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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. 4 i 2021 er på gaden ☺ Har du noget på hjertet, så husk at maile
til mig senest 7/1 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
1/2022
2/2022
3/2022

Deadline
7/1 2022
7/4 2022
7/7 2022

Indholdsfortegnelse:
s. 4-5
s. 6-7
s. 8-10
s. 11
s. 12-13
s. 14-15
s. 15

Aktivitetskalender
Formandens klumme
VTR-løb
Natorientering
Nat-O 12/10 2021
Nat-O 26/10 2021
Løbetræning

Udkommer
10/1 2022
10/4 2022
10/7 2022

s. 16-17
s. 18-19
s. 20-24
s. 25
s. 26
s. 27
s. 27
s. 28
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Divisonsmatch 22/8 2021
Klubmesterskab 7/11 2021
Tekniktræning
Nytårsstafet
Påskeløb/klubtur
Udvalg-vil du være med?
Kontingent
Sponsorer

Aktivitetsoversigt
Oktober
Akt. – Art og Sted
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
26
26
27
28
30
31

Ingen lørdagstræning
DM Hold
Natløb Ellinge Indhegning
Lyngvej 73
Løbetræning kl. 1700
Lørdagstræning
Divisionsmatch Hedeland
Natløb OK Sorø
Feldskov
Løbetræning kl. 1700
Lørdagstræning
Efterårsferie
Efterårsferie
Efterårsferie
Efterårsferie
Efterårsferie
Efterårsferie
Efterårsferie
Efterårsferie
Natløb finale-HG stadion
Herlufsholm Skovene
Løbetræning kl. 1700
Lørdagstræning

November
Bemærk
1
minus
2
Klinteskoven
3
4
Start 19-19.30
5
Kr. 30,6
Heimdalsvej 30
7
7
KH kl. 10.00
9
Bus kl. 8.00
10
11
Start 19-19.30
12
Kr. 30,13
Heimdalsvej 30 14
14
KH. Kl. 10.00
16
17
18
19
20
20
21
23
24
25
Start kl 19.15
26
Kr. 30,27
28
Heimdalsvej 30 28
KH kl. 10.00
30

TM = Tilmelding
KH = Klubhuset
TR = Træningsløb – start ml. kl 17.45-18.30
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Akt. – Art og Sted

Bemærk

Løbetræning kl. 1700

Klubhus

Lørdagstræning

KH. Kl. 10.00

Havrelukke Klinteskoven

VTR+

Se indbydelse i bladet

klubmesterskab

Løbetræning kl. 1700

Klubhus

Lørdagstræning

KH. Kl. 10.00

Rønnebæk Overdrev

VTR

Skyttemarksvej 192

Løbetræning kl. 1700

Klubhus

Lørdagstræning

KH kl. 10.00

Tekniklørdag-se indbydelse

Husk TM

Kårup, Næsvej 3

VTR

Løbetræning kl. 1700

Klubhus

Lørdagstræning

KH. Kl. 10.00

Hvalsø skovene
Lerbjergtårnet

VTR

Fed skrift = arrangement af HG
FK = Fælleskørsel fra klubhus
VTR-løb start mellem kl. 10-11

Aktivitetsoversigt
December
Akt. – Art og Sted
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Løbetræning kl. 1700

Januar

Klubhus

Juleløb-indbydels kommer

KH. Kl. 10.00

Slagelse skovene

VTR

Parcelgårdsvej

Løbetræning kl. 1700

Klubhus

Teknikweekend-se indbydel Husk TM
Teknikweekend-se indbydel Husk TM
Juleferie
Juleferie
Juleferie
Løbetræning kl. 1700
Juleferie
Juleferie
Juleferie
Juleferie
Juleferie
Juleferie
Juleferie
Juleferie
Juleferie
Juleferie
Juleferie
Juleferie
Juleferie
Juleferie
Juleferie

Akt. – Art og Sted

Bemærk

Klubhus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30

TM = Tilmelding
KH = Klubhuset
TR = Træningsløb - start ml. kl 17.45-18.30
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Bemærk

Juleferie
Juleferie
Juleferie
Juleferie
Juleferie
Løbetræning kl. 1700

Klubhus

Juleferie
Kongsøre, Sandskredet

Nytårsstaffet
Husk TM

Løbetræning kl. 1700

Klubhus

Tekniklørdag-se indbydelse

Husk TM

Løbetræning kl. 1700

Klubhus

Storskoven, Skolevej

VTR

Løbetræning kl. 1700

Klubhus

Ellinge Indhegning

VTR

Lyngvej 73

Fed skrift = arrangement af HG
FK = Fælleskørsel fra klubhus
VTR-løb start mellem kl. 10-11

Formandens klumme
Så er det tid igen, atter et nummer af vores
fremragende klubblad er på gaden. Fantastisk at have
et organ i klubben, der når ud til alle. Nyd det, og kom
med indlæg, ros, kritik og gode historier og billeder,
bladet skriver jo ikke sig selv, og redaktøren er sikker
på, at netop dit indlæg vil blive det mest læste.
Nok om det, klubben runder jo et skarpt hjørne (50 år),
så der er gang i arbejdet med, hvordan dette skal
fejres. Foreløbigt har bestyrelsen booket et lokale på
Grønnegade Kaserne 23/4 2022 hvor vi planlægger en
bysprint for byens borgere og naboklubber med
efterfølgende kaffe og kage
Starten gik i sidste weekend, hvor klubben arrangerede
DM for hold. Ca. 600 løbere fik en forrygende dag på
Møns Klint, så tak til alle jer, der var med til at sørge
for dette arrangement.
Tirsdagstræningerne er afsluttet, det er blevet mørkt
udenfor, så derfor må vi vente til solen atter er længe
på himlen. Tak til alle jer der har været banelæggere og
postindsamlere/udsættere sæsonen igennem.
Er der så slet ikke flere løb længe??
Jo-da læs
klubbladet grundigt, så vil du se, at der er masser. Vi
starter med Divisionsmatch på søndag i Hedeland. Her
gælder det nedrykning til 4. Division eller forbliven i 3.
Vi håber på det sidste, men det bliver svært, så husk at
kontrollere postnumre, så vi undgår fejlklip.
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Så er der natløb i samarbejde med Sorø og Holbæk,
disse er også omtalt andetsteds i bladet. Klubben har
pandelamper til låns, hvis man har lyst til at prøve
kræfter med denne disciplin.
Når disse er overstået og alle forhåbentlig har fundet
vej ud af den mørke skov er der klubmesterskab. Dette
er i år lagt i hænderne på Vordingborg, og foregår i
Klinteskoven på Møn. Dette løb er en del af
vintertræningsløbene, som er træningsløb som afvikles
hver søndag fra november til april.
Lørdagstræningerne fortsætter, men her kunne godt
bruges frivillige til at være med, så det ikke er de
samme personer, der lørdag efter lørdag skal være
kreative, så kom ud af busken og meld jer som
hjælpere.
Denne klumme har været frem og tilbage, det er svært
at huske alt, men hvis jeg har glemt noget/nogen må I
undskylde, det er ikke med vilje, og jeg ved, at hvis JEG
har glemt noget, har Lykke husket at sætte det
andetsteds i bladet.
På skovkig
Formanden
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VINTERTRÆNINGSLØBENE 2021-22
Dato
07.11
14.11
21.11
28.11
05.12
26.12
09.01
23.01
30.01
06.02
13.02
20.02
27.02
06.03
13.03

Klub
O-63
HG
HOK
Hvalsø
OKS
OKR
HOK
OKR
HOK
OKR
Køge
HG
Køge
Barske
Sorø

Skov
Klinteskoven
Rønnebæk Overdrev
Kårup
Hvalsø skovene
Slagelse skovene
Boserup
Kongsøre
Storskoven
Ellinge Indhegning
Hejede Overdrev
Vemmetofte
Glumsø Østerskov
Lellinge
?
Sorø Sønderskov

Startsted
Havrelukke
Skyttemarksvej 192
Næsvej 3
Lerbjergtårnet
Parcelgårdsvej
Høje P-Plads
Sandskredet
Skolevej
Lyngvej 73
Vernersmindevej 5
Åsø Mosevej 7
Overdrevsvejen
?
Skolevej 3

Tekst
X
X
X
X
X
Juleløb
Nytårsstafet
X
X
X
X
X
X
Troldens Fodspor
Afslutningsløb

Kun de med x-pointmarkerede løb er tællende i den gennemgående
konkurrence.
Alle speciel løb har andre baner.
Baner
Svær
Mellemsvær
Let
Begynder

Sort, lang
Sort, mellem
Sort, kort u. 60 år
Sort, kort o. 60 år
Blå, mini u. 60 år
Blå, mini o. 60 år
Gul
Hvid
Grøn

7½-10 km.
6-7 km.
4-5 km.
4-5 km.
3-3,5 km.
3-3,5 km.
4-5 km.
3-3,5 km.
2-3 km.
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1:7.500
1:7.500

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.
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
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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.

Børnebanen ved lørdagstræningen er et hit
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Nat-Orienteringsløb på Syd & Vestsjælland -> 3 tirsdage i
efteråret 2021

Dato
Skov
Klub
Startsted
Kontaktperson

5. oktober
Ellinge Indhegning
Holbæk OK
Lyngvej 73
Finn Skouenborg
20629387

12. oktober
Feldskov
OK Sorø
Frederiksberg skole
Kristian Kjærsgaard
40904309

26. oktober
Herlufsholm skovene
HG
Herlufsholm stadion
Jesper Børsting
55739085

Baner (ej kønsopdelt)
Svær, Sort. Lang 6-7 km
Svær, Sort. Mellem 4-4,5 km
Svær, Sort Kort 3-3,5 km
Let, Hvid.
2,5-3 km (skygning tilladt)
Starttid
Tirsdage kl. 19.00-19.30. Fællesstart kl. 19.15. Poster indsamles fra kl. 21.00.
Startgebyr
30 kr. - dog kun 15 kr. til og med H/D -16.
Resultater og tidtagning
Tidtagning med sportident.
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.
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Indbydelse/instruktion til VTRNAT 12. oktober 2021 i Feldskov
(og lidt på Frederiksberg Skole)
Tirsdag den 12.oktober 2021 inviterer OK Sorø til natløb for VTRklubberne i Feldskov.
Tilmelding sker på dagen fra kl. 18.30-19.00 i stævnecenteret. Afgang
til fællesstart kl. 19.00.
Bemærk, at stævnecenteret lukker og alle poster samles ind klokken
21.00.
Det koster 30 kr., dog 15 kr. til og med 16 år. Sportident kan lejes for en
tier.
Stævnecenteret findes i SFO’en i NV-hjørnet af Frederiksberg Skole,
Smedeparken 1, 4180 Sorø.
Parkering på den store P-plads vest for skolen. Gå derfra max 200m mod
NØ og find SFO’en.
Løbet foregår primært i Feldskov, som er en flad, detaljerig skov, der ikke
bør undervurderes. Om natten er skoven en teknisk udfordring for øvede
løbere, fordi kurvebilledet er for svagt til at korrigere retningen. Skoven er
lille og har en cirkulær skovvej rundt i skoven, så begyndere i natløb kan let
finde tilbage til målet.
Posterne er på plaststativer og skærmene er små med reflekser. Bemærk, at
skove rummer et stort antal faste poster i form af træpæle med reflekser,
som ikke er en del af løbet.
Kortet er revideret i 2021 og er i 1:5.000, så pas på farten! Stempling sker
med sportident.
Der udleveres løse postbeskrivelser i stævnecenteret. Husk lang holder,
hvis du løber lange- eller kortenatten.
Alle baner kommer naturligvis på O-track.
Bemærk at løbet hverken byder på væske, forplejning, omklædning eller
bad.
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Alle baner starter med et antal poster på Frederiksberg Skole, og for de
svære (sorte) baner kan disse poster tages i valgfri rækkefølge.
Bane
Lettenatten
Mininatten
Kortenatten
Langenatten

Sværhedsgrad
Let
Svær
Svær
Svær

Længde
2,3 km
2,9 km
4,2 km
6,1 km

Poster
14
15
21
31

Heraf valgfrie poster
0
4
5
6

Vel mødt til en sjov og udfordrende VTRNAT aften !!!
O-hilsen fra arrangørerne:
Banelægger/kontaktperson: Morten Hass mortenhass@gmail.com;
Banekontrol: Mette Filskov;
Stævnecenter: Tine Demandt;
Postudsætning: Mette Filskov, Tine Demandt, Morten Hass;
Postindsamling: Sanne Ifversen, John Pedersen, Jan Sørensen.

Pause før oprydning på stævnepladsen ved DM Hold
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Indbydelse/Instruktion til VTR-nat d. 26.10.2021 i Herlufsholm skovene
Mødested/Parkering/SP: Klubhuset på Herlufsholm stadion.
Afstand til start:

P – start 1.200 m. Personlig fremvisning. Fælles afgang kl. 19.05
PRÆSIS.

Kort:

Herlufsholm skovene, rev. 2021. Ækv. 2,5 m. 1:7500.
ISOM2017-2

Terræn:

Åben blandingsskov med god gennemløblighed og mange veje/stier og
detaljer i øvrigt.

Baner:
Bane
Sort, Lang
Sort, Mellem
Sort, Kort
Hvid

Længde
6,3
4,3
3,7
2,7

Poster
24
18
15
12

Antal valgfrie poster
5
5
5
0

Valgfrie poster:

Sorte baner starter med 5 poster, som skal tages i valgfri rækkefølge.

Kontrolkort:

Sport-Ident.

Postbeskrivelse:

IOF. Er påsat løbskortet. Forefindes løse.

Tidsprogram:

Kl. 18.45
- 19.05
- 19.20

Væske:

Forefindes ved klubhuset.

Postmarkering:

Der benyttet SI-spyd. Eksempel er opsat ved start.

Målprocedure:

Efter klip af målpost fortsættes 600 m til klubhuset, hvor tid aflæses.
Løbskortet kan beholdes.

løbsregistrering/betaling.
fælles afgang til start.
fællesstart.

Omkl./bad/toilet: Adgang til omklædningsrum i tidsrum kl. 18.30-21.00.
Resultater:

Live opdateres og offentliggøres efterfølgende på http://herlufsholmorientering.dk/.

Startafgift:

Over 16 år
Under 16 år
Leje SI-pind

kr. 30,-.
kr. 15,-.
kr. 10,-.
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Tilmelding:

På dagen i klublokalet.

Banelægger
Stævneleder &
Overdommer

Jesper Børsting
Fællesejevej 16,
4700 Næstved, Tlf. 55739085
E-mail: jesperborsting@post.tele.dk

LØBETRÆNING
Husk at der er løbe/bakketræning hver torsdag kl. 17.
Resten af oktober mødes vi Heimdalsvej 30 og løber en dejlig tur i Fruens
Plantage og herefter (fra 4/11 2021) mødes vi 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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Resultatet ved divisionsmatchen d. 22. august i Harreskoven
Det blev til 1 sejr og 2 nederlag i 2. runde af årets divisions turnering.
Stillingen efter sæsonens 2 matcher:
OK Sorø
10 match point
Holbæk OK
10 match point
HG
4 match point
Køge OK
0 match point
Resultat i match 2:
Holbæk OK
6 match point
OK Sorø
4 match point
HG
2 match point
Køge OK
0 match point
Klubresultater fra 2. runde:
HG – OK Sorø
HG – Holbæk
HG – Køge OK

105-127
114-155
119-114

Klubben havde tilmeldt 45 løbere, hvoraf 40 stillede til start.
Følgende placerede sig i top 3 i de forskellige klasser:
H60
H70
H80
H80
H10
Beg.
Beg
D50
D70
D21B
D14
D-let

Arne
Helmuth
Bent
Niels
Tobias
Caroline
Hanne
Birgit
Lena
Kristine
Lisa
Ilsabe

Nr. 1
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 1
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 1
Nr. 1
Nr. 3
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Ovenfor ses en del af holdet til matchen d. 22.08.2021.
Næste match er d. 10. oktober i Hedeland
Der vil være fælleskørsel fra klubben kl. 8.00 idet 1. start går kl. 10.00.
Vi får brug for alle mand/kvinder såvel unge som gamle.
Dette bliver finalematchen for årets divisionsmatch, og vi skal kæmpe for
forbliven i 3. division. Vores modstander bliver Køge OK samt opryknings
kandidaterne fra 4. division Amager OK og HSOK (Helsingør).
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Klubmesterskab søndag d. 7. november i Klinteskoven
Der arrangeres klubmesterskab i Klinteskoven i forbindelse med O-63 VTRløb.
1.start: kl. 11.00.
Omkl.: Der er ingen omklædningsfaciliteter.
Husk tilmelding senest d. 29.10 kl. 18 til Jesper, tlf. 55739085.
Mail; jesperborsting@post.tele.dk
Du kan vælge mellem følgende baner:
Kun medlem som løber aktivt for HG, kan blive klubmester.
Baner:
HG pokalen
Motion Herre
Old Boys
Veteran
Drenge
Damefadet
Motion Dame
Old Girls
Pige
Begynder

Klubmestre 2019-20
7-10 km svær
6-7 km svær
4-5 km svær
3-4 km svær
4-5 km m.svær
6-7 km svær
4-5 km svær
3-4 km svær
4-5 km m.svær
3-4 km let

H17-39
H40-54, H17BH55-69
H/D70H-16
D17-39
D40-54, D17BD55-69
D-16
Begynder

Sebastian Hansen
Jesper Børsting
Svend Erik Munck
Erik Torm
Ingen
Sandra Mundus
Birgit P Børsting
Susanne Truelsen
Ingen
Ingen

De forsvarende mestre skal huske medbringe pokalerne til klubfesten eller
aflevere disse inden til Jesper Børsting.
Klubmesterskabsfest
Efter klubmesterskabsløbet inviterer klubben til middag i Fælleslokalet kl.
18.00.
Her vil pokalerne blive overrakt til de nye klubmestre.
Tilmeld dig og din familie samtidig med løbet via Jesper.
Pris: Kr. 50,- over 16 år for middagen. Klubmesterskabsløbet er GRATIS.
Kr. 25,- under 16 år.
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4 af de forvarende mestre årgang 2019-20

Oprydning efter DM Hold i Klinteskoven
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Tekniklørdage og -Ture for VTR klubberne 2021-2022
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 2021-22 for alle løbere i
VTR-klubber på MELLEMSVÆR/GUL eller SVÆR/SORT, på disse
datoer:
TRE TEKNIKLØRDAGE+ EN TEKNIKTORSDAG –
lørdagene kl. 10-15 + onsdagen kl. 17.30-20.30
Lørdag den 20. nov. 2021: Kortkontakt og Højdekurver
Fruens Plantage, P på Ny Præstøvej
•
•

Kortkontakt – hvordan du følger med på kortet og ikke bliver væk, denne
gang trænet via bysprint
Højdekurver – hvordan du læser og navigerer efter højdekurverne

Lørdag den 15. januar 2022: Kompas og skridt
Feldskov, fra Smedevej, Sorø, P ved Frederiksberg Skole
•
•

Kompas – hvordan du holder retning undervejs på strækket og ind imod
posten
Skridt – hvordan du styrer afstand, så du ikke løber for langt – og langt
nok

•
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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

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 tekniklørdag 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 oteknikker. 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.
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Se tabellen nedenfor:

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.
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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).
FÆLLES SOCIALE TURE TIL SUPER SVÆRE TERRÆNER –
december og juni
Teknikturene til Blekinge og Göteborg er en lejlighed til at afprøve
grænserne for, hvor svære baner du kan løbe, med brug af teknikkerne fra de
tre tekniklørdage. For begge ture gælder:
•
•
•
•
•
•

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 otrack eller lignende.
Fælles overnatning og mad, som klubberne hjælpes ad med. Munter GPSvisning lørdag aften.

Lørdag-søndag den 11.-12. december 2021: Teknikudfordring
GÖTEBORG med super svære baner

IFK Göteborg er en af verdens stærkeste orienteringsklubber, og banelægger
Kjell Ehrencrona, der er træner for motionsgruppen ”Skogsnjutarna”, sætter
træningsbaner ud til os lørdag i Delsjö-området, hvor der var finale til OVM for de gamle aldersklasser i 2015 - og søndag i Lexbydal-området,
hvor der var Tiomila i 2017. Der er reserveret overnatning på Björsjöås
Vildmark lørdag til søndag til max. 28 deltagere.
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Udgift per deltager forventes ca. 400 kr. inklusive fælles forplejning,
overnatning, og naturligvis de to træninger. Hertil kommer kørsel afregnet i
bilerne, ca. 550 kr. Tilmelding til mortenhass@gmail.com og betaling af
400 kr. til OK Sorøs konto: 2300 8980220681 før 25. november 2021.
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.
Udover disse to ture, kan der ad hoc blive arrangeret uofficielle ture. Hold
øje med facebook-gruppen.
Se Facebook-gruppen: ”VTR Tekniklørdag på Vestsjælland - lær
teknik til orienteringsløb”
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Nytårsstafet
Holbæk OK afholder deres traditionsrige nytårsstafet 9/1 2022 i Kongsøre,
Sandskredet.
Vi håber at kunne stille mange hold og der er mange muligheder – også
selvom man ikke løber svær bane. Der er også baner til børn, nye og
mellemsvære.
Husk at klubben betaler for deltagelse i stafetten for alle – dvs
deltagelse er gratis for alle klubbens løbere.
Har du lyst til at være med så meld det til Jesper mail:
jesperborsting@post.tele.dk eller Tine mail: tine-mp@live.dk og de vil
forsøge at sammensætte hold bedst muligt.
Det er et virkelig godt løb, og vi satser på at holde vores egen tradition med
at være de første og sidste på stævnepladsen ☺

Teltet giver måske ikke megen varme – men læ og hygge
og en masse røverhistorier om hvorfor man liiige bommede i skoven
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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.
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Udvalg – kom og være med
Kære alle – vil du/I være med til at gøre en forskel i din klub?
Vi vil gerne lave et træningsudvalg som kan stå feks for den faste
lørdagstræning. (kan evt rykkes til en hverdag?)
Klubben betaler for uddannelse til træner/hjælpetræner og for de unge
betales for deltagelse i stævner og samlinger og for kørsel.
Herudover vil vi gerne lave et aktivitetsudvalg som kan stå for feks
klubmesterskab, klubaftener, juleløb osv osv osv
Der kan også være andre udvalg som du/I gerne vil have i klubben – feks
stævneudvalg eller andre udvalg.
Der kan evt sidde en fra bestyrelsen med i udvalget og der skal naturligvis
lægges en form for budget, sådan at der kan indkøbes saft, frugt, bages
boller/kage og diverse materialer. Større anskaffelser skal dog altid vendes
med bestyrelsen.
Hvis du vil være med i et udvalg så tag fat i et bestyrelsesmedlem med
hvad du kunne tænke dig, og så tager vi det med på næste
bestyrelsesmøde. Hvis der er nok interesserede (min 3 personer), laver vi
et møde hvor de interesserede kan mødes og brainstorme
Alle kan være med – vi hjælper i gang og støtter det bedste vi har lært….
Hilsen bestyrelsen
----------------------------------------------------------------------------

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.
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Støt klubbens sponsorer!
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