
Klub-Nyt 
 

Herlufsholm Orienteringsklub 
Januar – nr. 1/2022 
 

 

 
 

Nytårsstafetten 9/1 2022 i Kongsøre Skov 
Det var vist rekord med antal deltagere i efterstarten. 

Klubben holdte traditionen med at være første og sidste på stævnepladsen       
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Klubbens bestyrelse valgt på generalforsamling 25/5 2021 
 

 

Formand 
 
 
 

Stig Andersen 
Herluf Trolles Vej 57 
4700 Næstved  
31 77 67 98 
E-mail: stig1806@icloud.com  
 

 

Næstformand 
Hjemmeside 
 
 
 

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

 

Kasserer Lykke Berg Mathiesen 
Kuhlaus Vej 49 
4700 Næstved 
25 56 61 80 
E-mail: lykke@lykkebm.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: henrik@lykkebm.dk 
 

 

 

Klubtøj 
 
 
 
 

Træningsudvalg 

Henriette Hansen 
Lupinvej 11, 1. tv. 
4700 Næstved 
E-mail: runningiscool4u2@gmail.com 
 

Sebastian Hansen 
Abrikosvej 49 
4700 Næstved 
21 56 73 37 
E-mail: s.abrikosvej@live.dk 

mailto:stig1806@icloud.com
mailto:a.j.knudsen@mail.tele.dk
mailto:lykke@lykkebm.dk
mailto:sds.mundus@gmail.com
mailto:henrik@lykkebm.dk
mailto:runningiscool4u2@gmail.com
mailto:s.abrikosvej@live.dk
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Klubhus adresse:     Herlufsholm Alle 227A, 4700 Næstved 
Klubbens hjemmeside:  http://www.herlufsholm-orientering.dk 
Klubbens konto i Spks Sjælland: 6070-1216412. Mobilpay 99422 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Redaktørens spalte 
Klubnyt nr. 1 i 2022 er på gaden ☺ Har du noget på hjertet, så husk at maile 

til mig senest 7/4 2022 på lykke@lykkebm.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. Vi ses i skoven ☺ 
 

 

Udgivelsesplan for Klub-Nyt: 
Nummer Deadline Udkommer  

2/2022 7/4 2022 10/4 2022 

3/2022 7/7 2022 10/7 2022 

4/2022 7/10 2022 10/10 2022 

 

Indholdsfortegnelse: 
s. 4-5 Aktivitetskalender 

s. 6 Formandens klumme 

s. 7-8 VTR-løb 

s. 9-10 VTR-løb instruktion 20/2 

s. 11 Banelæggerkursus 

s. 12 Oprydning Stenskoven 

s. 13 O-service 

s. 14-15 Divisonsmatch 10/10-21 

s. 15 Torsdags-løbetræning 

s. 16-17 Tirsdagsløb 

 

 

s. 18 Klubmesterskab 2021 

s. 19-20 Generalforsamling 

s. 21 Træningsudvalg 

s. 21 Fødselsdagsinvitation 

s. 22 Lørdagstræning 

s. 23-26 Tekniktræning 

s. 27 Klubtøj 

s. 28 Påskeløb 

s. 29 Kontingent 

s. 29 Sponsorer 

 

 

http://www.herlufsholm-orientering.dk/
mailto:lykke@lykkebm.dk
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Aktivitetsoversigt 
           Januar       Februar 

 Akt. – Art og Sted Bemærk  Akt. – Art og Sted Bemærk 

1 Juleferie  1   

2 Juleferie  2   

3 Juleferie  3 Løbetræning kl. 1700 Klubhus 

4 Juleferie  4   

5 Juleferie  5 Tekniktræning, Avnstrup Husk TM 

6 Løbetræning kl. 1700 Klubhus 6 Hejede Overdrev VTR 

7 Juleferie  6 Vernersmindevej 5  

8   8 Generalforsamling kl. 19 Klubhus 

9 Kongsøre, Sandskredet Nytårsstaffet 9   

9  Husk TM 10 Løbetræning kl. 1700 Klubhus 

11   11   

12   12 Lørdagstræning KH kl. 10.00 

13 Løbetræning kl. 1700 Klubhus 13 Vemmetofte, VTR 

14   13
3 

Ny Strandskov 4  

15 Tekniklørdag-se indbydelse Husk TM 14 Vinterferie  

16   15 Vinterferie  

17   16 Vinterferie  

18   17
7 

Vinterferie  

19   18 Vinterferie  

20  Løbetræning kl. 1700 Klubhus 19 Vinterferie  

21   20 Glumsø Østerskov VTR 

22 Lørdagstræning KH kl. 10.00 20 Åsø Mosevej 7  

23 Storskoven, Skolevej VTR 23   

24   24 Løbetræning kl. 1700 Klubhus 

25   25   

26   26  Lørdagstræning KH kl. 10.00 

27 Løbetræning kl. 1700 Klubhus 27 Lellinge; Overdrevsvejen VTR 

28   28   

29 Lørdagstræning KH kl. 10.00    

30 Ellinge Indhegning VTR    

30 Lyngvej 73     

 

    TM =  Tilmelding       Fed skrift = arrangement af HG             

    KH =  Klubhuset         FK = Fælleskørsel fra klubhus         

TR  =  Træningsløb – start ml. kl 17.45-18.30  VTR-løb start mellem kl. 10-11 
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Aktivitetsoversigt 
                   Marts                   April 

 Akt. – Art og Sted Bemærk  Akt. – Art og Sted Bemærk 

1    1   

2   2 Lørdagstræning KH kl. 10.00 

3 Løbetræning kl. 1700 Klubhus 3 Oprydning i Stenskoven TM 

4   3 Brændeskur Stenskovvej  

5 Lørdagstræning KH kl. 10.00 5 Stenskoven TR 

6 Kårup, Tangvejen1  5 Gulerodshus Stenskovvej  

6 Troldens Fodspor  7 Løbetræning kl. 1700 Klubhus 

8   8   

9   9 Lørdagstræning KH kl. 10.00 

10 Løbetræning kl. 1700 Klubhus 10   

11   11 Påskeferie  

12 Lørdagstræning KH kl. 10.00 12 Påskeferie  

13 Sorø Sønderskov VTR -  13 Påskeferie  

13 Skolevej 3 afslutningsløb 14 Påskeferie  

15   15 Påskeferie  

16   16 Påskeferie  

17 Løbetræning kl. 1700 Klubhus 17 Påskeferie  

18   18 Påskeferie  

19 Lørdagstræning KH kl. 10.00 19 Herlufsholmskovene TR 

20 Banelæggerkursus Klubhus 19 Slagelsevej 163  

20 Husk tilmelding  21 Løbetræning kl. 1700 Klubhus 

22   22   

23   23 Jubilæumsløb med Info kommer 

24 Løbetræning kl. 1700 Klubhus 23 Bysprint i Næstved  

25   25   

26 Lørdagstræning KH kl. 10.00 26 Stenskoven,  TR 

27   26 Stenhusvej 66  

28   27 Tekniktræning Ringsted Husk TM 

29   28 Løbetræning kl. 1700 Klubhus 

30   30 Lørdagstræning KH kl. 10.00 

31 Løbetræning kl. 1700 Klubhus    

 

     TM =  Tilmelding                   Fed skrift = arrangement af HG 

    KH =  Klubhuset         FK =  Fælleskørsel fra klubhus 

TR  =  Træningsløb - start ml. kl 17.45-18.30  VTR-løb start mellem kl. 10-11 
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Formandens klumme 
 

Godt nytår. 

Dette er så min sidste klumme som formand. Som 

meddelt på generalforsamlingen sidste år, stopper jeg 

som formand ved generalfor-samlingen 8/2 dette 

herrens år. 

Hvad er der så sket siden sidste KlubNyt? 

Vintertræningsløbene er startet, men ikke med så 

mange deltagere, som man kunne ønske, men Coronaen 

har nok en del af skylden. Vi må håbe, at det bliver 

bedre nu, hvor vi går mod lysere tider. 

Jeg er for øvrigt lige hjemkommet fra Nytårsstafet som 

Holbæk OK arrangerer igen efter nedlukning i 2021. 

Dejligt at se mange glade O-løbere træde op. 

Her stillede klubben med hele otte hold + en deltager 

på åben bane. Dejligt at så mange bruger næsten en hel 

søndag på dette arrangement. Jeg kan i den forbindelse 

lige nævne, at vi som sædvanlig lukkede og slukkede 

stævnet eftertrykkeligt med fire af fem mulige hold i 

efterstarten. 

Ellers er der vel ikke så meget at berette denne gang. 

Jeg håber I alle er kommet godt gennem jul og nytår og 

vil i den forbindelse lige nævne, at lørdagstræningerne 

starter igen 22/1 og torsdagsløbetræningen (alm. Løb) 

er allerede igang - hver torsdag fra klubhuset. 

 

Vi ses i skoven 

Stig 

 



 

 

7 

VINTERTRÆNINGSLØBENE 2022 
 

Dato Klub Skov Startsted Tekst 

23.01 OKR Storskoven Skolevej X 

30.01 HOK Ellinge Indhegning Lyngvej 73 X 

06.02 OKR Hejede Overdrev Vernersmindevej 5 X 

13.02 Køge Vemmetofte Ny Strandskov 4 X 

20.02 HG Glumsø Østerskov Åsø Mosevej 7 X 

27.02 Køge Lellinge Overdrevsvejen X 

06.03 Barske Kårup Tangvejen1 Troldens Fodspor 

13.03 Sorø Sorø Sønderskov Skolevej 3 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. 1:7.500 

- Blå, mini u. 60 år 3-3,5 km. 

- Blå, mini o. 60 år 3-3,5 km. 1:7.500 

Mellemsvær Gul 4-5   km. 

Let Hvid 3-3,5 km. 

Begynder Grøn 2-3   km. 
 

Pris 

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

Start 

Indskrivning fra kl. 9.45 

Søndage mellem kl. 10.00 – 11.00.  

 

Resultater 

Resultater ophænges. Alternativt lægges på nettet samme dag. 
 

Generelle bestemmelser for VTR-løbene 
 

Der er fri startret på alle baner. 

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

Point 

I alle løb får vinderen af en bane 100 point. 

De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere. 
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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 2021-22 er der i alt 11 tællende løb. 

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

Afslutningsløb - Program/Præmier 

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

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

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

Program 

kl. 09.45-10.15  Indskrivning 

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

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

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

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

 

 
Det går stærk når først starten er gået       
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Indbydelse/Instruktion til VTR-løb  

d. 20.02.2022 i Glumsø Østerskov 
 

Mødested/Parkering: P ved Åsø Mosevej 7. Afmærkning fra Åsø Mosevej.  

 

Afstande: P-SP: 100-300 m.       

 SP-Start: 50 m.                

 

Kort:  Glumsø Østerskov, revideret 2021. Ækv. 2,5 m.  

  1:7.500. ISOM 2017.   

   

Postdefinition: IOF symboler. Trykt på kortet samt løse ved start. 

 

Terræn:  Skoven består af vekslende beplantning af åben 

bøgeskov og tættere gran beplantninger samt åbne 

områder med en del undervegetation. Skoven er 

detaljerig med en del veje og stier, hvoraf nogle er 

utydelige, og kan være svære at følge. 

                

Baner: Grøn (begynder) 2,5 km. 9 p.  

 Blå, mini (svær) 3,2 km. 10 p. 

 Hvid (let) 3,1 km. 10 p.  

 Sort, kort 5,0 km. 14 p. 

 Gul   (mellemsvær) 3,8 km. 10 p.  

 Sort, mellem 6,3 km. 17 p. 

 Sort, lang 7,9 km. 21 p. 

 

Kontrolenheder: Der løbes med Sport-ident. 

 

1. start: Kl. 10.00.  

 Kort udleveres i startøjeblikket. Dog får grøn og hvid 

udleveret kortet 1 min før start.  

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

ved start.           

 

Væske: Forefindes kun ved mål. 
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Postmarkering: Der benyttes sport-ident spyd. Eksempel er opsat ved start. 

 

Målprocedure: Målpost er placeret 50 m. fra SP. Efter målgang aflæses 

 brik.  

 

Resultater: Live opdateres ved mål og offentliggøres efterfølgende på 

HG hjemmeside. 

 

O-Track: Banerne lægges i O-Track efter stævnet. 

 

Startafgift: Gratis for medlemmer af HG. 

  

Banelægger Jesper Børsting 

Stævneleder & E-mail: jesperborsting@post.tele.dk  

Overdommer  Tlf. 55739085 
 

 

Vi ses i skoven       

 

mailto:jesperborsting@post.tele.dk
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Banelæggerkursus søndag d. 20.03 kl. 13 – 16 i Klubhuset 
 

Søndag d. 20. marts afholdes internt banelæggerkursus, hvor du har 

mulighed for at få hjælp og gode råd med hensyn til banelægning og det 

tekniske med pc, print m.m. 
 

Kurset afholdes af Jesper, som er en af vores mest erfarne banelæggere. 

Desuden er  Sebastian med som hjælpeinstruktører. 
 

Tanken er, at vi sætter os i små grupper og arbejder med konkrete 

baneforslag til de komne tirsdagstræningsløb. Forhåbentlig når vi at 

færdiggøre et endeligt baneudkast incl. IOF-postbeskrivelse og pænt print 

layout. 
 

Husk: Tilmelding senest d. 13.03 til Jesper. 

           Dine baneudkast til dit tildelte tirsdags træningsløb.  
 

Vi ses til en spændende læringsdag. 
 

 
 

Husk, at medbringen din bærbare pc. Der er dog ligeledes et begrænset antal 

bærbare pc-er til rådighed i klublokalet. 
 

Hilsen 

Jesper, Instruktør. Mail: jesperborsting@post.tele.dk  

Sebastian, Hjælpeinstruktør 

mailto:jesperborsting@post.tele.dk
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Oprydning i Stenskoven 
 

Skovfoged John Hansen fra Herlufsholm skovdistrikt har spurgt os, om vi kan 

hjælpe med at rydde op i Stenskoven.  
 

Har du derfor mulighed for at hjælpe klubben 
 

Søndag d. 03.04 kl. 9 -12.  
 

Så meld dig til undertegnede.  
 

Mødested: Brændeskuret ved Stenskovvej. 
 

Opgaven går på, at samle affald langs de store veje som gennemløber Stenskoven. 

Der vil være behov for minimum 16 hjælpere, men jo flere jo bedre. Vi vil gå i 

hold af 2. 
 

Undertegnede koordiner affaldssække m.m. Medbring selv morgenkaffen og 

arbejdshandsker. 
 

Har du mulighed for, at lægge trailer til? Vi får brug for 2 stk. 
 

Jesper Børsting 

Tlf. 55739085 Mail: jesperborsting@ost.tele.dk  

Oprydningskoordinator   
 

 
 

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

og Simon. 

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

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

O-Service er DOFs system til administration af medlemmer, 

aktivitetskalender, løbstilmeldinger, fællesoplysninger m.v. 
 

Har du ikke allerede adgangskode til O-Service, vil jeg anbefale du får 

rekvireret en via undertegnede.  
 

Har du allerede adgang, men føler dig ikke helt hjemme i systemet som 

bruger, vil jeg anbefale dig at læse den lille vejledning som ligger i O-S 

under punktet hjælp – Manualer ”Medlem - Kom godt i gang”. Denne er på 

1 side.  
 

Vil du vide lidt mere, er der også en udvidet manual ”Medlem – Mere i 

detaljer i systemet”. Denne er på 13 sider. 
 

Når du så alligevel er inde og se på mulighederne i O-S, så vil jeg anbefale 

du tjekker, at de registrerede oplysninger er korrekte (Navn, Adresse, Tlf., 

Mail, Fødselsdato, Briknumre, ønske om modtagelse af nyhedsbrev fra 

DOF). Alle disse oplysninger kan du selv ændre. 
 

Samt om der er registreret korrekte (Familiesammenhænge og 

Klubtilhørsforhold). Bemærk alle aktive medlemmer i Herlufsholm har 

mindst 2 klubtilhørsforhold, da vi indgår i stafet samarbejde med O-63 

under navnet HG-O-63. 

Disse oplysninger kan kun ændres af klubadministrator. Så send en mail, 

hvis fejl.    
 

Jesper. Tlf. 55739085. Mail jesperborsting@post.tele.dk 

Klubadministrator i O-Service 
 

Klubben har pt 3 klubadministratorer. Foruden Jesper, også Lykke og Tine 
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Resultatet ved divisionsmatchen d. 10. oktober i Hedeland 
 

Det blev til 1 sejr og 2 nederlag i finalerunden af årets divisions turnering.  
 

Resultat i finalematchen: 
 

Køge OK  6 match point 

Amager OK 4 match point 

HG  2 match point 

HSOK 0 match point  
 

Klubresultater fra finalerunden: 
 

HG – Amager OK 129-146 

HG – HSOK 136-125 

HG – Køge OK 127-163 
 

Klubben havde tilmeldt 47 løbere, hvoraf alle stillede til start.  
 

Følgende placerede sig i top 3 i de forskellige klasser: 
 

H50 Claus Nr. 2 

H10 Colin Nr. 2 

H10 Gilbert Nr. 3 

D40 Lykke Nr. 3 

D50 Birgit Nr. 1 

D50 Tine Nr. 3 

D60 Rita Nr. 3 

D70 Merethe Nr. 1 

D14 Lisa Nr. 2 

D12B Ronja Nr. 1  

D-let Caroline Nr. 2 

D-let Hanne Nr. 3 
 

Resultatet betyder, at vi rykker ned i 4. division. Her vil vi skulle dyste mod 

HSOK, OK73 og FSK. 
 

Det lykkedes Køge OK at forblive i 3. division, og Amager OK rykker op til 

3. division.   
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Ovenfor ses en del af holdet til matchen d. 10.10.2021. 
 

Næste match bliver 1/5 2022  

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

LØBETRÆNING 
 

Husk at der er løbe/bakketræning hver torsdag kl. 17. 

Vi mødes kl. 17 i klubhuset og løber en dejlig tur – måske krydret med lidt 

øvelser undervejs? Kom gerne med forslag. 

Alle kan være med og du behøver ikke at være i topform       
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Tirsdagstræningsløbene 2022 
 

Vi arrangerer igen i år træningsløb hver tirsdag i forskellige af omegnens skove eller i Sorø. 

Om du er nybegynder, øvet og erfaren løber, ung eller gammel gør ingen forskel. Det er 

skoven, samværet og lysten til at løbe der bringer os sammen. 

 

Til hvert tirsdagstræningsløb skaffer vi en banelægger til følgende baner: 

 2-3 km  let  

 4-5 km  mellemsvær  

 6-7 km  svær 

 

Banelæggeren står for banelægning, postudsætning, registrering af løbere og 

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

banelægger og hjælpere på selve løbsdagen. 

 

Løbskalender – forår & efterår 2022 

Nedenfor kan du se den foreløbig plan. Skovtilladelser er endnu ikke på plads.   
 

Dato Terræn Startsted Bemærkninger 
05.04 Stenskoven Gulerodshuset  

19.04 Herlufsholm Slagelsevej 163  

26.04 Stenskoven  Stenhusvej 66  

03.05 Bromme  OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

10.05 Holdsted Park Handelsskolevej 3 Sprint 

17.05 Feldskov  Sprint. OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

24.05 Ll. Næstved Rådmandshaven 20 Sprint 

OK Sorø deltager 

31.05 Kristiansholm Plantage Gl. Strandvej 135  

06.06 Vesterlyng Lyngvej Pinseløb kl. 10. 

14.06 Sjølundssletten/Hovedmosen P - Ved Åsen 2 Sct. Hans løb.  

 SOMMERFERIE   

09.08 Alsted skov  OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

16.08 Stenskoven Gulerodshuset OK Sorø deltager 

23.08 Herlufsholm HG Stadion  

30.08 Stenskoven Stenskovvej 66  

06.09 Fredsskoven Skyttemarksvej 192  

13.09 Harrested Harrested skovvej 23 OK Sorø deltager 

20.09 Grydebjerg  OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

27.09 Sorø Sønderskov N Skolevej Sæsonafslutning/Sorø  

Fælleskørsel 17. 
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Start mellem kl. 17.45 -18.30.  

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

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. 
 

Banelæggere søges – forår & efterår 2022 
 

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 Tine. 

 

Vi ses i skoven. 
 

TRU v/Sebastian, Tine og Jesper 

 

Jesper Børsting jesperborsting@post.tele.dk 55739085 

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

Sebastian Hansen s.abrikosvej@live.dk 21567337 

   

 

 
Billed fra divisionsmatchen i Ballerup – vi havde et fantastisk vejr 
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Klubmesterskaberne 
 

Den 7. november blev klubbens mestre fundet ved VTR-løbet i Klinteskoven.  

Det var O-63 som havde lagt nogle gode baner, som der skulle en rigtig mester til 

at vinde.  

I alt deltog 19 løbere fra HG i mesterskaberne. 
 

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

som Lykke og Henrik havde sørget for.  
 

Nedenfor kan du se 6 af de 9 nykårede mestre.  
 

Pigepokalen; Lisa Børsting. Drengepokalen; Ingen. 
 

Dame fadet; Lise Andersen. Herrepokalen; Peter Karberg Hansen   
 

Dame Motion; Birgit P Børsting. Herre Motion; Jesper Børsting. 
 

Old Girls; Susanne Tanderup. Old Boys; Henrik Matthiesen. 
 

Begynder; Ronja Gissel. Veteran: Helmuth Hansen. 

 
 

Tillykke til klubbens nykårede mestre   
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Generalforsamling 8/2 2022 
 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlufsholm 

Orienteringsklub i klublokalet.  
 

Tirsdag d. 8. februar 2022 kl. 19.00. 
 

Dagsorden: 

1.  Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3.  Formandens beretning  

4.  Udvalgenes beretning: 

  Skovudvalg (Jesper) 

  Træningsudvalg (Sebastian) 

  Kortudvalg (Svend-Erik) 

  Ungdomsudvalg (Henrik og Sebastian) 

  Matriel- & klubtelte (Peter K. og Henrik) 

  Sportident-udstyr (Frede) 

  Hjemmeside og natløbsudstyr (Anders)  

  Klubtøj (Henriette) 

  Scrapbog (Ruth) 

  Festudvalg (bestyrelsen) 

  Skoleudvalg (Stig) 

  Find-Vej-i udvalg (Poul og Niels) 

5a.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2021 

5b.  Budget 2022 til orientering 

6.  Evt. indkomne forslag 

7.  Evt. vedtægtsændringer 

8.  Kontingent 2022 

9.  Valg   

  a. Bestyrelse: 

   Formand (Stig Andersen modtager ikke genvalg) 

  Bestyrelsesmedlem (Henrik Mathiesen modtager genvalg) 

  Bestyrelsesmedlem (Sandra Mundus modtager ikke genvalg) 

  b. 2 suppleanter - vælges for 1 år ad gangen (nuv. Helle og Arne) 

  c. 2 revisorer - vælges for 1 år ad gangen (nuv. Lone og Peter) 

  d. 1 revisorsuppleant - vælges for 1 år ad gangen (nuværende Bent) 
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10.  Valg til udvalg 

  Skovudvalg – Jesper 

  Træningsudvalg - Sebastian 

  Kortudvalg – Svend-Erik 

  Ungdomsudvalg – Henrik + Sebastian 

  Materiel- & klubtelte – Peter K. og Henrik 

  Sportident-udstyr - Frede 

  Hjemmesiden og natløbsudstyr – Anders 

  Klubtøj  – Henriette 

  Scrapbog – Ruth 

  Festudvalg – bestyrelsen 

  Skoleudvalg – Stig 

  Find-Vej-i udvalg Poul + Niels  

11.  Eventuelt 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

 

 
 

Den smukke stævneplads ved Trail på Klinten - Liselund 
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Træningsudvalget 2022 
 

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

Tine – ansvarlig for at stille hold til divisionsmatch samt indpisker på 

facebook mm. Desuden skaffer af banelæggere til tirsdagtræningsløbne. 

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 og Sprint kort til den nye sæson 
 

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

O-kort over Glumsø Østerskov til årets komne træningsløb. Dette takket 

være flere hundrede timers frivillig korttegning hen over vinteren udført af 

klubmedlemmer.  

Tak til jer alle. 
 

Det nye år byder desuden på nyrecogniserede Sprint-kort til løbne i Holsted 

Erhvervsområde og Ll. Næstved. 

 

Vi ses i skoven. 
 

Jesper  

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

                              Kære O-løbere. 

D. 15. febr. Fylder jeg 60 år og vil derfor gerne invitere jer til et 

lille fødselsdagsarrangement fra kl. 14 – og jeg tænker festen 

varer længe. Der må tages forbehold for forsamlingsloft og sund 

fornuft, så giv besked til mig, hvis du kommer på 40545678 

senest d. 6. febr. Så jeg kan koordinere besøgene. Adressen er 

Tvedevængevej 6, Holløse. 

 

                                  O-hilsen Susanne Tanderup 
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Lørdagstræning 
 

 

Lørdagstræningen starter op igen fra og med lørdag 22/1 2022 kl 10.00 fra 

klubhuset – som sædvanligt       
 

Trænerholder er udvidet så vi nu er hele 8 trænere! 
 

Fremover vil lørdagstræningen være fordelt på 4 teams: 

Lone og Torben 

Lykke og Henrik 

Sandra og Anders 

Helle og Susanne 
 

De fleste lørdage vil der være et tema – men også mulighed for at løbe et 

almindeligt orienteringsløb. 
 

De lørdage hvor der er tekniktræning – er der ikke lørdagstræning. Vi håber  

at dem som plejer at være med om lørdagen i stedet vil deltage i 

tekniktræningen. 
 

Skulle du have lyst til at hjælpe til eller være medarrangør på en/flere 

lørdagstræninger, så hiv endelig fat i en af os. Jo flere – jo bedre/sjovere       
 

 
Oprydning i Stenskoven i 2021 
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Tekniklørdage og -Ture for VTR klubberne 2022 

 

Arrangeret af OK Sorø, Herlufsholm OK, OK Roskilde og Holbæk OK 

for alle VTR-klubber 
 

 
 

Efter velbesøgte tekniklørdage og teknikture siden 2016, kun afbrudt af 

corona, gentager vi tekniktrænings-tilbuddet i 2022 for alle løbere i VTR-

klubber på MELLEMSVÆR/GUL eller SVÆR/SORT, på disse datoer: 

lørdagene kl. 10-15 + onsdagen kl. 17.30-20.30 
 

Lørdag den 5. februar 2022: Trafiklys, Angrebspunkt, Vejvalg 

Avnstrup, fra Naturstyrelsens P-plads 

• Trafiklys og angrebspunkt – hvordan du opdeler strækket i let/hurtig og 

svær/langsom del 

• Vejvalg – hvordan du vælger det mest optimale stræk imellem posterne, 

bl.a. via trafiklys 

Onsdag den 27. april 2022 kl. 17.30: Sprint ZBC Ringsted, fra Eriksvej 

4, Ringsted 

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

signaturer og barrierer i sprintløb 

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

vigtige sekunder 
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Teknikdagenes øvelser vil være makkerøvelser, hvor du løber sammen 

med en anden o-løber.   

For at holde fokus på teknikken, er der ingen tidtagning og ingen 

sportident.  

Medbring gerne tommelkompas. Husk eventuelt ekstra varmt tøj, 

madpakke, drikkedunk, termokande med en varm drik, kage mv. 
 

Vigtigt: Tilmeld dig hver tekniktræning på det rigtige niveau! 

For GUL/MELLEMSVÆR vil tekniklørdagene have fokus på at opdage 

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

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

Flyd! 

Som deltager kan du ikke regne med, at du bare kan tilmelde dig på niveauet 

for de baner, som du plejer at løbe fx til VTR-træningerne. Det skyldes, at vi 

som o-løbere ikke er på samme niveau med hensyn til de forskellige o-

teknikker. Når du tilmelder dig til en tekniklørdag, skal du derfor vurdere 

dit eget niveau i forhold til netop de o-teknikker, som den enkelte 

tekniklørdag har fokus på. Målgruppen for tekniklørdag er løbere på GUL 

eller SORT, så hvis du befinder dig på HVID niveau i den teknik der 

trænes, så vil tekniklørdag være for svær for dig.   
 

 
Juleløbet 2021 
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Tilmelding til en tekniklørdag med angivelse om du løber GUL eller 

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

mortenhass@gmail.com. Deltagelse i tekniklørdag er gratis, men klubber 

med mange tilmeldte deltagere kan blive pålagt opgaver. 
 

 
 

Yderligere oplysninger fås hos Morten Hass eller Mette Filskov 

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

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

mailto:mortenhass@gmail.com
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FÆLLES SOCIAL TUR TIL SUPER SVÆRE TERRÆNER  

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

kan løbe, med brug af teknikkerne fra de tekniktræningen:  

• Afgang fra Sjælland lørdag morgen ca. kl. 7, 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 i smågrupper på 2-3 løbere - eller solo. Grupperne er matchet 

hjemmefra. 

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

track eller lignende. 

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

visning lørdag aften. 

Lørdag-søndag den 18.-19. juni 2022: Teknikeventyr OLOFSTRÖM 

med super svære baner 

 
 

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

tidligere O-ringen-banelægger Thomas Henmyr ruller igen i 2021 baner ud 

til os i topterrænerne Boafall/Ljungryda, lørdag og 

Ryssberget/Rammsjön, søndag (hvor OK Vilse arrangerer World Ranking 

Event den 9.-10. april 2022). Det er lykkedes at leje Ødegården Boafall, 

som ligger midt på lørdagens løbsterræn med plads til overnatning til 

maksimalt 24 deltagere.  

Udgift per deltager forventes ca. 400 kr. inklusive fælles forplejning, 

overnatning, og naturligvis de to træninger. Hertil kommer kørsel afregnet i 

bilerne, ca. 500 kr. Tilmelding til mortenhass@gmail.com + betaling af 

400 kr. til OK Sorøs konto: 2300 8980220681 før 1. juni 2022. 

 

http://www.pan-kristianstad.nu/doma/show_map.php?user=Gernot&map=634
https://www.pan-kristianstad.nu/doma/show_map.php?user=Gernot&map=858
https://svenskoedegaard.dk/
mailto:mortenhass@gmail.com
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klubtøj, Herlufsholm Orienteringsklub. 
Så har du igen mulighed for at 

bestille klubtøj. Tøjet kan 

bestilles på mail 

runningiscool4u2@gmail.com 

senest 30. januar 

Afregning sker via din 

klubkonto, når tøjet er 

udleveret.  

Forventet levering: Ved Påske  

Produkt Trimtex Kämpela - udgår når lageret er 
tømt 

Overtræksjakke 799kr S: 1(550kr), 3XL : 1(650kr) 

Overtræksbukser 599kr Ingen på lager, udgået 

Kortærmet O-bluse 419kr L: 1 (382kr) 

Langærmet O-bluse 459kr XS 5, S 6, 130:1 (405kr) 

Tights 499kr  Børnestr: 130: 1, 140: 1, 150: 
1(213kr) 
Voksen: L str ¾: 1 (213kr) 
XXL: 1 

O-bukser, lange 449kr   Ingen på lager, udgået 

Hue 229kr  

Buff/ halsrør 99kr  

Pandebånd 159kr  

 

Blå T-shirts: 80kr 

 

Vi har en del Trimtex på lager, så du kan være heldig at få tøjet hurtigst muligt - det der ikke er på 

lager, bestilles i slutningen af januar, så du kan have ved Påsketid. 

 

O-hilsner Henriette 
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Det er snart påske igen!  

-og det betyder at det er tid til at arrangere den årlige påskeklubtur. 

I påsken 2022 har vi fornøjelsen af at prøve kræfter med Silkeborg Skovene. 

Det bliver forrygende, så kom og vær med! Om du er ung eller gammel, 

enlig eller familie, så skal vi hygge os sammen. 

Vi har været så heldige at kunne leje en spejderhytte i et naturskønt område, 

på 6000 m2 lige ned til Gudenåen. Der er 25 madrasser indendørs. Så vi 

laver en sovesal til herrer og en sovesal til damer. Hvis man hellere vil, så 

kan man tage sit eget telt med og slå det op udendørs. Der er masse af plads 

og børn og barnlige sjæle kan boltre sig udendørs. 

Se link for billeder https://hyttefortegnelsen.dk/hytte/aakrogen/ 

Prisen er yderst rimelig. 3500 inklusiv forbrug, så jo flere vi er jo billigere 

bliver det pr pers.  

DU/I skal tilmelde jer hos Sandra Mundus 61310258 eller 

sds.mundus@gmail.com 

Når vi skal betale i april, ved vi den eksakte pris per deltager. 

Vi laver måltiderne sammen i forskellige madhold og tager hensyn for 

allergier mm. 

Det er altid hyggeligt og om aftenen lægger vi vores ruter op på O-track og 

nørder dagens rute. 

Alt det praktiske kommer når vi nærmer os. Men sæt allerede kryds i 

kalenderen fra d 13 april – d 16 april 2022 og TILMELD JER. 

Hvis du eller din familie er nye i klubben, så er det en oplagt mulighed for at 

prøve kræfter med et flerdagsløb og hygge sig sammen med 

klubkammeraterne. 

 

 

 

https://hyttefortegnelsen.dk/hytte/aakrogen/
mailto:sds.mundus@gmail.com
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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. 

 

Klubben har også fået mobilpay 99422. Hvis du betaler med mobilpay må 

du meget gerne skrive dit navn i beskedfeltet ☺ 

 

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

Lykke på lykke@lykkebm.dk. 

 
 

Støt klubbens sponsorer!  

 

 

mailto:lykke@lykkebm.dk

