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Klubbens bestyrelse valgt på generalforsamling 4/2 2019 
 

 

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@realregnskab.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: h-mathies@godmail.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@realregnskab.dk
mailto:h-mathies@godmail.dk
mailto:a.j.knudsen@mail.tele.dk
mailto:s.abrikosvej@live.dk
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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 
Endnu Klubblad er på gaden  Har du noget på hjertet, så husk at maile til 

mig senest 4/7 2019 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  

3/2019 4/7 2019 7/7 2019 

4/2019 3/10 2019 6/10 2019 

1/2020 4/1 2020 7/1 2020 

 

Indholdsfortegnelse: 
s. 4-5 Aktivitetskalender 

s. 6 Formandens klumme 

s. 7-8 Banelægning 2019 

s. 9-10 Indbydelse Sprint 7/5 

s. 11 Sct. Hans løb 

s. 12-14 Sprintsæson 2019 

s. 14 Skole-OL 

s. 14 Kontingent 

 

 

s. 15-16 Teknikeventyr i Sverige 

s. 17 Udskift i træningsudvalg 

s. 18 VTR-afslutning 10/3 

s. 19 Nyt fra ungdomstræning 

s. 20 Vinder i DM ultralang 

s. 21 Klubbens sponsorer 

http://www.herlufsholm-orientering.dk/
mailto:Lykke@realregnskab.dk
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Aktivitetsoversigt 
           April  Maj  

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1   

2 Herlufsholm, Slagelsevej TR + UT 2   

3 Indendørstr 17.30-19.00 Holsted Skole 3 Børn/ungdom/begyndertr Klubhus kl.16 

4   4   

5   5   

6 Oprydning i Stenskoven TM Jesper 6   

7 Kræmmergård Skovdistrikt Stevns O 7 Mogenstrup, Fladsåhallen TR 

8   7 Se indbydelse  

9 Glumsø, Skullerupvej TR + UT 9   

10 Indendørstr 17.30-19.00 Holsted Skole 10 Børn/ungdom/begyndertr Klubhus kl. 16 

11   11   

12   12   

13   13   

14 Divisionsmatch TM 5/4 14 Sønderskov N, Ringstedvej TR + FK 

15   15   

16   16   

17   17 Børn/ungdom/begyndertr Klubhus kl. 16 

18 Påskeløb TM 18   

19 Påskeløb TM 19   

20 
0 

Påskeløb TM 20   

21   21 Næstved C., TR  

22   21 Sortebrødregade  

23 Herlufsholm, Klubhuset TR + UT 22 HG laver Skole-OL Fruens Plantag 

24   23   

25   24 Børn/ungdom/begyndertr Klubhus kl. 16 

26 Ungdom/begyndertrænin Klubhus kl. 16 26 
 

  

27   27   

28   28 Slagelseskovene, TR + FK 

29   28 Arnehavehus  

30 Stenskoven Gulerodshuset TR + UT 30   

   31 Børn/ungdomm/begynder Klubhus. Kl. 16 

 

    TM =  Tilmelding       Fed skrift = arrangement af HG             

    KH =  Klubhuset         FK = Fælleskørsel            

TR  =  Træningsløb – start ml. kl 17.45-18.30  
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Aktivitetsoversigt 
                    Juni                     Juli 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1 sommerferie  

2   2 sommerferie  

3   3 sommerferie  

4 Fruens Plantage TR 4 sommerferie  

4 Ny Præstøvej 304  5 sommerferie  

6   6 sommerferie  

7 Børn/ungdom/begyndertr Klubhus kl. 16 7 sommerferie  

8 Teknikeventyr i Sverige TM 15/5 8 sommerferie  

9 Teknikeventyr i Sverige TM 15/5 9 sommerferie  

 
Se indbydelse  10 sommerferie  

10 Vesterlyng, Lyngvej Pinseløb 11 sommerferie  

12   12 sommerferie  

13   13 sommerferie  

14 Børn/ungdom/begyndertr Klubhus kl. 16 14 sommerferie  

15   15 sommerferie  

16   16 sommerferie  

17   17 sommerferie  

18 Fruens Plantage TR 18 sommerferie  

18 Sct. Hansløb, se indbydel  19 sommerferie  

20   20 
 

sommerferie  

21 Børn/ungdom/begyndertr Klubhus kl. 16 21 sommerferie  

22   22 sommerferie  

23   23 sommerferie  

24   24 sommerferie  

25   25 sommerferie  

26   26 sommerferie  

27   27 sommerferie  

28 Børn/ungdom/begyndertr Klubhus kl. 16 28 sommerferie  

29   29 sommerferie  

30   30 sommerferie  

 
  31 sommerferie  

 

     TM =  Tilmelding                   Fed skrift = arrangement af HG 

    KH =  Klubhuset         FK =  Fælleskørsel           

TR  =  Træningsløb - start ml. kl 17.45-18.30  
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Formandens klumme 
 

Så er det atter blevet klummetid. Det er fantastisk, at vi kan 

blive ved med at have et klubblad. Det er der mange klubber, 

der er misundelige på. 

Lige hjemkommet fra DM Ultralang, hvor klubben fik en 

danmarksmester, da Lise var hurtigst i d. 35. Tillykke med 

det. 

Vintertræningsløbene er afsluttede og tirsdagstrænings-

løbene er begyndt. Der er banelæggere til alle løb, men hvis 

du har lyst til at hjælpe med banelægningen, så kontakt 

Morten, som så vil sætte dig i forbindelse med en 

tirsdagsbanelægger. 

Efter vintertræningsløbene har flere af klubbens løbere 

deltaget i karruselløbene arrangeret af Stevns 

Orienteringsklub. Dette er udmærkede træningsløb i skove 

som vi ikke plejer at komme i. 

Divisionsmatch på søndag. 3. division kalder. Vi stiller med 

39 løbere, så vi får det svært, men alle vil gøre deres bedste, 

så håbet er lysegrønt, ligesom bøgeskoven begynder at 

blive. Det er mit håb, at det er på grund af, at det er 

palmesøndag der ikke er flere tilmeldte, så næste gang er vi 

helt sikkert mange flere. 

Så har der for resten også været afholdt generalforsamling. 

Her blev der skiftet ud på kassererposten idet Lone gik af og 

Lykke kom til. Herfra skal lyde et velkommen tilbage til 

Lykke og en stor tak til Lone. Jesper stoppede også og i 

stedet er Sebastian indtrådt, også en stor tak til Jesper og 

et ligeså stort velkommen til Sebastian. 

Husk: Skoven er vor 

Vi ses derude. 

Vh 

Stig 

 



 7 

Banelægning 2019 
 

Træningsudvalget kan næsten ikke få armene ned... 

Det er i år lykkedes at finde banelæggere til samtlige baner 

inden foråret er løbet i gang. Flere hjælpere har ligeledes 

meldt sig på banen for at øve både det teoretiske og 

praktiske sammen med andre banelæggere. 

Der skal således lyde en stor tak til de som fandt tiden til 

det, men også jer andre som forsøgte. 

Vi ses i skoven. 

  

Træningsudvalget 

 
Dato Terræn Mødested Bem. Banelæggere 

Ansvarlig Hjælper(e) 

16.03 Banelæggerkursus Klubhuset Møde Træningsudvalgt - 

02.04 Herlufsholm Slagelsevej 163  Birgit Børsting Bent Børsting 

09.04 Glumsø Skullerupvej  Henrik 

Mathiesen 

Jan Bigler 

23.04 Herlufsholm Klubhuset OK Sorø Morten Løjmand Rita 

Christensen 

30.04 Stenskoven Gulerodshuset  Frede Scheye Lise 

Andersen 

07.05 Mogenstrup Fladså Hallen Sprint Jesper Børsting  

14.05 Sønderskov N Ringstedvej  OK Sorø - 

21.05 Næstved C Sortebrødregade Sprint 

OK Sorø 

Anders Knudsen  

28.05 Slagelse Skovene Arnehavehus  OK Sorø - 

04.06 Fruens Plantage Ny Præstøvej 304  Tine Meyhoff P. Susanne 

Tanderup 

10.06 Vesterlyng Lyngvej  Pinseløb OK Roskilde - 

18.06 Fruens Plantage  P - Ved Åsen Sct. Hans Fam. Hansen  

Sommerferie 
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13.08 Stenskoven Stenskovvej 166  Rita Christensen Morten 

Løjmand 

20.08 Herlufsholm Slagelsevej 163  Henrik 

Mathiesen 

Jan Bigler 

27.08 Stenskoven Gulerodshuset OK Sorø Jan Truelsen  

03.09 Herlufsholm Klubhuset  Merete Andersen Lise 

Andersen 

10.09 Fruens Plantage Ny Præstøvej 304  Arne Kristensen  

17.09 Bromme Plantage Kalundborgvej  OK Sorø - 

24.09 Sønderskov Skolevej  OK Sorø - 

01.10 Herlufsholm Klubhuset Natløb Jesper Børsting  

xx.12 Rådmandshaven Klubhuset Juleløb Fam. Hansen Stig 

Andersen 

 

Kaj og Sebastian på vej i mål…. Mon ikke det er ved en divisionsmatch? 
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Indbydelse/Instruktion til Sprint-løb d. 07.05.2019 i Mogenstrup 
 

Mødested/Parkering: P-plads ved Fladså Hallen i Mogenstrup. 

 

Afstande: Parkering-Stævneplads    100-200 m.  

 Stævneplads-Start 0 m.  

 

Kort: Mogenstrup, revideret 2019. Ækv. 2,5 m. 1:4.000. ISSOM 2007. 

   

Postdefinition: IOF symboler. Trykt på kortet + løse v/registrering. 

 

Terræn: Byområde med flere større og mindre græsarealer.  

Desuden et mindre skovområde midt i løbsområdet bestående af 

hovedsageligt åben løvskov. 

 Der løbes primært i byområde på vej/græs, hvorfor landevejssko  

anbefales.  

 

Vis Hensyn; Vis hensyn til områdets beboer. Der må ikke løbes på privat område. 

  

Baner; Sprint A 2,8 km. 16 p. 

 Sprint B 3,0 km. 13 p. 

 Sværhedsgraden vurderes overordnet til let.  

 

 Der er ”Bytterfly” på Sprint A. Husk, at klippe ved begge passager.  

 

Flere gennemløb; Det er tilladt, at løbe flere sprint-baner eller gennemløbe samme 

sprintbane flere gange. 

 Husk; at få registreret måltid, inden du løber ud på ny.  

 Banerne skal tages i rækkefølgen A-B.  

 

Kontrolenheder: Der løbes med Sport-ident.  

 

1. start: Kl. 17.45.  

 Kort udleveres i startøjeblikket.   

 Der startes som ”put and run”. Der vil være bemandet startfremkald.           

 

Væske: Forefindes kun ved mål. 

 

Postmarkering: Der benyttes sport-ident spyd. Eksempel er opsat ved start. 

 Der er ikke ophængt post på stativ, så vær omhyggelig med 

finorienteringen. 

 

Målprocedure: Efter målgang aflæses brik.  
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Live Resultater: Kan ses på skærm straks ved målregistrering. 

 

Startafgift: Gratis for medlemmer af HG og OK Sorø. Øvrige kr. 15,-. 

 

Banelægger Jesper Børsting 

Stævneleder & Fællesejevej 16 

Overdommer  4700 Næstved   Tlf. 55739085    

E-mail: jesperborsting@post.tele.dk  

 

 

 

 
 

Henrik spurter i mål ved sprint i Sorø By 

 

 

mailto:jesperborsting@post.tele.dk
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Sct. Hans Løbet 
 

Årets Sct. Hans løb tirsdag d. 18. juni på Sjøllundsletten/Nissehøjen/Hoved-

mosen med start kl. 17.45 udgår igen i år fra Abrikosvej 49. Her løbes på 

sprintkort som dækker den sydøstligste del af byen incl. Hovedmosen. 
 

Parkering bedes ske Ved Åsen.  
 

Efter løbet er der mulighed for at grille i Helle & Peters have. 
 

Husk derfor medbringe bestik, service, drikkevarer og mad til grillen. 
 

Forhåbentlig er vejret med os - IGEN, så vi kan få en hyggelig aften i det fri. 
 

Dette er sidste tirsdags løb før sommerferien. Vi stater op igen tirsdag d. 13. 

august i Stenskoven. Men husk, at holde træningen ved lige hen over 

sommeren. Så bliver det meget sjovere og nemmere at komme i form til 

efterårets o-sæson. 

 

O-hilsen 

Jesper, Morten, Tine & Sebastian. TRU 
 

Igen i år bliver det en dejlig Sct. Hans aften: 
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Klar til Sprint sæsonen 2019 ? 
 

Nedenfor kan du læse en beretning fra Fyn Sprinten i 2018. Synes du det 

lyder spændende, så er det med at komme i O-Service, og få dig tilmeldt et 

eller flere af dette års sprintløb. 
 

I skrivende stund er det første af sæsonens sprintløb allerede afholdt, idet 

der fredag d. 29. marts blev afholdt sprint i Lyngby, i øvrigt med deltagelse 

af adskillige landsholdsløbere og med deltagelse af løbere fra hele 25 lande. 
 

Af komne sprint arrangementer kan nævnes: 
 

d. 18-19.05 Fyn sprint. Alle 4 etaper i Odense 

d. 25-26.05 DM-Sprint og DM-Sprint stafet i Grindsted 

d. 15-16.06 Sjællandssprinten i Tappernøje/Mogenstrup og Køge C 

d. 16.06 SM Sprint i Køge City 
 

Rigtige mænd dyrker sprint 
 

Her kan du læse om de gamle drenges tur til Fynsk Sprint Cup. 
 

Deltagelse i Fyn sprint har udviklet sig til en fast tradition, idet det i år var 

4. gang, at de gamle drenge drog ud på oplevelser med sprint på Fyn. 
 

I år løb man først 2 afdelinger i Middelfart søndag d. 20. maj, og dagen efter 

2 afdelinger i Faaborg. 
 

Fyns sprint lå i år som en god fortræning til DM sprint der afholdtes ugen 

efter. 
 

Prologen om formiddagen i Middelfart foregik i bycentrum med kringlede 

vejvalg ind og ud af diverse gårdspladser og med en labyrintisk afslutning i 

et 5 etage P-hus, hvor de sidste 7 poster lå spredt på de forskellige etager. 

Især afslutningen i P-huset gav mange udfordringer for løberne. Pludselig 

blev der mørkt, da man løb ind i bygningen, og hvilken etage var man 

egentlig på? Og hvilken etage lå den næste post på? 
 

Finalen om eftermiddagen foregik i Teglgårdsparken i Middelfart. Her 

kunne der løbes meget stærkt hen over de mange store græsarealer. For at 

krydre sprinten var der hele 3 stjerneposter, som skulle opsøges flere gange. 
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Så det var med at holde styr på, hvor langt man var kommet, og hvilket 

postnummer der herefter skulle opsøges. 
 

Resultatmæssigt klarede vi os fornuftigt, idet de 4 drenge i H55 blev hhv: 

Arne nr. 5 samlet 

Morten, OKR nr. 7 samlet 

Jesper nr. 8 samlet 

Claus nr. 16 samlet. Ud af de 19 startende. 

Torben løb i H60, og lå i den tunge ende i det hurtigløbende terræn. 

John, OKR missede desværre en post og udgik på prologen. Dermed blev 

der ikke noget samlet resultat til ham. 
 

De 2 etaper i Faaborg var teknisk mere krævende, især afslutningen i byens 

centrum gav store udfordringer. Her gjaldt det om, at se hvor man kunne 

komme ind til posterne, så man ikke stod på den forkerte side af et 

plankeværk eller en mur, måske blot 40 cm fra posten, men uden mulighed 

for at nå ind til enheden. Tidstabet ved, at løbe forkert ind i nabogården, 

kunne koste op til 2 min. Og det er en evighed i sprint. 
 

Resultatmæssigt løb alle 4 H55 drenge sig op i den samlede stilling, idet 

Arne endte som nr. 4 blot 2 min efter den samlede vinder 

Jesper endte som nr. 6 yderligere 4 min efter 

Morten endte som nr. 7 yderligere 2 min efter 

Claus endte som samlet nr. 14. 

Torben rykkede ligeledes frem i stillingen i det tekniske terræn 

John, OKR havde 2 flotte løb, som desværre ikke kunne give et samlet 

resultat pga manglende post om formiddagen. 
 

Praktisk drog vi afsted fra Næstved søndag kl. 8. 1. start gik kl. 11 i 

Middelfart. Vi var retur i Næstved mandag kl. 17 efter 4 vellykkede 

sprintløb. 
 

Vi overnattede på Faaborg vandrehjem, hvor vi havde bestilt forplejning til 

søndag aften og mandag morgen. Et dejligt sted med god atmosfære og et 

hyggeligt værtspar. 
 

Næste år er vi helt sikkert med igen, når der afholdes sprint på Fyn, og har 

du lyst at drage med os ud på oplevelser, skal du være meget velkommen. 

Det kunne også være sjovt med noget kvindeligt selskab! 
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Sprint-hilsen, ”De gamle drenge” 

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

Skole-OL 
 

Klubben afholder Skole-OL onsdag 22/5 2019 i Fruens Plantage. 

Pr. dags dato har vi modtaget tilmelding på 158 elever. Max deltagere er 

250 elever. 
 

Har du lyst at hjælpe til denne dag mellem kl. 8.00- 14.00 så giv en melding 

til Lykke på Lykke@realregnskab.dk. Bemærk dog at det er en hverdag  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 

Lykke på lykke@realregnskab.dk. 

 

 

 

 

mailto:Lykke@realregnskab.dk
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Teknikeventyr d. 8.-9. juni i Olofström 

Arrangeret af OK Sorø, Herlufsholm OK og Holbæk OK  

for alle VTR-klubber  

  

Efter velbesøgte tekniklørdage og svenske teknikture siden 2016, gentager vi 

tekniktrænings-tilbuddet i 2018-19 for alle løbere i VTR-klubber på MELLEM-

SVÆR/GUL eller SVÆR/SORT, på følgende datoer:  

Teknikturen 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, og i år bliver der også mulighed for en tur til Olofström. For 

teknikturen gælder:   

• Afgang fra Sjælland lørdag morgen ca. kl. 8, hjemkomst søndag 

eftermiddag senest kl. 16.   

• 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).   
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• 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 at arrangere.  

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

tidligere O-ringen-banelægger Thomas Henmyr ruller baner ud til os i 

topterrænerne Norra Ryssberget og Alltidhult. Vi planlægger igen i 2019 at 

overnatte i de fire flotte hytter på Halens Camping, hvor vi reserverer overnatning 

til maksimalt 24 deltagere. Man kan nå hjem til det traditionsrige pinseløb på 

Vesterlyng mandag den 10. juni. Udgift per deltager forventes mellem 600-850 kr. 

inklusive alt: biltur, fælles forplejning, overnatning, og naturligvis de to træninger.. 

Tilmelding og betaling før 15. maj 2019 til mortenhass@gmail.com.  
 

Yderligere oplysninger fås hos Morten Hass (mobil 29741337) eller Mette Filskov 

(24871986) fra OK Sorø, eller hos Anders Knudsen fra Herlufsholm OK (42700179)  

 

 
Humøret var i top efter målgang i Slovenien  

http://omaps.worldofo.com/index.php?id=187688
http://omaps.worldofo.com/index.php?id=187688
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


 17 

Udskiftning i Træningsudvalget 
 

Ved årets generalforsamling trak undertegnede sig som TRU’s repræsentant 

i bestyrelsen. Den post varetages fremover af Sebastian. Men ellers er alt 

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

Morten – ansvarlig for at skaffe banelægger mm til klubbens 

tirsdagstræningsløb. 

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 
 

Du kan glæde dig til nytegnet O-kort over Herlufsholm samt nyrecogniseret 

Sprint kort over Mogenstrup til årets træningsløb. Dette takket være flere 

hundrede timers frivillig skovtegning hen over vinteren udført af 

klubmedlemmer. Tak til jer alle. 
 

Det nye Herlufsholm kort er samtidig klubbens første o-kort tegnet efter 

nyeste kortnorm ISOM2017, så her har du muligheden for at lærer de nyeste 

kort signaturer at kende. Desuden er kortet tegnet med Magic Map, og 

dermed nu målfast. Det betyder også, at kortet er blevet 50 m højere (Nord-

Syd). 

 

Vi ses i skoven. 

 

Jesper  
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VTR-afslutningsløbet d. 10.03 i Annebjerg skov 
 

Holbæk OK arrangerede finalestævnet i VTR-serien, som har kørt hver søndag 

siden midt i november. Efter en lang vinter med 12 gode stævner rundt på hele 

Sjælland (og et smut til Falster), blev det en flot afslutning i Annebjerg Skov. I 

mange af klasserne var der hård kamp om podieplaceringerne. 
 

I årets vintertræningskonkurrence var der igen i år løbere fra Herlufsholm på 

præmieskamlen, idet følgende tog præmier i det samlede resultat: 
 

Sebastian nr. 3 på Sort, Lang. 

Arne nr. 1 på Sort Mellem. 

Jesper nr. 3 på Sort, Mellem. 

Birgit nr. 3 på Sort, Kort under 60 år. 

Claus M nr. 1 på Blå, Mini under 60 år. 

Rita nr. 1 på Blå, Mini under 60 år. 
 

Til lykke til de 6 dygtige HG-er. 
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Ungdomstræning 
 

Hej alle ungdomsløber  

Vi er blevet enige om at flytte ungdomstræningen til fredage.  

Det vil foregå fra klubhuset, hvor vi vil starte med lidt teori/tørtræning. 

Bagefter er der løb i skoven og til sidst lidt hygge hvor vi kigger på  

jeres baner og vejvalg. 

Vi håber I er friske og første gang bliver fredag den 26 april 2019 kl. 16.00-

17.30. 

Herudover er I naturligvis stadig velkomne til at være med i den almindelige 

klubtræning om tirsdagen. 

PS hvis I kender nogle der gerne vil prøve at løbe o-løb, er de velkomne 😊 
 

Med venlig o-hilsen Sebastian og Henrik 

 

 
 

Instruktion før ungdomstræning 
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Klubbens egen Lise Ravnshøj blev nr. 1 i D-35 i DM Ultralang 

som blev afholdt i Frederikshåb Plantage/Randbøl Hede i dag. 

Stort tillykke til Lise fra hele klubben  
 

- 
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Støt klubbens sponsorer! 
 

 
 

 
 

 


