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Hjemmeside 
 
 
 
 
 

Træningsudvalg 
Løbstilmelder 

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

Jesper Børsting 
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Klubhus adresse:     Herlufsholm Alle 233, 4700 Næstved 
Klubbens hjemmeside:  http://www.herlufsholm-orientering.dk 
Klubbens konto i Spks Sjælland: 6070-1216412 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Redaktørens spalte 
Sommerens klubblad ser dagens lys og selvom klubben holder sommerferie 

er vi en del fra klubben som ses i Halland om få dage. Har du noget på 

hjertet, så husk at maile til mig senest 3/10 2016 på 

Lykke@realregnskab.dk. Alt er velkomment (næsten) - uanset om det er 

stort eller småt, reklame for et arrangement, historier, billeder eller andet. 

Lad os få flere sommer-oplevelser med i næste blad. God sommer til alle  
 

 

Udgivelsesplan for klub-Nyt: 
 

Nummer Deadline Udkommer 

4/2016 3/10 2016 6/10 2016  

1/2017 4/1 2017 8/1 2017 

2/2017 5/4 2017 9/4 2017 

 
 

Indholdsfortegnelse: 
 

s. 4-5    Aktivitetskalender 

s. 6   Formandens klumme 

s. 7   Tirsdagstræning 

s. 8-9   Ungdom/Familietræning 

s. 10   Teknisk træning 

s. 10   Fællesspisning   

s. 11   Indlæg fra Henriette 

s. 12-13 VTR Nat 

 

s. 14-15  Divisionsmatch 17/4 

s. 16    Divisionsmatch 2016 

s. 17    Kom med ud og løb 

s. 18-20  Afholdt Find-vej-i 

s. 21    Støt klubbens sponsorer 

s. 22-23  Klubaften 

s. 24   Årets kylling 
 

http://www.herlufsholm-orientering.dk/
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Aktivitetsoversigt 
            Juli  August  

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1 DOF Juniorsommerlejr OS 

2   2   

3   4   

4   5   

5   6 WMOC i Estland 6-13 august 

6   7   

7   8   

8   9   

9   10 Ungd/fam.træn Klubhuset 17.00-19.00 

10   11   

11   12 Ungdomstr.weekend  

12   13 Ungdomstr.weekend  

13   14 Hareskovstafet Furesøen OS 

14   15   

15 Hallands 3-dages Klubtur 16 TR Stenskoven/Brændesk Banelæg mgl 

16 Hallands 3-dages Klubtur 17 Ungd/fam.træn Klubhuset 17.00-19.00 

17 Hallands 3-dages Klubtur 18   

18   19   

19 Læsø 3-dages OS 20   

20 Læsø 3-dages OS 21 Match Lille Hareskov OS 

21 Læsø 3-dages OS 22   

22   23 TR Herlufsholm/Slagelsev 17.45-18.30 

23   24 Ungd/fam.træn Ll Næstve 17.00-19.00 

24   24   

25   25   

26   26   

27   27 
9 

  

28   28 Divisionsmatch Kongelunde OS 

29   29   

30   30 TR Stenskoven Gulerods OK Sorø deltag 

31 DOF Juniorsommerlejr OS 31 Ungd/fam.træn Klubhuset 17.00-19.00 

     
    TM =  Tilmelding       Fed skrift = arrangement af HG             

    KH =  Klubhuset         FK = Fælleskørsel            

TR  =  Træningsløb - start ml. 17,45-18,30   VTR = Vintertræningsløb 10-11 

    X    =  Tællende løb i VTR                          OS = TM via O-service 
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Aktivitetsoversigt 
 

September                 Oktober 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   2 Trail på Klinten –Liselund Slot og Park 

2   2 E-løbet HG Stadion Kl. 11.00 

3 DM Mellem Mols Bjerge OS 3   

4 Midgårdsorm Ørnbjerg M OS 4 Klubaften 18-21 

5   5 Ungd/fam.træn Fruens Pl 17.00-19.00 

6 TR Herlufsholm/klubhu Fællesspisnin 6   

7 Ungd/fam.træn Holsted  17.00-19.00 7   

8   8 Teknik-træning Info kommer 

9   9 DM Hold Svanninge Bjerge OS 

10 DM Stafet Gribskov N/Ha OS 10   

11 DM Lang Gribskov/Harag OS 11   

12   12 Ungd/fam.træn Klubhus 17.00-19.00 

13 TR Fruens/Bents Hoved 17.45-18.30 13   

14 Ungd/fam.træn Klubhus 17.00-19.00 14   

15   15   

16   16 Kredsløb St. Hareskov OS 

17   17   

18 Div.match op/ned Kårup  OS 18   

19   19   

20 TR med OK Sorø FK kl. 17.00 20   

21 Ungd/fam.træn Abrikos 17.00-19.00 21   

22   22   

23   23 Kredsløb Ravnsholt Skov OS 

24 Rebild 2-dages Rold Mos OS 23 Oktoberfejden Læsø Klitpla OS 

25 Rebild 2-dages Rold Mos OS 25 Natløb Fruens Plantage 19.00-19.30 

25 Div.match op/ned Rude S OS 26   

27 TR med OK Sorø FK kl. 17.00 27   

28 Ungd/fam.træn Klubhus 17.00-19.00 28   

29   29 Klubmesterskab VTR-løb 

30   29 Høst Open Rytterknægten OS 

 
  30 Høst Open Hammeren OS 

  

     TM =  Tilmelding                   Fed skrift = arrangement af HG 

    KH =  Klubhuset         FK =  Fælleskørsel           

TR  =  Træningsløb - start ml. 17,45-18,30   VTR = Vintertræningsløb 10-11 

    X    =  Tællende løb i VTR                           OS = TM via O-service 
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Formandens klumme 
 

Sommertid er klummetid, så et lille skriv til klubbladet skal der også være 

tid til, selvom det ganske danske land er ferieramt på fuld tid. 

Hvad er der så sket i vores lille klub siden sidst: Ikke meget, men alligevel. 

Tirsdagstræningerne er gået på sommerferie, igen i år med et hyggeligt Sct. 

Hansløb afviklet af og hos familien Hansen. Tak for en hyggelig aften i 

grilkullenes skær. 

Der er endelig kommet hul igennem til klubdragter, så skynd jer at bestille. 

Man kan stadig købe det gamle klubtøj til favorable priser, hvis man 

mangler kluns til træningsløbene. (Spørg Henriette) 

Ferien byder på klubtur til Hallands 3-dages, så her er vi en del, der ses. 

Andre drager ud i den store verden for at prøve lykken i de fremmede skove, 

god tur til alle jer, vi håber I skriver lidt om oplevelserne til klubbladet. 

August måned byder på WMOC i Estland, også her er klubben pænt 

repræsenteret. 

Husk for øvrigt at tllmelde jer til divisionsmatch 28/8. Vi skulle gerne være 

rigtig mange, så vi kan stille løbere på alle baner og aldersklasser. 

Helle og Sebastian laver ungdomstræningsweelkend (måske klummerekord 

for lange ord) 13-14 august med overnatning og hovedsæde i HG-klubbens 

lokaler. Her er de andre vintertræningsklubbers unge løbere inviteret med, 

så vi håber på stort deltagerantal. 

Ellers er der vel bare tilbage, at ønske alle en rigtig god sommer. Vi ses i 

skoven. 
 

Formanden 
 

 
Der grilles efter Sct. Hans løb 
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TIRSDAGSTRÆNING 
 
Starttid: kl. 17.45 – 18.30. 

Baner: ca 2 – 3 km. let  +  4 – 5 km. mellemsvær + 6 – 7 km. svær. 

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

Tjek startsted for OK Sorø’s løb på deres hjemmeside: www.oksorø.dk    
 

Dato Terræn Startsted Bemærkninger Banelægger 

16.08 Stenskoven Brændeskuret  BANELÆGGER 

MANGLER 

23.08 Herlufsholm Slagelsevej  Peter Karberg 

30.08 Stenskoven Gulerodshuset OK Sorø Anders Knudsen og 

Tine Meyhoff 

06.09 Herlufsholm Klubhuset Fællesspisning 

efter løb 

Lykke Berg og 

Henrik Mathiesen 

13.09 Fruens 

Plantage 

Bents Hoved  Rita og Morten 

Løjmand 

20.09 Kommer senere  Fælleskørsel fra 

klubhus kl. 17. 

OK Sorø 

27.09 Kommer senere  Fælleskørsel fra 

klubhus kl. 17. 

OK Sorø 

25.10 Fruens 

Plantage 

 Natløb - start kl. 

19-19.30 

Jesper Børsting 

02.10 

 

29.10 

10.12 

Klinteskoven 

 

 

Rådmandshave 

Liselund 

 

 

Klubhuset 

Trail-run 

 

Klubmesterskab, 

kl. 13.00 Juleløb 

Anders Knudsen og 

Tine Meyhoff 

VTR-løb 

Familien Hansen 

 

Klubben mangler banelægger til tirsdagstræning  16/8. Har du lyst til at stå for 

dette træningsløb? – så skynd dig at kontakte Lykke på Lykke@realregnskab.dk 

eller på mobil 25566180 . 

Hvis du ikke har prøvet det før, eller er lidt usikker, så finder vi i fællesskab en af 

de ”garvede løbere” i klubben til at være med og hjælpe med banelægning. 

Vær med til at give klubbens medlemmer en god oplevelse, så vi kommer i skoven 

til hygge, dejlige stunder, naturoplevelser og ikke mindst lidt træning…  

 

NB! Hvis vi ikke finder en banelægger til træningsløbet i Stenskoven 16/8 

senest 10/8 bliver løbet aflyst og der er i stedet alm løbetræning fra klubhuset 

kl. 18.00. Der kommer besked herom på mail, på Facebook og på klubbens 

hjemmeside. 

 

 

http://www.oksorø.dk/
mailto:Lykke@realregnskab.dk
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Ungdoms-/Familietræning 
 

Lidt om den kommende sæson, der er en del vigtige datoer, som I meget 

gerne må få skrevet i kalenderen allerede nu, så vi kan samle så mange 

ungdomsløbere som muligt. 
 

Vores onsdagstræning begynder igen onsdag d. 10. august kl. 17.00 fra 

Klubhuset. Herefter træner vi hver onsdag indtil efterårsferien, efter ferien 

er der indendørstræning på Holsted skole. 

 

I weekenden d. 12 – 13 august afholder vi i Herlufsholm en trænings-

weekend for ungdomsløbere, hvor vi også inviterer løbere fra vores 

naboklubber. Vi mødes fredag d. 12. august kl 17.00 og slutter lørdag d. 13. 

august kl. 13.00. Der kommer snart indbydelse, men sæt stort kryds i 

kalenderen  
 

Sæsonen byder også på forskellige mesterskaber, som vi håber mange af jer 

kan deltage i. Alle kan deltage også til f.eks. DM, I bliver tilmeldt de baner 

som passer til jeres niveau. 
 

Sæt kryds i kalenderen til følgende: 
 

Søndag d. 28. august 2016:   Divisionsmatch 

Lørdag d. 3. september 2016:   DM Mellem, Mols Bjerge 

Lørdag d. 10. september 2016: DM Stafet, Gribskov 

Søndag d. 11. september 2016:  DM Lang, Gribskov 
 

Søndag d. 18. eller 25. september er der yderligere en divisionsmatch, den 

endelige dato er afhængig af resultatet d. 28 august. 
 

Glæder os til at se jer til masser af sjov træning og sensommerens mange 

gode løb 
 

o-hilsner fra Henrik, Sebastian og Helle 
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Ungdoms-/Familietræning 

 

Onsdagstræning august – oktober 2016 

Dato Terræn Mødested 

d. 10. august Susådalen Klubben 

D. 17. august Rådmandshaven Klubben 

D. 24. august Lagunestien Lille Næstved skole 

D. 31. august Rådmandshaven Klubben 

D. 7. september Musikbyen Holsted skole 

D. 14. september Rådmandshaven Klubben 

D. 21. september Sjølundssletten Abrikosvej 

D. 28. september Rådmandshaven Klubben 

D. 5. oktober Fruens Plantage Bents Hoved 

D. 12. oktober Rådmandshaven Klubben 

 

 
Cassandra i aktion ved klubbens Sct. Hans Løb 
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Teknisk træning lørdag d. 08.10 
 

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 08.10 for hele dagen. Her arbejdes der 

nemlig på, at lave en heldags undervisning i O-teknik med både teori og 

praktiske øvelser. 
 

Kursus dagen henvender sig til O-løbere, som kan klare mellemsvær eller 

sværer orientering. 
 

Nærmere oplysninger vil blive slået op på hjemmesiden når program er 

endelig fastlagt. 
 

TRU 
 

Fællesspisning efter træning tirsdag 6/9 2016 
 

Efter løbet 6/9 2016 står klubbens mesterkok (aka Lone Jørgensen) klar med 

en varm ret (også en børnevenlige en af slagsen) med frisk salat og brød. 

Dertil en øl eller sodavand. Prisen er kr. 25,- pr. næse som tilskrives din 

løbskonto og opkræves sammen med næste kontingent. 
 

Kom og vær med til klubhygge. Sidste frist for tilmelding er 2/9 2016 til 

Lykke på lykke@realregnskab.dk. 
 

 

mailto:lykke@realregnskab.dk
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DM i orienteringsløb, september 2016. 

I september er der tre muligheder for at deltage i DM:  

3/9 DM Mellem i Mols Bjerge 

10/9 DM Stafet i Gribskov Nord og Harager Hegn 

11/9 DM Lang i Gribskov Nord og Harager Hegn. 

Hvem kan deltage? 

Ingen undskyldning  - du kan deltage hvis du er medlem af klubben ( ikke passive 

medlemmer). 

Hvad koster det og hvordan tilmelder jeg mig? 

Klubben betaler for ungdomsløberne. Du kan se priserne for de enkelte løb på O-

service,  når du alligevel er blevet nysgerrig efter at vide mere 😉 

Hvordan med løbslængder?  

Ved DM skal banelæggeren forsøge at lægge en bane svarende til en defineret 

vindertid,  hvilket betyder at banen er laaaang når terrænnet er let, og lidt kortere 

end sædvanligt, når terrænnet er svært. De endelige banelængder angives på 

instruktionen.  

Hvad nu hvis jeg gerne vil løbe stafet, men mangler en til holdet? 

Så spørg mig 😊 

- vi har stafetsamarbejde med O-63, så det skulle være muligt at stille hold. 

Håber vi ses til DM-løbene i september  

O - hilsner Henriette Hansen ☺  

 
Merete vandt sølv ved DM ultralang på Rømø. 
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Nat-Orienteringsløb på Syd & Vestsjælland – 

3 tirsdage i efteråret 2016 
 

 
 

Dato 4. oktober 11. oktober 25. oktober 

Skov Fælleden Grydebjerg Fruens Plantage 

Klub Holbæk OK OK Sorø Herlufsholm OK 

Startsted Arenavej 1 Panasvej Bents Hoved 

Kontaktperson Bjark Bo Christensen 
20263437 

Jesper M Jespersen 
30252170 

Jesper Børsting 
55739085 

 

Baner (ej kønsopdelt) 

Svær, Sort. 6-7 km  

Svær, Sort. 4-5 km  

Let, Hvid.   ca. 3km (skygning tilladt) 
 

Starttid  

Tirsdage kl. 19.00-19.30. Poster indsamles fra kl. 21.00.  

Starttiden er fastsat af hensyn til hjemtransport på en hverdagsaften for 

løbere og arrangører.  
 

Startgebyr 

25 kr. - dog kun 10 kr. til og med H/D -16, inklusive hele det kalenderår, 

hvor man fylder 16 år. Præmier finansieres af startgebyret ved finaleløbet, 

der arrangeres af de tre klubber på skift. 
 

Pointsystem, resultater og tidtagning 

I alle løb får vinderen af en bane 100 point. De efterfølgende løbere får 

fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere. Banelægger får tildelt 

100 point.  
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Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 2 bedste løb nedrundet 

til heltal – dog får alle deltagere i finaleløbet 10 bonuspoint.  

Resultater sendes til Anton Lauritzen, HOK (anton@teamlauritzen.dk) og 

pointstilling offentliggøres på holbaekorientering.dk.  

Tidtagning med sportident, evt blot strimmelprinter.  

Finaleløbet har indskrivning fra kl. 18.45, samlet fællesstart kl. 19.15 for 

alle tre baner. De sorte baner er gaflede.  

Præmier til vindere overrækkes kl. 20.45. 
 

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

 
 Filip og Anders nørder kort på højt plan efter løbet på Vesterlyng 

mailto:anton@teamlauritzen.dk
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Resultatet ved divisionsmatchen d. 17 april i Grønholt Hegn 
 

Det blev til 2 sejre og 1 nederlag i 1. runde af årets divisions turnering. 

Dermed har klubben sikret sig et godt udgangspunkt før 2. rundekampene 

om hvorvidt vi skal i op- rykningsmatch til efteråret. Det er derfor 

afgørende, at vi til næste match stiller med så mange og så stærke løbere 

som muligt. 

 

2.runde matchen løbes søndag d. 28.08 i Kongelunden på Amager. Her 

bliver vores modstandere på ny Ballerup, FSK 

(FirmaSammenslutningenKøbenhavn) og HSOK (Helsingør). 

 

Finalerunden løbes enten søndag d. 18.09 i Kårup ved Holbæk (Oprykning) 

eller d. 25.09 ved Søllerød (Nedrykning). 

 

Stillingen efter 1. match: 

 

Ballerup 6 match point 

HG        4 matchpoint 

FSK        2 matchpoint 

HSOK        0 matchpoint 

 

Klubresultater: 

 

HG – Ballerup    91-126 

HG - HSOK  108-101 

HG - FSK   108-96 

 

Klubben havde tilmeldt 43 løbere, hvoraf 42 stillede til start. Dermed 

stillede vi med det mindste hold blandt de 4 klubber. Heldigvis klarede 

vores løbere sig godt med flere placeringer i top 3, også var der god brede 

længere nede af resultatlisten, som trak de sidste point hjem. 

 

Følgende placerede sig i top 3 på de forskellige baner: 

 

Bane H1 H17-35 Ole   Nr. 1 

BaneH6 H14-16 Magnus Nr. 1 

Bane D1 D17-35 Henriette Nr. 3  



 15 

Bane D2 D40-49 Birgit  Nr. 2 

BaneD4 D60-69 Merete  Nr. 1 

BaneD7 DB Rita  Nr. 3 

Bane D8 DC Ilsabe  Nr. 2 

   Katrine  Nr. 3 

Bane 9 Begynder Oliver  Nr. 1 

   Karoline Nr. 2 

   Anna Louise Nr. 3 

  

Tak til kagebagerne og præmiegiverne, som gjorde det muligt at hygge efter 

løbet før det traditionelle holdfoto og lodtræknings-præmierne m.m. 

 

 
 

Ovenfor ses en stor del af holdet til matchen d. 17.04.2016. 
 

”Henriettes spurt præmie” blev vundet af  Sebastian for hurtigste opløbstid !   
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Kontingent 
 

Der er sendt kontoudtog ud til alle medlemmer og har du ikke allerede 

indbetalt til klubben, bedes du gøre det snarest. Klubbens bankkonto er 

6070-1216412. 

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

Lone på Lone@realregnskab.dk. 

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

Divisionsmatcher 2016 
  
Klubben deltager igen i år i divisionsturneringen, og igen i år er vi placeret i 3. 

division. Dermed skal vi løbe endu en indledende runde: 

 

søndag d. 28.08 i Kongelunden 

 

Vi får brug for alle til forsvar af klubbens farver. Vi skal konkurrere på 17 baner, 

og der er brug for hele 44 tællende løbere. 

 

Vores modstandere i 3. division: 

 

Ballerup (nedrykker fra 2. div.) 

FirmaidrætStorKøbenhavn 

Helsingør 
 

Husk tilmelding til Tine, Tlf. 28432131 eller via O-service. 

Tilmeldingsfrist er 19/8 2016. 
 

Der er mulighed for samkørsel fra klubhuset i egne personbiler. Afgang kl. 7.45.   
 

 
Ungdom/Familietræning fra Holsted Skole 

mailto:Lone@realregnskab.dk
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KOM MED UD OG LØB 
 

Vi er et par stykker i klubben som vil forsøge os med et nyt tiltag.  

Dette tiltag går ud på, at få flere af klubbens ungdomsløbere og nyere løbere med 

ud til stævner i weekenden. 

Vi vil derfor i starten af en måned maile rundt til alle medlemmer hvilke løb vi skal 

ud til (udover træningsløb) i weekenderne i den efterfølgende måned - og der er 

mulighed for at melde sig til samkørsel sammen med os fra klubben. 

Vi løber selv åbne baner ved disse løb og har derfor fri start. 

Det giver os god mulighed for at hjælpe jer i gang og få sendt jer godt i skoven. Vi 

tager klubbens banner med hver gang - så på  stævnepladsen kan man altid se hvor 

vi holder til. (feks når i er kommet i mål)  

Ved alle løb er der lette, mellemsvære og svære baner – så alle kan være med. 

Alle venter på hinanden og hepper hinanden i mål  
 

Du kan melde dig til løbet via o-service (hvis du har adgang) eller maile til H-

mathies@godmail.dk eller Lykke@realregnskab.dk . Og ved fælleskørsel mailes 

også til enten Henrik eller Lykke. 
 

Løbere over 18 år betales typisk ca. 90,- pr. løb (sættes på din løbskonto) samt 25 

øre pr km ved samkørsel. (kørsel afregnes pr gang til chauffør) 

Løbere under 18 år deltager gratis i løb og kørsel (betales af klubben). 
 

Det er en god ide at have skiftetøj og sko med, samt en madpakke og lidt at drikke. 

Nogle gange er der en kiosk ved løbet – men det er ikke altid og udbuddet svinger 

lidt.  
 

Den første måned (august) 

14/8 2016  2 mands stafet i Nørreskoven v/Furesøen eller åbne baner (alm o-

løb). Tilmeldingsfrist 5/8 2016.  

28/8 2018 Divisionsmatch hvor hele klubben deltager (dette løb er gratis for 

alle klubbens medlemmer) Tilmeldingsfrist 19/8 2016. 
 

Løb i september mailes ud i starten af august 2016  
 

Er du/i i tvivl – kontakt os endelig på mail eller på mobilos. Henrik: 20647819, 

Lykke 25566180. 
 

Vi håber at rigtig mange har lyst til at tage med ud og træne og vi har fået tilsagn 

fra flere klubmedlemmer om at de gerne vil lægge bil til – så hold jer ikke tilbage 
 
 

Hilsen Henrik, Lykke og Lone 

 

mailto:H-mathies@godmail.dk
mailto:H-mathies@godmail.dk
mailto:Lykke@realregnskab.dk
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Find-vej-i 
 

Vi havde i år lavet Find-vej-i både til skolernes find-vej-i dag 27/4 i Fruens 

Plantage og til den almindelige Find-vej-i 30/4 med start fra Axeltorv og på 

Stevns Fortet. Så der var nok at se til i den uge.  

Vi var mig selv, Lone og Lykke som var tovholdere på de første 2 

arrangementer og Svend-Erik stod for arrangementet på Stevns Fortet.  

Faktisk blev der 30/4 indviet hele 2 nye ruter, da Svend-Erik havde lavet 

Find-vej-i på Stevns Fortet og Erik Torm havde lavet Find-vej-i i 

Rådmandhaven. Så nu har klubben føjet 2 nye ruter til vores i forvejen 

imponerende find-vej-i beholdning. 

Der første udfordring var at få informationerne ud til skolerne sådan at de 

blev opmærksomme på arrangementerne.  

Det lykkedes til fulde, da vores endelige mål var at få 200 elever i skoven, 

og da der pludselig var 250 elever tilmeldte, måtte vi lukke tilmeldingen i en 

fart! 

Da vi er selv er grønne mht så mange deltagere, måtte vi søge råd og 

vejledning hos Jan Truelsen som har været tovholder ved lignende 

arragnementer tidligere. Det er virkelig rart at man i klubben kan trække på 

erfarne kræfter  
 

 
Skolernes-find-vej-i dag var en stor succes med mere end 200 elever i Fruens Plantage. 
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Vi havde aftalt med de gule spejdere at vi lånte deres hytte i Fruens Plantage 

og det var super godt til stævneplads. Herudover havde DOF sponseret 

flaskevand og præmier og Bilka sponserede frugt til alle elever. 

På trods at et rigtigt møgvejr mødte flere end 200 elever op, og deltog 

engageret i stævnet. Vi havde lavet en almindelig orienteringsbane på 3 km 

med 26 poster  på, og herudover havde vi lavet 2 sprintbaner. Især 

sprintbanerne fik konkurrencegenet frem i mange elever og også i nogle 

enkelte lærere. 

Vi blev lidt bekymrede under planlægningen for om vi var nok hjælpere – 

for det var jo en helt almindelig arbejdsdag det blev afholdt. Men det viste 

sig uden grund for i løbet af meget kort tid havde Lise, Hanne, Allan, 

Anders, Erik og Lena meldt sig og der var god brug for alle. Tusind 

millioner tak – det gik super godt  
 

 
Stemningsbillede fra Skolernes find-vej-i. Vådt men godt... 
 

Ved den almindelige find-vej-i på Axeltorv anvendte vi det nyligt 

opdaterede bykort samt det nye kort over Rådmandhaven som 

orienteringsløb og herudover havde vi lavet en kort sprint. Der var stor 

interesse, mange var forbi og hente kort – men en del tog det med for at gå 

turen på et andet tidspunkt. En spejdergruppe var forbi og brugte vores 

arrangement i forbindelse med en weekendtur. Der var noteret ca 70 
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deltagere, og her var ikke noteret alle dem som var forbi og nappe materiale 

til en senere gåtur – og dem var der også en del af. 

Sydbank sponserede flaskevand, Kvickly sponserede frugt og Spejdersport 

lavede bål med hjemmelavet suppe. 

Også her var der stor tilslutning fra klubbens medlemmer – tak til Henriette, 

Stig, Ruth, Bent, Erik, Lena og Helmuth som hjalp til på Axeltorv. Og tak til 

Lene, Frede, Lise og Stig som hjalp til på Stevns Fortet. (jeg håber vi har 

husket alle) 
 

Selvom vi som tovholdere er noteret som igangsættere, så vil vi understrege 

at arrangementerne ikke ville blive til noget, hvis ikke der var opbakning fra 

klubben. Og vi har fået mange gode input fra hjælperne. 
 

Vi er helt sikkert på igen næste år  
 

O-hilsen Henrik, Lykke og Lone 

 

 
Find-vej-i på Axeltorv 
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Støt klubbens sponsorer! 
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Klubaften tirsdag 4/10 2016 
 

Den 4/10 2016 kl. 18.00-21.00 afholder vi klubaften i klublokalet.  
Temaet er ”Fremtidsvisioner”.  
Hvad vil vi med klubben? Hvad skal der satses på? Hvilken vej og hvilket tempo? 
Nedenstående er blot forslag til mål og delmål. Skal der satses på den ”Åbne 
Skole”, er der mange medlemmer som vil holde klubben ”Status Quo”? eller så 
meget andet. Læg gerne hovederne i blød, vær med til at ”styre” klubben i en 
retning og få indflydelse på klubbens fremtid. 
 Vi starter med spisning kl. 18.00 (gratis for alle medlemmer) og kl. 19.00 drøfter 
vi mål og visioner.  
Pga madlavning er der tilmeldingsfrist til spisning senest 30/9 2016. Tilmelding til 
Lykke på Lykke@realregnskab.dk. 
 

Overordnede målsætninger 
- At give alle medlemmer af Herlufsholm mulighed for at dyrke orientering 

på det niveau, som lysten og ambitionerne rækker til. 

- Til stadighed at være en attraktiv klub hvor det sociale og sportslige er i 

top. 

- Til stadighed at være en klub der er kendt for at lave kvalitets-

arrangementer. 

- At gå foran i samarbejdet med de øvrige klubber i Region Sjælland om 

træningsløb, natløb, vintertræningsløb m.m. 

- At skabe grundlag for en bred og aktiv ungdomsafdeling. 

- At inddrage klubbens medlemmer aktivt i løsning af praktiske og 

ledelsesmæssige opgaver gennem løbsarrangementer og udvalgsarbejde. 

Delmålsætninger 
- At tilbyde klubbens medlemmer et attraktivt klubhus. 

- At opnå en fornuftig balance mellem unge og ældre løbere (minimum 20 

% under 21 år) af begge køn (kvinder minimum 40 %). 

- At ligge i 3. division i divisionsturneringen. Eller skal vi måske arbejde på 

at rykke op i 2. division i løbet af feks 5 år? 

- At tiltrække nye medlemmer så der sikres  en stabil medlemsskare på 

minimum 100 medlemmer – eller skal vi satse på at udvide til feks. 130-

140 medlemmer? 

mailto:Lykke@realregnskab.dk
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- At skabe et fælles træningsmiljø. 

- At sikre et fortsat godt forhold til de private skovejere, så medlemmerne 

kan tilbydes minimum 5 forskellige løbsterræner. 

- At revidere mindst 3 orienteringskort om året, så der kan tilbydes o-kort 

af max. 3 års alder. 

- At klubben til stadighed er opdateret i edb-mæssig henseende til 

afholdelse af løbsarrangementer, med både instruktører, programmer og 

udstyr. 

- At være synlige i byen via deltagelse i Find vej i, Outdoor Festival, -

Foreningernes Dag, Familie-Orientering mv. 

 

-  
Outdoor-festival med Spejdersport. Vindere af lørdagens præmier. 
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ÅRETS PÅSKEKYLLING 
 

 
 

Årets kylling gik i år til Jesper Børsting.  

Niels Lyhne og Torben Kristensen er de hårde dommere og valget faldt  

på Jesper da han ved Påskeløbene i Kolding løb H45AK (kort bane). 

Tillykke til Jesper  

 


