-16: Præmier til nummer 1 til 3 på 1. og 2. etape. Præmier til samlede nummer 1 til 3
efter 3. etape. (18 klasser med 162 præmier). Påskeæg blev foreslået.
H/D18-: Præmie til samlede nummer 1 til 3 efter 3. etape. (52 klasser med 156 præmier). Lars
tager kontakt til tøjsponsor. Evt. mindekort som præmie.
Vindkraften
Den tidligere Vind Skole er booket til vort hvedkvarter og til overnatning for officials. Der er
44 overnatningspladser. Anders Gammelvind organiserer madlavning og festmiddag lørdag
aften efter nedlukning af stævnet.
Fortræning
Fx Torsted, Husby, evt Ulfborg eller Stråsø øst, 50 kr.
Poul Schøler tager kontakt til Frants Nielsen for videre planlægning.
Banelægger
Varny, vil have et møde med skoven, hegn og fældning, så vi ved det. Der er lige kommet en
ny naturzone (ulvezone). Måske max. 1100 m til start, kortere til begynderbaner. Foreslog at
lave et stort mindekort a.la. Lystlund i 2002. Til salg for ca. 100 kr. Forespørgsel på pris på
rivfast hos Grafisk Forum.
Kortkoordinator
Korttegning i gang med 6 personer som hver især rentegner. Alle grundmaterialer fremskaffet. Medio januar skal kortet være færdigt, medio februar sidste rettelser, primo april
kort til trykning. Bjarne søger kørselstilladelse til korttegnerne.
Stævneplads
Søren Andersen kan skaffe el-generatorer, affaldsbeholdere, bil, ATV, mm. Men Søren forventer at leje alt øvrigt større udstyr i en samlet pakke: Toiletter, telte, borde, gulve, køleskabe mm. Der er måske muligt at spare noget ved at låne rundtomkring, men logistikken med
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transport, op- og nedtagning mm. vil blive for stor belastning for stævnepladsteamet. Men
det vil være fint, hvis grupper af medlemmer kan skaffe materiel og selv kan stå for logistikken. Lars Ole og Kenn m.fl. vil se på det.
Det undersøges om Naturstyrelsen kan stille flis til rådighed (Varny).
Funktionslederne har ansvaret for at skaffe eller reservere alm. materiel. Søren sørger for
telte + strøm og kan evt. være behjælpelig med transport.
To telte til D/H omklædning og forbud mod omklædning i cafeteltet.
Bad på Ulfborg Skole? De skylder for faste poster.
Speakning
Ingen musik. Speakning vigtigst sidste dag, der skal være lyd når præmier udleveres. Radiopost tæt på mål. + velkomst den første dag.
Beregning
For at undgå overophedning af mobilnetværket, skal O-Track først åbnes når løberne er væk
fra skoven. Beregning, start over så kort tid som muligt.
Stræktider med bon-printer med oplysning om foreløbig placering, løbere i skoven mm.
Kiosk
Stine arbejder på at finde en anden funktionsleder for Kiosken men vil fortsat gerne være
med i teamet.
Husk strømberegning, prisskilte sættes højt, evt. kioskindkøb via sponsorer.
Børnebaner
Hvem er målgruppen? Det blev foreslået at satse på de > 8-årige med snitzlet bane gennem
udfordrende terræn. I instruktion skal der stå, at klapvogne ikke kan komme rundt. Evt. lave
en EMIT bane hvor de kan løbe rundt og forbedre tiden.
Irene blev opfordret til at tage ud i terrænet sammen med banelægger.
Børneaktivering
Til indbydelsen, forældre kan ønske tidligt og sent start. Evt. kun børn > 2 år.
Start
Mogens vil gerne hjælpe i start men (ikke som tidl. oplyst være funktionsleder red.) AnnVibeke arbejder på at finde en anden funktionsleder. Der er allerede 3, der vil hjælpe.
Ref.: JJJ
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Klubmesterskaber
Igen i år skal vi løbe om klubmesterskabet i Herning OK.
Dagmesterskabet bliver i Rosenholm i forbindelse med op og nedrykningsmatchen.
Søndag den 23. september. Mere om dette senere……
Og natmesterskabet bliver i forbindelse med night champ den 15. november. Det er
stadigvæk uvist hvor.

Der bliver lavet et nyt pointsystem – mere herom snarest.
Held og lykke
Susanne Kristensen, TRU

7 glade søtursløbere på tur til Kvie Sø den 2. juli 2018. Efter nogle løbeture rund
om søen og en dejlig svømmetur nydes pandekager og belgisk øl med udsigt over
søen.
Programmet for resten af søturssæsonen ser således ud:
27.08.18. Sønder Sø Viborg
24.09.18. Brabrand Sø Aarhus
22.10.18. Sunds Sø
Alle er velkomne. Mødetid klubhuset kl. 1600 eller efter nærmere aftale.
Husk Madpakke og Badetøj.
Hilsen Bjørn & Søren Sø
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OOCup på udebane
Vores sommerferie kom - også i år - forbi et par o-løbs-stævner. Først deltog vi i Veteran-VM,
der jo i år foregik på Sjælland. For mit vedkommende blev deltagelsen kun halv, idet jeg fik
problemer med ryggen, og de sidste to skovdistancer blev de dyreste løb, jeg nogensinde
ikke har løbet.
Næste stævne, vi skulle deltage i, var OOCup, der i år blev afviklet i Frankrig. Dette havde
åbenbart betydet mange flere deltagere, for i år var der ca. 3000 deltagere mod ca. 1000
sidste år.
Første dag var der 1400 m til start med 165 m stigning, så også i år var de fleste kræfter
brugt, inden starten overhovedet gik.
Det gik rimeligt til post 5, hvor jeg var nr. 24 af de 56 løbere i H65. Jeg ramte ved siden af
post 6 og bommede så fælt på de næste poster og endte som nr. 48.
Gitte løb samme bane en halv time hurtigere og blev nr. 30 af 68 i D55.

Anden dag kom vi begge nogenlunde sikkert igennem, Gitte som nr. 21 og jeg som nr. 22.
Men nu plejer jeg at skrive de længste historier om mine fejltrin, så jeg springer til dag 4,
hvor det havde regnet hele natten og fortsatte næste dag. Så det var meget glat i klipperne
og de mange løbere dannede en masse spor, som bare ikke var de samme som på kortet.
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Her gik det galt allerede på vej til post 1, hvor
jeg løb frem til stisammenløbet, men ikke
havde fået læst, hvor højt posten egentlig
ligger. Jeg kom derfor til at tvivle på stisammenløbet, og der gik 26 minutter, inden jeg fik
læst mig sikkert ind ved den lille lysning vest
for stisammenløbet. Godt 32 minutter inden
jeg fandt post 1.
Da Gitte havde været hurtigst, også på tredje
etape, var jeg ved at forklare hende, hvor
vigtigt det var, jeg passede på min ryg. Hun
svarede, at hvis man stiller op, er man klar til
at konkurrere.
Så jeg konkurrerede på livet løs og bommede
også post 4, hvor jeg holdt for langt mod øst
og kom alt for langt nordpå.
Det endte med, jeg kom i mål en halv time
senere end Gitte, der gjorde sit bedste for ikke
at hovere.
På vej til starten på sidste etape oplevede vi at
blive fanget i en flok køer, som arrangørerne
prøvede at drive væk fra salgsboderne. Så har
vi også prøvet det.
Den samlede sejr var udenfor rækkevidde, så
jeg var nødt til at gå efter en etapesejr, og da
Gitte havde valgt sidste etape til at bomme
fælt, lykkedes det mig faktisk at komme i mål
10 minutter hurtigere end hende, der samlet
blev nr. 25 af 74 løbere, mens jeg blev nr. 34
af 59.
Vi læste, at løbsområdet havde Europas tætteste bestand af losser, men hvad betyder en kat
på 30 kg, når man er vant til ulve.
OOCup har hvert år dygtige fotografer ude i terrænet, så der er mulighed for at se billeder fra
skoven på OOCups Facebookside.
Nu er vi gået i gang med overvejelser angående næste års tur. OOCup er tilbage i Slovenien i
meget smukke omgivelser ved Bohinje, men også Italien trækker med Italiensk 3-dages i
Dolomitterne.
O-hilsen / Torben Isen
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TRÆNINGSLØB og TERMINSLISTE
Alle træningsløb + udvalgte løb fra O-Service. Tilmelding via O-Service, gerne i god
tid så kan klubkammeraterne se mulighederne for samkørsel. Du kan altid framelde
igen inden tilmeldingsfristen.

Dag
Lør
Søn
Tirs
Lør
Søn
Tirs
Søn
Tirs
Lør
Søn
Lør

Dato
18.08
19.08
21.08
25.08
26.08
28.08
02.09
04.09
08.09
09.09
15.09

Søn
Søn
Lør
Lør
Lør
Tirs
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Søn
Lør
Lør
Lør

23.09
30.09
07.10
07.10
13.10
16.10
20.10
27.10
03.11
10.11
17.11
25.11
01.12
08.12
15.12

Skov
Fløjstrup
Hårsbjerg
Hørbylunde Nord
Højgård
Hastrup
Stråsø Øst
Alstrup Krat
Ulfborg Pl./Skyttecen.
Harrild Hede
Ulbjerg
Løvbakkerne Øst
Rosenholm(Op-/
nedrykning)
JDR ØTN omr. ABCD
Brandlund
Rørvig Sandflugtspl.
Haunstrup
Skelhøj
Harrild Hede Syd
Hoverdal Øst
Nørlund Nord
Palsgård
Nørlund Syd
Ulfborg Pl./Skyttecen.
Løvbakkerne
Ikast Nord
Harrild Hede Nord

Banelægger Øvrige

Øvrige

Øvrig

Torben I.

Gitte I.

Bjørn

Mild

Leif O.

Kim G.

Kenn

Lars

Søren A.

Lene A.

Frants

Bitte

Flemming S. Erik B.

Tove J.

Anna

Henriette
Asger
Ole A.
Kim H.
Jens Peder J.

Charlotte N.
Inger/Åge
Helga
Søren S.
Poul Erik B.

Lene N.
Bjørn
Torben H.
Rasmus A.
Mogens H.

Kaj H
Mild
Erik D
Jonn
Trine

Kenn

Ragnar

Susanne

Lars

Jørgen P.
Alex
Kaj K.

Charlotte M. Frede
Helle P.
Susanne
Lucia
Ole J.

Elin
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Lotte

ge

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

Hvem/hvad/hvor
JFM stafet
JFM lang

dred

DM mellem
Midgårdsormen
Vjok - fællesløb
2. afd. CUP
Vjok - fællesløb
M. DM stafet
DM lang
en Fællesløb
CUP - hvor alle skal
med!!!
Vjok - fællesløb
a M.
DM nat
H. Fællesløb - 1. etape
dred IFK
D. 2. etape
na Fællesløb - jagtstart
e H.
Horsens
A.
Vjok - fællesløb
Fællesløb - Æbleskiveløb

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 træningsdagen. 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

e M. Fællesløb
11

Husk at tilmelde dig divisionsmatchen
Søndag den 23. september.
Husk at tilmelde dig op- og nedrykningsmatchen i Rosenholm den 23. sept. - her
gælder det for alvor.
Da skal vi løbe for at blive i 1. division - så her må vi afsted alle mand. Sørg for at
alle i hustanden kommer med stor og små. Der er gratis bustransport fra klubhuset
med afgang kl. 8:00. Husk at skrive ”BUS” i O-Service hvis du vil med.

Tilmelding i O-service senest søndag den 16. september kl. 24.00.
Tilmeld dig + hele familien og skriv gerne om vi må bestemme bane. Ved tvivl ring
til Jens Jørgen Jensen.
Divisionsmatchen er en del af Danmarksturneringen. Konkurrencen afgøres gennem
et sindrigt pointsystem, hvor det gælder om at have deltagere i samtlige klasser.
For at stille et stærkt hold, har vi brug for alle; fra begyndere til elite, unge, gamle
og dem midt imellem.

Men ikke nok med dette……..
Søndag d 2. september skal vi til anden runde af årets Divisionsmatch i Alstrup krat
ved Mariager. http://mariagerfjordok.dk/Staevner/B18/indbydelse18.html Denne match har ingen betydning for klubben, da vi er uden chance for at kvalificere os til landsfinalen. Tilmelding sker via O-service senest d 24-8.
O -hilsen
Susanne Kristensen TRU.
x/x
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Vintergymnastik 2018
Hver tirsdag
Fra 11. september tilbydes alle klubbens medlemmer gratis
vintergymnastik på brændgårdsskolen.
Fra kl. 18.00 til kl. 19.00 i drengenes gymnastiksal.
Alle er velkommen – store og små.
Da vi kun har 1 time, vil tempoet være højt,
og alle vil få sved på panden.
Men bare rolig – du vil sagtens kunne være med, og din kondition vil
med garanti blive bedre. Alle muskelgrupper vil blive rørt + du vil være dejlig afslappet, når du går derfra, da vi slutte af med 5 min. på
ryggen.
Du er velkommen til at tage en nabo eller ven med – pris 300 kr.
Vi kører igennem hele vinteren indtil det bliver lysere i vejret igen –
ca. marts.
Husk at medbringe
Indendørs sko
Håndklæde
Liggemåtte

Velmødt
Susanne Kristensen
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O-ringen 2018
Ved Årets stævne var klubben repræsenteret af Lucia & Kaj, Thomas Lindschouw, Søren Søgaard, samt Henriette og Lenes Nygård. De sidste to har sendt følgende beretning:
Vi har været en tur til O-ringen. Det var vores første O-ring, så det var med spændingen i
maven, at vi tog afsted fredag morgen. Lene havde tilmeldt sig mellemsvær over tre dage.
Jeg havde valgt 21A, selvom jeg havde hørt, at det ville blive en udfordring. Især fordi jeg
havde været skadet lige op til, og derfor ikke havde løbede så meget.
Efter 1500 km og en overnatning i Norrköping ramte vi Riavägen 1 i Örnskõldsvik.
Søndag
Henriette
Efter en mindre god nat, var jeg i ihvertfald klar til at løbe (mor skulle først løbe onsdag).
Debuten gik dog ikke som planlagt, og jeg brugte 64 min på to poster, så tilfreds var jeg ikke.
Det gik ellers godt til post 1, som jeg finder rimelig hurtig. Post 2 løber jeg til gengæld helt
forkert på, og bruger lige omkring 30 min på den. Jeg laver et lille bom til post 3. Jeg bommer
post 5 lidt, fordi jeg var en højdekurv for langt oppe. De næste par poster finder jeg uden
problemer, men så kommer post 10. Det er et langt stræk, og den ligger i et svært område.
Jeg kan bare ikke finde den, og da jeg er ved at tænke at det er en umulig opgave, er den der
lige pludselig. Resten af banen gik godt.
Efter løbet, skulle jeg prøve det berømte udendørs bad, hvilket var dejlig efter en lang tur i
skoven.
Mandag
Mandag var vi klar igen, og jeg skulle vise at de 6,4 km, ikke er noget der skal tage alt for
langt tid. Det gjorde det hellere ikke. Jeg var flyvende mandag, og var markant hurtigere end
søndag. Så de små bom jeg lavede, var lige til at komme over. Det var en positiv oplevelse,
efter det dårlig løb om søndagen. Jeg var en hel time hurtigere end dagen før.
Tirsdag var der hviledag. Det brugte vi på en gåtur i Skallbergetsnaturresevat og en badetur.
Om aftenen var der elitesprint, som vi selvfølgelig også lige skulle se.
Onsdag
Henriette
Onsdag var mellem distance, og jeg var flyvende igen, så det var super dejligt at kunne overhale den ene efter den anden. selvom der og var et lidt stort bom, var det en utrolig god
bane. Det var dejligt at komme i mål, med mere selvtillid, og se at jeg fik en bedre placering.
Lene
Nu var det endelig min tur til at få debuten. Jeg var klar til at løbe. Da jeg havde tilmeldt mig
en mellemsvær, var vi så heldige at vi måtte se kortet hvilket var dejligt. Jeg startede stille og

6/7
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roligt ud, og de først to poster fandt jeg meget hurtigt. Da der ikke er så mange stier, i denne
skov, måtte jeg bruge kompasset, og jeg løb en smule skæv, men fandt dog posten. De næste
par poster gik meget godt, men da jeg skulle finde post 6, kunne jeg ikke finde den. Den skulle ligge ved en sten, men der var ikke andet end sten, men pludselig var den der. Det sidste af
banen gik godt.
Torsdag
Henriette
Vi ramte torsdag, hvilket jeg havde hørt ville blive den sværeste bane. Hvilket det også blev.
Jeg startede godt ud, men til post 4, gik det galt, da jeg lavede en parallelfejl.

Post 3-4: Dette var en af de meget tekniske stræk, som krævede kompas. Det her jeg lavede en fejl, fordi jeg troede at jeg var et andet sted, end jeg var.
Det skal vise sig at det ikke blev den eneste parallelfejl jeg lavede den dag. Jeg bommede
derefter post 6 og 7.
Jeg skulle til at finde post 9, hvilket var et meget svær stræk, og det viser sig at blive endnu
svære, da jeg laver en parallelfejl mere, men der går 30 min før det går op for mig.
Jeg har haft kompasset på, og rammer et åben område, og jeg tror at det er det sydlige område jeg rammer, så jeg skal bare mod nord. Det viser sig bare at det åbne område jeg rammer
er det nordlige område. Da jeg endelig finder poster, skulle jeg til at løbe stærkt, da jeg havde
mistede hele 40 min.
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Post 8-9: Det var til dette stræk, hvor jeg lavede en parallelfejl.
Det sydlige åbne område er dog ikke på billedet her.
Selve posten skulle ikke være så svært.

Lene
Starten var på en top, og det var den samme start, som Henriette havde onsdag, og hun havde sagt at der ikke var mange stier. Og det var der hellere ikke. Der var jeg godt klar over, at
dette kunne tage lang tid. (Jeg er jo som sagt meget glad for stier) og det gjorde det også.
Post 2, var ren kurs, men jeg fandt den. post 5 var selvfølgelig ved sten, så det var som en nål
i en høstak, men med hjælp fra andre forvirrede løbere, lykkes det os at finde den. Post 6 var
også svær, men fandt den også til sidst.
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Torsdagsbanen: Min bane om torsdagen. Man kan se at det ikke ligefrem er en mellemsvær bane.
Fredag
Henriette
Det blev fredag, hvilket betød jagtstart. og jeg hader jagtstart. Det sætter også sit præg på
post 1, hvor jeg selvfølgelig vil væk fra de andre piger jeg løber mod. Så jeg starter da bare
med et bom. efter en stressede start, tager jeg det roligt til post 2 og finder den. Bommer en
smule post 3. Post 4 og 5 skal jeg selvfølgelig også bomme. Efter dem går det meget godt.
Den nemmeste post, valgte jeg da også lige at bomme. Fra post 8 til mål, går det meget fint.
Det skal siges at det var meget varm den dag, og til sidst var hovedet ikke med mere. Selvom
det langt fra var mit bedste løb, fik jeg overhalede fire, så det var meget godt.
Lene
Sidste dagen kunne kun være bedre end i går. Det blev dog alligevel en lang tur, da jeg allerede inden første posten, faldt i et hul og forvred min fod, men jeg ville gennemføre, og fortsatte. Jeg bommede de første 4 poster, fordi min fod gjorde ondt. Jeg tog mig dog samme, og
derefter gik meget godt.
Vi kørte fra Örnsköldsvik lørdag morgen, og var hjemme søndag eftermiddag. Det var en vild
oplevelse med så mange o-løbere samlet på et sted. Vi kunne godt finde på at tage afsted
igen, men så skal det være tættere på Danmark, 3000 km er meget langt at køre.
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DM Stafet 2018
Forberedelserne til DM stafet 2018, som vi skal afholde den 8. september i Harrild Hede, går
nu ind i den sidste fase.
Alt i alt er der ca. 50 klubmedlemmer involveret i planlægning og afvikling af stævnet. Desuden har vi - som foreskrevet - kontrol af stævne og baner udefra.
I skrivende stund (14.8.) er der 425 tilmeldte og der er endnu en frist på 10 dage til sidste
tilmeldingsfrist. Mon ikke vi lander i nærheden af de forventede 600 deltagere.
Det nye kort over Harrild Hede Syd, der nu indeholder et areal syd for vejen imellem Fasterholt og Ejstruphold, har fået den sidste afpudsning af korttegnerne, der alle er erfarne løbere
og medlemmer af klubben.
Banelæggerne er i færd med at lægge sidste hånd på banerne, manillamærkerne er i skoven
og kontrollen har været omkring kort, baner og postplaceringerne. Da mange af banerne
passerer over landevejen Fasterholt – Ejstrupholm har vi søgt og fået tilladelse til at nedsætte hastigheden på vejen under stævnet.

Indretningen af stævnepladsen er stort set på plads. Vi anvender i så stor udstrækning som
muligt faciliteterne på og omkring Naturcenter Harrild Hede. Det giver mulighed for gode
indendørs og udendørs faciliteter med megen nærhed og intimitet omkring stævne-pladsen.
Vi får besøg at fire forhandlere af udstyr til orienteringssporten og dens udøvere, ligesom der
er afsat plads til stævnets hovedsponsor GF Forsikring, der under stævnet vil være repræsenteret på pladsen.
Forberedelserne til stævnet er forløbet gnidningsfrit, idet vi har oplevet stor velvillighed og
samarbejdsvilje hos de offentlige myndigheder og skovens administration, ligesom vores
samarbejdspartnere i form af stævne- og banekontrol har været gode til sparring omkring
planlægning og kontrol af vores arbejde med stævnet.
Vi har som en ekstra service forsøgt os med at tilbyde deltagerne at kunne spise aftens-mad
som afslutning på stævnet, fordi mange løbere forventeligt skal videre til DM indi-viduelt i
Viborg om søndagen. Indtil videre har dette tiltag ikke været den store succes, så lasagnen
med tilhørende salat og flutes bliver de involverede medlemmer og øvrige til glæde. Vi forventer således, efter at have sendt gæsterne videre til Viborg og oprydning, at kunne afslutte
en rigtig god DM-dag med fællesspisning i Naturcentret for alle involve-rede.
Der er mulighed for at få yderligere information omkring stævnet ved at logge sig på klubbens hjemmeside og derved få adgang til materiale omkring stævnet via stævnets interne
hjemmeside, hvor der ligger en opdateret status, stævnepladsoversigt m.v.
14.8.2018 / Kim Gottlieb
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Generel information Klubbens udvalg
Referater af bestyrelses– og udvalgsmøder mm, kan ses på klubbens hjemmeside:
www.herning-orienteringsklub.dk
Opret gerne selv nyhed på hjemmesiden
og opdater meget gerne kalenderen
(kræver login) eller send materialet til
wm@herning-orienteringsklub.dk.
Den komplette medlemsoversigt kan findes 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 klubben startafgiften for klubbens medlemmer. Dog afholdes udgiften til brikleje af
løberen selv.
Ungdomsløbere
Herning Orienteringsklub betaler startafgiften 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. Medlemmerne 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).

Arrangementsudvalg
Stine T. Søndergaard, Anni Jensen, Jonna Jørgensen og Lene Andersen.
Klubhusudvalg
Søren Andersen (udlejning), Inger Knudsen, Åge Knudsen, Arne Lock, Torben
Hansen og Søren Søgaard.
Kortudvalg
Flemming Sasser, Jens Ole Krogh, Frede
Rasmussen, Lucia Aagaard, Kaj Halling
og Asger Kristensen.
Kommunikationsudvalg
Kim Hyldgaard, Kurt Hindkjær, Knud Erik
Klode og Jens Jørgen Jensen.
Klubblad
Jens Jørgen Jensen
Facebook
Rasmus Andersen, Søren Andersen, Alex
Heldgaard Kristensen, Lucia Aagaard.
Økonomiudvalg
Mildred Hansen, Gitte og Torben Isen.
MTB-O udvalg
Ubesat.

Ungdomsudvalg
Kim Schmidt, Lars Mikkelsen, Alex Heldgaard 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 Kristensen.
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