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Formandens årsberetning 

I kan på de følgende sider læse fyldige årsberetninger fra de forskellige udvalg. Jeg 
vil gerne supplere med følgende: 

Årets store klubaktivitet var jo påskeløbet, hvor det var en fornøjelse for mig at væ-
re stævneleder. Det gik som en leg at samle de nødvendige ca. 100 officials. Det var 
meget hyggeligt at være sammen med Vestjysk OK og medstævneleder Ann-Vibeke 
Mose om opgaven. Et stort plus var det fælles hovedkvarter på Vindkraften, hvor 
faml. Gammelvind servicerede alle officials. Vi var begunstiget af en rigtig god stæv-
neplads, der var fælles for alle tre etaper og af det gode vejr. Så stævnet forløb over 
al forventning. Ca. 2000 deltagere var også flere end normalt til Påskeløbet. 

I juni var ungdomsudvalget arrangør af Midsommerløbet i Løvbakkerne med ca. 
100 deltagere. 

Den 4. september blev det 
traditionelle kommuneme-
sterskab for skolernes 5. og 
6. klasser afviklet ved klub-
huset. Kim Schmidt og 13 af 
klubbens pensionister med 
Asger Kristensen i spidsen 
stod for afviklingen. Jeg var 
med for første gang, og det 
var meget imponerede, at 
opleve hvordan man kan 
styre sådan en ”sæk lopper” 
med 750 skoleelever.  

Tak for den gode opbakning 
til divisionsturneringen. Efter de to ind-
ledende matcher lå vi på førstepladsen i 2. division. Takket være Asgers aktive ind-
sats var vi 56 tilmeldte til den afgørende op/nedryknings match i Rold Skov, hvor vi 
slog Ålborg OK med ca. 20 point, hvilket sikrede oprykning til 1. division. Silkeborg 
OK kunne vi som ventet ikke matche. I indeværende år bliver der tre matcher: Den 
26/4 i Rold Nørreskov, 23/8 i Rebild Bakker og 6/9 i Århus. Som noget nyt er den 
sidste 1. divisionsmatch et sprintløb. Det bliver tre jævnbyrdige matcher, og der 
bliver ingen op/nedryknings match. Alle kan deltage og har mulighed for at vinde de 
afgørende point, så vi kan blive i 1. division. Der bliver formentlig gratis bustrans-
port. 

DM-deltagelse og medaljehøst er gået lidt ned ad bakke. Herning OK ligger i år på 
26. pladsen i Tutzons medaljestatistik med en guld-, en sølv- og 5 bronzemedaljer. 

Året sluttede traditionen tro med julefrokost i klubhuset. Mildred og Bjørn højnede 
stemningen med flere gode indslag bl.a. med snapsetog, som tøffede rundt om bor-

Kim Schmidt og Asger Kristensen 
havde godt greb på de 750 skoleelever 
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 det med de ønskede aftapninger. 

Integrering af Facebook var hovedideen 
med klubbens nye hjemmeside, som der-
med kunne blive mere levende, fordi nyhe-
derne kun skal skrives et sted, nemlig i Face-
book. Jeg vil opfordre alle til at skrive nyhe-
der, hvis der er noget klubmedlemmerne 
bør vide. Det kræver, at man er oprettet 
som Facebookbruger, og at man i Facebook 
er tildelt rollen redaktør. Indtil videre er der 
kun 7 klubmedlemmer med denne rolle. Du bør derfor anmode om at blive redak-
tør ved at sende en mail til Lucia Aagaard (lucia.kaj@youmail.dk) eller Søren Ander-
sen (dpvsa@live.dk). Husk! Hvis du ikke er Facebookven med Lucia eller Søren, skal 
du inde i Facebook acceptere din invitation, før dine nyheder kan ses på hjemmesi-
den. 

Der findes også en lukket Facebookgruppe for Herning OK. Her bør du ikke skrive 
nyheder, som er tiltænkt hele klubben, da kun et mindretal af medlemmerne ser 
denne side, og da det kun er nyheder i den åbne Facebookgruppe, der kan ses på 
hjemmesiden. 

Du har sikkert bemærket, at klubbens Google-kalender nu har fået en fremtræden-
de plads på hjemmesiden. Denne kalender skulle gerne indeholde alt, hvad der fo-
regår i klubregi, og her må du også meget gerne bidrage. Enten ved at sende infor-
mationen til webmaster eller undertegnede eller ved selv at oprette arrangementet 
i kalenderen. Kræver login på herningok@gmail.com—koden fås hos webmaster. 
Det vil være en god ide at koble denne kalender til din egen elektroniske kalender, 
sådan at du kan følge med i klubbens aktiviteter uden at være på hjemmesiden. 

Vores webmaster Knud Erik Klode (hok-klode@mail.dk) vil gerne kontaktes hvis du 
har gode ideer eller ser problemer med hjemmesiden. (Se også webmasters beret-
ning på side 16) 

Kommende stævner 
Natugle 3, den 19. marts 2020 i Løvbakkerne. Banelægger: 2 x Isen. Stævneleder: 
Flemming Sasser. 
Kommunemesterskab, den 3. september 2020. 

Midsommerløbet, den 21. juni 2020 i Løvbakkerne. Banelægger: Søren Andersen. 
Stævneleder: Anders Gammelvind. 

JM-Stafet, den 15. august 2020 i Nørlund. Banelægger: Torben Isen. Stævneleder? 

DM-Weekend den 11.-12. september 2021 i Stråsø, i samarbejde med Vestjysk OK.  

Jeg ønsker alle et godt nytår og siger mange tak for alt det i har ydet for Herning OK 
i det forgangne år—vi ses i skoven! 

Jens Jørgen Jensen 

mailto:lucia.kaj@youmail.dk
mailto:dpvsa@live.dk
https://www.facebook.com/help/1021117938014211
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Klubhusudvalgets beretning 2019 

I lighed med det fleste andre år, er der er ikke meget at berette om fra 2019. Der har ikke har 
været de store projekter i gang. Huset bliver stadig brugt af mange, til både fester og arran-
gementer i klubregi. Herning kommune er også flittig bruger af huset og især teknisk forvalt-
ning har afholdt en del møder i huset i årets løb.  

Der er rigtig mange, der gerne vil låne klubhuset til diverse arrangementer. En helt præcis 
regel kan ikke umiddelbart fastsættes, så det vurderes fra gang til gang af klubhusformanden. 
Hans holdning er for nuværende – og som de sidste mange år, at lånere skal have noget med 
klubben at gøre eller det er en henvendelse fra kommunen. 

I 2019 har der været holdt et møde i klubhusudvalget. Referatet herfra kan læses på den 
lukkede del af hjemmesiden.  

Der har været nogle småreparationer som klubhusformanden selv har lavet. 

Der er kommet 3 nye el-radiatorer op i det lille mødelokale. De gamle var ude af funktion – 
nok mest på grund af at der var brugt reservedele fra dem til radiatorerne i baderummene. 

Klubben har lavet en aftale med en el-bil bruger, der bor ved Silkeborg, som er togfører ved 
Arriva, at han efter selv havde betalt for installation og bi-måler, kan lade ved klubhuset. Vi 
skal så afregne med ham, efter det forbrug han har.  

Der har også i 2019 været forsøg på indbrud, eller må-
ske var det bare en knust rude. 

Klubhuset ligger på en lejet grund, som er ejet af Her-
ning kommune. Denne lejeaftale udløber i årsskiftet 
2023/2024. Vi vil fra bestyrelsens side gerne forlænge 
aftalen, så vi også fra 2024 har klublokaler i Knudmosen. 
I 2019 har undertegnede gentagende gange prøvet at 
komme i dialog med Herning kommune om den fremti-
dige brug af klubhuset. Her i skrivende stund er der sta-
dig ikke en aftale endnu, men vi slipper ikke sagen, før vi 
har en aftale med kommunen. 

Der er ikke planer om de store investeringer eller vedli-
gehold på bygninger i 2020, dog vil vi se mere på det 
skæve gulv i mødelokalet, når vi har fået lavet en aftale 
med kommunen. 

Jørgen Pedersen er ny materielmester og er godt i gang 
med at rydde op og lave system i materielskuret på 
Godsbanevej. Jørgen skal have stor tak for, at han ville varetage jobbet, og for arbejdet han 
har gang i. 

Alle bedes fjerne madaffald fra køkkenet når klubhuset forlades, så der ikke er noget at mus 
og rotter kan leve af. 

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. 
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Rengøringschefen Charlotte Nygaard, skal have tak for det store arbejde med at holde klub-
huset rent året igennem, samt at vaske håndklæder, viskestykker og klude fra klubhuset. 

Inger og Åge har meldt at de trækker sig fra udvalget fra næste generalforsamling. Herning 
Orienteringsklub vil gerne takke dem for de mange år, og det store arbejde, de har lagt i 
klubhusudvalget.  

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

På klubhusudvalgets vegne 
Søren C. S. Andersen 
Klubhusformand 
____________________________________________________________________________ 

Årsberetning fra arrangementsudvalget 

Starten på det nye år blev, for Herning O-løbere, fejret med træningsløb og efterfølgende 
suppespisning i Skelhøjhytten. Med rigtig god opbakning trods det noget kedelige vintervejr. 

Spisning til generalforsamlingen var der som sædvanlig fin opbakning til. 

Indkvartering og bespisning til Nord Jysk 2-dages forgik på naturskolen ved Fosdalen. Der var 
en lille flok seje orienteringsløbere fra både Vestjysk OK og fra vores klub. 

Påskeløbet krævede rigtig mange hjælpere, og her var vores udvalg flot repræsenteret i op-
bygningen og afviklingen af kiosken, med eksperthjælp fra Vibeke Gottlieb. 

Der er afholdt én klubaften den 13. juni med DOF's Klubudviklingskonsulent Jakob Lind Tol-
borg, som ihærdigt forsøgte at gøre os klogere på Facebook. Anledningen var, at vi gerne vil 
have flere nyheder på hjemmesiden, som jo nu skal oprettes i Facebook. 

Den 29. september havde vi arrangeret bustransport til op/nedryknings divisionsmatch. Vi 
havde 56 tilmeldte løbere, og der var servering på ud- og hjemtur. Det lykkes da også at få en 
komfortabel sejr over Ålborg OK og rykke op i 1. division. 

Åres sidste arrangement var 
juleløbet i Løvbakkeskoven og 
efterfølgende hygge inden-
dørs med gløgg og æbleskiver. 
Torben Isen stod for banelæg-
ning på et til lejligheden frem-
stillet "julekort". 

Julemanden skyder point-
nisse-løbet i gang >>>>>>>> 

Arrangementsudvalget vil sige 
mange tak for god opbakning 
til alle Herning O-løbere. Vi 
mødes i klubhuset og skoven 
engang i det nye år 2020. 

Hilsen A/U udvalget. / Anni 
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Årsberetning fra træningsudvalget 2019  

Så er der gået endnu et år med spændende træningsløb og stævner. Vi satsede også i 2019 
på en tæt besat træningsløbsprogram. Tak til alle for nogle gode, spændende og varierede 
løb. Tak til vores naboklubber for deres indsats, for uden at stå sammen ville det ikke kunne 
lade sig gøre. 

Jeg vil også gerne sige tak til alle de medlemmer, der griber de bolde, som jeg kaster afsted, 
når der mangler hænder til vores tiltag. Dejligt at det bliver taget så godt imod. 

Målsætningen for 2019 var endnu engang at rykke op i 1. division ved at slå Ålborg i sidste og 
afgørende match. Tillykke til os for at nå målet. 

2019 var det år, hvor vi sammen med Vestjyske lavede et fantastisk påskeløb, og også fra 
TRU skal der lyde et stort tillykke og tak til alle, der på den ene eller anden måde hjalp til. 
Jens Jørgen Jensen og Ann-Vibeke Mose fik på fornem vis samlet alle til en helhed. 

Året 2019 havde lige som tidligere år meget at byde på: 

 Nytårsløb og suppe. 

 Vinterlang. 

 Ugentlige træningsløb. 

 DOF - akademiet. 

 Natløb. 

 Divisionsmatch. 

 Gymnastik. 

 Sommerløb i Silkeborg. 

 Søløbene. 

 Torsdagstræning med fællesspisning. 

 Trailløb med madpakke. 

 Fødselsdage. 

 Grill aften. 

 Julefrokost. 

 DM mesterskaber. 

 JMF mesterskaber. 

 Klubmesterskaber – nat og dag. Till lykke til Søren, Lucia og 
Mads. 

 Og en masse gode stævner rundt om i landet og udlandet. 

Ja! Der har været meget på programmet i 2019, og det håber jeg 
også, at der må komme i 2020. 

Træningsløbsprogrammet er på hjemmesiden, så husk at skrive i kalenderen, hvornår det er 
din tur. 

Frede R. og Erik D. er gået sammen om opgaven med at få søgt skovtilladelser. Vi håber, at de 
får nogle gode og positive oplevelser med skovejerne, og de har vores fulde støtte. 

Mit ønske for 2020 er, at vi må få lige så mange gode løb, spændende oplevelser, og stævner, 

Klubben var også vært ved 
et rulleskistævne. 
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- og her vil jeg gerne bede om alles hjælp. Skriv gerne på intern facebook side, når du har 
tilmeldt dig et løb, så du kan være til inspiration for alle andre løbere, - specielt nye løbere. 

Jeg håber også, at I alle vil gøre en indsats for at få flere med i klubben. Det gør DU ved at 
fortælle om sporten til arbejdskollegaer, ved sammenkomster, til familie og venner, og hvor 
du ellers møder nye ansigter. Rigtig mange + 40 kvinder og mænd har ikke en sport at gå op i, 
men rigtig mange af dem vil gerne, - så få dem nu fortalt om os. 

Rigtig godt nytår TRU 

Susanne Kristensen 

Træningsløbsstatistik for 2019 

Så er årets statistiker her!  

I 2019 har der været 23 træningsløb, som 
tæller med i statistikken – og her er de 
mest aktive af klubbens medlemmer. 

På næste side finder du en tabel med antal 
løbere i skoven.  

Ved siden af denne ser du et udtræk fra 
Tutzons DM-Medaljestatistik (http://
www.tutzon.dk/Medaljeoversigt2019.pdf). 
Det er gået lidt nedad bakke. I 2019 er Her-
ning OK nr. 26 på listen. Der tildeles 3, 2 og 
1 point for henholdsvis Guld, Sølv og Bron-
ze. Vi fik i 2019 en guld-, en sølv- og 5 bron-
zemedaljer. 

 

Hilsen 

Statistikordfører Tove Jessen 

Navn Antal 
løb 

Frants Nielsen 23 

Bitten Nielsen 22 

Leif Olsen 20 

Kenn Kristensen 19 

Lene Nygaard 18 

Lucia Aagaard 17 

Kaj Kaspersen 17 

Kim Gottlieb 17 

Asger Kristensen 17 

Jens Peder Jørgensen 16 

Helle Petersen 15 

Jesper Knudsen 15 

Lars Mikkelsen 15 

Søren Søgaard 15 

Charlotte Nygaard 14 

Susanne Kristensen 14 

Torben Isen 14 

Gitte Isen 13 

Tove Jessen 13 

Træningsløb i Nørlund 

den 3. september. 

http://www.tutzon.dk/Medaljeoversigt2019.pdf
http://www.tutzon.dk/Medaljeoversigt2019.pdf
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DM-Medaljehøst 

År Placering Point 

2000 11 28 

2001 10 27 

2002 14 19 

2003 11 20 

2004 12 26 

2005 12 23 

2006 24 7 

2007 19 15 

2008 16 15 

2009 20 15 

2010 14 24 

2011 13 30 

2012 20 17 

2013 15 18 

2014 22 12 

2015 17 21 

2016 21 14 

2017 21 15 

2018 28 6 

2019 26 10 

2020 ?   

www.tutzon.dk/

Årsberetning for kortudvalget 2019 

Så er vi igen kommet ind et nyt år, og det betyder, at det er tid til at skue lidt tilbage på det 
forgangne år. 

Lad det være sagt med det samme – vi har ikke i 2019 haft et vildt stort korttegningsprojekt, 
som næsten alle de foregående år. Det gør nu heller ikke noget, men det er samtidigt ikke 
ensbetydende med, at vi har ligget på den lade side. 

Vi har i Herning en stor kortbeholdning, der til stadighed kræver opdatering. Torben har kon-
verteret Nørlund-Harrild-kortet til ISOM 2017 (den nye kortnorm), og DM-stafet-kortet er 
indsat. Det betyder, at der nu er et samlet kort over hele komplekset Nørlund Nord-Nørlund 
Syd-Harrild Hede. 

Hørbylunde Syd er blevet omtegnet, og har samtidigt skiftet navn til det området reelt hed-

http://www.tutzon.dk/Medaljeoversigt2019.pdf
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 der Bødskov Krat. Kortet ligger nu i koordinatsystemet, så vores gps-spor er lette at lægge 
ind efter løbene. 

Torsted og Golfbanen er rettet til, efter de ændringer der nu engang sker, når der arbejdes i 
skovene. 

På området for skolegårdskort, er Højgårdsskolen blevet færdigtegnet. Herefter skulle det 
blive Herningholmskolens tur, når udbygningen er færdig. 

Asger arbejder til stadighed med områderne med faste poster. Her kan nævnes hvad vi i 
årets løb bl.a. har haft på dagsorden: Døvling, Momhøje, Ikast Nord og Løvbakkerne. 

Endnu en gammel kæmpe i korttegningens kunst – Jens Ole Krogh – valgte i 2019 at trække 
sig et skridt tilbage fra det aktive liv med korttegning og arbejdet i kortudvalget. Jens Ole har 
som en ”afskedsgave” til os, lovet at omtegne Ikast Nord. Da Jens Ole ikke har været aktiv 
orienteringsløber i en del år, kan vi godt forstå, at hans føling med de mange nye krav til 
kortene langsomt forsvinder, og dermed hans beslutning om at holde. En stor tak skal lyde til 
Jens Ole, for hans store arbejdsindsats igennem de rigtig mange år.  

Med stor tak til alle der har bidraget med korttegningen i 2019, håber vi på et nyt spænden-
de år i skoven og hjemme ved pc`ern. Håber også at nye korttegnere melder sig under fanen i 
det nye år. 

Flemming Sasser 

____________________________________________________________________________ 

RUF-udvalget m.m. 2019 

Der har i år ikke været afholdt egentlige RUF-arrangementer, men da meget af det som er 
sket i klubben alligevel har relationer til RUF, har jeg valgt nogle emner ud. 

Kommunemesterskabet for SKOLERNE I HERNING KOMMUNE 

Med over 700 deltagende elever fra 10 forskellige skoler satte vi ny deltagerrekord. Lind-
bjergskolen (den nye skole i Hammerum/Gjellerup) blev kommunemester for første gang. 

På det efterfølgende officialmøde gav alle tilsagn om at ville være med i 2020, hvor stævnet 
som sædvanlig kommer til at foregå i Sdr. Anlæg den første onsdag i september (3.9.20). 
Desværre svigtede vores hovedsponsor, så vi ikke fik det lovede sponsorat. Har du en sponsor 
som vil støtte med 5.000 – 10.000 kr, så giv mig lige et praj. 

Selv om mange elever og lærere gav udtryk for stor begejstring for arrangementet, lykkedes 
det dog ikke  på kort sigt at få fat i nye medlemmer. 

FRISKOLERNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE 

For 10. år   i træk lavede vi også i år friskolernes kommunemesterskab i samarbejde med 
Uhre Friskole. Også her var der rekord med 200 deltagere. Efterfølgende har det givet et par 
nye medlemmer, som gav mange point i Divisionsturneringen. 

Åben skole 

Vi har haft samarbejde med klasser fra Gjellerupskolen, Hammerum skole, Højgårdskolen og 
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 Sønderagerskolens eliteafdeling.  

Alex, Kim S og jeg har stået for undervisningen. Klubben får et par timers lærerløn for arbej-
det og underviseren får sine udgifter dækket. Vi har fået mange flere anmodninger, men har 
måttet afslå på grund af manglende instruktører til at undervise et par timer for i klassen. Det 
kan foregå fra skolen eller fra klubhuset, men det skal være i skoletiden. Hvis du har tid og 
lyst til at tage en klasse, så lad mig høre fra dig. 

FREMTIDEN 

Orienteringsløb på  det olympiske program  

Ja du så rigtigt. Orienteringsløb er kommet på det olympiske program – altså det skoleolym-
piske program i Danmark. Jeg har forsøgt at få vort kommunemesterskab for skolerne til at 
gælde som udtagelse, men forgæves. Hvis der melder sig en stævneleder har alle, der hjæl-
per til med afviklingen af kommunemesterskabet givet tilsagn om at ville hjælpe til med skole
-OL. Bare henvend dig til klubformanden. 

Manglende løb i vore nærområder 

De fleste af klubbens  medlemmer har løbet i mange år og er blevet bidt af vores sportsgren. 
De kører gladelig til skovene omkring Holstebro, hvis der er udsigt til et godt løb. Sådan er 
det ikke for de nye, som måske lige kommer ind for at snuse til orienteringssporten. De har 
ikke behovet for svære områder, og de kører ikke særlig lang for at komme til løb. Men det er 
altså de nye, der skal bære klubben videre. Tidligere kunne vi lave selvstændig træning for 
nye en anden dag/aften end det almindelige træningsløb, men der har der ikke været kræfter 
til de senere år. 

Reklame for vore (trænings)løb på Facebook 

Vi er efterhånden blevet rimelig gode til på FB at lave reklame for vore løb, men stort set kun 
til dem, der allerede løber i forvejen. Jeg vil stærkt opfordre til at man husker at få flettet 
noget ind til helt nye, som vi jo gerne vil have ud at løbe. Det kunne også være til en by eller 
et område, når vi har løb der. Jeg har bl.a. haft borgere fra Arnborg som deltagere efter rekla-
me for et træningsløb i Birkebæk. 

Tak til alle som på én eller anden måde i 2019 har hjulpet til med arbejdet i RUF 
(Rekruttering, Udvikling og Fastholdelse). 

Asger 

____________________________________________________________________ 

Faste poster 2019 

Vore faste poster bliver benyttet mere end  man skulle tro. 

Muligheden for at blive mellem de 50 bedste i Hall of Fame, har fået mange nye løbere fra 
hele landet til at opsøge posterne – også hos os. Det ved jeg, fordi vi i år har fået mange hen-
vendelser om poster, som ikke var i orden. De kunne mangle helt, være i stykker eller forkert 
placeret. Det har selvfølgelig givet anledning til mange grin, når vi efterfølgende har konsta-
teret, at posten selvfølgelig var på plads, men blot gemt i højt græs. 
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Men flere af klagerne har været berettiget.  

Klubbens medlemmer har været flinke til efter anmodning at løbe en tur forbi, for at vi ved 
selvsyn kunne konstatere, om der var mangler. 

Efterfølgende er der blevet fremstillet nye skilte og pæle. Opsætningen er i år sket i et godt 
samarbejde med Herning Kommunes Nytteindsats, som jo har hovedkvarter i Knudmosen. 

For langt de fleste poster er der truffet  aftale om, at en nærliggende skole (eller anden stor-
bruger) sørger for pasning af posterne. Det fungerer for nogle skoler, men desværre ikke for 
alle. Heldigvis har alle været indforstået med at betale for nye skilte, pæle og klippetænger 
og så har et klubmedlem eller jeg sørget for opsætningen sammen med Kommunens Nytte-
indsats. 

På min færd rundt i kommunen har jeg også flere gange stødt på skoleelever, som har været 
til orientering, så noget bliver posterne da brugt. Det jeg savner mest er nok, at de faste po-
ster faktisk ikke bliver benyttet til klubbens voksentræning. 

Fremtid 

De første poster, vi satte op, er nu ved at rådne, så vi må påregne en større udskiftning. Jeg 
har planer om at søge en fond om midler til indkøb af pæle, skilte og klippetænger. Herning 
Kommunes Nytteindsats har givet tilsagn om at vi hjælpe med opsætningen. Jeg håber, du er 
frisk, hvis vi mangler en leder af et opsætningshold. 

Jeg håber også at klubben fremover vil bruge de faste poster til nogle af træningsløbene. Har 
du for øvrigt været ude at finde poster på det nye kort over Fuglsang Sø?  

Tak til alle som i årets løb har givet en hånd med, så de faste poster fortsat kan være en del 
af klubben. 

Asger 
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Ungdomsudvalget 2019 

Tilslutningen til ungdomstræningen er fortsat god, målt i procent men antallet af aktivt træ-
nende ungdomsmedlemmer har i 2019 været relativt lavt med fem aktive løbere. Det er 
desværre ikke muligt at udnævne den flittigst trænende ungdomsløber fordi træningsdagbo-
gen har været væk i en periode – men de flittigste er Karl, William og Nichlas. Blandt junio-
rerne har klubben fået to nye medlemmer Dicte og Konrad. I alt har vi haft 37 ungdomstræ-
ninger. 

Vintertræningen gennemføres i by og bynær-skov hvor løberen jævnligt stilles overfor store 
udfordringer. Løbernes niveau er efterhånden så højt at den største udfordring udspringer af 
de mange ændringer i lokalområdet, som betyder at kortene ikke altid er retvisende - men 
det er jo også god læring i at knække koden med hvilke dele af kortet, man kan regne med.  

Skovtroldetræningen, som blev gennemført i perioden medio april til efterårsferien, har igen 
i 2019 været en succes, selv om deltagerantallet også her har været nedadgående. Der blev 
trænet fra Hyldgaardskolen i foråret og Gymnasiet i efteråret.  

Også i 2019 har vi deltaget i Midtjysk ungdomsliga, hvor vi også selv har arrangeret en afde-
ling i Løvbakkerne.    

Klubmester ungdom 2019 er fundet på bag-
grund af de tre Divisionsmatcher, som klub-
ben har løbet.  Blandt pigerne kan der i 2019 
ikke udpeges en vinder pga. for få tilmeldte, 
mens det for drengene blev William O. Kous-
gaard i H-12, der som eneste dreng er noteret 
for en tid ved alle tre løb. Det positive har 
været, at der har været mange forskellige 
ungdomsløbere, som har været til start til en 
eller flere af divisionsmatcherne.  

Som årets ungdomsløber 2019 er der genvalg 
til Karl Gammelvind – Karl er blandt de mest 
trofaste til ungdomstræning. Derudover er 
Karl en teknisk stærk H-14 løber, som søger 
udfordringer til træninger og åbne løb i ind og 
udland. Tillykke Karl.   

Igen i 2019 har ungdomsafdelingen været 
involveret i kommunens ferieaktiviteter, Naturløb og O-moduler i skolen hvor Karl bl.a under-
viser skoleelever på Vinding skole, som en del af hans egen træneruddannelse. Aktiviteterne 
giver indtil videre ikke nye medlemmer, men klubben bliver synlig for både børn og forældre 
i by og kommune.  

En stor tak til Anders som stopper som Skovtroldetræner – det betyder også, at der p.t. ikke 
er planer om Skovtroldeaktiviteter i 2020. Til gengæld har Mads Juhl lovet at give en hånd 
med som juniortræner – Mads har hjulpet til siden efterårsferien.     

/KBS 

William, Konrad og Karl lufter klubtrøjeren 

ved DHL stafet i Mindeparken i Aarhus. 
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TRÆNINGSLØB og TERMINSLISTE 

Alle træningsløb + udvalgte løb hvor man tilmelder via 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 05.01 Videbæk Nytårssuppe  

Søn 12.01 Hastrup Plantage Vinterlang 2 

Søn 19.01 Viborg på tværs Vinterlang 3 

Søn 26.01 JDR Øvelsesterræn VJOK - fællesløb 

Lør 01.02 Hørbylunde Nord   

Søn 09.02 Ejstrupholm Vinterlang 4 

Søn 16.02 Lindet Krat/Hårsbjerg Vinterlang 5 

Lør 22.02 Hoverdal Vest Fællesløb 

Lør 29.02 Harrild Hede Vest   

Tors 05.03 Bjerge Skov Natugle 1 

Lør 07.03 Torsted   

Tors 12.03 Hårup Sande Natugle 2 

Fre 13.03 Bunken Nordjysk 2-dages 

Lør 14.03 Højengran Nordjysk 2-dages 

Søn 15.03 Kirkemilen Nordjysk 2-dages 

Tors 19.03 Løvbakkerne Øst Natugle 3 

Lør 21.03 Sdr. Felding   

Lør 21.03 Siellenfeld Plantage DM-nat 

Lør 28.03 Birkebæk   

Ons 01.04 Ndr. Feldborg Skive - husk 20/10 kr. 

Lør 04.04 Lillebæk Horsens - husk 20/10 kr. 

Tors 09.04 Rømø Sønderland Påskeløb  1. etape 

Fre 10.04 Rømø Sønderland Påskeløb  2. etape 

Lør 11.04 Rømø Sønderland Påskeløb  3. etape 

Tirs 14.04 Nørlund SV   

Tirs 21.04 Haunstrup Fællesløb 

Søn 26.04 Rold Nørreskov Divisionsmatch 

Tirs 28.04 Brejning Krat   

Tirs 05.05 Linnebjerg Fællesløb + IFK 

Lør 09.05 Skive Sydby + Centrum Midtj. Sprint  1. og 2. etape 

Søn 10.05 Houlkær + Viborg Cen. Midtj. Sprint  3. og 4. etape 



 

15 

 Dag Dato Skov  Hvem/hvad/hvor 

Tirs 12.05 Stråsø Øst VJOK - fællesløb 

Tirs 19.05 Aulum   

Lør 23.05 Hobro DM mixsprint 

Søn 24.05 Eternitten, Ålborg DM sprint 

Tirs 26.05 Husby Nord VJOK - fællesløb 

Tirs 02.06 Knudmosen Grillaften 

Tirs 09.06 Stråsø Vest VJOK - fællesløb 

Tirs 16.06 Nr. Vosborg HOK - fællesløb 

Ons 17.06 Karup Ådal Karup - husk 20/10 kr 

Tirs 23.06 Skelhøj IFK 

Fre 26.06 Ulfborg ? Vestjysk 2-dages 

Lør 27.06 Husby ? Vestjysk 2-dages 

Søn 28.06 Husby ? Vestjysk 2-dages 

Tors 02.07 Silkeborg Vesterskov Sommerferieløb 

Fre 03.07 ? Vikingedyst sprint 

Lør 04.07 ? Vikingedyst 

Søn 05.07 ? Vikingedyst 

Man 06.07 Frederikshåb Vest WOC publikumsløb 1. etape 

Tirs 07.07 Hylkedal WOC publikumsløb 2. etape 

Ons 08.07 Kolding WOC _           sprint 1. etape 

Tors 09.07 Fredericia WOC _           sprint 2. etape 

Tors 09.07 Silkeborg Østerskov Sommerferieløb 

Fre 10.07 Frederikshåb Øst WOC publikumsløb 3. etape 

Lør 11.07 Vejle WOC _           sprint 3. etape 

Tirs 14.07 Læsø Klitplantage Syd Læsø 3-dages   1. etape 

Ons 15.07 Læsø Klitplantage Vest Læsø 3-dages   2. etape 

Tors 16.07 Læsø Klitplantage Øst Læsø 3-dages   3. etape 

Tors 16.07 Silkeborg Vesterskov Sommerferieløb 

Tors 23.07 Silkeborg Nordskov Sommerferieløb 

Tirs 28.07 Herning Nord Store badedag 

Tirs 04.08 Torsted Fællesløb 

Lør 08.08 Gludsted Horsens - husk 20/10 kr. 

Tirs 11.08 Stråsø Nord VJOK - fællesløb 

Lør 15.08 Nørlund Syd JFM stafet 

Søn 16.08 Velling-Snabegård JFM lang 

Tirs 18.08 Hoverdal Midt Fællesløb 

Søn 23.08 Rold Vælderskov/Reb. Divisionsmatch 

Tirs 25.08 Hørbylunde Nord   
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WebMasters beretning 

Så gik 2019 - og hvad fik vi så ud af det. Ikke så meget, som man kunne håbe. Der 
var en del aktivitet omkring etablering at hjemmesiden til Påskeløbet, og så lykke-
des det langt om længe at få en overskuelig Kalender på Forsiden. Men ellers er der 
ikke sket meget. 

Hjemmesiden skulle gerne fremstå som overskuelig og selvforklarende - er den 
det ? 
Har du nemt ved at finde den/de informationer, du søger, når du er der ? 
Hermed endnu en gang en opfordring til at skrive til WebMaster, når du føler, at 
noget mangler, er ulogisk - eller slet ikke kan findes (jeg har max. fået 2-3 af sådan-
ne i det forgangne år) 
 
Oprydning på vores server. 
Der er fortsat en del oprydnings-arbejde, som skal udføres, inden man kan sige at 
hjemmesiden er "helt konverteret over". Noget som du ikke umiddelbart bemær-
ker, når der bladres rundt i oplysninger. Og hvorfor er denne oprydning så ikke bare 
blevet lavet ? Ja - det hænger nok sammen med WebMasters sløvsind. Nu var 
hjemmesiden jo oppe at køre, og så kunne det jo vente. Dertil kom så flere personli-
ge problemer, som jeg ikke vil trætte med.  
 
Interface til FaceBook. 
Den helt store forskel ved den nye hjemmeside skulle være interfacet til Facebook 
(med Begivenheder og Nyheder). Det blev så ikke helt den succes, som mange troe-
de og håbede på. 
Et formål skulle jo være, at vi via FaceBook "kom ud" til en større kreds af menne-
sker, og dermed fik spredt et større kendskab til vores klub. Har vi opnået det ? jeg 
ved det ikke. 

Opsætning af Begivenheder har vist sig ikke at fungere - af flere grunde. Her måtte 
nemlig kun oprettes Begivenheder, som klubben havde ansvar for - ikke løb, som 
andre stod for. Dette gav en meget "dårlig reklame" for klubbens aktiviteter, der på 
et tidspunkt kun var gymnastik. 
På den baggrund indsattes i stedet et interface til Googles kalender, hvor der var 
god hjælp fra Stig Barrett fra Viborg (som også var behjælpelig med en speciel side 
til Påskeløbet) 
Der er stadig et lille vindue med Begivenheder, men det tænkes flyttet væk fra For-
siden. 
 

Nyheder fungerer heller ikke, som det gjorde på den gamle hjemmeside. 
Det er der nok flere grunde til - dels er flere medlemmer ikke "på Facebook", og kan 
derfor heller ikke lave opslag (= Nyheder) - dels har flere nok en opfattelse af, at 
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man ikke har så frie muligheder, som man havde med at skrive nyheder på den 
gamle hjemmeside. 
Det skal vi have gjort bedre, og WebMaster overvejer andre muligheder - MEN  
indtil dette resulterer i noget, vil der være dette tilbud: 
Har du noget til en nyhed, så send den til Webmaster, så sikrer han det lavet i Face-
book. 
 
Mail-adresser 
Der kommer hele tiden nye muligheder i softwaren - samt fra vores Hoster (det 
firma, som har vores hjemmeside kørende) Flere funktioner har en "klub-mail-
adresse", der sikrer, at man kan skrive til en funktion i klubben (fx. skovkontakt) 
hvor så mailen routes videre til en eller flere personers private mail-adresse. Vi vil 
prøve på at få dette mere gennemført på hjemmesiden, således, at det ikke er folks 
private mail-adresser, der skal anføres. Og der er nu blevet åbnet for, at vi kan bru-
ge @herning-ok.dk i steder for @herning-orienteringsklub.dk. 
 
WebMaster har sat sig selv på som kopimodtager til alle de oprettede klub-mail-
adresser, for at kunne vurdere, hvor meget de bruges. Det giver samtidig et indblik i 
de mange svindlere, der via online søgemaskiner sender mails om alt mulig 
"skrammel". I øjeblikket er der en sværm af mail fra nogen som giver sig ud for at 
være fra Nets - vel 10-20 om ugen. For mig hænger det også sammen med, at min 
mail-leverandør (YouSee) ikke har et relevant spam-filter. 

Hvad synes du om hjemmesiden? 
Lad mig til slut gentage opfordringen, om at skrive til WebMaster, når der er noget 
på hjemmesiden, du ikke kan finde, er ulogisk eller forkert. 
Du må selvfølgelig også gerne skrive, hvis der er noget du synes virker godt. 
 
K.E.Klode - webmaster 
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Vintergymnastik  

Hver tirsdag 

Indendørs gymnastik er for alle klubbens medlemmer. 

Hver tirsdag kl. 18.00 – 19.00 på Brændgårdsskolen (indgang fra H.P. Han-
sensvej). 

Vi har ikke hallen i uge 7, men ellers bliver vi ved til sidst i marts. 

Har du endnu ikke prøvet, er du meget velkommen til dette. – Husk at tage 
2 x ½ liter vand med eller 2 x ½ - 1 kg håndvægte samt håndklæde og ligge 
underlag. 

Vi laver helt almindelige øvelser, hvor vi får rørt hele kroppen, og alle kan 
være med. Du får styrket dine led i forhold til skoven, og konditionen får 
lige en tand op. 

Kontakt gerne Susanne 40790645 for yderligere oplysninger, og du er vel-
kommen til at tage en ven med. 

Ses vi????? 
O- hilsen 
Susanne Kristensen 

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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Orienteringsløb med mange højdemeter og bedårende udsigter 

I 2016 var den lille familie fra Aulum omkring Sct. Moritz i Schweitz i sommerferien, for at 
løbe Swiss O-week – et 6 dages orienteringsløb. Dette var en så stor oplevelse, at vi skulle 
afsted igen. Denne gang blev løbet afholdt i og omkring Gstaad, som især om vinteren er 
legeplads for rige og berømte, sikkert derfor  var der Gucci, Chanel, Prada og andre dyre 
butikker i den lille by med ca. 2.500 indbyggere. 

Løbet blev afholdt sent i sommerferien nemlig uge 32. Dette betød at vi (Lene og underteg-
net) efter ferie i Tyskland og ved Gardasøen i Italien, skulle ende på en lille campingplads ved 
byen Zweizimmen, som lå ca. 12 km Nord Øst for Gstaad. Med i de 1860 kr. som startgebyret 
til de 6 etaper kostede, var også gratis transport med lokale tog og busser, samt gratis trans-
port med kabelbaner til start og til det høje bjerg, Glacier 3000 på fridagen. Det var ikke dyrt 
at bo på campingpladsen i Zweizimmen, der endda havde personale der kunne tale dansk.  

Første løb var en sprint med mål midt i byen Gstaad, tænker at stævnepladsen er skøjtesta-
dion om vinteren. Jeg var tilmeldt H50, der var ikke særlig mange højdemeter, som skulle 
forceres denne dag, men for at komme til start skulle vi lige 60 meter op til det store flotte 
hotel Gstaad Palace. Banen var ikke teknisk svær og jeg endte som nr. 61 ud af 110 startende 
med +6,5 minutter. 

Transporten til etaperne foregik ved, at vi gik de ca. 20 min op til Zweizimmen, hvorfra vi 
kunne tage toget til stævnepladserne – dog skulle man så lige dertil lægge den sidste gåtur 
helt frem til stævnepladserne. Fx tog det det på 2. og 3. etape ca. 25 min inkl. mere end 100 
højdemeter – og dertil var der yderligere op til 75 min til start – med yderligere 350 højde-
meter. To af ugens dage blev det til over 30.000 skridt, så det kan man vist godt kalde ’aktiv 
ferie’. 

Jeg havde godt ondt i benene, førend jeg overhovedet havde kigget på kortet. Og derefter 
blev man også presset til det yderste ude på selve banen – bare det at gå op ad de lange 
stigninger gav syre i 
nærmest hele krop-
pen.  

Endnu en gang blev 
vi belønnet med 
fantastiske udsigter.  

Efter nogle flotte 
solskinsdage vågne-
de vi op til løbets 
fjerde etape, og 
fandt hytterne på 
bjergsiden dækket i 
et tykt lag tåge. Tan-
ken om at skulle ud i 
det vejr og blive våd 
og kold, var ikke just 
tiltrækkende fra den 
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varme komfort under dynen i campingvognen. Men op kom vi, og bevægede os ud i den 
kolde morgen med en sigtbarhed på under 20 meter. For at komme hen til stævnepladsen, 
skulle man fra Schönried, som er en togstation, tage en lift op ad et bjerg og fra liftstationen 
gå i 10 minutter. Jeg og Lene havde 
iklædt os store regnjakker og forbe-
redte os mentalt på en ’dejlig’ våd 
og smattet stævneplads. Den reali-
tet der mødte os oppe på bjerget, 
var dog en hel anden - cirka halvvejs 
oppe med liften, brød vi nemlig 
igennem det tykke skylag og kunne 
pludselig se blå himmel og sol. Vores 
regnjakker var nu blot til besvær, og 
vi kunne nyde synet af ærtesuppen 
der lå som et tæppe ud over den 
store dal. De vejrskift man blev 
mødt med i bjergene, var voldsom-
me og til tider lidt skræmmende, 
med intens regn og vind samt høje 
tordenbrag. Men den magiske ople-
velse - at bryde gennem skyerne, vil 
blive husket i lang tid, som definitio-
nen på den smukke omskiftelige 
natur, man konstant blev mødt med 
i Alperne. Det hvide er skyerne un-
der liften.  

5. løbs dag var i et meget vådt områ-
de med mange moser. Der var bæk-
ke og vandløb i et væk, på lang-
strækket fra post 4 til post 5, gik jeg 
vild i de mange vandløb og slugter 
med det resultat at der blev brugt 
alt for meget tid, fra sidste post til 
målposten var der mudder overalt i 
sporet. Se billedudklip med lang-
strækket fra post 4 til 5, som på 
kortet ser meget til forladelig ud, jeg 
endte for meget ned af bakke mod nord, så fik også her nogle ekstra højdemeter. 

6. løbs dag, det var igen regnvejr, jeg tror ikke, jeg har været sammen med så mange menne-
sker i et omklædningstelt før. Der var tasker og mænd, som kiggede vejrudsigt over alt. Her 
skulle vi også med en tovbane op til start, regnen holdt dog op kort tid efter jeg var startet. 
Den sidste tredjedel af løbet var nedløb med mudder overalt, men det var jo lige meget, tøjet 
skulle jo bare hjem og i vaskemaskinen. 

Det hele var igen en stor og hård oplevelse, selv om jeg syntes jeg havde trænet i bakket et 
par gange inden uge 32. 
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De sidste to etaper var – som de 
andre skovetaper – også særdeles 
krævende, både fysisk og oriente-
ringsteknisk. Der blev bommet en 
del mere end i de velkendte dan-
ske terræner, de fysiske udfordrin-
ger bestod i øvrigt ikke kun i at 
løbe/gå/kravle opad, men også 
om at komme nedad under kon-
trollerede forhold. Vejret og der-
med skovene blev en kende fugti-
gere de sidste dage. 

Orientering er sjovt, udfordrende 
og en dejlig måde at opleve natu-
ren på. 

Swiss o-week afholdes igen i 2021 
ved skisportsbyen Arosa. Tænker 
jeg vil lokke Lene med til Schweiz 
igen, dette kunne også være en 
klubtur? Søllerød orientering var 
afsted i år med ca. 50 løbere, der 
næsten alle boede samme sted.  

Ugen i Schweiz gav store oplevel-
ser. På stævnets hjemmeside 
https://swiss-o-week.ch/de/  kan 
man bl.a. se billeder og videoer fra 
etaperne og dermed få et indtryk 
af terrænerne samt andre 
’stemningsbilleder’ fra stævnet.  

Søren Andersen 

 

Fakta box: 

Løbsdag Løbets læng-
de 

Antal poster Højdemeter 
v/løbet 

Højdemeter til 
start 

1 2,2 km 24 15 60 

2 6,4 km 21 300 375 

3 4,4 km 17 270 70 

4 5,2 km 14 340 50 

5 3,4 km 17 200 40 

6 5,1 km 19 240 -10 
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iNORDvation  -  Sverige - Göteborg 
Fredag den 11. oktober. 

Der var nok mange, der tænkte, at et meget vellykket påskeløb skulle følges op af chancerne 
for en ligeså vellykket klubtur til Sverige, når der nu også var en forbindelse mellem de to. 

Med sædvanlig stor erfaring planlagde Lars Ole Kopp med datter Charlotte og Tage Baun 
turen med de elementer, der er set før fra Deres hånd, men som altid fungerer rigtig godt. Et 
natløb med start straks fra ankomsten, et pointløb på førstedagen og et klassisk løb den 
sidste dag. 

Deltagere fra Vestjysk OK og Herning OK satte hinanden stævne på Frederikshavns færge-
havn fredag kl. 13:00 med afgang mod Göteborg. Med de seneste opstrammede sikkerheds-
regler for ind- og udrejse mellem Sverige og Danmark havde alle heldigvis husket pas. 

Færgeturen blev et fornøjeligt gensyn med vennerne fra Vestjysk. Enkelte deltagere havde 
ikke set hinanden siden påskeløbet. 

Sejlturen blev seværdig trods lidt tungt vejr. Indsejlingen til Göteborg er jo altid spektakulær. 

Denne type O-ture har jo det seje indslag ved ankomsten, at omklædningen til første udfor-
dring foregår straks udenfor bussens bagagerum. 

Tage og Lars Ole instruerede omkring første etape: Point natløbet. 

Fra færgehavnen gik turen ca. 2 km i næsten sydlig retning forbi den smukke Oscar Fredriks 
Kyrka gennem bydelene Masthugget og Linne til statsstedet i den nordlige ende af Göteborgs 
Slotspark (Slottsskogen). Timingen var tilmed perfekt, idet tusmørket netop havde indfundet 
sig ved vor ankomst. 

Bitten, Mildred og jeg havde ikke indregnet deltagelse i natløbet, men vi tog en pæn del af 
parken alligevel på de store stier. Vi blev dog fristet til at tage nogle poster alligevel, men 
måtte sande at vi var stærkt hæmmet af forkert fodtøj. Slotsparken efterlod en stærk nysger-
righed efter at se stedet i dagslys. Men det måtte jo vente til en anden gang. 

Med alle gennemførte, godt eller mindre godt, kørte vor flinke chauffør os på tværs af Göte-
borg til Kviberg i den modsatte ende af storbyen. Her blev vi indkvarteret på et nyrenoveret 
Kviberg vandrehjem. Ved indkvarteringen opstod der lidt uregelmæssigheder med et par 
manglende værelser og manglende sengetøj. Karakteristisk for O-folket er, at det hele blev 
taget med ophøjet ro, selvom man var sultne efter en lang dags nat. Derfor kunne Lars Ole 
bringe sagen i orden uden alt for meget stress. 

Den sene aftensmad stod på pizza med hele drikke arsenalet øl, sodavand, rødvin og hvidvin. 

Lørdag den 12. oktober. 

Efter en solid morgenmad på vandrehjemmet gik turen til starten for etape 2. For at nå dertil 
kørte bussen tilbage sydpå tværs gennem byen med udsigt til den kolossale byggeaktivitet i 
industri området i det centrale Göteborg lige bag havnen. 

Dagens destination var et stort naturligt udflugtsområde Ängårdsbergen, der næsten lå i 
forlængelse af gårsdagens natløbsterræn. Det var jo lørdag og med storbyens nærhed mødte 
vi under vort pointløb et stort antal svenskere på weekendmotion.  



 

24 

 For nogle få af os, der endnu ikke var bekendt med svensk skov og stærkt kuperet klippeter-
ræn var det med at holde øje med underlaget for ikke at slå sig halvt fordærvet. Signaturen 
for "rockface" satte sig meget klart i hukommelsen. 

Helskindet tilbage i bussen kunne vi, efter at være blevet registreret af sekretær Charlotte, 
nyde en fortjent madpakke med valget mellem en dåseøl eller ditto sodavand/cola. 

Efter at have hevet alle ud af skoven og fået alle fodret, kørte bussen tilbage til vandrehjem-
met i Kviberg. Resten af lørdagen indtil en stort opsat aftensmad på et nærliggende hotel var 
til fri afbenyttelse. 

De fleste brugte nok eftermiddagen til et bad, et hvil og en gåtur i vandrehjemmets nærme-
ste omgivelser samt afsluttende omklædning til pænt tøj til aftenens lovede overraskelse. 

Vandrehjemmets nærmeste omgivelser var præget af studenterkollegier. Derudover et stort 
kaserneområde samt et dagligvaremarked i ældre bygninger. På kaserneområdet fandtes en 
gymnastiksal til parasports udøvere. De går til den de svenskere. På vandrehjemmets areal lå 
et antal annekstræhytter (stuger) i karakteristisk svensker rød. Her logerede Tage og Lars 
Ole. 

I vor inspektion af omgivelserne bed vi mærke i et flot hotel og konference center bygget 
sammen med et stort sports center. Vi tænkte at måske var det her vi skulle spise aftensmad. 
Og ganske rigtig det var det. 

Vi var nogle stykker, der var lidt tidligt på stikkerne til aftensmaden og vi benyttede lejlighe-
den til at slå os med i en veludstyret bar, der var fælles med sports området og hotellet. 

En rundtur i sportscentret bekræftede endnu engang at svenskerne går til den med sportsfa-
ciliteter. De mest iøjnefaldende elementer var en fuld størrelse fodboldbane og under den 
en skidome med plads til en 1200 meter lang skiløjpe. Vi kiggede kun gennem vinduerne. Der 
var 4 minusgrader derinde. Forinden havde vi også luret på hvorfor flere gik rundt med ski 
udstyr på nakken. 

Lidt efter kl. 19:00 blev vi så bænket i hotellets fine restaurant og budt velkommen af Tage 
og Lars Ole efterfulgt af en opsummering af dagens meritter i felten. 

Efterfølgende levede maden fuldt ud op til de fine omgivelser med en lækker 3 retters menu 
og frit valg af drikkevarer. Humøret efter dagens veludførte dont kom hurtigt op i højt gear 
både før og efter Lars Oles Elvis stunt. Han kan ikke lade være, men han kom godt fra det 
endnu engang. 

Godt det samme at der ikke var nogen natklub, så folk var rimelig tidligt tilbage i dynerne. 
Turens 3 etape det klassiske orienteringsløb skulle gerne udføres så godt som muligt. 

Søndag den 13. oktober. 

Efter morgenmaden og oprydning på værelserne gik busturen til sidste etape nordover til 
lokaliteten Hjällbo. Bussen kørte til start punktet Gunnilse IS's sports faciliteter, hvor Tage og 
Lars Ole havde udvirket, at vi kunne benytte klubbens rigtig fine bad og omklædningshus. 
Godt tænkt når vi efter endt løb skulle direkte til færgen og hjem. 

Løbsområdet på 3. etape var ikke overraskende igen særdeles kuperet og klippefyldt. Da alle 
var hjemme og registreret af Charlotte tog en håndfuld løbere ud og samlede posterne ind. 
Det gav plads til at Tage og Lars Ole længe forinden kunne tage til Ängårdsbergen og samle 
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gårsdagens poster ind der. Det ville også have været surt og tilmed fjollet såfremt arrangø-
rerne skulle på en ny Göteborg tur for at samle poster ind.  

Det gik faktisk så godt at Tage og Lars 
Ole nåede tilbage til busserne i Gunnilse 
og kunne kåre den lange weekends 
samlede vindere med champagne. 

Når nu alt gik så godt og vi var pænt 
forud i tidsplan ville vor vakse chauffør 
også bidrage. Han undersøgte om vi 
kunne booke den forudgående færge kl. 
ca. 1600 til Frederikshavn. Det lykkedes. 
Den vundne tid foreslog han vi kunne 
bruge på at besøge det flotte og velbe-
søgte indkøbscenter Nordstan i cen-
trum. Som sagt så gjort. 

Et rigtig godt forslag da det viste sig 
netop nu at være et særdeles godt tids-
punkt at handle i Sverige. Der blev købt 
gymnastiksko, bukser og mode t-shirts. 
Nogle nøjedes med en isvaffel og resten 
osede og slappede af. 

Med alle vel gennem sikkerhedskontrol 
og alle vel ombord fik vi et genkig af den 
flotte udsejling fra Göteborg inden mør-
ket hurtigt indfandt sig. 

Det var velplaceret, at alle efter en travl 
dag kunne nyde færgens gode mad kva-
litet til rimelige penge. Inden ankomsten 
til Frederikshavn nåede Leif vistnok at 
proviantere øl til sin nært forestående 
runde fødselsdag. Eller gjorde han?? 
(foto) 

Efter endnu et sikkerhedscheck i Frede-
rikshavn kunne Vestjysk OK deltagere og 
Herning OK deltagere sige hinanden en 
stor tak for en formidabel lang weekend i det svenske. 

Igen også en stor tak til vores chauffør, der udvirkede, at vi kunne nå hjem til det midtjyske 
kl. ca. 1100 i stedet for kl. ca. 0100. 

 

Formidabel tur. 
Det vides at arrangør vistnok allerede er i gang med forberedelserne til næste års tur. 
 

Bjørn Hansen 

Inden ankomsten til Frederikshavn nåede Leif 
vistnok at proviantere øl til sin nært forestående 
runde fødselsdag. Eller gjorde han?? 
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Indkaldelse til Generalforsamling i 

Herning Orienteringsklub 
Mandag den 17. februar 2020 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 fra ca. 10. 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 generalforsamlingens afholdelse.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

I lige år vælges: Formanden (Jens Jørgen Jensen ønsker ikke genvalg) og 

et bestyrelsesmedlem (Søren Andersen).  

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 
Bodil Schulz, Lucia Aagaard, Mildred 
Hansen, Søren Andersen, Jens Jørgen 
Jensen.  

Arrangementsudvalg 
Stine T. Søndergaard, Anni Jensen, Jon-
na Jørgensen og Lene Andersen. 

Klubhusudvalg 
Søren Andersen (udlejning), Arne Lock, 
Torben Hansen, Jørgen Pedersen og 
Søren Søgaard. 

Materielbestyrer 
Jørgen Pedersen 

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, Erik Dag og Frede Rasmussen. 

RUF udvalg (Rekruttering, Udvikling og 
Fastholdelse) 
Asger Kristensen. 

Skoleorientering 

Torben Isen, Kim Schmidt, Asger Kristen-
sen. 
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