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Klubbens bestyrelse valgt på generalforsamling 4/2 2020 
 

 

Formand 
 
 
 

Stig Andersen 
Herluf Trolles Vej 57 
4700 Næstved  
31 77 67 98 
E-mail: stig1806@icloud.com  
 

 

Næstformand 
 
 
 

Henriette Hansen 
Lupinvej 11, 1. tv 
4700 Næstved   
E-mail: runningiscool4u2@gmail.com 
 
 

 

Kasserer Lykke Berg Mathiesen 
Kuhlaus Vej 49 
4700 Næstved 
25 56 61 80 
E-mail: lykke@lykkebm.dk 
 

 

Sekretær 
 

Sandra Mundus 
Skovvej 32 
4160 Herlufmagle            
61 31 02 58 
E-mail: sds.mundus@gmail.com 
 

 

Ungdomskontakt 
 
 
 
 

Henrik Mathiesen 
Kuhlaus Vej 49 
4700 Næstved 
20 64 78 19 
E-mail: henrik@lykkebm.dk 
 

 
 

 

Hjemmeside 
 
 
 
 
 

Træningsudvalg 

Anders Knudsen 
Heimdalsvej 30 
4700 Næstved 
42 70 01 79 
E-mail: a.j.knudsen@mail.tele.dk 
 

Sebastian Hansen 
Abrikosvej 49 
4700 Næstved 
21 56 73 37 
E-mail: s.abrikosvej@live.dk 

mailto:stig1806@icloud.com
mailto:runningiscool4u2@gmail.com
mailto:lykke@lykkebm.dk
mailto:sds.mundus@gmail.com
mailto:henrik@lykkebm.dk
mailto:a.j.knudsen@mail.tele.dk
mailto:s.abrikosvej@live.dk
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Klubhus adresse:     Herlufsholm Alle 227A, 4700 Næstved 
Klubbens hjemmeside:  http://www.herlufsholm-orientering.dk 
Klubbens konto i Spks Sjælland: 6070-1216412. Mobilpay 99422 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Redaktørens spalte 
Klubnyt nr. 1 i 2021 er på gaden ☺ Har du noget på hjertet, så husk at maile 

til mig senest 4/4 2021 på lykke@lykkebm.dk så kommer det med i næste 

klubblad. Jeg vil opfordre klubbens medlemmer til at sende materiale til 

bladet – tøv ikke med at sende billeder, kort og også gerne fortællinger – 

korte som lange. ☺ 
 

 

Udgivelsesplan for Klub-Nyt: 
Nummer Deadline Udkommer  

2/2021 4/4 2021 7/4 2021 

3/2021 4/7 2021 7/7 2021 

4/2021 7/10 2021 10/10 2021 

 

 

Indholdsfortegnelse: 
s. 4-5 Aktivitetskalender 

s. 6 Formandens klumme 

s. 7 Banelæggerkursus 

s. 8-9 Indbydelse VTR 14/2-21 

s. 10 VTR-løb 2021 

s. 11 Træningsudvalg 2021 

s. 12-13 Tirsdags O-løb 2021 

s. 14 Oprydning i Stenskoven 

 

 
 

s. 15 Tekniktræning  

s. 16 Klubtur 

s. 17 O-service 

s. 18-20 Fortælling fra Læsø 

s. 21-22 Generalforsamling 

s. 22 Fotokonkurrence 

s. 23 Kontingent 

s. 24 Sponsorer 

 

http://www.herlufsholm-orientering.dk/
mailto:lykke@lykkebm.dk
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Aktivitetsoversigt 
          Januar       Februar 

 Akt. – Art og Sted Bemærk  Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1   

2   2 Alm. løbetræning KH kl. 17.00 

3   3   

4   4   

5 Alm. løbetræning AFLYST 5   

6   6 Lørdagstræning KH Kl. 10.00 

7   7 VTR-løb Stokkebjerg HOK 

8    Stokkebjergvej 56  

9 Lørdagstræning AFLYST 9 Alm. løbetræning KH kl. 17.00 

10 Nytårsstaffet Kongsøre AFLYST 10   

11   11   

12 Alm. løbetræning AFLYST 12   

13   13 Lørdagstræning KH Kl. 10.00 

14   14 VTR-løb Harrested Start 9-12 

15    Se indbydelse i bladet  

16 Lørdagstræning AFLYST 16 Alm. løbetræning KH kl. 17.00 

17   17   

18   18   

19 Alm. løbetræning KH kl. 17.00 19   

20    20 Lørdagstræning KH Kl. 10.00 

21   21 VTR-løb Boserup Skov OKR 

22    Høje P-plads  

23 Lørdagstræning KH Kl. 10.00 23 Alm. løbetræning KH kl. 17.00 

23 Tekniktræning AFLYST 24   

24 VTR-løb Fruens Plantage Haslev OK 25   

 Englebjergvej  26    

26 Alm. Løbetræning KH kl. 17.00 27 Lørdagstræning KH Kl. 10.00 

28   28 VTR-løb Vallø Storskov Køge OK 

30 Lørdagstræning KH Kl. 10.00  Povlstrup  

31 VTR-løb Slagelseskoven Sorø OK    

 Askvej     

 

    TM =  Tilmelding       Fed skrift = arrangement af HG             

    KH =  Klubhuset         FK = Fælleskørsel            

TR  =  Træningsløb – start ml. kl 17.45-18.30  VTR-løb start mellem kl. 10-11 
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Aktivitetsoversigt 
                   Marts                    April 

 Akt. – Art og Sted Bemærk  Akt. – Art og Sted Bemærk 

1    1   

2 Alm. løbetræning KH kl. 17.00 2   

3   3 Lørdagstræning KH Kl. 10.00 

4   4   

5   5   

6 Lørdagstræning KH Kl. 10.00 6 Herlufsholm HG Stadion TR 

7 Troldens Fodspor De Barske 7   

 HG Stadion  8   

9 Alm. løbetræning KH kl. 17.00 9   

10   10 Lørdagstræning KH Kl. 10.00 

11   11   

12   12   

13 Lørdagstræning KH Kl. 10.00 13 Sorø Sønderskov TR - FK 

14 VTR-løb Bromme Sorø OK 14   

 Bromme Spejdercenter  15   

16 Alm. løbetræning KH kl. 17.00 16   

17   17 Lørdagstræning KH Kl. 10.00 

18   18 Oprydning i Stenskoven Kl. 9-12 

19   19   

20 Lørdagstræning KH Kl. 10.00 20  Stenskoven Gulerodshuet TR 

21 Banelæggerkursus 
 
 
 

KH 13-16 21   

22   22   

23 Generalforsamling KH kl. 19.00 23   

24   23   

25   24 Lørdagstræning KH Kl. 10.00 

26   26   

27 Lørdagstræning KH Kl. 10.00 27 Herlufsholm  TR 

28   27 Slagelsevej 163  

29   29   

30 Alm. løbetræning KH kl. 17.00 30   

31      

 

     TM =  Tilmelding                   Fed skrift = arrangement af HG 

    KH =  Klubhuset         FK =  Fælleskørsel           

TR  =  Træningsløb - start ml. kl 17.45-18.30  VTR-løb start mellem kl. 10-11 
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Formandens klumme 
 

Godt nytår. Jeg håber alle er kommet godt igennem. 

Så blev det 2021, og så skulle vi jo ellers være i gang for fuld damp. Men, 
men, men Coronaen hærger stadig, og nu i en engelsk version, som gør, 
at vi hverken kan komme i skoven eller på landevejen som klub. Heldigvis 
må vi stadig gerne træne, så formen vedligeholdes, når vi en gang får lov 
til at dyrke vores sport igen. 

Det er svært at skrive en klumme, da intet faktisk er sket ud over en 
masse aflysninger af forskellige arrangementer, Det sidste er, at 
påskeløbene igen hænger i en meget tynd tråd. Der kommer opslag på 
hjemmesiden og på Facebook om dette. 

Som skrevet, er der ikke sket det store. Juleløbet blev gennemført som 
træningsløb, men med mange restriktioner. Tak til arrangørerne og 
deltagerne som mødte op for at sige glædelig jul til hinanden. 

Vintertræningsløbene er foreløbig ikke blevet til noget, men håbet lever 
for, at bare nogle stykker kan løbes i februar og marts måned, men det 
må tiden vise. 

Bestyrelsen holder stadig møder og referater fra disse kan læses på 
hjemmesiden. 

Flere af vore naboklubber lægger løb ud, så vi kan komme lidt i skoven. 
Husk at bakke op om disse arrangementer. Nogle af skovene er meget 
sjældent brugt og derfor også spændende bekendtskaber. 

Det må desværre være nok for denne gang. Jeg har ikke rigtig mere lige 
bortset fra, at vi af coronahensyn har været nødt til at flytte general-
forsamlingen til 23/3 2021. Dette er ikke inden for reglerne, men en 
nødvendighed, da vi heller ikke må udelukke medlemmer i at deltage. 

Vi ses forhåbentlig snart i skoven       

Stig 
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Banelæggerkursus søndag d. 21.03 kl. 13 – 16 i Klubhuset 
 

Søndag d. 21. marts afholdes internt banelæggerkursus, hvor du har mulighed for at få 

hjælp og gode råd med hensyn til banelægning og det tekniske med pc, print m.m. 

 

Kurset afholdes af Jesper, som er en af vores mest erfarne banelæggere. Desuden er  

Sebastian med som hjælpeinstruktører. 

 

Tanken er, at vi sætter os i små grupper og arbejder med konkrete baneforslag til de komne 

tirsdagstræningsløb. Forhåbentlig når vi at færdiggøre et endeligt baneudkast incl. IOF-

postbeskrivelse og pænt print layout. 

 

Husk: Tilmelding senest d. 14.03 til Jesper. 

           Dine baneudkast til dit tildelte tirsdags træningsløb.  

 

Vi ses til en spændende læringsdag. 

 

 
 

Husk, at medbringe din bærbare pc. Der er dog ligeledes et begrænset antal bærbare pc-er 

til rådighed i klublokalet. 

 

Hilsen 

Jesper, Instruktør. Mail: jesperborsting@post.tele.dk  

Sebastian, Hjælpeinstruktør 

 

 

 

mailto:jesperborsting@post.tele.dk
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Indbydelse/Instruktion til VTR-løb d. 14.02.2021 i Harrested - Selvtræning 
 

Corona regler:   

- Der etableres intet ”rigtigt” stævne, men alene selvtræning med eget udprintet 

kort, dvs der vil ingen stævneafvikling eller resultatformidling være.  

- Løberne skal omklæde ved parkering, og først begive sig til Start, når klar til at 

løbe i skoven. 

- Så snart løberen er kommet i mål, begiver man sig til parkering og venter på sine 

medpassagerer. Man forlader ”stævnet”, så snart alle medpassagerer er kommet i 

mål, og er klar til hjemkørsel.  
 

Mødested/Parkering: Kantparkering langs Harrested Skovvej. Afmærkning fra Slagelsevej. 
 

Afstande: P - Start  50-200 m.  

 Målpost - P  50-200 m.   
 

Kort: Harrested skov, revideret 2020. Ækv. 2,5 m. 1:7.500. ISOM 2017-2.   
 

Bemærk:  Jagttårne er IKKE indtegnet på løbskortet. Der er ca. 10 større og ca. 25 

mindre jagttårne i skoven. 

   

Postdefinition:  IOF symboler. Trykt på kortet på nær Sort Lang. Kan udprintes hjemmefra. 
 

Terræn:  Skoven består af vekslende beplantning af åben bøgeskov og åben  

 granskov samt enkelte åbne områder med en del undervegetation. Der er 

  mange veje og stier, samt mange grøfter, hvoraf en del er brede. 

 Skoven er relativ flad uden de mange kurvedetaljer.  
 

Løbskort: Udprint selv fra hjemmesiden: http://herlufsholm-orientering.dk    

   

Baner: Grøn (begynder) 2,7 km  9 p. Blå, mini (svær) 3,3 km 11 p. 

 Hvid (let) 3,2 km 10 p. Sort, kort 4,7 km 15 p. 

 Gul (mellemsvær) 4,6 km 18 p. Sort, mellem 6,4 km 20 p. 

     Sort, lang 8,5 km 25 p. 
 

Butterfly: Banerne Sort Mellem og Sort Lang har 1 bytterfly post.  
 

Kontrolenheder/Postmarkering: Der er ingen Sport-ident. I terrænet står alene poststativ 

med nummer og skærm. 
 

Start Der er fri egen start mellem kl. 09.00-12.00. 
 

Postindsamling: Starter kl. 13.00.  
 

Resultater: Ingen.  
 

O-Track: Banerne vil være tilgængelige via O-Track fra d. 14.02. 

 

http://herlufsholm-orientering.dk/
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Startafgift: Gratis for alle deltagere.  

 Alle deltagere opfordres dog til at sende kr. 20,- til DOF via Mobilpay 

 269030 . 
  
Banelægger: Jesper Børsting 

 E-mail jesperborsting@post.tele.dk, Tlf. 55739085 

 

 

 

 
 

Der hersker altid et vist kaos før klubmedlemmer er klar til det obligatoriske  

fællesfoto ved divisionsmatch       

 

 

 

 

mailto:jesperborsting@post.tele.dk
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VINTERTRÆNINGSLØB 2020-21 

 

Vintertræningsløbene er desværre ramt af Corona, hvilket har betydet at der endnu ikke har 

kunnet afvikles et ”rigtigt” VTR.løb i denne sæson. I stedet er løbene blevet afviklet som 

selvtræning uden tidtagning. 

 

Da forsamlingsforbuddet er forlænget til d. 28.02.2021. Vil VTR-sæsonen søges 

gennemført som selvtræning resten af sæsonen. Afslutningsløbet er derfor aflyst i år. I 

stedet vil der blive tilbudt selvtræning d. 14.03 i Bromme. 

 

Dato Klub Skov Startsted Tekst 

24.01 Haslev Fruens Plantage Englebjergvej  

31.01 Sorø Slagelse skovene Askvej  

07.02 HOK Stokkebjerg Stokkebjergvej 56  

14.02 HG Harrested Harrested skovvej  

21.02 OKR Boserup Høje P-plads  

28.02 Køge Vallø Storskov Povlstrup  

07.03 Barske Næstved HG Stadion Troldens Fodspor 

14.03 Sorø Bromme Bromme 

spejdercenter 

Afslutningsløb 

 

Der tilbydes nedennævnte baner til VTR-selvtræning, dog kan klubberne vælge at tilbyde 

færre baner. 

 

Alle speciel løb har andre baner. 

 

Baner 

Svær  Sort, lang 7½-10 km. 

- Sort, mellem 6-7   km. 

- Sort, kort u. 60 år 4-5   km. 

- Sort, kort o. 60 år 4-5   km. 

- Blå, mini u. 60 år 3-3,5 km. 

- Blå, mini o. 60 år 3-3,5 km. 

Mellemsvær Gul 4-5   km. 

Let Hvid 3-3,5 km. 

Begynder Grøn 2-3   km. 
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Træningsudvalget 2021 
 

Alt ved det gamle i TRU, idet udvalget fortsat består af: 
 

Tine – ansvarlig for at stille hold til divisionsmatch samt indpisker på facebook mm. 

Sebastian – TRU’s repræsentant i bestyrelsen og koordinator med UU mm. 

Undertegnede, som tager sig af VTR-samarbejdet, Klubmesterskab, Oprydning i 

Stenskoven mm. 
 

Opdaterede O-kort og Sprint kort til den nye sæson 
 

Du kan glæde dig til nytegnet O-kort over Stenskoven samt nyrecogniserede O-kort over 

Herlufsholm og Rønnebæk til årets komne træningsløb. Dette takket være flere hundrede 

timers frivillig korttegning hen over vinteren udført af klubmedlemmer.  

Tak til jer alle. 
 

Det nye år byder desuden på tilrettede Sprint-kort efter nyeste ISSprOM 2019 norm på 

følgende Sprint-kort: Holsted Erhvervsområde, Næstved Kasserne, Ll. Næstved og 

Musikbyen. 

Så her har du muligheden for at lærer de nyeste Sprint signaturer at kende.  

Tak til Claus M som har stået for tilretningen af kortene til nyeste sprint norm. 
 

Vi ses i skoven. 

Jesper  

 

 

Der nørdes kort 
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Tirsdags-træningsløbene 2021 
 

Vi arrangerer igen i år træningsløb hver tirsdag i forskellige af omegnens skove eller i Sorø. 

Om du er nybegynder, øvet og erfaren løber, ung eller gammel gør ingen forskel. Det er 

skoven, samværet og lysten til at løbe der bringer os sammen. 
 

Til hvert tirsdagstræningsløb skaffer vi en banelægger til følgende baner: 

 2-3 km  let  

 4-5 km  mellemsvær  

 6-7 km  svær 
 

Banelæggeren står for banelægning, postudsætning, registrering af løbere og 

postindsamling, hvor vi appellerer til at de aktive løber igen i år tilbyder sig både som 

banelægger og hjælpere på selve løbsdagen. 
 

Løbskalender – forår & efterår 2021 

Nedenfor kan du se den foreløbig plan.  
 

Dato Terræn Startsted Bemærkninger 
06.04 Herlufsholm HG Stadion  

13.04 Sorø Sønderskov   OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

20.04 Stenskoven  Gulerodshuset OK Sorø deltager 

27.04 Herlufsholm  Slagelsevej 163  

04.05 Musikbyen Holsted Alle 30 Sprint  

11.05   OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

18.05 Kildemarken Kildemarksvej 67 Sprint 

24.05 Vesterlyng Lyngvej Pinseløb kl. 10 

01.06 Fruens Plantage  Ny Præstøvej 304  

08.06 Kristiansholm Plantage Gl. Strandvej 135  

15.06 Sjølundssletten/Hovedmosen

  

P - Ved Åsen 2 Sct. Hans løb.  

OK Sorø deltager 

 SOMMERFERIE   

17.08 Stenskoven Stenskovvej 66 OK Sorø deltager 

24.08 Herlufsholm Slagelsevej 163  

31.08 Fruens Plantage Ny Præstøvej 304  

07.09 Glumsø Østerskov Skullerupvej 1  

14.09 Rønnebæk Overdrev Betonvej midt i 

område (Gækhøjvej) 

OK Sorø deltager 

21.09   OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

28.09   OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

 



 13 

Start mellem kl. 17.45 -18.30.  

Pris: Gratis for klubbens medlemmer. Øvrige kr. 15,-.. 
 

Træningsudvalget 

Vi står til rådighed, når du har spørgsmål, forslag til træningsløbene, brug for en hjælpende 

hånd eller selv kan bistå med assistance. Du er ligeledes velkommen til at rette 

henvendelse, hvis du bare vil være med og se hvordan andre planlægger og gennemfører et 

træningsløb. 

 

Banelæggere søges – forår & efterår 2021 
 

Skulle du have lyst og mulighed for at tilbyde dig som banelægger eller hjælper til 

udlægning og indsamling af poster med videre, kan du kontakte Jesper. 

 

Vi ses i skoven. 

 

TRU v/Sebastian, Tine og Jesper 
 

Jesper Børsting jesperborsting@post.tele.dk 55739085 

Tine Meyhoff Petersen tine-mp@live.dk 2843 2131 

Sebastian Hansen s.abrikosvej@live.dk 21567337 

   

 
Der rejses telt ved en tidligere nytårsstaffet 
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Oprydning i Stenskoven 
 

Skovfoged John Hansen fra Herlufsholm skovdistrikt har spurgt os, om vi kan hjælpe med 

at rydde op i Stenskoven.  

 

Har du derfor mulighed for at hjælpe klubben 

 

Søndag d. 18.04 kl. 9 -12.  

 

Så meld dig til undertegnede.  

 

Mødested: Brændeskuret ved Stenskovvej. 

 

Opgaven går på, at samle affald langs de store veje som gennemløber Stenskoven. Der vil 

være behov for minimum 16 hjælpere, men jo flere jo bedre. Vi vil gå i hold af 2. 

 

Undertegnede koordiner affaldssække m.m. Medbring selv morgenkaffen og 

arbejdshandsker. 

 

Har du mulighed for, at lægge trailer til? Vi får brug for 2 stk. 

 

Jesper Børsting 

Tlf. 55739085 Mail: jesperborsting@ost.tele.dk  

Oprydningskoordinator   

 

 
 

mailto:jesperborsting@ost.tele.dk
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1 Sprint-torsdag og 1 Teknik-weekend 2021 
 

Desværre er teknik-tilbud ramt af Corona, hvorfor det endnu ikke har været muligt at 

gennemfører de tænkte træninger denne vinter. 
 

De første 2 lørdagstræninger i 2021 bliver ligeledes ej gennemført, men vi håber, at det 

bliver muligt at gennemfører nedennævnte tekniktræninger i det nye år. 
 

Igen i år er der tekniktræning sammen med Sorø, Holbæk, Herlufsholm og øvrige VTR 

klubber.  
 

Hvis du brænder for teknik, så sæt kryds i kalenderen på følgende datoer: 
 

15. april 2021 kl. 17.30 – 20.30 Teknikaften 4 – Sprint på ZBC i Ringsted. –  
I SKRIVENDE STUND ER DENNE TEKNIKTRÆNING DESVÆRRE AFLYST. 
 
12.-13. juni 2021 Teknikeventyr ved Olofström.  
 

De fleste øvelser vil være makkerøvelser, hvor du løber sammen med en anden o-løber. For 

at holde fokus på teknikken, er der ingen tidtagning. 
 

Husk madpakke, væske, kage mv. 
 

Tilmelding fredag ugen før via Jesper Børsting, Mail: jesperborsting@post.tele.dk  
 

Deltagelse i teknik torsdag er gratis, mens der er deltagerbetaling til teknik  weekenden. 
 

TRU 

 

 

Endnu et stafet-billede       

mailto:jesperborsting@post.tele.dk
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Sommertilbud - Halland 3-dages 
 

Klubbens sommer tur 2021 går til Halland 3-dages i dagene fra fredag d. 16.07 til søndag d. 

18.07. 

  

Så har du lyst, at deltage sammen med din klub til 3 super spændende o-løb i Sverige, så 

sæt allerede nu kryds i kalenderen og meld dig til via undertegnede. 
 

Der er ca. 60 forskellige løbsklasser af forskellige sværhedsgrader og længder. Dermed vil 

der også være en bane, som passer dig og resten af din familie. 
 

Vi vil bo i telt på o-campen, som er en primitiv campingplads, alene med vand og 

toiletforhold. Indkøb mm kan gøres i nærliggende by, cykelafstand. 
 

Foreløbig program: Ca. Priser: 
 

Fr. 16.07  kl. 10 Afgang fra Næstved Startafgift 3 løb            kr. 300,- 

Fr. 16.07  kl. 16 1. etape Camping 2 nætter, telt  -    400,- 

Lø 17.07  kl. 10 2. etape 

Sø. 18.07 kl. 10 3. etape 

Sø. 18.07 kl. 14 Afgang fra Halland 

  

Bindende tilmelding senest d. 01.06 via undertegnede eller direkte via Eventor. 
 

Du kan se yderligere oplysninger på hjemmesiden: www.hallands3dagars.se  

Oplysninger om årets Halland 3-dages forventes tilgængelige ca. 01.03, men indtil da, kan 

du læse om tidligere års afholdelse på hjemmesiden. 
 

Jesper  

Turkoordinatorer    

 

Det bliver sommer igen ! 

 

http://www.hallands3dagars.se/
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O-Service 
 

O-Service er DOFs system til administration af medlemmer, aktivitetskalender, 

løbstilmeldinger, fællesoplysninger m.v. 
 

Har du ikke allerede adgangskode til O-Service, vil jeg anbefale du får rekvireret en via 

undertegnede.  
 

Har du allerede adgang, men føler dig ikke helt hjemme i systemet som bruger, vil jeg 

anbefale dig at læse den lille vejledning som ligger i O-S under punktet hjælp – Manualer 

”Medlem - Kom godt i gang”. Denne er på 1 side.  
 

Vil du vide lidt mere, er der også en udvidet manual ”Medlem – Mere i detaljer i systemet”. 

Denne er på 13 sider. 
 

Når du så alligevel er inde og se på mulighederne i O-S, så vil jeg anbefale du tjekker, at de 

registrerede oplysninger er korrekte (Navn, Adresse, Tlf., Mail, Fødselsdato, Briknumre, 

ønske om modtagelse af nyhedsbrev fra DOF). Alle disse oplysninger kan du selv ændre. 
 

Samt om der er registreret korrekte (Familiesammenhænge og Klubtilhørsforhold). Bemærk 

alle aktive medlemmer i Herlufsholm har mindst 2 klubtilhørsforhold, da vi indgår i stafet 

samarbejde med O-63 under navnet HG-O-63. 

Disse oplysninger kan kun ændres af klubadministrator. Så send en mail, hvis fejl.    
 

Jesper. Tlf. 55739085. Mail jesperborsting@post.tele.dk 

Klubadministrator i O-Service 
 

Klubben har pt 3 klubadministratorer. Foruden Jesper, også Lykke og Tine. 

 

 
Foredrag med Maja Alm – Vi kan forhåbentligt snart igen holde klubaften 
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Sommeren bød på udfordringer på Læsø 
 

Når Covid-19 er over os, og alt planlagt går i vasken, så er det på med den 
store JA-hat og finde på noget andet. I vores tilfælde bød det på en 
fantastisk sommertur til Læsø. Det var så heldigt, at de gennemførte Læsø 
3-dages og vi har aldrig været på Læsø -hvilken fantastisk undskyldning for 
at tage på ferie i en uge.  
 

Det var nogle fantastiske baner med mange udfordringer - heldigvis er det 
altid sjovt at sidde og se på sine KÆMPE BOM efterfølgende på O-track. 
Løbet blev afviklet på bedste vis og var meget børnefamilie-venligt. Så både 
mor og far fik tid til at løbe og drengene fik afprøvet børnebanerne og nød 
naturen.  
 

På den måde er O-løb en god måde at bruge familieferien, for når man nu 
er kommet til Læsø, blev tiden også brugt til at udforske øen.  
Vi var så heldige at flere fra klubben var taget afsted og det giver gode 
muligheder for at mødes om aftenen og grine af hinandens vejvalg og spise 
lidt god mad.  
 

Det er netop det O-løb kan: Vi kan lave noget sammen som familie, træne 
krop og hjerne, indgå i dejlige sociale relationer OG så er O-løb en 
fantastisk undskyldning for at komme steder hen man ellers ikke lige ville 
komme hen - i denne omgang Læsø.  
 

Vi håber meget på at klubturen til påske bliver afholdt, og der vil vi glæde 
os til udfordringerne på Rømø.  
 

Til sommer vil vi prøve kræfter for første gang med O-løb i Sverige og tage 
til Halland 3-dagars. 
Så hvis I er andre der vil afsted, håber vi på at mødes med jer og nørde 

vejvalg       eller hvis I tøver med at tage afsted og mangler nogle at 
planlægge med, så tøv ikke med at spørge en klubkammerat! 
 
O-hilsen fra Fam. Mundus 
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Sandras kort fra Læsø – mon sneglen var med hele vejen rundt? 
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Simon er meget glad for at komme i mål på Læsø 

 

Colin og Gilbert hygger sig i skoven på Læsø 



 21 

Generalforsamling 23/3 2021 
 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlufsholm 

Orienteringsklub i klublokalet.  
 

Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 19.00. 
 

Dagsorden: 

1.  Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3.  Formandens beretning  

4.  Udvalgenes beretning: 

  Skovudvalg (Jesper) 

  Træningsudvalg (Sebastian) 

  Kortudvalg (Svend-Erik) 

  Ungdomsudvalg (Henrik og Sebastian) 

  Matriel- & klubtelte (Peter K. og Henrik) 

  Sportident-udstyr (Frede) 

  Hjemmeside og natløbsudstyr (Anders)  

  Klubtøj (Henriette) 

  Scrapbog (Ruth) 

  Festudvalg (bestyrelsen) 

  Skoleudvalg (Stig) 

  Find-Vej-i udvalg (Poul og Niels) 

5a.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2020 

5b.  Budget 2021 til orientering 

6.  Evt. indkomne forslag 

7.  Evt. vedtægtsændringer 

8.  Kontingent 2021 

9.  Valg   

  a. Bestyrelse: 

   Næstformand (Henriette Hansen modtager genvalg) 

Kasserer (Lykke Berg Mathiesen modtager genvalg) 

  Bestyrelsesmedlem (Sebastian Hansen modtager genvalg) 

  Bestyrelsesmedlem (Anders Knudsen modtaget genvalg) 

b. 2 suppleanter - vælges for 1 år ad gangen (nuværende Helle og 

Arne) 

c. 2 revisorer - vælges for 1 år ad gangen (nuværende Lone og 

Peter) 
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  d. 1 revisorsuppleant - vælges for 1 år ad gangen (nuværende Bent) 

10.  Valg til udvalg 

  Skovudvalg – Jesper 

  Træningsudvalg - Sebastian 

  Kortudvalg – Svend-Erik 

  Ungdomsudvalg – Henrik + Sebastian 

  Materiel- & klubtelte – Peter K. og Henrik 

  Sportident-udstyr - Frede 

  Hjemmesiden og natløbsudstyr – Anders 

  Klubtøj  – Henriette 

  Scrapbog – Ruth 

  Festudvalg – bestyrelsen 

  Skoleudvalg – Stig 

  Find-Vej-i udvalg Poul + Niels  

11.  Eventuelt 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Fotokonkurrence 
 

Så er der atter en foto-konkurrence – har du lyst til at være med? 
 

Så fat din pc/laptop/ipad/mobil eller endda dit kamera og mail dit billede til 

Lykke@lykkebm.dk eller sms det til Lykkes mobil 25566180. 
 

Billedet får flest points hvis det omhandler natur og/eller o-løb. 
 

Du kan max sende 10 billeder ind – om de er nye/gamle eller du er ny/øvet 

fotograf spiller ingen rolle. 
 

Bladets redaktør forbeholder sig ret til at bruge billederne i klubregi. 

Sidste frist for indsendelse er 15/3 2021.  
 

Klubbens uvildige fotodommer er Knud Larsen ☺ 
 

Der er en stor æske chokolade til vinderen! 
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Kontingent 
 

Der bliver snart sendt kontoudtog ud til alle medlemmer og har du ikke 

allerede indbetalt til klubben, bedes du gøre det snarest. Klubbens 

bankkonto er 6070-1216412. 
 

Klubben har også fået mobilpay 99422. Hvis du betaler med mobilpay må 

du meget gerne skrive dit navn i beskedfeltet ☺ 
 

Har du spørgsmål af nogen art vedr. kontingent så kontakt klubbens kasserer 

Lykke på lykke@lykkebm.dk. 

 

 
 

Hygge på teltpladsen ved Hallands – 3dages.  

Der er fint besøg af et par løbere fra Holbæk OK       

mailto:lykke@lykkebm.dk
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Støt klubbens sponsorer!  

 

 
 

 

 


