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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 
Klubblad nr. 3 er på gaden  Har du noget på hjertet, så husk at maile til 

mig senest 5/10 2017 på Lykke@realregnskab.dk så kommer det med i 

næste klubblad. Der er mest informativt materiale i bladet, og det er 

ganske få som bidrager til bladet og har noget på hjertet. Set i det lys, 

tror jeg tiden er løbet fra et klubblad. Måske skal klubben overveje om 

vi blot skal slå nyheder og kalender op på hjemmesiden? En overvejelse 

værd til næste generalforsamling  
 

 

Udgivelsesplan for Klub-Nyt: 
Nummer Deadline Udkommer 

4/2017 5/10 2017 8/10 2017  

1/2018 7/1 2018 11/1 2018 

 

Indholdsfortegnelse: 
s. 4-5    Aktivitetskalender 

s. 6-7   Formandens klumme 

s. 8-9   Tirsdagstræning 

s. 10   Næstved Eremitageløb 

s. 11-12 Natorientering 

s. 13-14  Divisonsmatch 30/4  

s. 14   Klubtøj 

s. 15       Familie-o/Voksen-beg. 

 

 

s. 16 Teknik-træning 

s. 17-20 VM i Estland 

 Artikel kopieret fra DOF 

s. 20-23 VM i Estland 

 Artikel kopieret fra DOF 

s. 23 Kontingent  

s. 24 Støt klubbens sponsorer 
 

http://www.herlufsholm-orientering.dk/
mailto:Lykke@realregnskab.dk
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Aktivitetsoversigt 
              Juli      August  

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6    

7   7   

8   8   

9   9   

10   10   

11   11   

12   12   

13   13   

14 Hallands 3-dages/klubtur TM til Jesper 14   

15 Hallands 3-dages/klubtur TM til Jesper 15 TR Rønnebæk Overdrev 17.45-18.30 

16 Hallands 3-dages/klubtur TM til Jesper 16   

17   17   

18   18   

19   19   

20 
0 

  20
0 

  

21   21   

22   22 TR Herlufsholm Slagelsev 17.45-18.30 

23   23   

24   24   

25   25   

26   26
Sk
o 

Familie-o/voksenbegynd KH kl. 10.00 

27   27 
 

  

28   28   

29   29 TR Mogenstrup Kro 17.45-18.30 

30   30   

31      

      

     
    TM =  Tilmelding       Fed skrift = arrangement af HG             

    KH =  Klubhuset         FK = Fælleskørsel            

TR  =  Træningsløb - start ml. 17,45-18,30   UT = Ungdomsstræning 17-19 
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Aktivitetsoversigt 
 

  September                     Oktober 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1   

2 Familie-o/voksen-beg. KH kl. 10 2   

3 Div.match Geel Skov FK 3 Broby Vesterskov natløb 19-19.30 (Sorø) 

4   4   

5 TR Herlufsholm Pinet 17.45-18.30 5   

6   6   

7   7   

8   8 E-løb Næstved Stadion TM Jesper 

9 Familie-o/voksenbeg. KH kl. 10 9   

10   10 Fruens Plantage natløb 19.00-19.30 

11   11   

12 TR Fruens-Bents Hoved 17.45-18.30 12   

13   13   

14   14   

16 Familie-o/voksenbeg. KH kl. 10 15   

 
Mange-post-løb  16   

17 Div.match -oprykning  17   

 
Kommer an på resultat 3/9  18   

17 Trail på Klinten Liselund 19   

19 TR Store Bøgeskov FK kl.17 (Sorø) 20 
0 

  

21   21   

22   22   

23   23   

24 Div.match-nedrykning  24 Holbæk natløb 19-19.30  

 
Kommer an på resultat 3/9  25   

26 TR Sorø Sønderskov FK kl.17 (Sorø) 26   

27   27   

28   28   

29   29   

30   30   

 
  31   

  

     TM =  Tilmelding                   Fed skrift = arrangement af HG 

    KH =  Klubhuset         FK =  Fælleskørsel           

TR  =  Træningsløb - start ml. 17,45-18,30   UT = Ungdomsstræning 17-19 
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Formandens klumme 

Så kom den endelig, den velsignede sommer med sol og varme – eller, var 

det en anden klumme der skulle starte sådan? 

Hvorom alt er, så er sommeren over os alle med ferie og afslapning i lange 

baner. 

I klubben går dagen sin vante gang, med alle mulige gøremål. Lige nu er det 

største, at vores materialeskur bliver udvidet, så der bliver plads til alt det, 

der skal til for at lave et O-løb. Brave mænd graver, hamrer og saver i 

brædder, så vi snart kan nyde den megen plads på hylderne, hvortil der også 

indkøbes nye, lette borde til at tage med ud i skoven. Glæd jer, det bliver så 

flot.  

Ellers er den første del af tirsdagstræningen afsluttet med Sct. Hans-løb ved 

og på Vandtårnsbakken og omliggende områder. Som sædvanlig afsluttedes 

forårssæsonen med gril i fam. Hansens have. Samme familie havde også 

sørget for et finurligt løb med kortvend og alt det moderne man nu kan på en 

PC. Bl. a. fjerne stier og andre livsvigtige detaljer. Jo, jo – der kræses for 

medlemmerne her op til sommeren. 

En stor tak til alle jer, der har været banelæggere i foråret – uden jer, kom vi 

jo ikke ud at løbe. Også tak til Sorø OK for træningssamarbejdet foråret 

igennem. Det er dejligt også at kunne løbe i jeres skove. 

Vi har også været med i to Find vej I projekter, både på Axeltorv og i 

Mogenstrup, sidstnævnte sted deltog vi også i Naturens Dag. Skolernes Find 

vej Dag var også en del af klubbens ansigt udadtil. Tak til alle, der var med 

her. 

I klubhuset vil der også snart ske ting og sager: Alle jer, der til nu har brugt 

kode for at komme ind, vil opdage, at der efter sommerferien ikke er kode, 

men derimod en chiplæser på døren. Dette er HG-hovedafdeling, som har 

beordret alle kodelåse udskiftet, da alt for mange har koder, der kan lukke 

døre op og i, i området. Samtidig har bestyrelsen vedtaget, at låsene til 

klublokalet og depotrummet bliver udskiftede, så det bliver en og samme 

nøgle til begge dele. Når alt dette er sket, vil man selvfølgelig kunne få 

udleveret chip og nøgle ved henvendelse til bestyrelsen, men mere om dette 

senere. Endnu er alt ved det gamle. Rom blev ikke bygget på én dag, og det 

gør alt det nye her heller ikke. 
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Hvad gør man så, når sommeren vælter ind over en. Jo, man kan kigge i 

løbskalenderen og se, at der rundt omkring laves en masse spændende løb. 

Mange af os tager til Hallands Tredages, som nærmest efterhånden er blevet 

en klubtur. Så er der Skavdyst, Svenske 5-dages, Uslar 5-dages, løb i 

Slovenien, Tjekkiet, Schweitz, Frankrig og mange andre steder i Europa, så 

det er bare med at få pakket o-rygsækken og komme af sted. Jeg har i den 

forbindelse filosoferet over, om salig Grundtvig kan have været forudseende 

og tænkt på O-sport, da han skrev ”Velkommen i den grønne Lund”. 

Lad dette være udgangsordet for denne gang. Har jeg glemt noget eller 

nogen er dette helt ubevidst.  

Tak til alle jer, der gør det nemt at være formand i Herlufsholm 

Orienteringsklub. 

 

Vi ses i skoven 

 

Stig 
 

 
Tine beundrer klubbens banner 
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Tirsdags trænings løb sensommer 2017 
 

Vi arrangerer fortsat 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 (begynder) 

 4-5 km  mellemsvær  

 6-7 km  svær 
 

Som noget nyt vil ungdomsløberne igen træne om tirsdagen, så der bliver flere løbere på 

banerne, måske særligt på let (begynder) bane. 
 

Banelæggeren står for banelægning, postudsætning, registrering af løbere og postind-

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

og hjælpere på selve løbedagen, herunder indsamling af poster efter løbet. 
 

Tekniktræning 

I foråret startede træningsudvalget som noget nyt at tilbyde en orienterings-teknisk bane 

med forskellige emner som f.eks. kortforståelse, kompas, opfang, ledelinjer o.s.v. Der var 

pæn interesse for disse baner, og vi håber nye løbere og de mere trænede på den måde 

fortsat vil øve og vedligeholde de tekniske færdigheder i sensommeren. 
 

Løbskalender – sensommer 2017 

Nedenfor kan du se sensommerens løb på tirsdage i skoven, hvor vi starter vi op på igen d. 

15/8.  
 

 
 

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 

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

træningsløb. 

Morten Løjmand morten@loejmand.dk 3034 5901 

Jesper Børsting jesperborsting@post.tele.dk 5177 7846 

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

Helle Hansen h.abrikosvej@mail.dk 3059 2048 

Der er ingen begrænsninger i hvad vi vil assistere med, og vi sætter stor pris på at både 

banelæggere og løbere kontakter os med de mange forskelligartede opgaver, der ligger til 

grund for ethvert løb. 
 

Banelæggere søges – sensommer 2017 

Fra træningsudvalget skal der lyde en stor tak til banelæggerne for den solide indsats i 

foråret, der for alles vedkommende resulterede i nogle gode træningsløb. Det lykkedes også 

at være klar i god tid, så det var muligt at tilrettelægge tekniktræningsbaner. Så alt i alt 

nogle gode tirsdagsløb - tak for det... 
 

Af løbskalenderen fremgår datoer og terræn, hvor flere baner allerede er afsat. Der mangler 

endnu 3 banelæggere, så byd ind, hvis du har mulighed for at stå for en banelægning 22/8, 

5/9 eller 12/9 – først til mølle ;-) 
 

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 undertegnede. 
 

Vi ses i skoven. 

Morten Løjmand 
 

 
Sjællandssprinten i Næstved – resultattavle studeres flittigt 
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Næstved Erimitageløb 
 

Er du til lange løbeture, skal du læse videre her. For du inviteres herved til at deltage i ”det 

alternative (E) løb”, 
 

søndag d. 08.10 med start kl. 11.00 
 

Løbet er på 13,3 km ligesom den Københavnske udgave. Der er desuden mulighed for at 

løbe halv distance svarende til 6,5 km. 
 

Ruten er afmærket, og der vil være væske udsat halvvejs/startsted halv distance. 
 

Deltagerantallet ligger normalt på ca. 40 løbere, som med forskellige forudsætninger 

præsterer kilometertid på 3,45 til 6,30. Dermed skulle der være en og følges med uanset 

niveau. 
 

Efter løbet er der fælles spisning i klubhusene ved HG, hvor luksus platte indtages. Vand, 

øl og vin medbringes selv.  

Vandrepræmie til hurtigste mand og kvinde foruden masser af lodtrækningspræmier.  

Diplom til alle gennemførende. 
 

Pris for deltagelse incl. luksus platte, præmier mm kr. 150,-, som afregnes kontant på 

dagen. 

Tilmelding:  Senest d. 01.10 til Jesper Tlf. 55739085 E-mail 

jesperboersting@post.tele.dk    
 

Løbet arrangeres af den lokale løbeklub under HG-floorball. 

  

Her ses en del af klubbens deltagere fra et tidligere E-løb i hyggeligt selskab. 

 
 

mailto:jesperboersting@post.tele.dk
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Nat-Orienteringsløb på Syd & Vestsjælland -> 3 tirsdage i efteråret 2017 

 

Dato 3. oktober 10. oktober 24. oktober 

Skov Broby Vesterskov Fruens Plantage  

Klub OK Sorø Herlufsholm OK Holbæk OK 

Startsted Suserupvej Ny Præstøvej 304  

Kontaktperson Jesper M Jespersen 
30252170 

Jesper Børsting 
55739085 

Bjark Bo 
Christensen 
20263437 

 

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 
30 kr. - dog kun 15 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.  
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 holbaekorienteringsklub.dk.  
 
 
 
 

mailto:anton@teamlauritzen.dk
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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. 

 

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

 
 
De gæve gutter Peter Karberg, Henrik Mathiesen, Bent Børsting og Helmuth Hansen, 
har for længst taget de første spadestik til skurudvidelsen. 
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Resultatet ved divisionsmatchen d. 30 april i Aserbo Plantage 
 

Det blev til 1 sejr og 2 nederlag i 1. runde af årets divisions turnering. Dermed skal 

vi helst have 2 sejre i efterårets match, hvis vi igen skal sikre os ret til 

oprykningsmatchen. 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. 03.09 i Geel skov. Her bliver vores modstandere 

på ny OK Øst-Birkerød, Holbæk OK og HSOK (Helsingør). 
 

Finalerunden løbes enten søndag d. 17.09 i Drastrup (Oprykning) eller d. 24.09  i 

Ravnsholt (Nedrykning). 
 

Stillingen efter 1. match: 

OK Øst 6 match point 

Holbæk OK         4 matchpoint 

HG 2 matchpoint 

HSOK 0 matchpoint 
 

Klubresultater: 

HG – OK Øst   70-129 

HG – Holbæk 88-129 

HG - HSO 102-60 
 

Klubben havde tilmeldt 37 løbere, hvoraf 36 stillede til start. Dermed stillede vi 

med det mindste hold siden 2015. 

  

Følgende placerede sig i top 3 på de forskellige baner: 

Bane H2 H40-54 Anders  Nr. 1 

BaneH7 HB Lars Nr. 3 

Bane D3 D50-59 Tine Nr. 3 

BaneD4 D60-69 Lene Nr. 2 

BaneD7 DB Mia Nr. 2 

Bane 9 Begynder Victoria Nr. 2 

  Nicolai Nr. 3 

    

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

holdfoto  mm. 
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Stævnepladsen 30/4-2017 hvor vi er ved at gøre klar til at  løbe årets første 
divisionsmatch. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Klubtøj 
 

Der er en del tøj på lager (mest langærmede løbetrøjer) - og 

resten bestilles løbende. Henvendelse til Henriette (29 40 61 

64 eller på mail runningiscool4u2@gmail.com). 
 

Priser pr 1/1-2017: 

Langærmet løbetrøje:  405,-kr 

Kortærmet løbetrøje: 382,-kr 

Overtræksjakke:  550,-kr 
 

Vi afventer svar på tights og overtræksbukser. 

Der kan være afvigelser i pris på børne- og ekstrastore 

størrelser. 
 
 

mailto:runningiscool4u2@gmail.com


 15 

Familie-o og voksenbegynder 
 

Vi laver 4 lørdage i august/september med start fra klubhuset kl. 10. 

Der vil være en lille teoretisk gennemgang af kort, symboler og kompas mv 

i 10-15min og herefter løbes der i skoven. 

Vi laver lette, mellemsvære og svære baner, sådan at alle kan være med, 

uanset niveau og klubbens medlemmer er naturligvis også velkomne. 

Den sidste gang – 16/9 - laver vi  et ”mange-post-løb” hvor man får 1 time i 

skoven og skal tage så mange poster som muligt i uvilkårlig rækkefølge. Evt 

deler vi op i aldersgrupper og så er der chokolade til vinderne af de enkelte 

grupper. 

  

Hilsen Lykke og Henrik 

 

 
Der nørdes kort i klubhuset efter familie-o 
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Tekniktræning 
 

Holdet bag Tekniklørdage og Teknikeventyr melder følgende datoer til 

2017/18, hvor vi kører endnu en runde teknik: 
 

Tekniklørdage 

•18. november 2017  Kortkontakt og Højdekurver, Grydebjerg 

•20. januar 2018   Kompas og skridt, Sønderskov Nord, mellem 

Fægangen og Tuelsø 

•17. marts 2018   Trafiklys, angrebspunkt og vejvalg, Sønderskov 

Midt, syd for Næstvedvej 

Teknikeventyr 

•19.-20. maj 2018   Vi satser på Sverige, hvor der er skovadgang, evt 

Olofström igen. 
 

Hilsen Morten, Mette og Anders 

 
Anders, Morten og Mette i foran søen i det smukke målområde på 2. dag for tekniktræning i Sverige i 

juni 2017 
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VM: MAJA ALM VANDT TREDJE SPRINTGULD I TRÆK  
lørdag, 1. juli 2017 14:41 Af Erling Thisted  

Maja Alm knuste al modstand, da hun vandt sit tredje verdensmesterskab på sprintdistancen 

i træk. Med en overlegen fysisk præstation ved verdens-mesterskaberne i Estland vandt hun 

helt suverænt med et forspring på mere end et halvt minut. Russerne Natalia Gemperle og 

Galina Vinogradova vandt sølv og bronze. 

 

- Det er så megafedt! Jeg har både glædet mig og frygtet den her dag i et år nu. Og jeg 

vidste, at det ville blive en stor udfordring. Så jeg var meget nervøs, men vidste godt, hvad 

min opgave var. Nemlig at fokusere på mig selv og arbejde hele vejen rundt. Og det fik jeg 

gjort, siger en lykkelig Maja Alm. 

Allerede inden Maja Alm tog hul på de 3,4 kilometer i Tartus gader, lå favoritværdigheden 

solidt plantet på danskerens skuldre efter VM-triumferne på den korteste distance i 2016 og 

2015. Og med et fokuseret udtryk lagde den forsvarende verdensmester hurtigt ud på den 

3,4 kilometer i Tartus gader. 

 

Det høje tempo holdt hun fast i hele vejen rundt - og havde allerede på de første 

mellemtider en klar føring. Maja Alm tog sikre vejvalg rundt i den kuperede park og de 

brostenbelagte gader, der lagde grund til sprintfinalen. 

 

Forspringet voksede og voksede undervejs, og lød i målet på suveræne 37 sekunder til 

russiske Natalia Gemperle. 
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Cecilie Klysner beviste, at hun også er rykket et niveau op i forhold til tidligere og løb en 

flot syvendeplads hjem på sprinten - bare 25 sekunder fra en bronzemedalje. Det er hendes 

første individuelle top 10-placering ved et VM. 

- Jeg er helt vildt glad. Man kan altid komme i tanke om småting, man kunne have gjort 

bedre, og være i tvivl om man har taget de rigtige vejvalg. Men jeg holdt sammen på det 

hele vejen og gav alt hvad jeg havde, siger Cecilie Klysner. 
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Debutanterne Amanda Falck Weber og Caroline Gjøtterup leverede også to flotte 

præstationer og endte som henholdsvis nr. 25 og 36. 
 

Tue Lassen lagde hurtigt ud på mændenes 4,0 kilometer - og lå længe med mellemtider til 

en placering blandt de seks bedste. Men på den sidste tredjedel af banen var der ikke 

kræfter til at holde det høje tempo og efter nogle mindre optimale vejvalg løb han i mål som 

nummer 11. 
 

Schweizeren Daniel Hubmann vandt sit syvende VM-guld foran Frederic Tranchand fra 

Frankrig, der var tre sekunder langsommere. Sidste års sprintverdensmester, svenske Jerker 

Lysell, blev nummer tre. 
 

I morgen er der igen danske medaljechancer, når sprintstafetten løbes kl. 16.05 - en 

disciplin, som Danmark har vundet i de seneste to år. 
 

Det sagde de efter sprintfinalen 

Amanda Falck Weber: - Teknisk gik det meget godt, men jeg havde ondt i halsen her til 

morgen. Det tænkte jeg ikke meget over derude, men kan godt mærke, at jeg ikke har det 

helt så godt her bagefter. 
 

Jakob Edsen leverede sin bedste præstation nogensinde ved et VM ved at blive nummer 18. 
 

- Bortset fra en lille fejl til sidst, så har jeg fuld kontrol hele vejen rundt. Jeg trykker med alt 

hvad jeg har og kunne ikke have løbet en meter mere - det var fedt, siger en smilende Jakob 

Edsen. 

Caroline Gjøtterup: - Jeg har lidt blandede følelser over mit løb. Det var en god start med få 

poster, så jeg havde et godt overblik. Men et af langstrækkene på første runde havde mange 

hegn, og et af dem snød mig. Det samme skete på anden runde efter publikumsposten, og 

jeg blev ret stresset der. Placeringen er jeg tilfreds med, men der er plads til forbedringer. 
 

Tue Lassen: - Jeg åbnede meget hårdt, og det er jeg godt tilfreds med at have gjort. Langt 

hen ad vejen gik det også ret godt, men jeg var helt udsolgt til sidst, og kunne ikke holde 

helt sammen på det tekniske de sidste 3 poster. Det gav også min eneste egentlige fejl, hvor 

jeg på det sidste reelle vejvalg vælger forkert og løber endda forbi posten. 

Målsætningen var en top 6, men er godt tilfreds alligevel. Farten og teknikken er der, og jeg 

er klar til i morgen. 
 

Lars Lindstrøm, Sportschef: - Det var fedt! Vi er megastolte af Maja - og også Cecilies 

præstation med en syvendeplads! Og så må vi ikke glemme, at både Amanda og Caroline 

leverer gode løb. Jakob har tydeligvis lyst på mere, og han skal bare fortsætte i den stil. Og 

Tues løb var også flot. Vi er rigtig glade for alle præstationerne. 
 

Resultat, VM i Estland, Sprintfinale 

Kvinder 

3,4 kilometer, 13 poster 

1. Maja Alm, Danmark 13.55 min. 

2. Natalia Gemperle, Rusland +0.37 min 
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3. Galina Vinogradova, Rusland +0,39 min. 

7. Cecilie Klysner, Danmark +1.02 min. 

25. Amanda Falck Weber, Danmark + 2.16 min. 

36. Caroline Gjøtterup, Danmark +2.53 min. 
 

Mænd 

4,0 kilometer, 15 poster  

1. Daniel Hubmann, Schweiz 14.30 min. 

2. Frederic Tranchand, Frankrig +0.03 min. 

3. Jerker Lysell, Sverige +0.05 min. 

11. Tue Lassen, Danmark +0.38 min. 

18. Jakob Edsen, Danmark +0.56 min. 
 

VM-hjemmesiden med starttider, program og resultater mm.: http://www.woc2017.ee 

Foto: Kell Sønnichsen og Helge Lang Pedersen 

 

VM: SØLV TIL MAJA ALM PÅ LANGDISTANCEN 

tirsdag, 4. juli 2017 13:42 Af Erling Thisted 

Maja Alm sikrede tirsdag eftermiddag den tredje danske VM-medalje ved 

mesterskaberne i Estland, da hun fik sølv på langdistancen. En sikker 

orienteringsteknisk præstation kombineret med Majas stærke fysiske form lagde 
grunden for VM-medaljen, der er hendes 12. i karrieren. 
Svenske Tove Alexandersson var urørlig og blev verdensmester med stor margin, 
mens russeren Natalia Gemperle blev treer. 

- Jeg er simpelthen så glad og stolt lige nu. Jeg har drømt om at tage den her 

medalje, for jeg har aldrig taget medalje på en skovdistance før. Jeg vidste, at det 

var muligt og at jeg var i god form, men der var også mange gode konkurrenter 
derude, så det var bare at blive ved med at tro på det. Jeg kunne mærke i morges, 

at jeg var rigtig træt - især mentalt efter tre hårde sprintdage, så det var en kamp 
at få sat mig op til det. Så jeg er simpelthen så stolt over at jeg lykkedes med at 

vinde den her sølvmedalje, siger Maja Alm. 
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Den danske sprintverdensmester var langt fra hurtigst på de første poster og lå 

ved den første mellemtid efter to kilometer med den sjettehurtigste tid. Men på det 
teknisk svære midterstykke, smed konkurrenterne dyrebare minutter væk i skoven, 

mens Maja Alm sikkert fandt vej i den tætte estiske underskov. 

Og halvvejs gennem de mere end 11 kilometer havde Maja Alms sikre stil løftet 

hende op som næstbedst på mellemtiderne - kun overgået af Tove Alexandersson. 
Den dobbelte svenske verdensmester fra i fjor var suveræn og hurtigst fra start til 

slut - og forspringet var endda så stort, at hun kunne tage den med ro og vifte 
med det svenske flag på de sidste 100 meter i roligt tempo. 

Maja Alm holdt tempoet højt på den sidste halvdel af banen, og der var således 
ikke tvivl om, at det skulle blive til dansk sølv. Russiske Natalia Gemperle var mere 

end 4 minutter langsommere end den danske sølvvinder. 

- Det var et godt løb. Det var en vild fornemmelse at blive ved med at hente folk - 
løbere, som var medaljekandidater. Planen var at gå efter steder, hvor jeg kunne 

løbe hurtigt. Terrænet var meget diffust og med dårligt sigt, så jeg tøver et par 

gange, og det "hakker" lidt frem til post 1. Det er en form for orientering, vi også 
kender fra Danmark, og det gjaldt om at holde hovedet koldt hele tiden og hele 

tiden vide, hvor man er, siger Maja Alm. 

- Brød du dig om terrænet? 

- Nej, det tror jeg ikke, at der er nogen, der gør. Der er en masse ris og grøntsager 
i bunden, og det er meget svært løbbart. Så det var også et spørgsmål om at 

forsøge at holde sig inde i kampen, siger hun. 

Hos mændene blev Tue Lassen bedst placerede dansker med en 17. plads., som 

skulle kæmpes i mål. Tue, der allerede har løbet tre konkurrencer ved 
mesterskaberne, fik nemlig kramper i baglåret halvvejs rundt på mændenes 17 

kilometer.  

Björn Cederberg havde et godt løb, og sluttede som nr. 31, som er 16 placeringer 

bedre end ved hans VM-debut i Strømstad sidste år. 

- Det gik rigtig godt. Jeg lavede selvfølgelig nogle småfejl, for banen var trods alt 
17 kilometer. Og der skulle kæmpes hele vejen, så jeg er ret smadret nu, sagde 

han efter langdistancen. 
 
Nordmanden Olav Lundanes førte fra start til slut og forsvarede sit 

verdensmesterskaber fra i fjor på allerflotteste vis i det barske estiske terræn. 

Ruslands Leonid Novikov vendte tilbage til verdenstoppen med en sølvmedalje, 
knap to minutter efter Lundanes. Sveriges William Lind var 23 sekunder 

langsommere og løb med bronzen. 
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VM-ugen fortsætter efter en hviledag torsdag med mellemdistancen. 

Det sagde de efter langdistancen: 

 
Tue Lassen: - Det kørte ikke på autopilot i dag, men var en hård kamp hele vejen. Men det 

havde vi forventet efter vores træningslejre. Det er hårdt terræn med mange umarkerede 

væltede træer og meget højt græs, undervegetation og moser. Diffust og detaljefattigt, så 

man hurtigt kan blive væk og have svært ved at læse sig ind igen. 

- Jeg bommede første post og lavede et svaj på langstrækket til post 2, men derfra gik det 

meget godt. Bortset fra at det fysisk sluttede efter godt en time. Der lå jeg i en mose med 

krampe i begge lår og maven. Derfra var det mest overlevelse - og jeg kunne godt mærke 

de tre sprintløb i benene. Jeg havde håbet på en bedre placering - top 10. 

 

Bjørn Cederberg: - Jeg er helt flad! Det var ekstremt hårdt - ligesom sidste år. Det sidste års 

træning har åbenbart ikke givet så meget :-) 
Men ellers gik det ret godt. Jeg laver kun små fejl, men det er nok ikke muligt at komme 

igennem uden på så lang en bane. Så jeg er tilfreds. Jeg kæmpede hele vejen. 

Resultat, VM i Estland, Langdistance 

Kvinder 
11,4 kilometer, 20 poster 
1. Tove Alexandersson, Sverige 79.10 min. 
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2. Maja Alm, Danmark  +1.32 min. 
3. Natalia Gemperle, Rusland +5.36 min. 
Amanda Falck Weber, Danmark - startede ikke 

Mænd 
17,1 kilometer, 25 poster 
1. Olav Lundanes, Norge 105.25 min. 
2. Leonid Novikov, Rusland +1.50 min. 
3. William Lind, Sverige +2.13 min. 
17. Tue Lassen, Danmark + 15.11 min. 
31. Björn Cederberg, Danmark + 21.29 min. 

VM-hjemmesiden med starttider, program og resultater mm.:  http://www.woc2017.ee 

Foto: Kell Sønnichsen og Helge Lang Pedersen 

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

 
Hygge i haven hos Familien Hansen efter årets Sct. Hans løb 

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

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. 
 

http://www.woc2017.ee/
mailto:Lone@realregnskab.dk
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Støt klubbens sponsorer! 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

  

 


