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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. 4 er på gaden  Har du noget på hjertet, så husk at maile til 

mig senest 6/1 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. Tak til Morten Nikolajsen og Jan Truelsen som har 

forsynet mig med mange dejlige billeder  
 

 

Udgivelsesplan for Klub-Nyt: 
Nummer Deadline Udkommer  

1/2019 6/1 2019 10/1 2019 

2/2019 4/4 2019 7/4 2019 

3/2019 4/7 2019 7/7 2019 

 

Indholdsfortegnelse: 
s. 4-5    Aktivitetskalender 

s. 6-7   Formandens klumme 

s. 8-9   Tirsdagstræningsløb 

s. 9          Nye medlemmer 

s. 11-12  Nat-O 

s. 13   Tekniktræning 

s. 15-16  Klubmesterskab 

 

 

s. 16       Klubtøj 

s. 17-18  Divisionsmatch 23/9 

s. 18       Oprykningsmatch 4/11 

s.19-20   Årets kylling 

s. 21  Kontingent 

s. 22  Støt klubbens sponsorer 
 

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


 4 

Aktivitetsoversigt 
            Oktober   November  

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1   

2 Herlufsholm-klubhuset Natløb 2   

3   3   

4   4 Oprykningsmatch TM o-service/ 

5   4  Tine/Jesper 

6   6   

7 E-løb HG Stadion kl. 11.00 TM 1/10 Jesper 7 Indendørstr 17.30-19.00 Holsted Skole 

8   8   

9 Munkholm Skov-HOK Natløb 9   

10   10   

11   11 Fruens Plantage VTR 

12   12   

13   13   

14   14 Indendørstr 17.30-19.00 Holsted Skole 

15 Efterårsferie  15   

16 Efterårsferie  16   

17 Efterårsferie  17 Tekniklørdag 1 TM Jesper 

18 Efterårsferie  18 Kongsøre Sandskredet VTR + FK 

19 Efterårsferie  19   

20 
0 

Efterårsferie  20
0 

  

21 Efterårsferie  21 Indendørstr 17.30-19.00 Holsted Skole 

22   22   

23 Grydebjerg Sorø Natløb 23   

24 Indendørstr. 17.30-19.00 Holsted Skole 25 Klubmesterskab TM Jesper 

25   25 Valborup Roskildevej VTR + FK 

26   26
Sk
o 

  

27   27 
 

  

28   28 Indendørstr 17.30-19.00 Holsted Skole 

29   29   

30   30   

31 Indendørstr 17.30-19.00 Holsted Skole    

 

    TM =  Tilmelding       Fed skrift = arrangement af HG             

    KH =  Klubhuset         FK = Fælleskørsel            

TR  =  Træningsløb – start ml. kl 17.45-18.30   UT = Ungdomsstræning 17-19 

VTR = Vintertræningsløb start ml. kl 10-11 

 



 5 

Aktivitetsoversigt 
  

December                      Januar 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1   

2 Grydebjerg Parnasvej VTR + FK 2 Indendørstr 17.30-19.00 Holsted Skole 

3   3   

4   4   

5 Indendørstr 17.30-19.00 Holsted Skole 5   

6   6 Nytårsstafet HOK FK 

7   7   

8   8   

9 Ny Tolstrup – Avnstrup VTR + FK 9 Indendørstr 17.30-19.00 Holsted Skole 

10   10   

11   11   

12 Indendørstr 17.30-19.00 Holsted Skole 12   

13   13 Faksinge Evensølundvej VTR + FK 

14   14   

15 Teknik i Gøteborg TM Jesper 15   

16 Teknik i Gøteborg TM Jesper 16 Indendørstr 17.30-19.00 Holsted Skole 

17   17   

18   18   

19 Indendørstr 17.30-19.00 Holsted Skole 19 Tekniklørdag 2 TM Jesper 

20   20 
0 

Rørvig Sandflugtsplantage VTR + FK 

21   21   

22   22   

23   23 Indendørstr 17.30-19.00 Holsted Skole 

24   24   

25   25   

26 Boserup Høje P-plads Juleløb OKR 26   

27   27 Hannenov-Oustrup VTr + FK 

28   28   

29   29   

30   30 Indendørstr 17.30-19.00 Holsted Skole 

31   31   

 

     TM =  Tilmelding                   Fed skrift = arrangement af HG 

    KH =  Klubhuset         FK =  Fælleskørsel           

TR  =  Træningsløb - start ml. kl 17.45-18.30   UT = Ungdomsstræning 17-19 

VTR = Vintertræningsløb start ml. kl 10-11 
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Formandens klumme 
 

Så er sommeren forbi, og hvilken sommer. Det er vist længe siden, 

vejret har artet sig som i 2018. 

Rent orienteringsmæssigt har flere løbere fra klubben deltaget i 

WMOC, men ingen kom på medaljeskamlen, men alle gjorde det så 

godt de kunne, en enkelt ville endda løbe sprint uden brik og kompas, 

men dette blev heldigvis afhjulpet af en hurtigløbende klubkammerat, 

som nåede ud til starten med de uundværlige redskaber. 

Flere løbere har frekventeret de svenske skove, men heller ikke her har 

der været skrevet om ekstraordinære resultater, men vi var der. 

Til gengæld har klubben gjort sig bemærket ved DM i mellemdistance 

2018, hvor Henriette fra klubben meget flot hjemtog en sølvmedalje. Et 

stort tillykke fra hele klubben med den fantastiske indsats. 

Ekstraordinære indsatser har der også været i divisionsmatchen, hvor 

det lykkedes os, at løbe så fremragende i Sorø, at vi nu deltager i 

oprykningsmatchen d. 4/11, så venligst stort X i kalenderen denne dag, 

så vi kan stille med et endnu mere frygtindgydende hold end i de to 

foregående. Det kan være at netop du kan sikre det afgørende point, så 

vi skal løbe i 3. Division næste år. Vi er i alle tilfælde ikke ”røven af 4. 

Division”. Tak til alle jer, som bakker op om disse vigtige matcher, hvor 

det også er muligt at komme hjem med fine lodtrækningspræmier. 

Vi har også selv lavet divisionsmatch for 1. Og 2. Division, samt 

klubmesterskab for Roskilde i deres egen hjemmeskov, Boserup. En 

kæmpe succes med over 600 løbere. Torben var banelægger og havde 

lavet nogle finurlige baner (også en junglebane til de yngste), som fik 

meget ros. Lykke fik sin ilddåb som stævneleder, en opgave hun klarede 

til et rent 12-tal. Her er det også dejligt, at klubbens medlemmer 

bakker op og hjælper, så vi trygt kan sige ja til sådanne arrangementer. 

Tak til alle for hjælpen, også her er det dejligt at vi kan stå sammen 

som klub. 
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Så er der lige afviklet trail på Møns Klint. En årlig tilbagevendende 

begivenhed, hvor der faktisk er venteliste til at få lov til at hjælpe. 

Kæmpe tak til Tine og Anders for det kæmpe arbejde, de lægger i, at 

give ca. 200 løbere en meget speciel og udfordrende oplevelse. Her kan 

du blive skrevet op på hjælperlisten og få en rigtig god dag på klinten, 

og måske blive ”postbestyrer” med skilt med dit eget navn. 

Sommertræningen er også afsluttet med banelæggere til alle 

træningstirsdage. Tak til Rita og Morten for arbejdet med at finde 

disse.  

Også tak til Sorø for træningssamarbejdet samt tekniklørdagene, hvor 

flere af klubbens løbere er blevet dygtigere i at finde vej i skoven. 

Når sommertræningerne er slut, er det tid for en lille Natkarrusel i 

samarbejde med Holbæk og Sorø, som afholder hver et løb. Første løb 

er tirsdag d. 2/10, altså før bladet er udkommet, men her er der gjort 

masser af reklame, så mon ikke der møder mange op i klubhuset iført 

pandelampe. Start 19.00. 

Efter dette, starter vintertræningsløbene som vanligt, mere om dette 

senere. Så selvom dagene bliver kortere, er der stadig mulighed for en 

løbetur i de forskellige skove. Første løb er i november. 

Henriette starter også indendørstræning i gymnastiksalen på Susåskole, 

afd. Holsted hver onsdag fra 17.30-19.00. Her kan alle deltage. Dette er 

også en del af ungdomstræningen, som i vintersæsonen foregår 

indendørs.  

Her har Sebastian og Henrik herset med de unge mennesker udendørs 

indtil nu, og det skal I selvfølgelig også have en stor tak for. Det er 

vigtigt for fremtiden, at vi har en ungdomsafdeling med nogle gode 

løbere. Første onsdagstræning er 24/10. 

Alle arrangementer kan læses i kalenderen. 

Dette var ordene for denne gang. Håber vi ses i skoven. 

 

Stig 
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VINTERTRÆNINGSLØBENE 2018-19 
 

Dato Klub Skov Startsted Tekst 

11.11 HG Fruens Plantage Englebjergvej 10 X  

18.11 HOK Kongsøre Sandskrædet X 

25.11 Hvalsø Valborup Roskildevej X 

02.12 Sorø Grydebjerg Parnasvej X 

09.12 OKR Ny Tolstrup Avnstrup X 

26.12 OKR Boserup Høje P-Plads  Juleløb 

06.01 HOK ? ? Nytårsstafet 

13.01 Haslev Faksinge Evensølundvej X 

20.01 OKR Rørvig 

Sandflugtsplantage 

Telegrafvej X 

27.01 O-63 Hannenov-Oustrup ? X 

03.02 Køge Vallø Storskov ? X 

10.02 HG Harrested Harrested skovvej X 

17.02 Sorø Slagelse skovene Skovvejen X 

24.02 Køge Vemmetofte ? X 

03.03 Barske Tisvilde Hegn ? Troldens Fodspor 

10.03 HOK Annebjerg Annebjerg Stræde 1  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. 
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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. 

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 2018-19 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. I tilfælde af 

løberudeblivelse rykkes frem på startlisten. 

Program afslutningsløb 
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 via din klub 8 dage før løbet (kun afslutningsløbet). 

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

Nye medlemmer 
 

Klubben vil gerne byde velkommen til nye medlemmer  
Vi byder velkommen til Mikkel og Noah som er startet i klubben for 
nylig. Vi byder også velkommen til Rasmus som startede før 
sommeren. 
Har I nogle spørgsmål eller har brug for hjælp – så tøv ikke med at 
kontakte bestyrelsen eller andre fra klubben. Vi vil altid gerne hjælpe 
og/eller svare på spørgsmål. 
Et stort velkommen til jer  



 10 

 

 
Karoline i skoven 



 11 

 

Stemningsbillede fra divisionsmatch i Boserup Skov 

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

Nat-Orienteringsløb på Syd & Vestsjælland -> 

3 tirsdage i efteråret 2018 

 

Dato 2. oktober 9. oktober 23. oktober 

Skov Herlufsholm skovene Munkholm skov Grydebjerg 

Klub Herlufsholm OK Holbæk OK OK Sorø 

Startsted Herlufsholm stadion Munkholmvej Slagelsevej 

Kontaktperson Jesper Børsting 
55739085 

Jan Thisen 
29690642 

Jesper M Jespersen 
30252170 

 

Baner (ej kønsopdelt) 
Svær, Sort.  6-7 km  
Svær,  Sort.  4-5 km  
Let,  Hvid.    ca. 3km (skygning tilladt) 
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Starttid  
Tirsdage kl. 19.00-19.30. Fællesstart kl. 19.15. 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.  
 

Resultater og tidtagning 
Resultater sendes til Anton Lauritzen, HOK (anton@teamlauritzen.dk) og offentliggøres på 
holbaekorienteringsklub.dk.  
Tidtagning med sportident, evt blot strimmelprinter.  
Der er indskrivning fra kl. 19.00, og mulighed for samlet fællesstart kl. 19.15 for alle tre 
baner. De sorte baner er gaflede eller har valgfrie poster, så løberne spredes.  

 

                    

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

 
Pause i Boserup Skov 

mailto:anton@teamlauritzen.dk
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3 Teknik lørdage og 2 Teknik weekender 2018-19 
 

For OK Sorø – Herlufsholm OK – Holbæk OK og øvrige VTR-klubber. 
 

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

tre lørdage i vinterhalvåret. Der er også to sociale ture til meget svære 

terræner i Sydsverige. 
 

Efter 3 velbesøgte tekniklørdage og en svensk tekniktur i 2017-18, gentager 

holdet bag tekniklørdag tilbuddet i 2018-19, på følgende datoer: 
 

17. november 2018 Tekniklørdag 1 - Kortkontakt og Højdekurver 
 

15-16. december 2018 - Teknikudfordring Göteborg (om muligt 
på Delsjö terrænet fra WMOC) 
 

19. januar 2019 tekniklørdag 2 - Kompas og skridttælling 
 

23. marts 2019 Tekniklørdag 3 - Angrebspunkt, trafiklys og 
vejvalg 
 

8.-9. juni  2019 Teknikeventyr Olofström (i samarbejde med OK 
Vilse, i pinsen de to dage før løbet på Vesterlyng) 
 

De fleste øvelser vil være makkerøvelser, hvor du løber sammen med en 

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

Husk ekstra varmt tøj, madpakke, væske, kage mv. 
 

Tilmelding fredag ugen før via Jesper Børsting, Mail: 

jesperborsting@post.tele.dk  
 

Deltagelse i tekniktræning lørdage er gratis.  

Deltagelse i weekendtræning – Teknikudfordring og Teknikeventyr i 

Sverige er med deltagerbetaling. 

Bemærk at klubben altid betaler for ungdomsløbere  

 

TRU 

 
 

 

mailto:jesperborsting@post.tele.dk
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Formanden i skoven 
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Klubmesterskab søndag d. 25. november i Vaalborup 
 

Der arrangeres klubmesterskab i Valborup i forbindelse med Hvalsø,s VTR-løb. 
 

1. start: kl. 11.00.  
 

Omkl.: Der er ingen omklædningsfaciliteter. 
 

Husk tilmelding senest d. 17.11 kl. 18 til Jesper enten via tlf. 55739085 eller mail; 

jesperborsting@post.tele.dk  
 

Du kan vælge mellem følgende baner:  
 

Baner:   Klubmestre 2017  
 

HG pokalen 7-10 km svær H17-39  Leif E Larsen 

Motion Herre 6-7 km svær H40-54, H17B- Claus Børsting 

Old Boys 4-5 km svær H55-69 Frede Scheye 

Veteran 3-4 km svær H/D70- Erik Torm 

Drenge 4-5 km m.svær H-16 Ingen 

Damefadet 6-7 km svær D17-39 Birgit P Børsting 

Motion Dame 4-5 km svær D40-54, D17B- Tine Meyhoff 

Old Girls 3-4 km svær D55-69 Merete R Andersen 

Pige 4-5 km m.svær D-16 Casandra Christiansen 

Begynder 3-4 km let Begynder   
 

De forsvarende mestre skal huske medbringe pokalerne til klubfesten eller aflevere disse 

inden til Tine Meyhoff. 
 

Klubmesterskabsfest 
 

Efter klubmesterskabsløbet inviterer klubben til middag i Klublokalet kl. 18.00.  

Her vil pokalerne blive overrakt til de nye klubmestre. 
 

Tilmeld dig og din familie samtidig med løbet via Jesper. 
 

Pris: middag kr. 50,- over 16 år  og kr. 25,- under 16 år.  

 Klubmesterskabsløbet er GRATIS. 

 

OBS! Kun medlem som løber aktivt for HG kan blive klubmester  

         

 

 

mailto:jesperborsting@post.tele.dk
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5 af de forvarende mestre årgang 2017. 

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

Klubtøj 
 

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

resten bestilles løbende. Henvendelse til Henriette 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
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 Resultatet ved divisionsmatchen 23/9-18 i Sorø Sønderskov 
 

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

Dermed skal vi løbe om oprykning i finalematchen d. 04.11 i Tokkekøb Hegn. Her bliver 

vores modstandere HSOK (Helsingør), FSK og Amager OK. 

 

Stillingen efter sæsonens 2 matcher: 

 

HG  10 matchpoint 

Amager OK 9 matchpoint 

PI 5 matchpoint 

Køge OK 0 matchpoint 

 

Klubresultater fra 2. runde: 

 

HG – Amager OK 59-64 

HG – Køge OK 65-52 

HG – PI 64-44 

 

Klubben havde tilmeldt 44 løbere, hvoraf 42 stillede til start.  

 

Følgende placerede sig i top 3 på de forskellige baner: 

 

Bane H1 H17-39 Sebastian Nr. 2 

Bane H3 H50-59 Claus  Nr. 1 

Bane H7 HB Lars Nr. 2 

Bane H8 H14B Emil Nr. 2 

Bane D1 D17-39 Lise Nr. 2 

Bane D2 D40-49 Tine Nr. 2 

Bane D2 - Karen Nr. 3 

Bane D3 D50-59 Birgit Nr. 1 

Bane D4 D60-69 Merete Nr. 2 

Bane D7 DB Rita Nr. 3 

Bane D8 D12+DC  Signe Nr. 2 

Bane D8 - Ilsabe Nr. 3 

BaneH/D9 H/D10+Beg Julie Nr. 1 

    

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

m.m. 

 

Sebastian vandt ”Henriette-sprinten” med den overbevisende tid á12 sek.  
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Ovenfor ses en del af holdet til matchen d. 23.09.2018. 

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

 

Oprykningsmatchen d. 4. november i Tokkekøb Hegn 
 

Efter 1 enkelt år i 4. division, skal vi søndag d. 04.11 kæmpe om 

tilbagevenden til 3. division. 

 

Der vil være fælleskørsel fra klubben kl. 8.15, idet 1. start går kl. 10.30. 

 

Vi får brug for alle mand, idet vi skal løbe efter de højere divisionsregler, 

hvor op til 44 løbere kan tælle fordelt ud på de 17 tællende baner. Dette er 

langt flere tællende end i de lavere divisionsregler, hvor ”kun” 25 løbere 

skal tælle. Desuden er det ekstra vigtigt med ungdomsløbere under 21 år, 

idet der vil være tællende ungdomspoint. 
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Årets Kylling 2018 
 

Årets påskekylling blev ikke delt ud i år, da der ikke rigtigt var nogen 

kyllingepræsentationer på Fanø, hvor vejret viste sig fra sin mest vinterlige 

side, terrænet var fantastisk og svært. Alt i alt en præstation bare at 

gennemføre. Men så vidt vides kylling-udvalget slog ingen op i banen, men 

fuldførte under de ekstreme forhold. 

Så derfor så det ud til at kyllingen, skulle stå hjemme på 

udtagelseskomiteens formands reol, indtil næste års påske i Vestjylland. 

Men så kom det komiteen for øre, at der måske alligevel var en mulighed 

for at komme af med den. For dem som ikke ved det, er vedtægterne for at 

komme i betragtning til modtagelse, ret vidde. De er nærmest ikke 

eksisterende, alle kan komme i betragtning. Så det som i sin tid startede ud, 

som en præmie for en kyllingepræstation, kan nu også gives for en god 

præstation. 

Der var to Runners-up præstationer som måske godt kunne have givet en 

kylling, hvis det ikke lige var for årets kyllingepræstation. Alle tre 

nominerede var en del af vores divisionsmatch stævne oppe i Boserup 

Skoven d.16 september. 

Først var der Beregningsteamet med Sebastian og Jesper. Godt hjulpet af 

deres resultat-runner Birgit lykkedes det at få resultaterne til komme i en 

lind strøm uden problemer, så vidt vides. Det er ved at være lidt af en øvelse 

at være resultatformidler. 

Næst var der kiosken styret af kioskbestyrerinderne  Lone og Ulla. De havde 

også kapable hjælpere i form af ekspedienterne  Emma, Mia og Katrine. De 

fik stanget sandwicher, kaffe og kage over disken i en lind strøm. Man 

skulle passe på med ikke at stå i vejen, når der skulle hentes en frisk 

sandwich i køleskabet. Også her forløb det til UG, kryds og slange. 

Men alligevel var de to præstationer ikke nok, fordi årets kylling var her, der 

og alle vegne. Og hvis man ikke lige vidste det, var det svært at se, at det 

var debuten som stævneleder. Det lykkedes hende virkelig at få os bragt 

gennem stævnet med hård, men kærlig hånd. Det gælder både før, op til og 

på selve dagen af stævnet. Mængden af mails var måske til tider lidt spam-

agtig, men det var med til at holde os på tæerne. At de to runners-up teams 

havde indendørsfaciliter, i form af hytten var virkelig en god ting, som  
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gjorde livet en del nemmere for dem. Selv vejret var der check på. Og fra 

løbsdeltagerne, har Kylling-komiteen kun hørt positive rygter, angående 

afviklingen af stævnet. 

Årets kylling 2018 - Lykke 
Nu må vi jo så se, om det ikke kan lykkedes at komme tilbage, til de 

oprindelige kylling-intentioner ved Påskeløbene næste år oppe i Sønder og 

Nørre Vosborg Hede og Stråsø Plantage ved Ulfborg. 

HilsenTorben  
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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. 

 
 

En glad Henriette har fået sin sølvmedalje ved DM mellem  
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-Støt klubbens sponsorer! 
 

 
 

 
 

 


