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Katrine er godt pakket ind – mon vi snart får sne i skoven?  
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Træningsudvalg 
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E-mail: a.j.knudsen@mail.tele.dk 
 

Sebastian Hansen 
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mailto:stig1806@icloud.com
mailto:runningiscool4u2@gmail.com
mailto:lykke@realregnskab.dk
mailto:h-mathies@godmail.dk
mailto:a.j.knudsen@mail.tele.dk
mailto:s.abrikosvej@live.dk


 3 

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 
Så er årets allerførste Klubnyt på gaden  Har du noget på hjertet, så husk 

at maile til mig senest 3/4 2020 på Lykke@realregnskab.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  

2/2020 3/4 2020 7/4 2020 

3/2020 4/7 2020 7/7 2020 

4/2020 3/10 2020 7/10 2020 

 

Indholdsfortegnelse: 
s. 4-5 Aktivitetskalender 

s. 6 Formandens klumme 

s. 7-8 VinterTRæningsløb 

s. 9-11 Tekniktræning 

s. 12-13 Tirsdagstræning 

s. 14 Banelæggerkursus 

s. 15 TRU 

s. 16-17 Stevns OK – løb 

s. 18-19 Divisionsmatch 

s. 20 Klubmesterskab 

 

s. 21-22 Generalforsamling 

s. 22 Fotokonkurrence 

s. 23 Oprydning i Stenskoven 

 med hygge om bålet 

s. 24 O-service 

s. 25 Klubtøj 

s. 26 Lørdagstræning/tirsdagsløb 

s. 27 MærkNæstvedSportsAward 

s. 27 Kontingent 

s. 28 Klubbens sponsorer 

http://www.herlufsholm-orientering.dk/
mailto:Lykke@realregnskab.dk
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Aktivitetsoversigt 
         Januar Februar 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1 Lørdagstræning for alle Klubhus 10-12 

2   2 VTR-løb Lellinge/Køge OK FK 

3   4 Løbetræning Klubhus kl. 17 

4 Lørdagstræning – sprint Ringstedgade 4 Generalforsamling Klubhus kl 19 

4  4B. Kl. 10-12 5   

6   6   

7 Løbetræning Klubhus kl. 17 7   

8   8 Lørdagstræning for alle Klubhus 10-12 

9   9 VTR-løb Stokkebjerg HOK FK 

10   9 Faxe Kalkbrud Stevns OK 

11 Lørdagstræning for alle Klubhus 10-12 11 Vinterferie  

12 Nytårsstaffet Annebjerg FK 12 Vinterferie  

13   13 Vinterferie  

14 Løbetræning  Klubhus kl 17 14 Vinterferie  

15 Husk klubtøj Sidste frist 15 Vinterferie  

16   16 VTR-løb Vemmetofte/Køge FK 

17   17   

18 Tekniklørdag i Sorø FK 18 Løbetræning Klubhus kl. 17 

19 VTR-løb Hvalsøskovene FK 19   

19 
 

OKR  20   

21 Løbetræning Klubhus kl. 17 21   

22   22 Lørdagstræning for alle Klubhus 10-12 

23   23 VTR-løb Østersø Skovene FK 

24   23 Vemmetofte Strandskov Stevns OK 

25 Lørdagstræning for alle Klubhus 10-12 25 Løbetræning Klubhus kl. 17 

26 VTR-løb Sorø Sønderskov FK 26 
 

  

27   27   

28 Løbetræning Klubhus kl. 17 28   

29   29 Tekniklørdag Stenskoven Gulerodshuset 

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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Aktivitetsoversigt 
                   Marts                    April 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1 Troldens Fodspor Slagelse 1   

1 Bøgeskoven Stevns OK 2   

2 
1 

  3   

3 Løbetræning Klubhus kl. 17 4 Lørdagstræning for alle Klubhus 10-12 

5 MærkNæstvedSportsAward Kl. 18.15 5 Stubberup Skov Stevns OK 

6   6   

7 Lørdagstræning for alle Klubhus 10-12 7 Løbetræning Klubhus kl. 17 

8 VTR-afslutning HG Stadion 8   

8 Herlufsholm Skovene  9 Påskeferie  

10 Løbetræning Klubhus kl. 17 10 Påskeferie  

11   11 Påskeferie  

12   12 Påskeferie  

13   13 Påskeferie  

14 Lørdagstræning for alle Klubhus 10-12 14 Harrested  Skovvej TR 

15 Magleby Skov Stevns OK 15   

15 Husk fotokonkurrence  Sidste frist 16 Tekniktorsdag Sprint ZBC Ringsted 

17 Løbetræning Klubhus kl. 17 17   

18   18 Lørdagstræning for alle Klubhus 10-12 

19   19 Oprydning Stenskoven 9-12 TM 

20   20 
 

  

21 Lørdagstræning  for alle Klubhus 10-12 21 Stenskoven-gulerodshus TR 

22 Banelæggerkursus 13-16 Klubhus 22   

22 Sparresholm Skov Stevns OK 23   

24 Løbetræning Klubhus kl. 17 24   

25   25 Lørdagstræning for alle Klubhus 10-12 

26   26   

27   27   

28 Lørdagstræning for alle Klubhus 10-12 28 Herlufsholm-klubhuset TR 

29 Ganneskov Stevns OK 29   

30   30   

31 Løbetræning  Klubhus kl. 17    

 

     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! Ja så gik 2019 med de sidste vintertræningsløb 

og ikke mindst juleløb med efterfølgende frokost. En stor tak 

til fam. Hansen, som endnu engang kreerede sjove udford-

rende nissebaner til alle, der havde lyst- og mod til at prøve, 

hvad de nu havde fundet på ude på Abrikosvej. En stor tak 

for dette arrangement, som jeg desværre var forhindret i at 

deltage i. 
 

Klummen denne gang bliver kort, da det ikke er det store, 

der er sket siden sidst ud over velbesøgte vintertræningsløb, 

som jo fortsætter her i 2020. Dog er der alligevel nyt på 

tapetet, da Anders syntes, vi havde godt af at blive luftet 

straks i det nye år, så der blev holdt Næstvedsprint på et helt 

nyt kort som Svend Erik har tegnet. Løbet blev holdt under 

mottoet ” Når det virkelig skal gå Stærkt”, så der blev løbet 

igennem i Næstveds gader denne lørdag formiddag. Tak for 

initiativet Anders og tak for kortet Svend Erik. Måske er der 

skabt en ny tradition i klubben i dag. 
 

Klubbens lørdagstræning kører stadigvæk – og det er fra 

klubhuset kl. 10. Her i de kolde måneder – janaur og februar 

– diskes derop med boller og varm kakao efter træningen. 
 

Husk generalforsamlingen 4/2 2020. Dagsorden er udsendt. 

 

Vi ses i skoven 
 

Formanden 
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VINTERTRÆNINGSLØBENE 2019-20 
 

Dato Klub Skov Startsted Tekst 

12.01 HOK Annebjerg skov Annebjerg Stræde 1 Nytårsstafet 

19.01 OKR Hvalsø skovene Avnstrup X 

26.01 Sorø Sorø Sønderskov Stationspladsen X 

02.02 Køge Lellinge Overdrevsvej X 

09.02 HOK Stokkebjerg skov  X 

16.02 Køge Vemmetofte Vemmetofte kloster X 

23.02 O-63 Østersø skovene  X 

01.03 Barske Slagelse skovene Antvorskov kaserne Troldens Fodspor 

08.03 HG Herlufsholm skovene HG Stadion Afslutningsløb 
 

Kun de med x-pointmarkerede løb er tællende i den gennemgående konkurrence. 

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 3-4   km. 

- Blå, mini o. 60 år 3-4   km. 

Mellemsvær Gul 4-5   km. 

Let Hvid 3-4   km. 

Begynder Grøn 2-3   km. 
 

Pris 

Kr. 15,- for løbere under 16 år og kr. 30,- øvrige.  
 

Start 

Indskrivning fra kl. 9.45 

Søndage mellem kl. 10.00 – 11.00.  
 

Resultater 

Resultater ophænges. Alternativt lægges på nettet samme dag. 

 

Generelle bestemmelser for VTR-løbene 
 

Der er fri startret på alle baner. 

Dog opfordres løbere der enkelte løb vælger løbe kortere bane, at deltage u.f.k. 
 

Point 

I alle løb får vinderen af en bane 100 point. 

De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere. 

På alle baner opdeles resultaterne i dame og herre, og de får point hver for sig. 
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De 6 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence 

- for Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb. 

Afslutningsløbet er ligeledes tællende. 

- for Sorte, Blå og Gul baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til 

afslutningsløbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit 6 bedste løb omregnet til 

tidshandicap + tid afslutningsløb.  

Hvert mistet point i forhold til de maksimale 600 straffes med et tidshandicap på 10 sek.  

I sæsonen 2019-20 er der i alt 12 tællende løb. 

Banelæggere (max. 2 pr. løb) får tildelt 100 point. 
 

Afslutningsløb - Program/Præmier 

Hvid, Grøn, øvrige under 6 løb og ikke forhåndstilmeldte samlet start kl. 10.30 

Sorte, Blå og Gul baner omvendt jagtstart. Løberne startes med 2 min. startinterval 

afhængig af deres pointplacering, og med den bedst placerede til sidst.  
 

Program 

kl. 09.45-10.15  Indskrivning 

kl. 10.30       Samlet start (Hvid, Grøn, øvrige/under 6 løb og ikke forhåndstilmeldte) 

kl. 10.40 1. start (Sorte, Blå og Gul baner) 

kl. 13-14.30 Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse. 
 

Husk tilmelding til afslutningsløbet via din klub 8 dage før løbet. 
 

Adgang til svømmehal kl. 10-13.  

Pris: Under 15 år kr. 19,- 

 Over 15 år kr. 33,-    
 

 
Henrik og Henriette i skoven 
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Tekniklørdage, en -torsdag & tekniktur 2020  

Arr. af Sorø, Herlufsholm, Roskilde og Holbæk for alle VTR-klubberne  

  

Efter velbesøgte tekniklørdage og svenske teknikture siden 2016, 

gentager vi tekniktrænings-tilbuddet i 2020 for alle løbere i VTR-

klubber på MELLEMSVÆR/GUL eller SVÆR/SORT, 

følgende datoer: lørdage kl. 10-15 + torsdagen kl. 17.30-19.30  

Lørdag den 18. januar 2020: Kompas og skridt – Broby Vesterskov, fra 

krydset Lyngevej/Suserupvej.  

• Kompas – hvordan du holder retning undervejs på strækket og ind 

imod posten  

• Skridt – hvordan du styrer afstand, så du ikke løber for langt – og 

langt nok  

Lørdag den 29. februar 2020: Trafiklys, Angrebspunkt og Vejvalg – 

Stenskoven, fra Gulerodshuset  

• Trafiklys og angrebspunkt – hvordan du opdeler strækket i 

let/hurtig og svær/langsom del  

• Vejvalg – hvordan du vælger det mest optimale stræk imellem 

posterne, bl.a. via trafiklys 

  

                

https://www.google.com/maps/search/krydset+lyngevej+suserupvej+sor%C3%B8/@55.3879977,11.5958062,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/krydset+lyngevej+suserupvej+sor%C3%B8/@55.3879977,11.5958062,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/krydset+lyngevej+suserupvej+sor%C3%B8/@55.3879977,11.5958062,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/krydset+lyngevej+suserupvej+sor%C3%B8/@55.3879977,11.5958062,17z/data=!3m1!4b1
https://goo.gl/maps/odSV3pCHMh3L9qYE7
https://goo.gl/maps/odSV3pCHMh3L9qYE7
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Torsdag den 16. april 2020 kl. 17.30: Sprint – ZBC Ringsted, Eriksvej 4 

i Ringsted  

• Vejvalg på sprintbaner – hvordan du holder fokus på de særlige 

signaturer og barrierer i sprintløb  

• Kortkontakt i sprint – hvordan du undgår at løbe forkert i sprint og 

tabe vigtige sekunder  

Teknikdagenes øvelser vil være makkerøvelser, hvor du løber sammen 

med en anden o-løber.  For at holde fokus på teknikken, er der ingen 

tidtagning og ingen sportident. Medbring gerne tommelkompas. Husk 

eventuelt ekstra varmt tøj, madpakke, drikkedunk, thermokande med en 

varm drik, kage mv.   

 

Vigtigt: Tilmeld dig hver tekniklørdag på det rigtige niveau!  

For GUL/MELLEMSVÆR vil tekniklørdagene have fokus på at opdage 

og få sikkerhed i teknikkerne. For SVÆR/SORT vil der være et 

udfordrende program, med fokus både på de tekniske elementer og på 

Flyd!  

Tilmelding til en tekniklørdag med angivelse om du løber GUL eller 

SORT, senest FREDAG EN UGE FØR til Morten Hass, OK Sorø via 

mortenhass@gmail.com. Deltagelse er gratis. Klubber med mange tilmeldte 

deltagere kan blive pålagt opgaver.  

Yderligere oplysninger fås hos Morten Hass (mobil 52111664), Mette 

Filskov (24871986) fra OK Sorø, Anders Knudsen fra Herlufsholm OK 

(42700179), eller Christine Svendsen fra OK Roskilde (53500753).  

 

TEKNIKTUR :  

Lørdag-søndag 13.-14. juni 2020 i OLOFSTRÖM med super svære baner 

Teknikturene er en lejlighed til at afprøve grænserne for, hvor svære baner 

du kan løbe, med brug af teknikkerne fra de tre tekniklørdage. Turen til 

Blekinge har kørt et par år med succes. 

Afgang fra Sjælland lørdag morgen ca. kl. 7, hjemkomst søndag 

eftermiddag senest kl. 16.   

https://www.google.com/maps/place/55%C2%B025'32.4%22N+11%C2%B046'54.2%22E/@55.425653,11.781721,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.425653!4d11.781721
https://www.google.com/maps/place/55%C2%B025'32.4%22N+11%C2%B046'54.2%22E/@55.425653,11.781721,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.425653!4d11.781721
https://www.google.com/maps/place/55%C2%B025'32.4%22N+11%C2%B046'54.2%22E/@55.425653,11.781721,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.425653!4d11.781721
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• Afprøv grænserne for, hvor svære baner du kan løbe, med brug af 

teknikker fra lørdagene  

• Vælg mellem 3 / 5 / 7 km SUPER SVÆRE/SORTE normale 

orienteringsbaner (ikke teknikbaner)  

• Vi løber sammen i smågrupper på 2-3 løbere. Grupperne er 

matchet hjemmefra, og vi hjælper hinanden igennem banen og 

diskuterer teknikken undervejs (sololøb er også tilladt).   

• Ingen tidtagning, der er fokus på teknik - dog om muligt GPS-

sporing til o-track eller lignende.  

• Fælles overnatning og mad, som klubberne hjælpes ad med. 

Munter GPS-visning lørdag aften   

  

OK Vilse bor i Olofström og har Blekinges lækreste orienteringsterræn, og 

tidligere O-ringen-banelægger Thomas Henmyr ruller igen i 2020 baner ud 

til os i topterrænerne Rammsjön og Alltidhult. I 2020 er det endelig 

lykkedes at leje Ødegården Boafall, som ligger lige ved løbsterrænet med 

plads til overnatning til maksimalt 24 deltagere. Udgift per deltager 

forventes ca. 450 kr. inklusive fælles forplejning, overnatning, og 

naturligvis de to træninger. Hertil kommer kørsel afregnet i bilerne, ca. 500 

kr.  

Tilmelding til mortenhass@gmail.com og betaling af 450 kr. til OK 

Sorø bankkonto: 2300 8980220681 før 1. juni 2020.   

 

 

 
 

 

http://www.hestraif.se/kartarkiv/show_map.php?user=filipgrahn&map=1367
http://www.hestraif.se/kartarkiv/show_map.php?user=filipgrahn&map=1367
http://www.hestraif.se/kartarkiv/show_map.php?user=filipgrahn&map=1367
http://3drerun.worldofo.com/2d/?server=www.o-track.dk&eventid=4731&liveid=1
http://3drerun.worldofo.com/2d/?server=www.o-track.dk&eventid=4731&liveid=1
https://boafall.svenskodegaard.dk/
https://boafall.svenskodegaard.dk/
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Tirsdags-træningsløbene 2020 
 

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

banelægger og hjælpere på selve løbsdagen. 
 

Løbskalender – forår & efterår 2020 

Nedenfor kan du se den foreløbige plan.  

 

Dato Terræn Startsted Bemærkninger 
14.04 Harrested Harrested skovvej  

21.04 Stenskoven Gulerodshuset  

28.04 Herlufsholm Klubhuset  

05.05 Musikbyen Holsted skole Sprint  

12.05   OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

19.05 Kildemarken Kildemarksskolen  

26.05   OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

01.06 Vesterlyng Lyngvej Pinseløb kl. 10 

09.06 Rønnebæk Betonvej  

16.06 Sjølundssletten/Hovedmosen

  

P - Ved Åsen Sct. Hans løb 

 SOMMERFERIE   

18.08 Stenskoven Stenskovvej 166  

25.08 Herlufsholm Slagelsevej 163  

01.09 Stenskoven Gulerodshuset  

08.09 Fruens Plantage Ny Præstøvej 304 OK Sorø 

15.09   OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

22.09   OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

 

Start mellem kl. 17.45 -18.30.  

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

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

træningsløb. 
 

Banelæggere søges – forår & efterår 2020 
 

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 

   

 

 
Nytårs-stafet 2019 hvor Tine og Anders var i hård kamp i 2-mands stafetten.  
De stak af med en 2. plads  
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Banelæggerkursus søndag d. 22.03 kl. 13 – 16 i Klubhuset 
 

Søndag d. 22. 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 Anders 

og Sebastian med som hjælpeinstruktører. 

 

Tanken er, at vi efter en fælles teoretisk instruktion 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. 15.03 til Jesper. 

           Dine baneudkast til dit tildelte tirsdags træningsløb.  

 

Vi ses til en spændende læringsdag. 

 

 
 

Husk, at medbringen 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  

Anders og Sebastian, Hjælpeinstruktører 

 

 

 

mailto:jesperborsting@post.tele.dk
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Ledig plads i Træningsudvalget 
 

Efter i en årrække at have stået for at skaffe banelægger mm til klubbens 

tirsdagstrænings-løb har Morten valgt at udtræde af TRU.  

Vi øvrige medlemmer af TRU vil gerne sige tak for din indsats. Du har 

formået at løfte niveauet på klubbens banelægning, og dermed højnet 

kvaliteten af de gennemførte tirsdagstræningsløb over de senere år. Foruden 

du har udformet en super vejledning til hjælp for komne banelæggere.  

Tak for dine altid konstruktive forslag til forbedringer i det fælles forsøg på, 

at gøre klubbens træning endnu bedre og mere spændende. 
 

Med Mortens udtræden er der nu en plads ledig i TRU. Så har du lyst at give 

en hånd med planlægning og gennemførelse af klubbens træningstilbud, er 

du velkommen til at kontakte Jesper. 
 

Ellers er 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 til den nye sæson efter ny ISSOM 2017-2 norm 
 

Du kan glæde dig til nytegnet O-kort over Herlufsholm - Christiansholm 

Plantage og Sprint kort over Kildemarken samt nyrecogniserede O-kort over 

Stenskoven - Fruens Plantage og Sprint kort over Musikbyen til årets 

kommende træningsløb. Dette takket være flere hundrede timers frivillig 

korttegning hen over vinteren udført af klubmedlemmer.  

Tak til jer alle. 
 

Det nye år byder på tilrettede O-kort efter nyeste ISOM 2017-2 norm på 

følgende O-kort: Harrested - Herlufsholm – Fruens Plantage - Glumsø 

Østerskov – Rønnebæk Overdrev – Stenskoven – Christiansholm Plantage. 

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

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

 

Vi ses i skoven. 

Jesper  
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Stevns OK indbyder til flg. O-løb 2020 

Dato: Skov: Løbsledere: Parkering/Start: 

9/2-20 Faxe Kalkbrud 
Frede Lauritz 

Olsen & Lars 

Carstensen 
Stubberupvej, 4640 Faxe  

23/2-20 
Vemmetofte 

Strandskov 
Kaj Munck & 

Peter Olsen 
Afventer endelig placering  

1/3-20 Bøgeskoven 
Per Steen & 

Lars Galsgaard 
Afventer endelig placering  

15/3-20 Magleby Skov 
Poul-Erik 

Iversen 

& Kim Møller 

Savværket/Skæppelundsvej 

4672 Klippinge 

22/3-20 
Sparresholm 

Skov 
Erik Løvgren & 

Poul Koziara 
Sparresholmvej, 4684 

Holmegård  

29/3-20 Ganneskov 
Grethe & Jørgen 

Larsen 
Afventer endelig placering 

5/4-20 
Stubberup 

Skov 
Lidy & Torsten 

Grange 
Afventer endelig placering  

https://drive.google.com/open?id=1oziJ7Iybp635UVsVxHrWYvoetw_TfdHF&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1S-Qd0LY7qe-WonsYX2mVOL6MtrjSH5Az&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1nG0Mxs83OcDY000P-m88wbqxPzwZ-n3u&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1wGRCVg6us-zgtPdj_zck470C2O91-bYu&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=11yh3zMSEmPAnk2u3b1FKQmglASqOcPJr&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=11yh3zMSEmPAnk2u3b1FKQmglASqOcPJr&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16-T8PFO8z4PF_pGL4PYn4hX9o7erb1Id&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1GEW2PEy6BltlJhrkvsQHq-nDzJ1mehmT&usp=sharing
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Efter afslutningsløbet den 5. april er der fællesspisning og præmie uddeling 

på Restaurant KO & CO, Strandvejen 3, 4654 Faxe Ladeplads, fra kl. 13.15. 

For dem der har behov/langt hjem vil der være mulighed for bad og 

omklædning i Roklubben Viking, Havnevej 10, 4654 Faxe Ladeplads. 

Baner: 
Begynder 

Særlig velegnet til børn og nybegyndere. Banen giver begynderen en tryg og 

sikker start på o-sporten og følger større veje og ledelinjer med få 

orienterings momenter – ca. 3 km. 

Mellemsvær 

Banen for den let øvede eller kort-vante motionist. Mindst et lineært 

vejvalg, flere orienterings momenter og tydeligt opfang nær posten – ca. 4 

km. 

Svær 

3 km, 4 km & 6 km 

Alle tre svære orienteringsbaner for den øvede o-løber hvor banerne er lagt 

med henblik på, at gøre det så vanskeligt som muligt med mange oriente-

rings-momenter. Variation i terræn, stræk-længder og postplacering med 

mange retningsskift – banelængderne er ca. længder. 

Start mellem kl. 9 og 10. 

Fællesstart kl. 9.30 ved afslutningsløbet den 5. april i Stubberup Skov. 

Posterne indsamles kl. 12. 

Startgebyr: Børn og Unge kr. 10,- Voksne (17+) kr. 30,- 

Det kan tilrådes at følge med på vores hjemmeside : 

http://stevns-orientering.dk/ 

 

O-Hilsen 

SV.-Erik 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1ig-dkLARoiTTmzFCtDYNta1dsVTHZmCy&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19PUQFACxmTFFW9Rw9mwUh98aj_Y2Ct8r&usp=sharing
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Resultatet ved divisionsmatchen d. 6. oktober i Grønholt Vang 
 

Det blev til 1 nederlag og 2 sejre i finalerunden af årets divisions turnering. Dermed sikrede 

klubben sig forbliven i 3. division. 
 

Resultat i finalerunden: 
 

Køge OK 6 match point 

HG 4 match point 

HSOK  2 match point 

FSK 0 match point  
 

Klubresultater fra finalerunden: 
 

HG – Køge OK   153-162 

HG – HSOK   159-140 

HG - FSK   172-122 
 

Klubben havde tilmeldt 57 løbere, hvoraf 53 stillede til start. Dette er det største hold, som 

vi har stillet i nyere tid (siden starten af 1980-erne).  
 

Følgende placerede sig i top 3 i de forskellige klasser: 
 

H50 Claus Nr. 3 

H60 Arne Nr. 2 

H80 Niels Nr. 2 

H80 Bent Nr. 3 

H10 Viktor Nr. 3 

H20B Alexander Nr. 1 

H45B Brian Nr. 2 

H-Let Claus Nr. 3 

D40 Helle Nr. 3 

D50 Birgit Nr. 1 

D50 Lone Nr. 3 

D60 Merete Nr. 1 

D10 Silva Nr. 1 

D12B  Julie Nr. 1 

D12B Lisa Nr. 2 

D14 Signe Nr. 1 

D16 Signe Nr. 1 

D20B Katrine Nr. 3 

D21B Anette Nr. 1 

D45B Rita Nr. 3 

D-Let Cassandra Nr. 1    
 

Tak til kagebagerne, som gjorde det muligt at hygge efter løbet før det traditionelle holdfoto 

m.m. 



 19 

Anette vandt ”Henriette-sprinten”,  

idet hun havde hurtigste tid mellem post 3-4 i tiden 1.14.  

 
Ovenfor ses en del af holdet til matchen d. 06.10.2019. 
 

Næste match er d. 17. maj 2020 i nærheden af Allerød 

Vi får brug for alle mand, idet vi skal kæmpe for håneretten blandt nedennævnte lokale 

klubber. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen  

Vores modstander bliver OK Sorø, Holbæk OK og Køge OK.  
 

 

 

Lykke er meget fokuseret – der må være en målpost lige i nærheden. 
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Klubmesterskabet 
 

Den 2. november 2019 blev klubbens mestre fundet ved VTR-løbet i Hvalsø skovene.  

Det var Hvalsø OK som havde lagt nogle gode baner, og der skulle en rigtig mester til at 

vinde.  

I alt deltog 25 løbere fra HG i mesterskaberne. 
 

Om aften blev de nye mestre hædret i klublokalet, efter en velsmagende middag som Peter 

Hansen havde sørget for.  
 

Nedenfor kan du se 4 af de 7 nykårede mestre.  

Pigepokalen;  Ingen.   

Drengepokalen;  Ingen. 

Dame fadet;  Sandra Mundus. 

Herrepokalen;  Sebastian Hansen   

Dame Motion;  Birgit P Børsting. 

Herre Motion;  Jesper Børsting. 

Old Girls;  Susanne Truelsen. 

Old Boys;  Svend Erik Munck. 

Veteran:  Erik Torm. 
 

 
Tillykke til klubbens nykårede mestre.   
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Generalforsamling 4/2 2020 
 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlufsholm 

Orienteringsklub i klublokalet.  
 

Tirsdag d. 4. februar 2020 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 og Henriette) 

  Find-Vej-i udvalg (Erik, Poul og Niels) 

5a.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2019 

5b.  Budget 2020 til orientering 

6.  Evt. indkomne forslag 

7.  Evt. vedtægtsændringer 

8.  Kontingent 2020 

9.  Valg   

  a. Bestyrelse: 

   Formand (Stig Andersen modtager genvalg) 

Sekretær (Sandra Mundus modtager genvalg) 

  Bestyrelsesmedlem (Henrik Mathiesen modtager genvalg) 

  b. 2 suppleanter 

  c. 2 revisorer 

  d. 1 revisorsuppleant 

10.  Valg til udvalg 

  Skovudvalg – Jesper 
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  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 + Henriette 

  Find-Vej-i udvalg Erik + Poul + Niels  

11.  Eventuelt 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Fotokonkurrence 
 

Nu laver vi 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@realregnskab.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 2020.  
 

Klubbens uvildige fotodommere er Anette Bladsen og hendes 3 piger 

Cassandra, Mia og Silva – de er hårde og næsten retfærdige  
 

Der er en æske chokolade til vinderen! 
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Oprydning i Stenskoven 

med efterfølgende hygge om bålet hos ”Mundusserne” 
 

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. 19.04 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   

 
 

Efter oprydningen er vi inviteret til pølser og snobrød over bål hjemme hos Sandra og 

Simon. Vi mødes efter oprydningen i deres have på adressen: Skovvej 32. 

mailto:jesperborsting@ost.tele.dk
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O-Service 
 

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

kalender, 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. 
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Klubtøj på lager, prisliste 

Produkt Trimtex Kämpela 

Overtræksjakke Ingen på lager  
(voksen 749kr/ 
Børnestr. 562kr) 

XS (550kr), 3XL (650kr) 

Overtræksbukser Unisex XL (559kr), W-
size M (559kr) 

Ingen på lager, udgået 

Kortærmet O-bluse Ingen på lager 
( 399kr) 

L (382kr) 

Langærmet O-bluse Unisex: M, L, XL, XXL 
(439kr) 
W-size: M, L, XL, XXL  

XS, S, 130 (405kr) 

Tights Ingen på lager (voksen 
449kr / børnestr 337kr) 

Børnestr: 130, 140, 150 
(213kr) 
Voksen: L str ¾ (213kr) 

O-bukser, lange S, M, L, XL ( voksen 
399kr / børnestr 299kr) 

Ingen på lager, udgået 

 

Desuden kan du købe dette: 

T-shirts, blå: 80 kr. 

På lager: 12/14,    XS,    S,   M,   L.   Andre størrelser kan bestilles hjem 
 

Gl. Blå t-shirt: 50 kr. 

Så længe lager haves: S  
 

Gl. Blå o-buks: 50 kr. 

Så længe lager haves: XS,  L,   XXL 
 

Gl. blå jakke: 50 kr. 

Så længe lager haves: S 
 

Bestilling af tøj fra Trimtex ( størrelser vi ikke har på lager) skal ske senest 

15/1 2020 til runningiscool4u2@gmail.com - og husk at angive om det er 

herremodel (unisex) eller damemodel. 

 

O-hilsner Henriette 

 

mailto:runningiscool4u2@gmail.com
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Lørdagstræning 
 

Godt nytår! 
 

Så er vi klar igen med hygge, o-løb og masse af baner man kan 

løbe. 
 

Vi har søgt om skovtilladelse i Herlufsholm skoven og håber 

derfor at vi nogle lørdage kan lave baner her også. 

Vi har også planer om at benytte Næstved by kortet så der kan 

komme lidt andre løb på programmet . 
 

Håber I er friske til at komme til træning . 
 

Første gang er lørdag den 11. januar. Husk vi starter kl. 10 i 

klubhuset. 

 

Herudover laver Henrik løbetræning hver tirsdag kl. 17 fra 

klubhuset. 

Der vil være baner af forskellig længde – ca 4km, 5km og 10 km. 

Man kommer bare - efter løbet er der lige tid til at hygge snakke 

lidt. 
 

Hilsen Sebastian og Henrik 
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Mærk Næstved Sports Awards 
 

Sæt kryds i kalender torsdag 5. marts 2020 – måske er der nogle fra klubben 

som får medalje/awards? Og så skal vi da være på plads til at klappe, heppe 

og huje  
 

Aftenens program: 

17:00 - 18:30 Spisning 

18:15 Dørene for Publikum åbnes 

18:30 Velkomst 

21:00 På gensyn i 2021 
 

Indstillinger til AWARDS fremsendes til sekretaer@niu.dk senest 22/2-20 
 

Check evt. Deres 

hjemmeside:http://naestvedsportawards.simplesite.com/413761286 

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

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@realregnskab.dk. 
 

 

mailto:sekretaer@niu.dk
mailto:lykke@realregnskab.dk
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Støt klubbens sponsorer!  

 

 
 

 

 


