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Henrik Mathiesen 
Kuhlaus Vej 49 
4700 Næstved 
20 64 78 19 
E-mail: h-mathies@godmail.dk 
 

 
 

 

Hjemmeside 
 
 
 
 
 

Træningsudvalg 
Løbstilmelder 

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

Jesper Børsting 
Fællesejevej 16 
4700 Næstved 
55 73 90 85 
E-mail: jesperborsting@post.tele.dk 

mailto:stig1806@icloud.com
mailto:runningiscool4u2@gmail.com
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mailto:lykke@realregnskab.dk
mailto:h-mathies@godmail.dk
mailto:a.j.knudsen@mail.tele.dk
mailto:jesperborsting@post.tele.dk
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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 
Så er klubblad nr. 2 på gaden  Har du noget på hjertet, så husk at maile til 

mig senest 5/7 2017 på Lykke@realregnskab.dk så kommer det med i næste 

klubblad. Alt er velkomment (næsten) - uanset om det er stort eller småt, 

reklame for et arrangement, historier, billeder eller andet. Der er ikke mange 

historier og fortællinger med denne gang – det skulle gerne være anderledes 

næste gang. Tøv ikke med at sende til mig – og jeg læser også gerne 

korrektur, hvis du vil have det.  
 

 

Udgivelsesplan for klub-Nyt: 
Nummer Deadline Udkommer 

3/2017 5/7 2017 9/7 2017  

4/2017 5/10 2017 8/10 2017 

1/2018 7/1 2018 11/1 2018 

 

Indholdsfortegnelse: 
s. 4-5    Aktivitetskalender 

s. 6   Næstformandens klumme 

s. 7-8   Tirsdagstræning 

s. 9   Divisionsmatch 2017 

s. 10-11 Sprintløb 9/5 

s. 12   Pinseløb  

s. 13   Sct. Hans løb 

s. 14-16 Teknikeventyr i Sverige 

s. 17     Hallands 3-dages 

s. 18   Nyt fra TRU 

 

 

s. 19   Nytårsstafet og VTR 

s. 20   Banelæggerkursus 

s. 21   Find-vej-i 29/4 

s. 22       Klubtøj 

s. 23-24  HG 85 år 

s. 25    Fællesspisning 

s. 26    Familieorientering 

s. 27 Skolernes Find-vej-i og 

Kontingent 

s. 28    Støt klubbens sponsorer 
 

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

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1 Oprydning i Stenskoven Kl. 9-12 1   

1   2 TR Digtervejskolen/Lagu 17.45-18.30 

2 Magleby/savværket Start 9-10 3 UT Klubhuset 17.00-19.00 

3   4   

4 TR Herlufsholm/Slaglesev 17.45-18.30 5   

5 Indendørs/Holsted Skole 17.30-19.00 6    

6   7   

7   8   

8   9 TR Holsted Skole/musikb 17.45-18.30 

9 Vemmetofte Vesterskov Start 9-10 10 UT Klubhuset 17.00-19.00 

10   11   

11 TR Stenskov/Gulerodshu 17.45-18.30 12   

11 UT Stenskov/Gulerodshu 17.00-19.00 13   

12   14   

13 Påskeløb i Jylland/klubtur Tilm til Jesper 15   

14 Påskeløb i Jylland/klubtur Tilm til Jesper 16 TR Grydebjerg/Parnasvej FK kl. 17.00 

15 Påskeløb i Jylland/klubtur Tilm til Jesper 17 UT Klubhuset 17.00-19.00 

17   18   

18 TR Herlufsholm/Pinet 17.45-18.30 19   

 
Husk tilmelding til fælles- spisning 20

0 
  

19 
0 

UT Klubhuset 17.00-19.00 21   

21   22   

22   23 TR Christiansholm Planta 17.45-18.30 

23    Vest i skov  

24   24 UT Klubhuset 17.00-19.00 

25 TR Glumsø/Skullerupvej 17.45-18.30 24
Sk
o 

Skolernes find-vej-i Fruens Plant 

26 UT Klubhuset 17.00-19.00 26 
 

  

27   27 Sjællandssprint i Næstve 1. afdeling 

28   28 Sjællandssprint i Køge 2. afdeling 

29 Find-vej-i på Axeltorv og i Mogenstrup 30 TR Broby Vesterskov FK kl. 17.00 

30 Divisionsmatch Assebo Plantag  Suserupvej  

 TM senest 21/4 FK  31 UT Klubhuset 17.00-19.00 

     
    TM =  Tilmelding       Fed skrift = arrangement af HG             

    KH =  Klubhuset         FK = Fælleskørsel            

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

  Juni                      Juli 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5 Pinseløb i Vesterlyng TM til Jesper 5   

6 TR Fruens Plantage/Bent 17.45-18.30 6   

7 UT Klubhuset 17.00-19.00 7   

8   8   

9   9   

10   10   

11   11   

12   12   

13 TR Sct Hans løb 17.45-18.30 13   

 
Sjølundslette/Hovedmose P. ved Åsen 14 Hallands 3-dages/klubtur TM til Jesper 

15   15 Hallands 3-dages/klubtur TM til Jesper 

16   16 Hallands 3-dages/klubtur TM til Jesper 

17 Teknikeventyr i Sverige TM til Jesper 17   

18 Teknikeventyr i Sverige TM til Jesper 18   

19   19   

20   20 
0 

  

21   21   

22   22   

23   23   

24   24   

25   25   

26   26   

27   27   

28   28   

29   29   

30   30   

 
  31   

  

     TM =  Tilmelding                   Fed skrift = arrangement af HG 

    KH =  Klubhuset         FK =  Fælleskørsel           

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

Foråret er kommet, anemoner titter frem og flåterne invaderer løbetøjet… 
 

Ja… orienteringsløbere har mange glæder, og du har mulighed for masser af 

orienteringsoplevelser i nærmeste fremtid: 
 

Tirsdagtræningsløbene er startet - kom og få pudset o-teknikken af. 
 

Om onsdagen huserer familie- og ungdomstræningen i klublokalet, med mange tekniske og 

kreative ideer fra Sebastian og Helle. 
 

Rigtig mange af os mødes i ”Det mørke Jylland” iført o-tøj og den obligatoriske 

”Jydeklods” (læs: EMIT-brik) i Påsken, og nogle af os snupper turen til Jylland ugen efter 

for at deltage i DM Sprint og DM Ultralang. 
 

Og det store tilløb i april bliver forhåbentlig den sidste weekend i april, hvor vi lørdag 

arrangerer to Find-vej-i-arrangementer - meld dig gerne som hjælper i Næstved på Axeltorv 

kl. 9.30-12.30 eller Mogenstrup kl. 12.30-15.30.  Søndag byder på Divisionsmatch: Uanset 

form eller kageform har vi brug for, at du deltager! 
 

Maj måned byder på SM-Stafet 21/5. Husk at vi har stafetsamarbejde med O-63, så kan du 

ikke finde to holdkammerater i klubben, kan det være, at du finder dem i O-63. 
 

Sidste weekend i maj er klubben i samarbejde med Køge arrangør af Sjællandssprinten. 
 

Jo… der er masser af løb i sigte, for den som har lysten til at få luftet o-tøjet og få aktiveret 

o-skoene  
 

Vi ses derude, løbende, gående, pustende, smilende, bommende, hjælpende, spurtende  

Hilsen Henriette 

 

 

Bladets redaktør håber på et godt løb  
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Tirsdags-trænings-løbene 2017 
 

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 (begynder) 
 4-5 km  mellemsvær  
 6-7 km  svær 
Banelæggeren står for banelægning, postudsætning, registrering af løbere og 
postindsamling, hvor vi appellerer at de aktive løber igen i år tilbyder sig både som 
banelægger og hjælpere på selve løbsdagen. 
 

Tekniktræning 
Som noget nyt vil træningsudvalget hver uge forsøge også at tilbyde en 
orienterings-teknisk bane med forskellige emner som f.eks. kortforståelse, 
kompas, opfang, ledelinjer o.s.v. Vi håber nye løbere og de mere trænede på den 
måde kan øve og vedligeholde de tekniske færdigheder. 
 

Opdaterede o-kort 
Du kan glæde dig til nyrecogniserede O-kort over Herlufsholm, Stenskoven, 
Fruens Plantage, Glumsø Østerskov foruden nyrec Sprint kort over Musikbyen og 
Lagunestien til årets træningsløb. Dette takket være flere hundrede timers frivillig 
skovtegning hen over vinteren udført af følgende klubmedlemmer. Tak til jer alle. 
 

Skov Jesper Jan Svend Erik Claus Anders Bent 

Herlufsholm X X     

Stenskoven X X     

Fruens X      

Glumsø Østerskov     X  

Harrested    X   

Musikbyen X      

Ll. Næstved      X 

Lagunestien     X  

Mogenstrup   X    
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Løbskalender – forår 2017 
 

Nedenfor kan du se forårets løb på tirsdage i skoven.  
  

Dato Terræn Startsted Bemærkninger 

04.04 Herlufsholm Slagelsevej OK Sorø 

11.04 Stenskoven Gulerodshuset  

18.04 Herlufsholm Pinet  

25.04 Glumsø Østerskov Skullerupvej OK Sorø.  

02.05 Lagunestien Digtervejsskolen Sprint.  

09.05 Musikbyen Holsted skole Sprint.   

16.05 Grydebjerg Parnasvej OK Sorø. FK kl. 17. 

23.05 Christiansholm V i skov  

30.05 Broby Vesterskov Suserupvej OK Sorø. FK k.l 17. 

06.06 Fruens Plantage Bents Hoved  

13.06 Sjølundsslet/Hovedmosen P - Ved Åsen Sct. Hans 

 SOMMERFERIE   

15.08 Rønnebæk overdrev Betonvej midt i området Banelægger søges 
 

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. 

Morten Løjmand morten@loejmand.dk  5572 1200 

Jesper Børsting jesperborsting@post.tele.dk 5177 7846 

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

Helle Hansen h.abrikosvej@mail.dk  3059 2048 

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

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

grund for ethvert løb. 
 

Banelæggere søges – efterår 2017 

Efter sommerferien starter vi op på tirsdagsløbene igen d. 15/8, hvor vi endnu mangler en 

banelægger, ligesom vi efterlyser banelæggere til de efterfølgende løb.  

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 Morten Løjmand – jo før 

des bedre. 
 

Vi ses i skoven. 

Jesper Børsting og Morten Løjmand 

mailto:morten@loejmand.dk
mailto:tine-mp@live.dk
mailto:h.abrikosvej@mail.dk
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Divisionsmatcher 2017 
  

Klubben deltager igen i år i divisionsturneringen, og igen i år er vi placeret i 3. 
division. Dermed skal vi løbe de 2 indledende runder: 
 

søndag d. 30.04 i Asserbo Plantage 
søndag d. 03.09 i ?  
 

Vi får brug for alle til forsvar af klubbens farver. Vi skal konkurrere på 17 baner, og 
der er brug for hele 44 tællende løbere. 
 

Vores modstandere i 3. division: 
OK Øst (nedrykker fra 2. div.) 
Holbæk OK (oprykker fra 4. div.) 
Helsingør 
 

Husk tilmelding til Tine, Tlf. 28432131 eller via O-service. 
 

Der er mulighed for samkørsel fra klubhuset i egne personbiler. Afgang kl. ?.   
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Indbydelse/Instruktion til Sprint-løb 9/5 2017 på Lagunestien 
 

Berøringsfrie SI-enheder 
 

Mødested/Parkering: P-plads ved Digtervejsskolen. 
 

Afstande: P-SP    300-400 m.  
 SP-Start 50 m.  
 

Kort: Lagunestien, revideret 2017. Ækv. 2,5 m. 1:4.000. Bem. målestok ! 
 

Postdefinition: IOF symboler. Trykt på kortet + løse v/start. 
 

Terræn: Byområde med flere større og mindre græsarealer 
 Der løbes primært på vej, hvorfor landevejssko anbefales. 
 

Vis Hensyn: Der må ikke løbes på privat område, og vis hensyn til områdets 
beboere. 

 

Baner: Etape 1 2,9 km.  9 p. 
 Etape 2 3,3 km.  11 p. 
 Etape 3 1,7 km.  8 p. 
 

Der er ikke forskel på sværhedsgraden, som overordnet vurderes til let.  
 

Flere gennemløb; Det er tilladt, at løbe flere sprint-etaper eller gennemløbe samme 
sprintetape flere gange. Husk, at få registreret ved mål, inden du løber ud på ny.  
 

Kontrolenheder: Der løbes med Sport-ident. Enhederne vil være omstillet til berøringsfri 
funktion.  
 

1. start: Kl. 17.45.  
 Kort udleveres i startøjeblikket.   

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

 

Væske: Forefindes kun ved mål. 
 

Postmarkering: Der benyttes sport-ident spyd. Eksempel er opsat ved start. 
Der er ikke ophængt post på stativ, så vær omhyggelig med 
finorienteringen. 

 

Målprocedure: Efter målgang aflæses brik.  
 

Live Resultater: Kan ses på skærm straks ved målregistrering. 
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Startafgift: Gratis for medlemmer af HG og OK Sorø. Øvrige kr. 15,-. 
 

Banelægger Jesper Børsting 
Stævneleder & Fællesejevej 16 
Overdommer  4700 Næstved  
 Tlf. 55739085    
 E-mail: jesperborsting@post.tele.dk  
 

 
Det er altid optur at finde posten  

mailto:jesperborsting@post.tele.dk
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Indbydelse til pinseløb d. 05.06.2017 på Vesterlyng 
 

Mødested/Parkering/Mål: P-plads ved vandet midt i skoven. Afmærkning fra  

 Eskebjerg. 
 

Kort: Vesterlyng,. tegnet 2014. Ækv.  2,5 m. 1:10000. 
 

Baner: Kort, let ca. 2,5 km. Almindelig o-bane. Enkeltstart. 

 Mellem, svær  ca. 5,0 km. Pointløb. Fællesstart. 

 Lang, svær  ca. 8.0 km. Pointløb. Fællesstart. 
 

Maxtid: ca. 60 minutter. 
 

Sport-Ident: Der benyttes SI.  
 

Tidsprogram Kl.   9.30          Indskrivning. 

 -     10.00          1. start. 
 

Efter løbet er der som altid mulighed for havbad . Husk madpakken. 
 

Præmier: Til bedste herre og dame på hver af de 3 baner. 
 

Startafgift: Kr. 35,-. kontant på dagen. 
 

Tilmelding:  Senest d. 29.05 kl.18 via Jesper Børsting.  

 Tlf. 55739085  E-mail: jeperborsting@post.tele.dk  

 Det vil dog være muligt at tilmelde sig på dagen i  

 begrænset omfang. Pris kr. 50,-. 

 Husk, at opgive briknr. 
 

Arrangør: OK Sorø 
 

  
Frokost i det grønne efter løb i Vesterlyng 2016 

mailto:jeperborsting@post.tele.dk


 13 

Sct. Hans Løbet 
 

Årets Sct. Hans løb tirsdag d. 13. juni på Sjøllundsletten/Nissehøjen med 

start kl. 17.45 udgår igen i år fra Abrikosvej 49. 
 

Parkering bedes ske Ved Åsen.  
 

Efter løbet er der mulighed for at grille i Helles have. 
 

Husk derfor medbringe bestik, service, drikkevarer og mad til grillen. 
 

Forhåbentlig er vejret med os - IGEN, så vi kan få en hyggelig aften i det fri. 
 

Dette er sidste tirsdags løb før sommerferien. Vi stater op igen tirsdag d. 15. 

august i Rønnebæk overdrev. Men husk, at holde træningen ved lige hen 

over sommeren. Så bliver det meget sjovere og nemmere at komme i form 

til efterårets o-sæson. 
 

O-hilsen 

Jesper, Morten & Tine, TRU 
 

 
 

Igen i år bliver det en dejlig Sct. Hans aften: 
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UDKAST Teknikeventyr i Sverige 17.-18. juni 2017 

For OK Sorø – Herlufsholm OK – Holbæk OK (evt. løbere fra 

andre klubber) 

 

Efter tre velbesøgte tekniklørdag den 8. oktober 2016, 21. januar 2017 og den 4. marts 

2017, vi nu klar til det helt vilde Teknikeventyr i Sverige: Afgang lørdag 17. juni kl. 10, 

hjemkomst søndag den 18. juni kl. 16. 

Vi har fundet to af de absolut mest tekniske terræner i Sydsverige, nemlig Boafall 

/Alltidhult ved Olofstrøm hos OK Vilse (se link samt udsnit ovenfor) og Äspet Yngsjö ved 

Åhus hos OK Pan Kristianstand (se link samt udsnit nedenfor). Her lægger de lokale 

klubber baner ud til os, som vi løber solo, makkervis eller i små grupper. Der bliver en hvid, 

en gul, en kort sort og en lang sort begge dage. 

 

Vi skal bo på Halens Camping i Olofström i 6-personers hytter, med en skøn badesø, 

Halen, lige uden for hytterne. De ivrige har mulighed for at gå tilbage i skoven om aftenen 

og opklare, hvad der skete derude?  

http://www.homann.se/doma/show_map.php?user=MagnusHomann&map=651
http://www.homann.se/doma/show_map.php?user=MagnusHomann&map=651
http://www.vilse87.se/
http://map.brohede.se/show_map.php?user=Daniel&map=270
http://www.pan-kristianstad.nu/
http://halenscamping.se/
http://halenscamping.se/boende/stugor-60-kvm/
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Vi arrangerer fælles aftensmad lørdag, morgenmad og frokost søndag. Medbring selv 

madpakke til lørdag dag. Vi forsøger også at pulje folk, så der kører så få biler som muligt 

mellem Vestsjælland og Blekinge. 

For dig der løber LET/HVID eller MELLEMSVÆR/GUL vil der være der fokus på følgende: 

 Brug af teknikkerne fra de tre tekniklørdage, dvs. kortkontakt, højdekurver, 

angrebspunkt/SSU, trafiklys, kompas/skridt og flyd. 

 Mulighed for at analysere og planlægge banerne før vi løber dem. Fx diskutere 

og indtegne angrebspunkter på kortet etc. (det er svært nok at udføre planen!) 

 Mulighed for at løbe banen sammen med andre. Vi forsøger at danne makkerpar 

eller smågrupper på samme niveau, fysisk og teknisk. Løbere på HVID samt 

skadede løbere anbefales at gå banen. 

For SVÆR/SORT vil der være udfordringer nok i blot at løbe banerne, med fokus på alle 

nødvendige tekniske elementer, solo eller makkervis! Det er terræner, der kan tage 

pusten fra selv garvede o-løbere! 

Tilmelding og betaling 

O-løb, overnatning og forplejning koster 600 kr., som du skal indbetale til din klubs 

konto, for at din tilmelding er gyldig. Desuden skal du selv afregne for kørsel med 

chaufføren for ca. 600 km kørsel+bro med 3-4 personer i bilerne, ca. 400-500 kr. 

Tilmelding sker via kontaktperson i din klub senest 01.06. 

 OK Sorø: Morten via mortenhass@gmail.com  

 Herlufsholm OK: Jesper Børsting jesperborsting@post.tele.dk 

 Holbæk OK: Bjark Bo Christensen bjarkbo@gmail.com 

Andre klubber, som vil deltage, skal selv koordinere tilmelding, og gerne stille med en 

instruktør. Ved overbooking har løbere fra de tre klubber fortrinsret efter ”først til mølle”-

princippet. 

Vigtigt: Tilmeld dig på det rigtige niveau 

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. De svenske terræner, som vi skal løbe i, stiller 

større krav end nærskovene med hensyn til o-teknikker. Når du tilmelder dig, skal du 

derfor vurdere dit eget niveau i forhold til alle o-teknikker samlet set. Prøv at indplacere 

dig selv i tabellen nedenfor, så du får baner på rette niveau: 

mailto:mortenhass@gmail.com
mailto:jesperborsting@post.tele.dk
mailto:bjarkbo@gmail.com
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Prøv at indplacere dig selv i tabellen nedenfor:  
 

 
 

 
Kort og vejvalg gennemgåes og diskuteres  
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Sommertilbud - Halland 3-dages 
 

Klubbens sommertur 2017 går igen til Halland 3-dages i dagene fra fredag d. 14.07 til 

søndag d. 16.07. 
 

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. 
 

Vil du bo på en rigtig campingplads med bedre faciliteter, så er det også muligt tæt på 

stævnepladsen. 
 

Foreløbig program:  Ca. Priser: 
 

Fr. 14.07  kl. 10 Afgang fra Næstved  Startafgift 3 løb            kr. 300,- 

Fr. 14.07  kl. 16 1. etape  Camping 2 nætter, telt  -    400,- 

Lø 15.07  kl. 10 2. etape 

Sø. 16.07 kl. 10 3. etape 

Sø. 16.07 kl. 14 Afgang fra Halland 
 

Bindende tilmelding senest d. 01.06.2017 via undertegnede eller direkte via Eventor. 
 

Du kan se yderligere oplysninger på hjemmesiden: www.hallands3dagars.se  
 

Jesper Børsting & Tine Meyhoff 

Turkoordinatorer    

Det bliver sommer igen ! 
 

 

http://www.hallands3dagars.se/
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Nyt fra træningsudvalget 
 
Efter 2 år i træningsudvalget har Lykke valgt at træde ud for at samle kræfterne om 
opgaverne som sekretær i bestyrelsen og ansvarlig for familieorientering m.m. 
Vi vil gerne sige tak til Lykke for hjælpen gennem de seneste 2 år, hvor hendes primære 
opgave har været at skaffe banelæggere og hjælpe disse med klubbens tirsdags-
træningsløb. 
Som afløser for Lykke er vi glade for, at Morten har indvilget i at indtræde i TRU. Det vil 
derfor fremover være Morten du hører fra når der skal skaffes banelæggere til vores 
træningsløb. Morten er allerede i fuld gang, og løbne i foråret er afsat. Ligesom han har 
udarbejdet en ny vejledning med gode råd til klubbens banelæggere. 
TRU vil fremover fortsat bestå af 3 personer, nemlig foruden Morten også Tine og Jesper.   
Desuden arbejder vi tæt sammen med Helle fra Ungdomsudvalget, idet ungdoms-
afdelingen efter sommerferien primært vil tilkoble sig tirsdagsløbne. Dermed håber vi, at 
der bliver flere deltagere til træningen. 
 
Forsøg med berøringsfrie enheder 
 

For første gang i klubbens historie vil vi til sprintløbet d. 09.05 på Lagunestien afprøve den 
berøringsfrie funktion, som ligger i vores SI-enheder. 
Husk, derfor at medbringe din berøringsfrie SI-enhed til løbet d. 09.05. Du kan læse om 
løbet andet steds i Klubnyt. 
Når vi i første omgang kun prøver berøringsfri funktionen til 1 enkelt løb, er det for at 
opnå erfaring med dels hvor besværligt omstillingen og praktikken er, men også for at 
teste, hvad der sker med strømforbruget og dermed forbruget på batterierne i enhederne. 
Efter løbet vil Frede og Jesper vurdere herpå. 
 
Nyeste software ligger nu på computeren i klubben 
 

Klubben har opdateret til nyeste software på: 
 

Korttegning, idet der nu ligger OCAD 12 på maskinen 
 

Banelægning, idet der nu ligger Condes 9 på maskinen 
 
TRU 
Jesper, Tine & Morten 
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Nytårsstafet d. 08.01 i Valborup 
 

Klubben stillede med hele 7 hold i 3 mands stafetten (mix klassen )i årets  udgave af 

nytårsstafetten.  

I år blev der ingen præmie at tage med hjem, da klubbens bedste hold blev placeret lige 

udenfor medaljerne om nr. 4. 
 

Arne, Birgit og Peter blev nr. 4 ud af de 31 startende hold i mixklassen. TILLYKKE. 
 

Her kan du se klubbens bedste hold til præmieoverrækkelsen i 2016, hvor det blev til en 2. 

plads. 
 

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

VTR-afslutningsløbet d. 12.03 i Boserup 
 

I årets vintertræningskonkurrence var der også løbere fra Herlufsholm på præmieskamlen, 

idet følgende tog præmier i det samlede resultat: 
 

Peter nr. 2 på Sort, Lang. 

Morten nr. 3 på Sort, Kort under 60 år. 

Frede nr. 1 på Sort, Kort over 60 år.  

Birgit nr. 2 på Sort, Kort under 60 år. 

Lene nr. 1 på Sort, Mini over 60 år. 

Mia nr. 4 på Gul. 

Emma nr. 6 på Hvid. 

Emil nr. 2 på Hvid.  
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Banelæggerkursus d. 18.03 
 

Lørdag d.18.03 blev der afholdt banelæggerkursus i klubben ved 2 af vores mest erfarne 

banelæggere, nemlig Torben og Anders. 
 

Her fik vi gennemgået teorien bag god banelægning. Foruden vi fik lidt praktisk øvelse i 

brugen af den nyeste udgave af Condes (Condes 9) assisteret af Sebastian. 
 

Ud over de 2 instruktører var der mødt 11 kursister op, så der blev fyldt godt op med 

computere, kabler m.m. Så det var intet problem at holde varmen blandt de varme maskiner 

og gode mennesker. 
 

Her ses nogle af de koncentrerede kursister til banlæggerkursus. 
 

 
Der er stor koncentration – klubbens løbere kan glæde sig!  
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Hjælpere søges til Find-Vej-dagen 29. april 
 

Kontakt Henriette hvis du kan være hjælper på Axeltorv (ved 
Spejdersport) i tidsrummet 9.30-12.30: runningiscool4u2@gmail.com  
/ 29 40 61 64 
 
Kontakt Stig hvis du kan være hjælper i Mogenstrup i tidsrummet 
12.30-15.30: stig1806@icloud.com  / 31 77 67 98 
 

 

 
Birgit Børsting vandt både 1. og 2. præmie i klubbens fotokonkurrence  

mailto:runningiscool4u2@gmail.com
mailto:stig1806@icloud.com
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Klubtøj 
 

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

resten bestilles løbende. Henvendelse til Henriette (29 40 61 

64 eller på mail runningiscool4u2@gmail.com). 

 

Priser pr 1/1-2017: 

Langærmet løbetrøje:  405,-kr 

Kortærmet løbetrøje: 382,-kr 

Overtræksjakke:  550,-kr 

 

Vi afventer svar på tights og overtræksbukser. 

Der kan være afvigelser i pris på børne- og ekstrastore 

størrelser. 

 

 
Dette billede blev nr. 2 i klubbens fotokonkurrence. Det er taget ved Nytårsstafetten  

hvor klubben både startede ballet ved at være de første på stævnepladsen og vi  

lukkede og slukkede også i flot stil med at være de sidste som forlod pladsen. 

Jo jo der er mange måder at gøre sig bemærket på  

 

mailto:runningiscool4u2@gmail.com
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Herlufsholm Gymnastikforening fylder 85 år her i 2017 og i 
den anledning er der et lille skriv om foreningen: 

Herlufsholm Gymnastikforening (HG) er en idrætsforening i Herlufsholm 
stiftet 29. september 1932. HG fungerer som en slags paraplyorganisation for 
de sportsgrene, der er repræsenteret i HG. Bordtennis blev optaget december 
2012. 

Der er 11 sportsgrene repræsenteret: 

         Håndbold 

         Badminton 

         Gymnastik 

         Fodbold 

         Floorball 

         Svømning 

         Orientering 

         Atletik og motion 

         Vægtløftning 

         Amerikansk fodbold 

         Bordtennis 

Disse 11 klubber udgør tilsammen HG. Hver klub har så automatisk deres 
formand repræsenteret i hovedbestyrelsen. Udover de 11 formænd er der et 
forretningsudvalg bestående af formand, kasserer, næstformand og sekretær, 
der tager de daglige beslutninger. 

Udover de 11 klubber er der også en idrætsfritidsklub HG Fritten, som HG 
Hovedafdeling ejer og driver. 

Ved sidste tælling lød det samlede antal medlemmer i HG på 4.104. 

HG er en selvejende institution. Det vil sige, at der er nogle interessenter, der 
ejer dele af HG. 

Tilbage i 1952 var der en gruppe mennesker, der oprettede foreningen HG's 
venner eller bare HGV. Foreningen blev oprettet for at samle penge og 
arbejdskraft ind til at få bygget svømmebassin, håndboldhal og meget andet i 
HG. Siden hen er der kommet flere interessenter til. 

Det er opbygget således: 

        HGV ejer Svømmehal, Sportshal, det tilhørende kursuscenter og det gule 
hus ved stadion (inspektørboligen). Det er HGV, der driver Herlufsholm 
Idrætscenter. 
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         Næstved Kommune ejer jorden dernede (fodboldbaner osv.) inkl. det store 
gule klubhus med tilskuerpladserne lige ud for stadion. 

         Herlufsholm Stiftelse (ligesom et sogn) ejer græsarealet, Sønderdresset, 
på modsatte side af vejen, som Næstved Kommune så lejer af stiftelsen og 
låner ud til HG. 

         HG's hovedafdeling ejer de røde bygninger ved den store parkeringsplads. 
De ejer og driver samtidig den idrætsfritidsklub HG Fritten, der har til huse 
nede i de røde bygninger. 

Der er altså 4 grupper, eller mere korrekt interessenter, der ejer dele af HG; 
men for at gøre det så let som muligt er det HGV, der står for driften af 
området. 

Næstved Kommune står for den finansielle støtte til HG, sammen med 
sponsorater fra HGV. 

 

Klubbens ungdomstræner deltog i støvlekastkonkurrence – om hun vandt vides ikke med sikkerhed  
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Spisning efter træningsløb 18/4 2017 

Der er mulighed for at deltage i hyggelig fællesspisning efter løbet i 

Herlufsholm med start ved Pinet. 

Vi bar booket omklædningsrum C og D efter løbet, så der er bademulighed 

efter løbet. 

Klubbens chefkok Peter Hansen laver lækker mad til os. Der er en 

vand/øl/saft til maden. 

Pris kr. 25,- pr næse og tilmelding til Lykke på mail lykke@realregnskab.dk 

senest 12/4 2017 af hensyn til madindkøb. 

 

 

Hygge ved Hallands 3-dages 2016. 

 

 

 

mailto:lykke@realregnskab.dk
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Familieorientering 
 

De 10 første lørdage i 2017 havde klubben familie-orientering med start og mål ved 

klubhuset med efterfølgende hygge. Vi havde lette, mellemsvære og svære baner. Klubbens 

medlemmer deltog gratis og andre betalte 25,- for at løbe en bane. Der var god tilslutning 

med mellem 15-40 løbere pr.gang og især hyggen bagefter med kakao og boller stod i høj 

kurs. Vi har modtaget 6 nye medlemmer i klubben: 

 

Vi byder velkommen til: 

Peter, Thais, Henriette og Ivan  

Martin Davidsen (som vist tidligere har løbet i klubben) og 

Torben Kibol 

Tag godt i mod dem og vi håber at se dem rigtig meget til klubbens træningsløb  

 

Der er flere – især familier – som har ytret ønske om at der laves løb på lørdage, hvor de 

har bedre tid og ikke behøver prioritetere lektier og sovetider plus mange gerne vil løbe 

orienteringsløb som et familieprojekt. Er der nogen i klubben som kunne tænke sig at 

mødes omkring dette, så vi kan se om træning kan udvides til lørdagsløb feks fra klubhuset 

(i Rådmandshaven) og i Fruens Plantage? Ring eller skriv til mig – så stikker vi hovederne 

sammen og ser hvad der kan lade sig gøre.  

 

Hilsen Lykke (mobil 25566180, mail Lykke@realregnskab.dk) 

 

 
Ivan, Thais, Henriette og Peter var med til familie-o  

 

mailto:Lykke@realregnskab.dk
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Der er brug for flere hjælpere til Skolernes Find vej Dag. Har du mulighed for at hjælpe så 

send en mail til Lone på Lone@realregnskab.dk. De første klasser har allerede tilmeldt sig 

– sidste år havde vi 250 elever i skoven. Det var udfordrende – men frem for alt hyggeligt 

og sjovt. 

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

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. 

mailto:Lone@realregnskab.dk
mailto:Lone@realregnskab.dk
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Støt klubbens sponsorer! 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

  

 

 


