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Klubbens bestyrelse 
 

 

Formand 
 
 
 

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

 

Næstformand 
Klubblad papirudgaven 
 
 

Benny Clausen 
Fodbygårdsvej 115 
4700 Næstved  
55 73 37 01    
E-mail: bennyc@post7.tele.dk 
 

 

 

Kasserer Jens Asserbo 
Kirke Alle 58 
4970 Rødby       
61 29 57 12 
E-mail: jass@stofanet.dk 
Afdelingens bank: 6070 - 1216412 
 

 

Træningsudvalg Tine Meyhoff Petersen 
Heimdalsvej 30 
4700 Næstved            
28 43 21 31 
E-mail: tine-mp@live.dk  
 

 

Medier 
Hjemmeside 
Klubblad elektronisk 

Erik Torm 
Platanvej 21, Fensmark 
4684 Holmegaard      
29 46 34 67 
E-mail: torm@fleksibelskole.dk 

   

Valgt på generalforsamlingen den 4. februar 2014 
 

Klubhus adresse:     Herlufsholm Alle 233, 4700 Næstved 
Klubbens hjemmeside:     http://www.herlufsholm-orientering.dk 
 

 

mailto:stig1806@icloud.com
mailto:bennyc@post7.tele.dk
mailto:jass@stofanet.dk
mailto:tine-mp@live.dk
mailto:torm@fleksibelskole.dk
http://www.herlufsholm-orientering.dk/
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Redaktørens spalte 
 

Med dette nummer af Klub-Nyt trækker den gamle redaktør sig tilbage 

efter at have redigeret 6 årgange af klubbladet ; i alt 30 numre. Fra og 

med næste nummer bliver redaktørposten overtaget af Lykke Berg.  

Det mit håb, at klubbens medlemmer vil støtte op om Lykke med 

artikler om og fotos fra det kommende års mange aktiviteter.  

Klub-Nyt bliver præcis så godt, som medlemmerne gør det til!   
 

 
 

Velkommen til Lykke som redaktør af Klub-Nyt og pøj-pøj med 

arbejdet ! 
 

Med o-hilsen fra Den Gamle Redaktør. 
 

 

Udgivelsesplan for klub-Nyt: 
 

Nummer Deadline Udkommer 

2/2015 29/3 2/4 

 

Indholdsfortegnelse: 
 

s. 4-5  Aktivitetskalender 

s. 6 Formandens klumme 

s. 7  Generalforsamling 2015 

s. 8 VTR 2014-15 

s. 9 VTR-nat forår 2015 

s. 10 Tekniklørdag i Sorø 

s. 11 Stevns Orientering 2015 

s. 12 Foreløbig plan tirsdags-TR 

s. 13 Ungdomsside: U-kurser 

 

s. 14   Hallands 3-dages 2015 

s. 15   Fotokonkurrence og klubaften 

s. 16    Stafetsamarbejde 

s. 17   Klubmestre 

s. 18-19   WMOC 2014 

s. 20   Juleløb 2014 

s. 21-22   Klubaften 

s. 23    Nytårsstafet 

s. 24   Klubbens sponsorer 
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Aktivitetsoversigt  
 

            Januar   Februar    

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1 VTR Stokkebjerg 10-11 - X 

2   2   

3   3   

4 Nytårsstafet Kårup  4 Generalforsamling 19 - KH 

5   5   

6   6   

7   7   

8   8 VTR Vallø Storskov 10-11 -X 

9   9   

10   10   

11 VTR Hvalsøskovene 10-11 - X 11   

12   12   

13   13   

14   14   

15   15 VTR Stensbygård Skove 10-11 - X 

16   16   

17   17   

18 VTR Hannenov-Oustrup 10-11 - X 18   

19   19   

20   20   

21   21   

22   22 VTR Glumsø Østerskov 10-11 - X 

23   23   

24   24   

25 VTR Boserup 10-11 - X 25 Klubaften 18-21 - KH 

26   26   

27   27   

28   28   

29   29   

30   30   

31      

     
    TM =  Tilmelding       KM = Klubmesterskab             

    KH =  Klubhuset         FK = Fælleskørsel            

TR  =  Træningsløb - start ml. 17,45-18,30   VTR = Vintertræningsløb 

    X    =  Tællende løb i VTR                                      SI = Sport Ident 
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Marts       April 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1 Troldens Fodspor  1   

2   2   

3 VTR nat Kristiansholm Pl. 19-19,30 3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7 TR Harrested Skovvej 17,45-18,30 

8 VTR Sorø Sønderskov N Afslutningsl. 8   

9   9   

10 VTR nat Knudsskoven 19-19,30 10   

11   11   

12   12   

13   13   

14 Tekniklørdag Grydebjerg Sk.  14 TR Stenskoven-Gulerodsh 17,45-18,30 

15   15   

16   16   

17 VTR nat Sorø Sønderskov 19-19,30 17   

18   18   

19   19 Div.match – Grønholt Vang Husk TM 

20   20   

21   21 TR Herlufsh. Slagelsevej 17,45-18,30 

22   22   

23   23   

24 VTR nat Rådmandshaven 19-19,30 24   

25   25 Find vej i…dag på Enø Fjordhuset 

26   26   

27   27   

28   28 TR Enø Dansk Fjordhuset 17,45-18,30 

29   29   

30   30   

31   31   

  

     TM =  Tilmelding                   KM = Klubmesterskab 

    KH =  Klubhuset         FK =  Fælleskørsel           

TR  =  Træningsløb - start ml. 17,45-18,30   VTR = Vintertræningsløb 

    X    =  Tællende løb i VTR                                      SI = Sport Ident 
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Formandens klumme 
 

Så er det tid igen. Klummeskriveriet skal tage sin begyndelse i det 

herrens år 2015. Man kunne fristes til et totalt tilbageblik om hvad der er 

sket i 2014, men dette må I vente med til formandsberetningen ved 

generalforsamlingen onsdag d. 4/2 kl. 19.00. 
 

Lige hjemkommet fra Nytårsstafet i Kårup er det rart at få tændt op i 

brændeovnen og starte på skriveriet. 10 hold, flot klaret af vores lille 

klub. Både topplaceringer og det modsatte, men alle havde en god dag i 

det flotte solskin. 
 

Vintertræningsløbene er i fuld gang, mange løbere hver gang, så alle 

klubber må være tilfredse. Placeringerne kan der på nuværende 

tidspunkt ikke siges noget om, men mon ikke flere fra klubben vil 

blande sig i topstriden, når sæsonens sidste løb er afsluttet. 
 

De gæve kæmper, Globetrotterne, er vendt tilbage fra WMOC, hvilket I 

kan læse om andetsteds i bladet. Der arbejdes i den forbindelse med en 

klubaften sidst i februar, hvor Torben og Niels vil fortælle og vise 

billeder fra deres tur. 
 

Vi har i den forløbne tid også afholdt en klubaften, hvor det nye klubtøj 

blev præsenteret. Der var rigtig stor interesse for dette, så mange vil 

snart kunne ses i det nye tøj. Samme aften fortalte Maja Alm også om at 

være O-løber på eliteplan. Et rigtig godt foredrag, hvor mange blev 

udfordret på deres evner til at tage de rigtige vejvalg, samt fik indblik i, 

hvor meget der kræves for at være med i verdenstoppen. En stor tak til 

Henriette, Lone og Lykke, som stod for arrangementet og som også 

havde arbejdet med designet af de nye klubdragter. 
 

24/4 afholder Orienteringsklubben skoleorienteringsløb for byens 6. 

Klasser i samarbejde med Dansk Skoleidræt, her er der mange klasser, 

der har tilmeldt sig, og derfor efterlyser Jan Truelsen 

(janstog@stofanet.dk tlf: 41635949) fire personer eller flere, der kunne 

tænke sig at hjælpe på dagen fra kl. 8.00-13.00.  Kom bare ud af busken, 

der er både brug for postudsættere, instruktører og vejvisere. 
 

mailto:janstog@stofanet.dk
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Vi skal også arrangere 1.-2.divisionsmatch i april, men mere om dette 

senere. 
 

Find Vej projektet er blevet udvidet, så der nu er to ruter på Enø. Den 

nye rute vil blive indviet på Find Vej Dagen. 
 

Dette var alt for denne gang, vi ses i skoven eller til 

generalforsamlingen. 
 

V.h. Stig   

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

Generalforsamling 2015 
 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlufsholm Orienteringsklub i 

klublokalet.  
 

Onsdag d. 4. februar 2015 kl. 19.00. 

 

Dagsorden: 

 

1  Valg af stemmetællere 

2  Valg af dirigent 

3  Formandens beretning 

4  Udvalgenes beretning 

5a  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2014 

5b  Budget 2015 til orientering 

6  Evt. indkomne forslag 

7  Evt. vedtægtsændringer 

8  Kontingent 2015 

9  Valg  a. Bestyrelse  

    Formand  

   På valg (Tine og Erik genopostiller ikke) 

   Ungdomsudvalg   

  b. 2 suppleanter 

  c. 2 revisorer 

  d. 1 revisorsuppleant 

10  Valg til udvalg   

Kortudvalg, Skovudvalg 

  Materiel + Klubhus 

  Klubtøj, Scrapbog, Festudvalg   

11  Eventuelt 
 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest d. 27. januar 2015. 
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Vintertræningsløbene 2014-15 
 

Dato Klub Skov Startsted Point/bem. 

11.01 Køge Hvalsø skovene Skovvej X 

18.01 Nyk F Hannenov 

Oustrup 

Virkethus X  

25.01 OKR Boserup Efterskolen X   

01.02 HOK Stokkebjerg Savværket X   

08.02 Køge Vallø Storskov Vordingborgvej X  

15.02 O-63 Stensbygård 

skove 

Ellehammer 

huset 

X  

22.02 HG Glumsø 

Østerskov 

N i skoven X 

01.03 Barske ? ? Troldens 

Fodspor 

08.03 Sorø Sorø Sønderskov 

N 

? Afslutningsløb 

 

Kun de med x-pointmarkerede løb er tællende i den gennemgående 

konkurrence. 

Alle specielle 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. 

- Sort, mini u. 60 år 3-4   km. 

- Sort, mini o. 60 år 3-4   km. 

Mellemsvær Gul  4-5   km. 

Let Hvid   3-4   km. 

Begynder Grøn  2-3   km. 

 

Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul. 
 

Generelle bestemmelser kan ses på s. 10 i Klub-nyt 5/2014. 
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Nat-Orienteringsløb  Fire tirsdage i foråret 2015 
 

 

Dato 3. marts 10. marts 17. marts 24. marts 

Skov Christiansholm 

Plantage 

Knudsskoven Sorø 

Sønderskov 

Rådmandshaven 

Klub HG Holbæk OK OK Sorø HG 

Startsted Vest i skoven Ladegårds-

alleen 

Klubhuset HG Stadion 

Kontakt-

person 

Jesper Børsting 

55739085 

Bjark Bo 

Christensen  

20263437 

Morten Hass 

29741337 

Jesper Børsting 

55739085 

 

Baner (ej kønsopdelt) 

Svær/mellemsvær, Sort/gul. 6-7 km  

Svær/mellemsvær, Sort/gul. 4-5 km  

Let, Hvid. ca. 3km (skygning tilladt) 
 

Starttid  

Tirsdage kl. 19.00-19.30. Poster indsamles fra kl. 21.00.  

Finaleløbet 24/3 har samlet fællesstart kl. 19.15 for alle tre baner. De 

sort/gule baner er gaflede. Præmier til vindere overrækkes kl. 21.15. 
 

Startgebyr 

25 kr. - dog kun 10 kr. til og med H/D -16.  

Præmier finansieres af startgebyret ved finaleløbet, der arrangeres af de 

tre klubber på skift. 
 

Pointsystem, resultater og tidtagning 

Pointsystemet følger VTR-princippet: I alle løb får vinderen af en bane 

100 point. De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de 

er langsommere. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 3 

bedste løb nedrundet til heltal – dog får alle deltagere i finaleløbet 10 
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bonuspoint. Resultater og pointstilling offentliggøres på 

www.holbaekorienteringsklub.dk. Tidtagning med sportident.  

 

                    
 

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

Tekniklørdag i Sorø! 

 
En kold og blæsende novemberdag, drog 6 seje o-løbere mod Sorø for at 

blive klogere på noget med orienterings-teknik. Søs og John fra OK 

Sorø havde lavet en god plan, og den lille Feldskov kom til at virke som 

kravlegård for os – ingen blev helt væk – kun momentvis væk.  
 

Efter kort oplæg i klubhuset kørte vi i skoven, hvor der var målt 50 m. 

op dels på sti og dels i terræn, og vi skulle starte med at tælle hvor 

mange skridt vi brugte henholdsvis på sti/terræn. Derefter løb vi en 

”Kongens efterfølger” i terræn for at øge opmærksomheden på hvilke 

terræn-genstande vi passerede.  
 

4-5 forskellige baner blev delt ud af ca.1-2 km pr. bane. Jeg startede 

med en bane hvor jeg skulle træne at sætte en kompaskurs og tælle 

skridt. På det kort var der udeladt nogle stier og vist også lidt andet i 

visse områder – DET FORVIRREDE og kort, skridttælling og kompas 

blev bandet langt væk. (Uanset hvor meget jeg bliver sat til at tælle 

skridt, så lærer jeg det aldrig – og måske vil jeg også hellere nyde 

omgivelserne og bomme lidt i stedet???? ) (Måske skulle jeg udvikle en 

form for orienteringsløb der hedder ”intuitiv- og nydnings-

orienteringsløb???) 
 

De næste kort skulle der trænes henholdsvis grov- og fin-orientering og 

til sidst ”Trafiklys”. Det var væsentligt sjovere – og endelig kunne jeg få 

lidt mere tempo (og smil) på.  
 



 11 

Dagen var målrettet begynder og mellemsvært niveau – men det er min 

oplevelse at det i høj grad er op til deltagerne selv, hvad man kan få ud 

af sådan en dag i skoven. Jeg fik nogle gode udfordringer med 

udgangspunkt i det planlagte, men havde også mulighed for at træne 

ind- og ud-løb fra posterne, og prøve at læse frem på kortet. Man 

bestemmer jo egentlig selv niveauet – og der var god vejledning fra de 

to garvede undervisere hver gang man ramte ”Skiftezonen”. 
 

Næste tekniklørdag d.14 marts bliver i Grydebjerg skov ved Sorø. 

Denne gang bliver det højdekurverne der skal have lidt opmærksomhed 

– glæder mig allerede, og DU må gerne komme med! 
 

Tilmelding til mig på: 2843 2131 

Venlig hilsen Tine 

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

Stevns Orientering 2015 

18-01-2015 Kalkbruddet Værkstedet, Baunekulevej 

15-02-2015 Ganneskov Jørslevvej 7-9 

22-02-2015 Maglebyskov Ved stranden 

01-03-2015 Bøgeskoven Holtug Strandvej 

15-03-2015 Boelskov Barupvejen 

22-03-2015 Sparresholm skov Sparresholmvej 

29-03-2015 Vemmetofte Strandskov Vemmetoftevej 
 

Starttid kl. 9-10.30, men afslutningsløb den 29-3 samlet start kl. 9.30 

Baner: svære 8-6-4 km, mellemsvær 4 km, let 3 km. 
 

I efterårsskoven   
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FORELØBIG plan for tirsdagstræningsløb 
 
Nedenstående kalender er en foreløbig plan for tirsdagstræningsløb. Alle 

skovtilladelser er endnu ikke helt på plads. 
 

Starttid: kl. 17.45 – 18.30. 

Baner: 2 – 3 km. let  

            4 – 5 km. mellemsvær 

            6 – 7 km. svær. 

 
Dato Terræn Startsted Bemærkninger 

07.04 Harrested Harrested skovvej  

14.04 Stenskoven Gulerodshuset  

21.04 Herlufsholm Slagelsevej OK Sorø 

28.04 Enø Danske Folkeferie  

05.05 Christiansholm Plantage Vest i skov  

12.05 Grydebjerg Parnasvej OK Sorø. Fælleskørsel 17. 

19.05 Fruens Plantage Bents hoved OK Sorø 

25.05 Vesterlyng P-plads v/vandet Pinseløb 

02.06 Sorø By  OK Sorø. Fælleskørsel 17. 

09.06 Symfonien Holsted skole Sprint 

16.06 Sjølundssletten Bag Bakkerne Sct. Hans 

 SOMMERFERIE   

11.08 Rønnebæk Rønnebæksholm  

18.08 Stenskoven Gulerodshuset  

25.08 Herlufsholm Slagelsevej  

01.09 Stenskoven Brændeskuret OK Sorø 

08.09 Herlufsholm Pinet  

15.09 Slagelseskovene Rosted OK Sorø. Fælleskørsel 17. 

22.09 Sorø Sønderskov Skolevej OK Sorø. Fælleskørsel 17. 

 
Brænder du efter at stå for et af ovennævnte løb??? (ikke hvor OK Sorø står for 

løbet) - tøv ikke med at kontakte Lykke via mail på Lykke@realregnskab.dk 

eller på mobil 25566180 og book en eller flere af datoerne. Jeg tror der bliver 

rift om løbene…. Skynd dig inden du bliver overhalet indenom  
 

Hvis du ikke har prøvet det før eller er lidt usikker, så finder vi i fællesskab en 

af de ”garvede løbere” i klubben til at være med og lære dig det. 
 

Vær med til at give alle løberne i klubben en god oplevelse, så vi kommer i 

skoven til hygge, dejlige stunder og ikke mindst lidt træning… 

 

mailto:Lykke@realregnskab.dk
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Ungdomssiderne 
 

U-kurser & sommerlejre 
 

Nedenfor kan du se østkredsens plan for kurser og sommerlejre i de 

forskellige u-grupper for 2015. Du kan også se, hvilken gruppe du er 

tilmeldt i den komne sæson  
 

 Gruppe Deltager Kursus Sommerlejr 

U2 Magnus, Katrine, 

Kaare 

23-25.01,  

13-15.11 

Uge 27 

Junior Sebastian, Kristine 23-25.01 

13-15.11 

Uge 29 

 

Ønsker du deltage på kurser, skal du blot give besked til undertegnede 

eller tilmelde dig direkte via O-service. Klubben betaler din deltagelse. 
 

Jesper Børsting, UU kontaktperson 
 

 
 

Stå tidlig op og tag på kursus og bliv frisk som Kaare. 
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Halland 3-dages 
 

Klubbens sommer tur 2015 går igen til Halland 3-dages i dagene fra 

fredag d. 10.07 til søndag d. 12.07. 

  

Så har du lyst, at deltage sammen med din klub til 3 super spændende o-

løb i Sverige, så sæt allerede nu kryds i kalenderen og meld dig til via 

undertegnede. 
 

Der er ca. 60 forskellige løbsklasser af forskellig sværhedsgrader og 

længder. Dermed vil der også være en bane, som passer dig og resten af 

din familie. 
 

Vi vil bo i telt på o-campen, som er en primitiv campingplads, alene 

med vand og toiletforhold. Indkøb mm kan gøres i nærliggende by, 

cykelafstand. 
 

 
 

Foreløbig program:   Ca. Priser: 
 

Fr. 11.07  kl. 10 Afgang fra Næstved      Startafgift 3 løb            kr. 300,- 

Fr. 11.07  kl. 16 1. etape                 Camping 2 nætter, telt kr. 400,- 

Lø 12.07  kl. 10 2. etape 

Sø. 13.07 kl. 10 3. etape 

Sø. 13.07 kl. 14 Afgang fra Halland 
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Bindende tilmelding senest d. 01.06.2014 via undertegnede eller direkte 

via Eventor. 
 

Du kan se yderligere oplysninger på hjemmesiden: 

www.hallands3dagars.se  

Oplysninger om årets Halland 3-dages forventes tilgængelige ca. 01.03, 

men indtil da, kan du læse om tidligere års afholdelse på hjemmesiden. 
 

Jesper Børsting & Tine Meyhoff 

Turkoordinatorer    

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

Fotokonkurrence 
 

Har du lyst at være med i klubbens fotokonkurrence? 

Så fat din pc/laptop/ipad/mobil eller endda dit kamera og mail dit billede 

til Lykke@realregnskab.dk eller sms det til Lykkes mobil 25566180. 
 

Billedet får flest points hvis det omhandler natur, sport og/eller o-løb. 

Du kan max sende 10 billeder ind - og om de er nye/gamle eller du er 

ny/øvet fotograf spiller ingen rolle. 

Sidste frist for indsendelse er 28/2 2015. 

Der er naturligvis præmie til vinderen :O) 
 

Klubbens uvildige fotodommere er: Lena og Helmut Hansen. De er 

hårde men uretfærdige. 

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

Invitation til klubaften 
 

Sæt kryds i kalenderen 25/2 2015 hvor vi holder klubaften. 

Der vil være foredrag om WMOC 2014 i Brasilien og det er Torben og 

Niels som står for underholdningen. 
 

I øjeblikket undersøger jeg mulighederne for fælles spisning inden 

foredraget og der vil komme yderligere info snarest på klubbens 

hjemmeside, Facebook og sendt ud pr. mail. 
 

Ved du allerede nu at du ikke vil gå glip af denne spændene aften, så 

send tilmelding til Lykke på Lykke@realregnskab.dk eller via mobil til 

25566180.  
 

http://www.hallands3dagars.se/
mailto:Lykke@realregnskab.dk
mailto:Lykke@realregnskab.dk
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Stafetsamarbejde 
 

Klubben har besluttet at fortsætte stafetsamarbejdet med O-63, 

Vordingborg også i den komne sæson. Det betyder, at vi kan stille fælles 

stafethold til nedennævnte løb. Fælles hold kan stilles både i ungdoms- 

og seniorklasserne. 
 

To 14.05 SM-stafet ?            

Lø 12.09 DM-stafet St. Hjøllund Nord ved Horsens 
 

 
 

Såfremt du har lyst, at deltage på hold i en af ovennævnte stafetter kan 

du kontakte Jesper. 
 

Kontaktperson for stafetsamarbejdet hos O-63 er Henrik Plenge. 
 

O-hilsen Jesper & Henrik 
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Klubmesterskaberne 
 

Den 1. november blev klubbens mestre fundet ved et løb på Fruens 

Plantage.  

I alt deltog 25 løbere fra HG. 
 

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

middag som Mai havde sørget for.  
 

Nedenfor kan du se 7 af de 8 nykårede mestre. Der var desværre ingen 

deltagere på pigepokalen.  
 

Pigepokalen; Ingen.   Drengepokalen; Kaare Børsting. 
 

Damefadet; Birgit P Børsting.  Herrepokalen; Martin Hansen. 
 

Dame Motion; Kristine Børsting. Herre Motion; Morten Løjmand. 
 

Old Girls; Lene Hansen.  Old Boys; Frede Scheye. 
 

Begynder: Poul Shmidt. 
 

 
 

Tillykke til klubbens nykårede mestre. 
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WMOC, Brasilien 2014 af Arne Kristensen 
 

  Canela, 3. november 2014 
 

Dette er en lille appetizer på en klubaften, som er planlagt til ultimo 

februar ( se hjemmesiden for yderligere detaljer, når tiden nærmer sig ). 
 

WMOC eller veteranverdensmesterskaberne foregik denne gang i Porte 

Alegre og Canela, som er beliggende i det sydlige af Brasilien. Selve 

stævnet foregik 1.- 8. november 2014, men man rejser jo ikke så langt 

blot for at løbe, så vi nåede at besøge flere lande i Sydamerika. 

Der deltog 5 løbere fra Herlufholm ( 43 danskere totalt ). 
 

Niels Lyhne, Preben Lupnaav, Jens Fladberg, Torben Kristensen og 

Arne Kristensen, som alle kom gennem løbene under de fremmede 

forhold. 
 

Arne  
 

   Titicaca-søen, 16. november 2014 
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Juletradition genoptaget 
 

Lørdag d. 13. december var vi efter aftners forberedelser spændte og 

klar til at modtage lidt over tyve orienteringsløberne til juleløb 2014. 

Spændingen skulle heldigvis udløse sig til den positive side: et par 

løbere tilmeldte sig på dagen, mange kom i god tid med glade 

forventninger, og alle var iklædt en juleting og godt humør.  
 

Så blev løberne sendt ud til start, og efter en kort vejledning i at være 

opmærksom på nissernes eventuelle numre, løb alle de friske 

orienteringsfolk ud i alle krogene af Rådmandshaven.  

Tilbage i klubben kunne man tage et velfortjent bad og bagefter slappe 

af i klubbens juledækkede lokale og nyde æbleskiver, gløgg, kaffe og 

varm saft. 
 

Herefter blev vinderene udråbt og præmierede, nogle kunne så ærgre sig 

over at tabe point på ikke at vide, hvor mange gange Danmark har haft 

hvid jul i tidsrummet 1900-2000 (det rigtige svar er 7 gange), og andre 

lå i meget tæt opgør om vinderpladserne. Listen med vinderne er 

desværre væk i juleoprydningen, så ingen nævnt ingen glemt. 
 

Løbets bedste juleindslag blev også præmieret, og her var der en 

suveræn vinder: Bent med sit spillende juleslips. Næste år kan der 

måske blive mere kamp om denne vindertitel, hvis nogle er frisk på en 

udfordring. 
 

Stor tak til Lykke og Henrik for at hjælpe Katrine med borddækning og 

oppyntning samt til alle postindsamlerne. 
 

Det var så fantastisk at opleve alle jer positive orienteringsløbere og den 

dejlige stemning, der var i klubben efter løbet, at vi har allerede nu 

besluttet at arrangere juleløb igen i år. Årets juleløb bliver lørdag d. 12. 

december 2015 kl. 13.00, så sæt endnu et kryds i kalenderen så I kan 

komme og få en hyggelig juleeftermiddag. 

Katrine, Sebastian, Peter og Helle                                       
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Klubaften med nyt o-tøj og foredrag af Maja Alm 
 

4/12 2014 afholdte vi klubaften for at fremvise kvalitet af klubbens nye 

løbedragt og hvor der var mulighed for at prøve tøjet. Og endelig var der 

mulighed for at bestille, hvilket mange heldigvis gjorde. 
 

Vi håber det nye o-tøj lander i starten af februar 2015. 
 

 
 

Efter indtagelse af massevis af æbleskiver kom Maja Alm forbi og 

holdte et supergodt foredrag. 
 

Maja fortalte om sit o-liv, om opture og nedture og bl.a. om det at 

håndtere forventninger til resultater – både fra sig selv og omverdenen. 

Her kom hun også ind på udfordringen i at håndtere træning samtidig 

med at hun læser til tandlæge. Maja har forlænget sit studie for stadig at 

kunne give den gas i eliten. Maja kom også ind på mad, fysisk træning 

og mental træning. Hun fortalte bl.a at der er vigtigt at man træner 

alsidigt, f.eks er ”core-træning” (muskel-korsettet i gamle dage?) 

efterhånden en vigtig del af elitetræningen. Det er også vigtigt at det er 

”glad” træning . Og derfor løbetræner Maja en hel del…. Vi så 

eksempel på en træningsuge – der trænes hver dag og helst 2 gange om 

dagen – sejt! 
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Vi fik 2 opgaver undervejs. Den ene opgave gik ud på at tegne de 

vigtigste ting fra kortet på whiteboardet som vi ville vælge at løbe efter. 

I den anden opgave skulle vi hurtigst muligt tegne vores løberute på et 

sprintkort og så fik vi points efter korrekt vejvalg sammenlagt med det 

nummer vi var bleven færdige med at tegne ruten. Det taler vi ikke mere 

om….. 
 

Alt i alt var det en rigtig hyggelig aften og der var stort fremmøde – og 

derfor er næste klubaften naturligvis allerede i støbeskeen . 
 

 
 

Mange o-hilsner fra Lykke, Lone og Henriette 
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Nytårsstafetten 2015 af Erica Wyrdling 
 

Højt solskin, højt humør og en tur i skoven - så kan det jo næsten ikke 

være bedre. 
 

Det er første gang jeg har været med til en stafet (i hvert fald inden for 

orienteringsløb - dem i folkeskolen foregår nu lidt anderledes) og jeg var 

da en kende forvirret til at starte med, men som altid er folk ganske rare 

til at forklare hvordan tingene hænger sammen. 
 

Jeg var andenløber på mix-hold med Torben og Bent, så jeg kunne stå 

og heppe på alle førsteløberne, der skulle afsted. 

Det er vist en gangske god ting, at de fleste selv tjekker tidspunkterne 

efter, for den kære Jesper holdt fast i at starten var 11.40 (selvom 

indbydelsen til løbet nu mente at det var fem minutter før). Det endte så 

vidt jeg ved med halvandet minut bommetid - selv inden løbet var 

begyndt! 
 

Mens vi andre ventede spændt på selv at komme ud og løbe, blev det da 

også til et par fotografier imens vores klubkammerater kom forbi 

publikumsposten (lige indtil batteriet gik dødt, selvfølgelig). 
 

Det var lidt nervepirrende da jeg selv skulle afsted (og koldt), men det 

lykkedes mig da både at finde den rigtige retning og undgå at falde på 

næsen (og lidt efter lidt fik man jo varmen i både tæer og fingre igen). 

Selve orienteringen synes jeg ikke der var den store udfordring i på min 

bane, men nøj, hvor havde den en ond bakke. Jeg er ret taknemmelig 

for, at jeg kun skulle op ad den én gang. Alt i alt kom jeg ind på lige 

under en time, hvilket jeg er ganske godt tilfreds med. 
 

Der var kun et af vores hold, der fik en præmie-placering (Arne, Kristine 

og Peter med en tredjeplads i mix-kategorien), men til gengæld var der 

en del, der fik lodtrækningspræmier med hjem. Der skal bestemt lyde et 

"godt kæmpet" til alle, der har været ude i dag. 
 

Noget af det, som jeg er rigtig glad for i vores klub er altså 

sammenholdet - vi forstår virkelig at bakke op omkring hinanden og 

heppe på vores sidste løbere (og endda også dem fra andre klubber). Det 

er fedt at være med til sådan et løb med så god stemning. 
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Støt klubbens sponsorer! 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


