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Bestyrelsens årsberetning 

Beretningen er delt op i de enkelte udvalgsberetninger, som du finder længere 
fremme i bladet. På side 22 finder du endvidere indkaldelsen til den ordinære gene-
ralforsamling torsdag den 21. februar.  

Der har været afholdt et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen har været repræsenteret 
ved klubledermøderne i Nordkredsen. I 2018 har der igen været stor aktivitet i ud-
valgene. Jeg kan supplere udvalgsberetningerne med nedenstående: 

Vores DM-Stafet arrangement 
den 8. september var på man-
ge måder op ad bakke, selv om 
terrænet er rimeligt fladt. Det 
var længe planlagt at bruge det 
nytegnede Nørlund. Skovtilla-
delsen lod vente på sig, men 
DOFs skovudvalg mente, at det 
nok skulle falde på plads. Des-
værre blev vi temmelig sent 
forvist til Harrild Hede, som 
ikke lige egner sig til stafet. Det 
gav lidt stress på udvidelse af 

kortet og på banelægning. Passage af landevej og opbygning af stævneplads gav 
også store udfordringer på den nye lokation. På løbsdagen blev vi ramt af heftige 
regnbyger. Som løbet skred frem, stod det klart, at løbstiderne ikke passede. I star-
ten troede vi, at det var enkelte løbere, der havde forkerte tider.  Men det viste sig, 
at alle 2. og 3. tursløberne var tilskrevet ekstra tid. Miseren skyldes, at radioforvars-
lingen havde overtaget rollen som målpost for forrige tur, når der skulle beregnes 
starttid for 2. og 3. tursløberne. Allerede før sommerferien fandt vi ud af, at OK 
Snabs radioposter ikke virkede. De havde været omprogrammeret til Sportident, 
hvorefter det var vanskeligt at få dem til at fungere igen, og vi fik dem først overdra-
get tirsdag før løbet. Ingen speaker- eller beregnerofficials havde på det tidspunkt 
tid til at sætte sig ordentlig ind i funktionen. Set i bagklogskabens klare lys burde vi 
derfor have undladt at bruge radioposterne. På den positive konto: Ingen fejl på 
baner og kort. Medaljerne blev fordelt til de rette ejere. Løberne udviste meget stor 
tålmodighed. Tak til alle som hjalp til og særlig tak til Kim Gottlieb og Leif Olesen, 
som trak det store læs med stævneledelse og banelægning. 

I 2018 høstede klubben kun en enkelt DM-guldmedalje. Det var ved DM-Lang i Ul-
bjerg, og det var igen Lucia Aagaard, som måtte rede klubbes ære . 

I divisionsturneringen måtte vi igen rykke ned i 2. division (det er vist der vi hører 
hjemme!). Fra og med 2019 er der nye og enklere regler for turneringen. Der tilde-
les point i hver af de almindelige løbsklasser. Mange flere vil tælle med, hvorfor det 



 

4 

 er endnu vigtigere for klubben, at vi er mange deltagere. I 2019 løbers der den 14/4 
i Sukkertoppen, 8/9 i Sjørup og 29/9 i Rold Skov. Fra og med 2020 afskaffes op/
nedrykningsmatchen sådan at der bliver 3 ligeværdige matcher. 

Den nye hjemmeside blev startet op i efteråret (se side 20). Det var hårdt tiltrængt 
da der var efterhånden mange mangler og sikkerhedsbrister på den gamle platform. 
Stor tak til Knud Erik Klode som har haft og fortsat har et stort arbejde med hjem-
mesiden. Vi har nu fået facebook integration, idet nyheder og begivenheder skal 
oprettes på Herning OK’s Facebookside. Det har givet nogle af os uerfarne ansigst-
bogsbrugere nogle startvanskeligheder, som vi vil forsøge at rette op på med et 
kursus i klubhuset i løbet af forsommeren. 

I 2018 fik vi igen gymnastik på programmet under Susanne Kristensens kyndige og 
myndige ledelse. Der har været rigtig pæn deltagelse. Men der er plads til en hånd-
fuld mere hver tirsdag kl. 18-19 i drengenes gymnastiksal på Brændgårdsskolen. 

Stor tak for alle bidrag til klubbens drift. 

Vi har mistet et æresmedlem. Erna Clemmensen døde den 20. januar, 91 år gam-
mel. Erna og hendes afdøde mand Peder var klubbens samlingspunkt i 1960'erne og 
70'erne, hvor man så frem til hyggelig løbetræning. 

Udgangspunktet var Deres hjem, hvor man hyggede sig i saunaen, som var etable-
ret i forbindelse med Peders værksted. De gjorde utrolig meget for alle klubmed-
lemmers velbefindende. 

Jens Jørgen Jensen 

 

Påskeløb 2019 

Som bekendt arrangerer klubben sammen med Vestjysk OK 
påskeløb den 18.-20. april. Der løbes i Stråsø samt Sdr. og 
Nørre Vosborg Hede med stævneplads i Lystlund ved 
Ulfborg. Kortet er stort set færdig og banerne er ved at blive 
finpudset. Du kan følge med i forberedelserne, når du er 
logget ind på klubbens hjemmeside. Se under Intern og På-
skeløb. På mandskabslisten kan du bl.a. se, at vi snart er oppe på de nødvendige ca. 
100 officials. Så der er basis for, at vi også kan få tid til at hygge os. Hvis du gerne vil 
være med i fællesskabet og evt. hjælpe lidt til, kan du henvende dig til en af funkti-
onslederne eller til mig. Vi laver en klubtur ud af det, idet Anders Gammelvind har 
organiseret overnatning på Vindkraften (ombygget skole— se mere på 
www.vindkraften.dk), som kun ligger 8 km fra stævnepladsen. Undertegnede er 
stævneleder sammen med Ann-Vibeke Mose fra Vestjysk OK. 

Det sidste funktionsledermøde afholdes mandag den 25. marts kl 19:00 i Vind-
kraften—alle er velkomne (tilmelding til paaske2019@gmail.com). 

Jens Jørgen Jensen 



 

5 

Årsberetning fra træningsudvalget 2018. 
 
Så er der gået endnu et år med spændende træningsløb og stævner. 
I Herning orienteringsklub satser vi på, at der er en aktivitet i hver uge, der 
har med orienteringsløb at gøre. Enten lavet af klubbens medlemmer eller 
lavet af vores naboklubber. 
Og dette lykkedes også i 2018. – tak til alle der har ydet et bidrag. 
Herning er endnu engang rykket ned i 2. division, og med de nye regler for 
afvikling af divisions match, bliver det svært at komme op igen. Men vi er 
nødt til at tro på det og sætte os et mål. Det er ikke sikkert, at det sker i 
2019, men det skal nok lykkedes for os. 
Det skete bl.a. I 2018. 

Vi startede med nytårsløbet og suppen traditionen tro. 
En dejlig julefrokost i træningsudvalget arrangeret af Erik Brixen og 
Tove Jessen. 
Der har igen været vinterlang løb med baner til alle. 
Tilbud om undervisning/ udvikling i Ringe via DOF – akademiet. 
Kurvekursus ved Kim Gottlieb i Hvide Sande. 
Natugle på Golfbanen med efterfølgende suppe i golfklubben. Hyg-
gelig aften. 
Divisions match og op- og nedryknings match. 
Find vej. Dette blev vist det sidste. 
Så er vi igen startet op med indendørs gymnastik – med 15- 20 del-
tagere. 
I foråret havde vi også damegymnastik. 
Sommerløb i Silkeborg. 
Tak til alle medlemmer, der deltog i afviklingen af DM – stafet. 
Søløverne var med fin deltagelse. 
Torsdags træning med fællesspisning. 
Trailløb i Vorgod og Skelhøj – arrangeret af Helle Pedersen og Frede 
Rasmussen. 

Vi håber i TRU, at der også i 2019, vil være mange tiltag og spændende ople-
velser. 
 
God nytår 
TRU – Susanne Kristensen 
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Klubhusudvalgets beretning 

I lighed med 2017, er der er ikke meget at berette om fra 2018. Der har ikke har 
været de store projekter i gang. Huset bruges ellers af mange, til både fester og 
arrangementer i klubregi. Herning kommune er en flittig bruger af huset, hvor der 
sommeren igennem er to gartnere fra Herning kommune DRIFT og service, som 
benytter klubhuset til frokostrum.  

Der er rigtig mange, der gerne vil låne klubhuset til diverse arrangementer. Dette 
vurderes fra gang til gang af klubhusformanden, hans holdning er for nuværende, at 
lånere skal være medlem af klubben eller henvendelse fra Herning Kommune. 

I løbet af 2018, har der ikke været afholdt møde i klubhusudvalget, nok mest grun-
det mangel på tid, men også fordi der ikke har været et behov. De småreparationer 
der har været, har klubhusformanden selv lavet. Der har været hele tre indbrud i 
klubhuset med knuste ruder til følge, selv om det ikke koster klubben penge, er det 
rigtig træls at bruge tid på. Lys censoren ved indgangsdøren var pludselig på mystisk 
vis forsvundet, med det resultat lyset ikke tændes når man entrede gangen. En ny 
censor er blevet monteret, så man igen mødes af lys i den mørke tid.  

Der er ikke planer om de store investeringer eller vedligehold på bygninger 2019, 
dog tænker jeg at vi bør skifte de to toiletter, vi har i bygningen på grund af vand-
spild og de er ved at være svære at holde rene. 

I forbindelse med et bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen, hvad noget af det for-
ventede overskud fra påskeløbet skal bruges til. Her var der forslag om opretnings 

Hovedrengøring fra kælder til kvist. 
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af det skæve gulv i det store mødelokale, gulvvarme i de to baderum og etablering 
af sauna i noget af det lille mødelokale. Hvad der skal gøres bliver et fokusområde, 
når vi har påskeløbet vel overstået. 

For at vores mus – som før har været på besøg i klubhuset ikke vender tilbage, be-
des alle fjerne madaffald fra køkkenet når klubhuset forlades. 

I kloaksystemet udenfor huset er der konstateret huller, som er forsaget af rotter. 
Kommunen er på sagen og kommunale ejendomme er opfordret til at få renoveret 
kloarken uden for huset. Vi holder øje med, at der ikke kommer nogen ind i huset. 

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. Efter et veloverstået påskeløb, håber jeg, at vi kan indkalde til en arbejdsdag, 
hvor vi lige kan friske huset op. 

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 Henriette Nygaard er stoppet, da hun er flyttet til Århus. Ny chef 
er Charlotte 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 

Divisionsmatch i Rosenholm Skov. 
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Årsberetning for kortudvalget 2018 

Kort og godt – er nok den mest rammende betegnelse for det forgangne år. Der har 
igen været stor aktivitet i skovene og hjemme ved pc`erne med at færdiggøre de 
kort der er altafgørende for vores sport. 

Godt, fordi vi endnu engang fik kvalitetsmærket på et af vores kort, nemlig DM-
kortet over Harrild Hede. Dette er ikke nogen selvfølge, da kun ca. 30% af klubber-
nes kort får dette kvalitetsmærke. Området, der også hænger sammen med hele 
Nørlund-området blev yderligere udvidet med en spændende del, syd for Faster-
holdtvejen. Området blev efterfølgende brugt til et hyggeligt natløb. 

Til Natuglen blev Herning Golfklub tegnet, sammen med området omkring Holm-
parken og Herregårdsparken. Et rigtigt godt samarbejde med Golfklubben, der for 
resten laver fortrinlig suppe, og stillede postudsætnings- og indsamlingsbil til rådig-
hed. 

Mange af vores kort trænger til stadighed brug for revision, og det er bl.a. sket for 
Herning City, Løvbakkerne, Nørlund Nord, Fuglsang Sø og Herning NV. På mange af 
kortene har Asger også sørget for en opdatering af de faste poster. 

Med stor tak til alle der har bidraget til korttegningen i 2018, håber vi på et nyt 

spændende år i skoven og hjemme ved pc`erne. 

     På kortudvalgets vegne /Flemming Sasser 

Divisionsmatch i Rosenholm Skov. 



 

10 

Ungdomsudvalget 2018 

Medlemsmæssigt kan det noteres, at klubben fortsat har tilbagegang på antallet af 

ungdomsmedlemmer, som for 2017 var 18 løbere. Tilslutningen til træningen er 

fortsat god, men antallet af aktivt trænende ungdomsmedlemmer er også for ned-

adgående.  

For første gang i 2018 har vi ført træningsstatistik hvor den mest flittige er nået op 

på at deltage i 34 af 37 ungdomstræninger i 2018 – det var William O. Kousgaard. 

De fleste ungdomsløbere nåede op på 25 ungdomstræninger eller mere – godt lø-

bet! 

Også i 2018 har vi deltaget i Midtjysk ungdomsliga, hvor vi også selv har arrangeret 

en afdeling i Momhøj. Det kan noteres at antallet af starter/deltagelser i kurser m.v. 

har været lidt lavere i 2018 end  i 2017, men den overvejende del af klubbens træ-

nende ungdomsløbere har nu også erfaring fra åbne løb, lejre osv.  

 

 

Skovtroldetræningen, som blev gennemført i perioden primo april til efterårsferien 

Juleafslutning - hvor kortet var et flettet hjerte!  
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har i 2018 har igen i år været en succes. Der er blevet trænet fra klubhuset og fra 

Naturskolen henholdsvis før og efter sommerferien. Desværre faldt nogle løbere fra 

hen over sommeren og antallet var ved at være kritisk lavt da sæsonen sluttede. Til 

gengæld er der nogle flittige løbere som trofast møder op, og som nu har været 

med flere år så der er potentiale i klassen.   

2018 er blot andet år med gennemgående vintertræning for juniorløberne. Der har i 

gennemsnit været omkring fem løbere til de ca. 20 vintertræninger - trods kulde, 

mørke og regn. Løberne går frisk til udfordringerne i både by og bynær-skov hvor de 

jævnligt stilles overfor store udfordringer. Løberne 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.  

Årets klubmestre ungdom 2018 er fundet på baggrund af de tre Divisionsmatcher 

som klubben har løbet.  De to vindere blev Karen Gammelvind D-10 igen i år, mens 

Jens Gammelvind H-10 for 2018 skal have vandrepræmien overdraget fra William. 

Årets ungdomsløber 2018 er Karl Gammelvind – Karl er blandt de mest trofaste til 

ungdomstræning. Derudover er Karl en teknisk stærk H-12 løber (nu H-13) som kan 

håndtere selv  de største udfordringer til træning – han løber ikke så stærkt som de 

hurtigste i aldersklassen men kan matche dem på teknikken. Derudover får Karl 

titlen som årets ungdomsløber fordi han går forrest i forhold til at klubben bliver 

repræsenteret ved U1 kurser, lejre, KUM osv. Tillykke Karl. De tre præmier overræk-

kes straks gravøren er blevet færdig.  

Klubbens footprint i Talentcentertræning har i 2018 været begrænset – Henriette 

har aftjent hendes værneret og Daniel har været skadet hele sæson 2018. Samme 

skade ødelagde også Daniel oplevelse med juniorlandsholdet, som han formelt har 

været udtaget til i hele 2018. Det blev til et par samlinger m.v. men det er ikke det 

samme når man ikke kan deltage fuldt og helt ved samlingerne.  

Igen i 2018 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.  

Sidste år varslede jeg at vi ville få ”skolegårdskort” over Sdr. Anlæg og Naturskolen. 

Kortene blev klar til sæsonstart – en stor takt til kortudvalget. Den nye kortnorm er 

særdeles nyttig til særlig skovtroldetræning og skoleaktiviteter.  

En stor tak til Charlotte som pauser trænergerningen. Trænerstaben for 2019 er p.t. 

lidt udfordret på ressourcer, hvorfor vi arbejder med forskellige løsningsmodeller til 

at holde så meget træning i gang som muligt. Situationen i forhold til ungdomstræ-

ning, efter 1. april 2019, må I følge med i på klubbens hjemmeside.      

Kim B Schmidt 
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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 Dato Skov  Hvem/hvad/hvor 

Søn 06.01 Tinnet Krat Vinterlang 2 

Lør 12.01 Skelhøj Nytårssuppe - fællesløb 

Søn 20.01 Hvidbjerg/Stenbjerg Vinterlang 3 

Søn 27.01 JDR øvelsesterræn VJOK fællesløb 

Søn 03.02 Løvenholm Vinterlang 4 

Lør 09.02 Hørbylunde Nord   

Søn 17.02 Hoverdal N og S Vinterlang 5 

Lør 23.02 Herning Golfbane Fællesløb 

Lør 02.03 Nørlund Syd   

Tors 07.03 Bygholm Skov Natugle 1 

Lør 09.03 Hoverdal Vest Fællesløb 

Tors 14.03 Sunds Kommunepl. Natugle 2 

Lør 16.03 Tranum Klitplantage Nordjysk 2-dages 

Søn 17.03 Tranum Klitplantage Nordjysk 2-dages 

Ons 20.03 Stenholt/Buchwaldt Natugle 3 

Lør 23.03 Holstenshuus DM nat 

Lør 23.03 Birkebæk   

Lør 30.03 Lillebæk Horsens 

Tirs 02.04 Jeanette/Thyra   

Søn 07.04 Frederikshåb/Randbøl DM ultralang 

Ons 10.04 Ndr. Feldborg Skive 

Søn 14.04 Sukkertoppen Divisionsmatch 

Tirs 16.04 Husby Fortræning påskeløb 

Ons 17.04 Torsted Fortræning påskeløb 

Tors 18.04 Nr. Vosborg Påskeløb  

Fre 19.04 Sdr. Vosborg Påskeløb 

Lør 20.04 Stråsø Påskeløb 

Tirs 23.04 Haunstrup Fællesløb 

Søn 28.04 Skagen/Bunken Pl. Wild West 

Tirs 30.04 Brejning Krat   

Tirs 07.05 Linnebjerg Fællesløb + IFK 

Tirs 14.05 Stråsø Øst VJOK - fællesløb 

Tirs 21.05 Brande Syd   

Lør 25.05 Grindsted By DM sprint 

Søn 26.05 ? DM mixsprint 

Tirs 28.05 Nr. Vosborg VJOK - fællesløb 

Lør 01.06 Skarrildhus Skovkarlene 
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Husk at tilmelde dig til den meget vigtige op/nedrykningsmatch den 22/9  

i Rold Skov.  

Søn 02.06 Horsens JFM sprint 

Tirs 04.06 Knudmosen Grillaften 

Tirs 11.06 Sdr. Vosb./Stråsø Vest VJOK - fællesløb 

Tirs 18.06 Skelhøj IFK 

Søn 23.06 Løvbakkerne Ungdomsliga 

Tirs 25.06 Videbæk Vest Grillaften 

Tors 04.07 Silkeborg Sommerferieløb 

Tors 04.07 Arild Ferieby Vikingedyst sprint 

Fre 05.07 Brogård Syd Vikingedyst 

Lør 06.07 Brogård Nord Vikingedyst 

Lør 06.07 Silkeborg By JWOC Tour sprintprolog 

Søn 07.07 Lyseng, Århus JWOC Tour sprint 

Man 08.07 Velling-Snabegård JWOC Tour lang 

Ons 10.07 Gjern JWOC Tour mellem 

Tors 11.07 Gjern JWOC Tour afkortet lang 

Fre 12.07 Thorsø Bakker JWOC Tour mellem 

Fre 12.07 Skagen By Skawdysten sprint 

Lør 13.07 Kirkemilen Plantage Skawdysten 1. etape 

Søn 14.07 Kirkemilen Plantage Skawdysten 2. etape 

Tors 18.07 Silkeborg Sommerferieløb 

Tors 25.07 Silkeborg Sommerferieløb 

Ons 31.07 Ndr. Feldborg Skive 

Tirs 06.08 Hørbylunde Syd   

Tirs 13.08 Birkebæk   

Lør 17.08 ? JFM stafet 

Søn 18.08 ? JFM lang 

Tirs 20.08 Hørbylunde Nord   

Tirs 27.08 Torsted Fællesløb 

Lør 31.08 Rold Skov Hesselholt DM mellem 

Søn 01.09 Myrhøj/Uhrehøj Midgårdsormen 

Tirs 03.09 Harrild Hede Syd   

Søn 08.09 Sjørup plantage Divisionsmatch 

Lør 14.09 Gribskov DM stafet 

Søn 15.09 Søskoven DM lang 

Søn 15.09 Ulfborg Skyttecenter VJOK - fællesløb 

Søn 22.09 Rold Skov Vælderskoven Divisionsmatch op- /nedrykning - hvor 
alle skal med!!! 
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x/x 

Lør 28.09 Momhøje   

Lør 05.10 Nr. Vosborg HOK - fællesløb 

Lør 12.10 Haunstrup Fællesløb 

Søn 20.10 Husby VJOK - fællesløb 

Lør 26.10 Hoverdal Øst Fællesløb 

Lør 02.11 Nørlund Nord   

Lør 09.11 Vestre Plantage HOK - fællesløb 

Søn 17.11 Holstebro By VJOK - fællesløb 

Lør 23.11 Nørlund Syd Fællesløb 

Søn 01.12 ØTN/Vestre VJOK - fællesløb 

Lør 07.12 Løvbakkerne Æbleskiveløb 

Lør 14.12 Harrild Hede Nord Fællesløb 

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 op-
tællingsliste, borde og telt afleverer du i optalt og rengjort stand senest 2 
dage efter. Husk: Ingen kontanter i klubhuset! 
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Vintergymnastik  

Hver tirsdag 

..til og med marts 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 af-

slappet, 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. 

 
Husk at medbringe Indendørs sko 

Håndklæde og liggemåtte 
Velmødt 

Susanne Kristensen 

Juleafslutning med Susannes lækre frugtsnacks. 
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RUF-udvalget 2018 
 
Når klubben via mail får en henvendelse fra en evt. ny løber, sender K.E. Klode den 
som regel til mig. Jeg forsøger så at få vedkommende med ud at løbe. Via villige 
klubkammerater lykkes det som regel og vi har da også i årets løb fået et par med-
lemmer på den konto. Men det er svært at få nye til at fastholde interessen. Det må 
enten være for svært eller vi må være nogle mærkelige personager at være sam-
men med. 
 
For dog fortsat at sprede interessen for vores dejlige sport, har der dog været 
afholdt flere arrangementer: 
I maj måned afviklede vi Find Vej Dagen på det nye kort over Sdr. Anlæg med ca. 75 
deltagere. Jeg er usikker på om det efterfølgende har givet flere medlemmer, men 
der var i hvert fald mange familier med mindre børn, som fint vil kunne blive Skov-
trolde. 
Det var sidste år med Find Vej Dagen i DOF-regi. Man har valgt at satse på Skole-OL 
fremover. Er der ønske om det, skal jeg gerne til generalforsamlingen fortælle lidt 
om Skole-OL og mit syn på denne mærkelige nyskabelse. 
 
I september afviklede vi i et samarbejde med skoleorienteringsudvalget og ung-
domsudvalget som sædvanlig Naturløbet eller Skolernes Kommunemesterskab, 
som vi har valgt at kalde det. Også i år havde vi over 500 elever fra 5.og 6. klasse 
ude at løbe. Som noget nyt havde Idrætsrådet i år bevilget to busser til at transpor-
tere elever fra yderskolerne. Ellers var vi heller ikke nået op på det store deltager-
antal, idet vi i år skulle konkurrere med Idrætsrådets Åben skole festival i samme 
uge for alle kommunens skoler. 
 
Via DOF fik vi mulighed for at bruge nogle af de sidste kroner fra Nordeas mangeåri-
ge sponsorat af Find Vej og faste poster. Det betød bl.a. en ny fastpostbane med 
Harrild Hede Naturcenter som udgangspunkt samt nye kort og poster over Fugl-
sang Sø, Sunds og Herning NV. 
 

Asger Kristensen 
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Årsberetning for arrangementsudvalget 
 

Så er endnu et år gået, og der skal traditionen tro gøres status på årets aktiviteter i 
Arrangementsudvalget.  
2018 har været et helt traditionelt år i arrangementsudvalget. 
 
Vi har serveret suppe til nytårsløbet, smørrebrød til generalforsamlingen, pølser til 
grillaftenen, rundstykker til divisionsturneringen og æbleskiver til juleløbet. Jeg tæn-
ker det må kunne betegnes som en god og varierende kost :-) 
 
Der er også blevet sørget for overnatning til Nordjysk 2-dages og påskeløbet. Nord-
jysk foregik i Tversted klitplantage, så der var mulighed for overnatning i lejligheder 
på Hotel Tannishus. Til påskeløbet på Fanø boede vi i hytter på Feldberg familie 
camping. 
 
I 2017 regnede vores grillaften væk. I 2018 var den næsten tørret væk ;-) Der måtte 
tænkes hurtigt da afbrændingsforbuddet i Herning kommune trådte i kraft samme 
dag vi skulle have haft tændt op i grillen. Men et par gasgrill i gården redede grillpøl-
serne :-) 
 
2019 vil nok både på de traditionelle arrangementer, dog med den store forskel at 
Påskeløbet vil tage meget tid og fokus i årets første 4 måneder. 
 

Aktviteter foråret 2019 
Spisning generalforsamling 21. februar 
Der vil blive serveret smørrebrød kl. 18. 
Tilmelding under begivenheden på facebook eller til stinetaudahl@gmail.com se-
nest 13/2. 
 
Nordjysk 2 dages i Tranum 15-17. marts 
Til Nordjysk 2 dages d. 15-17. marts er der mulighed for overnatning på Naturcenter 
Fosdalen. 
Overnatning kommer pr. nat til at koste max. 125 kr for senior og 100 kr for ung-
dom. 
Derudover kommer aftensmad – dette aftales når antallet af tilmeldte kendes. 
Tilmelding under begivenheden på facebook eller til stinetaudahl@gmail.com se-
nest 1. marts 
  
Grillaften Knudmosen 4. juni 
Arrangementsudvalget vil sammensætte en dejlig menu til rimelige priser. Nærmere 
info kommer på hjemmesiden. 
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WebMasters beretning 

Lidt optimistisk skrev jeg i nr.1 af klubbladet, at den nye hjemmeside ville være klar 
i løbet af et par måneder. Det tog en del længere tid. Og vi kom hen i maj måned, 
før der var en test-version klar, som jeg kunne begynde at øve mig på. Og beklage-
ligvis gik så det meste af sommeren med at analysere og lave tilretninger. 

Da jeg i sin tid blev 60, sagde jeg, at nu havde jeg lært nok edb - nu måtte jeg klar 
mig med det, jeg kunne - i resten af min arbejdstid. Det udsagn måtte jeg så tage i 
mig igen som webMaster, hvor jeg har måttet sætte mig ind i et hav af nye syste-
mer, programmer og programsprog. 

Og ikke nok med det, men det, man troede, man kendte, skulle man også næsten 
"lære forfra". Hvor mange har ikke - ligesom mig - måttet bruge oceaner af tid på at 
finde ud af virkemåde i nye versioner af kendte systemer - så som Office-pakken. I 
90'erne underviste jeg i Word og Excel på handelsskolen, men her i 10'erne har jeg 
måttet bruge mange timer på at "genfinde" de funktioner, jeg troede, jeg kendte. 
Mon ikke mange har oplevet noget tilsvarende. Nå - men nok om det jammer. 

Overvejelser omkring opsæt på den nye hjemmeside. 

Det var jo lagt fast, at Nyheder og Begivenheder skulle oprettes i Facebook, og der-
efter ville blive vist i et par "rullegardiner" på den nye hjemmeside. Og det var sta-
dig produktet Joomla, som var grundlaget for opbygningen af hjemmesiden. Godt 
nok en nyere version af Joomla, som der skulle bruges tid på at sætte sig ind i. Men 
der ud over blev jeg belært om, at der var andre ting, man skulle tage hensyn til: 

 1. Mange brugere ville nok bruge en smartphone i stedet for en PC. 

 2. Fremfinding af oplysninger ville ofte ske via Google - fremfor via menuerne 

ad.1 Nu var det altså ikke nok, at en side så "pæn ud" på en PC. Den skulle være 
funktionel på en smartphone. Det stillede visse andre krav til opbygning af siden, 
som var i modstrid med den måde, siderne var lavet på i den gamle hjemmeside. 
Men en ny funktion i Joomla (en "builder") hjalp med dette.     

ad.2 Hvis man nemt skulle kunne "google" oplysninger, var der visse krav til opbyg-
ning - af primært overskrifter - der skulle opfyldes. Jeg ved dog ikke helt, om det er 
lykkedes de steder, hvor dette hensyn er taget. 

Opstart på den nye hjemmeside. 

I løbet af september var vi ved at være klar, og det aftaltes med vores udvikler, at 
der skulle laves et skifte i starten af oktober - fastlagt til fredag d.11. om formidda-
gen. Og der blev lavet et infomøde - dagen før. 

Selve opstarten på den nye hjemmeside forløb uden problemer og d.11/10 ved 
middagstid var den kørende som vores "aktive" hjemmeside.  

Den gamle hjemmeside var dog stadig tilgængelig, så der var en vis respeed på at få 
oplysninger konverteret over på den nye platform. Et arbejde som skulle udføres 
manuelt for hver enkelt oplysning, hvor jeg dog fik hjælp af Kaj Kaspersen.  
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Lukning af den gamle hjemmeside. 

Det kunne jo være smart - bare at lade den gamle hjemmeside være kørende. Så 
ville vi jo ikke "miste" nogen oplysninger, hvis de blev "glemt" i konverteringen. 
Men det kunne vi ikke! 

Den Joomla, som anvendtes med den gamle hjemmeside, udgjorde en sikkerheds 
risiko, og dens vedligehold ville stoppe med årets udgang. Derfor blev der satset på 
at have alt relevant konverteret i løbet af december måned. 

Her var specielt gamle nyheder en udfordring - idet udgangspunktet var, at de ikke 
ville blive konverteret. Det er så visse af de seneste alligevel blevet. (se GL:NYHEDER 
under KLUBBEN). Den 9.december blev den gl. hjemmeside så lukket permanent. 

Lukning af siden vedr. Påskeløb 2009 

Hvad måske ikke mange ved, så lavede vi også påskeløb i 2009. Og til dette formål 
var der lavet en speciel hjemmeside PL2009. Joomla til denne side var også en sik-
kerheds risiko, så den skulle også lukkes. Men den indeholdt en del information, 
som arrangørerne af påskeløb 2019 gerne ville have fortsat adgang til. De relevante 
sider blev derfor konverteret over under TIDL.AKTIVITET.  Og PL2009 blev så lukket 
22.dec. 

Ansvar for Facebook.  

WebMaster ville gerne sikre, at der var styr på de aktiviteter, der nu skulle registre-
res i Facebook, og grundet manglende viden mm. blev bestyrelsen kontaktet med 
flere forslag til en sådan ansvarsfordeling. Emnet blev behandlet på bestyrelsen 
møde i dec. og kan læses i ref.  

Kalender. 

I vort gamle system var der "tilkøbt" et særligt kalender-modul. Vurderingen var 
dog, at vi i stedet burde bruge Googles kalender, da denne i forvejen blev brugt 
privat af mange medlemmer. Og på best.mødet i dec. besluttes, at alle aktiviteter 
skal registres i denne kalender. 

Da WebMasters kendskab til denne kalender var tæt på nul, blev den etablerede 
løsning derfor ikke optimal. Og der er et "hængeparti" med at få lavet en bedre løs-
ning. Der skal nok også laves noget vejledning til at opdatere kalenderen, men pt. 
har ingen (ud over formanden) efterlyst en sådan?  

Hvad er status så nu? 

I det store og hele er den nye hjemmeside kørende som den skal, men der er fortsat 
en del arbejde med at lave "endelige konverteringer" af mange sider, der er 
"råkonverterede". Desuden er der sikkert flere ønsker til vejledninger, som skal la-
ves.  

K.E.Klode - webmaster 



 

20 

 Den nye hjemmeside 

Er nok lidt en udfordring for flere af vore medlemmer, og har nok opdelt brugerne i 
- dem, der bruger Facebook - og dem der ikke gør. 

Men det er forhåbningen, at hjemmesiden vil afhjælpe problemerne for ikke Face-
book brugere.  

Nyheder skal nu skrives i Facebook (som Opslag), og kræver, at man er oprettet 
som forfatter på vores officielle Facebook side: Herning Orienteringsklub. 

Begivenheder skal også laves i Facebook, og skal rumme de aktiviteter, som klub-
ben er arrangør af. Løb og andet - som vi er deltagere i, men ikke står for - skal ikke 
registreres som Begivenhed - men bør beskrives i Nyheder - ligesom de bør registre-
res i Kalender. 

Kalenderen er lavet som en løsning i Googles kalender - og skal indeholde alle vore 
aktiviteter - også dem, som beskrives i Begivenheder (altså reelt lidt dobbelt regi-
strering). Der vil senere blive lavet en bedre løsning på denne problematik. 

Opdatering af hjemmesiden er således fremover alene en opgave for webmaster, 
da Nyheder og Begivenheder jo oprettes i Facebook. 

Facebook-siden: Herning OK - intern gruppe er beregnet til intern information i 
klubben, som man ikke ønsker, skal vises på den officielle side - og dermed heller 
ikke vises på hjemmesiden. 

Denne kan således kun ses af medlemmer, der er på Facebook. 

Det overvejes, om den også skal kunne ses på hjemmesiden (fx. under INTERN) 

Kun for medlemmer. 

Visse information er - som på den gamle hjemmeside - kun beregnet for medlem-
mer, og kræver at man er oprettet som bruger. Det gælder referater, div. vejlednin-
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 ger, mm. 

Man skal have brugerkode og pasword til den nye hjemmeside (koden fra den 
gl.side overføres ikke). Har man koder, går man ind under MEDLEM og laver log på - 

herefter dukker der et nyt menupunkt op: INTERN. Her vil de restriktive informatio-
ner blive vist. 

Når man er færdig, går man igen ind under MEDLEM og laver log af. 

Vejledninger er der ikke lavet så mange af - reelt kun en: Opret NYHEDER 

Savner du nogen, da send en mail herom til WebMaster. 

Hjælp er der heller ikke lavet noget af - endnu, men det kommer. 

Det er dog målet for hjemmesiden, at du meget gerne skulle kunne finde de infor-
mationer, du søger, ved at vælge dig ind via menuerne - altså at siden er selvforkla-
rende. 

Det er der nok en del, som ikke synes, at den er. Men det er svært for WebMaster 
at vide. 

SÅ derfor: Send en mail, når du har problemer med at finde en information. 

 

K.E.Klode - webmaster 

DM-Lang i Ulbjerg— endnu en guldmedalje til Lucia Aagaard. Til Lykke! 
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Indkaldelse til Generalforsamling i 

Herning Orienteringsklub 
Torsdag den 21. februar 2019 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). 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 

Kan ses på  den lukkede hjemmesiden cfra ca. 14. februar. 

4. Fremlæggelse af budgettet for det kommende år. 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlin-

gens afholdelse.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

I ulige år vælges: Kassereren og to bestyrelsesmedlemmer.  

Mildred Hansen er villig til genvalg. 
Susanne Kristensen og Stine T Søndergaard ønsker ikke genvalg.  

Bestyrelsen efterlyser forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.  
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 

• Årets DM-Vindere 
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Generel information 

 
Referater af bestyrelses– og udvalgsmø-
der mm, kan ses når du er logget ind på 
klubbens hjemmeside: 
www.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 evt. 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   375 kr. 
Senior   575 kr. 
Passive  200 kr. 
Familiemedlemskab: 
Første senior   575 kr. 
Efterfølgende seniorer 400 kr. 
Første junior   225 kr. 
Anden junior   150 kr. 
Efterfølgende juniorer 100 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 ca. 1/4 til ca.1/9). 
Torsdag kl. 18.00 fra klubhuset. 
Lørdag kl. 12.30 orienteringsløb i skoven 
(fra 1/9 til 1/4). 
 
 
 

Klubbens udvalg 
 
Bestyrelse 
Stine T. Søndergaard, Susanne Kristen-
sen, Mildred Hansen, Søren Andersen, 
Jens Jørgen Jensen.  

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, Kaj Halling 
og Asger Kristensen. 

Kommunikationsudvalg 
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 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: 

Daniel S Hagelskjær  
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