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Indholdet i dette ringbind er udstillingsmateriale fra nogle udstillingsplancher, som var opstillet
i klubhuset i forbindelse med fejringen af klubbens 50 ars jubilæum i 2008.
Plancherne blev sat op af undertegnede og skal ses som reflektion på en opfordring i KompasPosten
Nr.5-August 2008, hvor Formanden skriver: Er du et af de medlemmer, der har været med i gennem
monge år har du måske noget spændende liggende eller du ksn måske huske noget, som vi andre
kunne have interesse i at høre, og så vil de tre heruer gerne høre fra dig.

De tre herrer var,Bjørn, Jens Ole og Keld Bækgård, som havde til opgave at arrangere jubilæet.

Keld Bækghrdtalte jeglvi med for mere end ti år siden, med hensyn til hvad han vidste om klubbens
oprindelse. Jeg skriver vi, fordi han besøgte os i klubhuset, i forb. med et møde i, hvad vi den gang
kaldte klubben DE GRÅ PANTERE (klubben gik senere i sig selv).
Ved dette møde fik vi overdraget en hel del materiale, som har været opbevaret hos mig, og som har
gf ort det muligt at opstille de omhandlede plancher i forb. med jubilæet.

Ved et træningsløb i Birkebæk ( august 2008 ), talte jeg med Bjørn og Jens Ole, og snakken gik
om den gang det varfør, og om det forestående jubilæum.
Jeg tror, det var denne eftermiddag i skoven, jeg bestemte mig til at tilvejebringe et eller andet
håndgribeligt ud fra det materiale, jeg havde haft liggende i så mange år.

Hensigten med den første planche var at redegøre for forløbet fra klubbens Fødsel / Oprindelse
( en tidslinie ) til selvstændig afcleling under HGF ( Herning Gymnastik Forening ).
Det har ikke været muligt for mig, at fastslå klubbens Fødselsdato præcist, men jeg tillader mig,
at gå ud fra, at begyndelsen har været uorganiseret og baseret på enkelpersoner og små grupper
fra forskellige miljøer, for senere via FDF at finde sin organisatoriske plads i HGF.

De øvrige plancher skulle redegøre for diverse større begivenheder I O-løb, som er blevet afholdt
af HGF-Orienteringsafcleling :

1. Høgildgård-løbet 1968 - Træsko-løbet 1969, - Birkebæk-løbet 1969
2.Lidt anskueliggørelse af tidens O-service.
3. Uldjyde-løbet 1974 - 3 Etapers Natløb 1973 (Resultatliste),- (Jeg har ikke information om

tidspunkt for navneforandring til ULDJYDERNE ).
4. Resten af materialet er div. udklip, breve og andet.

Materialet i dette ringbind, er jo, hvis man skal tale om klubbens historie som sådan, ret begrænset,
men det kan måske danne grundlag for udbygning, henholdsvis udffldning af huller i samme
historie.

Med O-hilsen

Arne Lock


