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Klubbens bestyrelse valgt på generalforsamling 9/2 2016 
 

 

Formand 
 
 
 

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

 

Næstformand 
 
 
 

Henriette Hansen 
Lupinvej 11, 1. tv 
4700 Næstved  
29 40 61 64   
E-mail: runningiscool4u2@gmail.com 
 

 

Kasserer Lone Jørgensen 
Elmevej 15 
4760 Vordingborg 
22 67 90 63 
E-mail: lone@realregnskab.dk 
 

 

Sekretær 
Klubblad 

Lykke Berg 
Axeltorv 11, 1. 
4700 Næstved            
25 56 61 80 
E-mail: lykke@realregnskab.dk 
 

 

Ungdomskontakt 
 
 
 
 

Henrik Mathiesen 
Axeltorv 11, 1. 
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 
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mailto:runningiscool4u2@gmail.com
mailto:lone@realregnskab.dk
mailto:lykke@realregnskab.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 
Endnu et klubblad ser dagens lys og der har allerede været mange aktiviteter 

som har set dagens lys i klubregi. Jeg har også modtaget en hel del indlæg – 

og hvor er det fantastisk når klubbens medlemmer bidrager til bladet – bliv 

endelig ved med det. Alt er velkomment (næsten) uanset om det er stort 

eller småt, reklame for et arrangement, historier, billeder eller andet. Jeg har 

selv gået og puslet med at få en o-opgave i bladet, en til børn og en til 

voksne, men må nok erkende at jeg ikke er erfaren nok til at udfordre de 

garvede løbere der er i klubben. Er der nogen som har lyst og mod på 

”opgave-udfordring” så meld endelig tilbage til mig.  

Og blot her til sidst - der er naturligvis altid mulighed for at melde bladet 

fra, hvis man ikke har lyst til at modtage det  
 

 

Udgivelsesplan for klub-Nyt: 
 

Nummer Deadline Udkommer 

3/2016 4/7 2016 7/7 2016 

4/2016 3/10 2016 6/10 2016  
1/2017 4/1 2017 8/1 2017 

 
 

Indholdsfortegnelse: 
 

s. 4-5  Aktivitetskalender 

s. 6 Næstformandens klumme 

s. 7 Klubaften 

s. 8-9 Tirsdagstræning 

s. 10 Fotokonkurrence 

s. 10 Fællesspisning   
s. 11 Byorientering Lagunestien 

s. 11 Kontingent 

s. 12 Divisionsmatch 

s. 13 Sprint i Musikbyen 

s. 14 Pinseløb 

s. 15 Hallands 3-dages 

s. 16 Sct. Hans løb 

s. 17 Nytårsstafet 

s. 18 VTR afslutning 

s. 19-20 DOF-akademiet 

s. 20-21 O-service 2016 

s. 21-24 Påskeløb af Lone  

s. 24-25 Tekniktræning af Poul 

s. 25-26 Oprydning i Stenskoven 

s. 26-27 WMOC 2016 

s. 27 Tab af kompas af Poul 

s. 28 Familieorientering 
s. 29 Find-vej-i 

s. 30 Støt klubbens sponsorer 

http://www.herlufsholm-orientering.dk/
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Aktivitetsoversigt 

            April  Maj  

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1 Kredsløb Rude Skov OS 

2 Oprydning Stenskoven 9.00-12.00 2   

3 Ungdomstræning Fruens Planta 3 TR Digtervejens Skole 17.45-18.30 

3 Kongeskoven Stevns-O Kl. 9-10 4 Ungd/fam.træn Klubhus 17.00-19.00 

4   5   

5 TR Herlufsholm Slagelsev 17.45-18.30 6   

6 Ungd/fam.træn Klubhus 17.00-19.00 7   

7   8 Kredsløb Slagslunde Skov OS 

8   9   

9 Forårsweekend etape 1 OS 10 TR Holsted Skole 17.45-18.30 

10 Forårsweekend etape 2 OS 11 Ungd/fam.træn Klubhus 17.00-19.00 

10 Fakse Ladeplads Stevns-O Kl. 9.30 12   

12 TR Stenskoven Gulerods 17.45-18.30 13   

13 Ungd/fam.træn Kasernen 17.00-19.00 14   

14 Klubaften i fælleslokalet 19.00-21.00 15   

15   16 Pinseløb Vesterlyng Roskilde OK 

16 Minikursus 8-10 år OS 17 (ingen tirsdagstræning)  

16   18 Ungd/fam.træn Holsted S 17.00-19.00 

17 Divisionsmatch Grønholt H OS 19   

18   20   

19 TR Herlufsholm klubhuse 17.45-18.30 21 SM Valby Hegn OS 

20 Ungd/fam.træn Klubhus 17.00-19.00 22 SM Aggerbo-Græsted Heg OS 

21   23   

22   24 TR Slagelseskovene FK fra klubhus 

23   24 v/Arnehavehus Kl. 17.00 

24   25 Ungd/fam.træn Klubhuset 17.00-19.00 

25   26   

26 TR Harrested skovvej 17.45-18.30 27 
9 

  

27 Skovcup B&U OS 28   

27 Ungd/fam.træn Klubhus 17.00-19.00 29 1 og 2 div Klosterris Hegn OS 

27 Skolernes Find-vej-i dag Fruens Planta 30   

30 Find-vej-i dagen Axeltorv 10.00-13.00 31 TR Rønnebæk Overdrev 17.45-18.30 

     
    TM =  Tilmelding       Fed skrift = arrangement af HG             

    KH =  Klubhuset         FK = Fælleskørsel            

TR  =  Træningsløb - start ml. 17,45-18,30   VTR = Vintertræningsløb 10-11 
    X    =  Tællende løb i VTR                          OS = TM via O-service 
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Aktivitetsoversigt 
 

Juni                   Juli 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1 Ungd/fam.træn Fruens  17.00-19.00 1   

2 Sommercup Albertslund OS 2   

3   3   

4   4   

5 Køge2Sprint Køge By OS 5   

7 TR Bolbro FK fra klubhus 6   

7  Kl. 17.00 7   

8 Ungd/fam.træn Fruens 17.00-19.00 8   

9 Sommercup Bøndernes  OS 9   

10   10   

11 FIF Sommerweekend OS 11   

12 FIF Sommerweekend OS 12   

13   13   

14 Sct.Hans løb/Abrikosvej 17.45-18.30 14   

15   15 Hallands 3-dages Klubtur 

16 Sommercup Jonstrup Va OS 16 Hallands 3-dages Klubtur 

17   17 Hallands 3-dages Klubtur 

18 Mini kursus  18   

19   19   

20   20   

21   21   

22   22   

23   23   

24 U1 sommerlejr 11-13 år Bornholm 24   

25 U1 sommerlejr 11-13 år Bornholm 25   

26 U1 sommerlejr 11-13 år Bornholm 26   

27 U1 sommerlejr 11-13 år Bornholm 27   

28 U1 sommerlejr 11-13 år Bornholm 28   

29 U1 sommerlejr 11-13 år Bornholm 29   

30   30   

 
  31   

  

     TM =  Tilmelding                   Fed skrift = arrangement af HG 
    KH =  Klubhuset         FK =  Fælleskørsel           

TR  =  Træningsløb - start ml. 17,45-18,30   VTR = Vintertræningsløb 10-11 
    X    =  Tællende løb i VTR                           OS = TM via O-service 
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Næstformandens klumme 
 

…Så det forår igen, så det forår ige´en. Så det naturen der kræver sin ret – så det 
forår ige´en. 

Frisk og frejdigt synges der i sangen fra 1980´erne. Ligeså føles det når alting 

spirer og gror, og flere af klubbens medlemmer kommer frem fra deres vinterhi og 
deltager i træningsløbene tirsdag. 

 

Og er der grund til forårsglæde? 
Ja! Masser! 

 Vinterens indendørstræning har været besøgt af 10-15 medlemmer hver 

gang  

 familieorienteringsløbene i januar til marts har været besøgt af helt op til 

50 løbere og flere har meldt sig ind i klubben undervejs 

 Ved dette års Mærk Næstved Sport Awards havde klubben 3 

nomineringer – vi vandt to titler: Årets Forening 2016 og Årets 

klubkammerat.  

 Vintertræningsløbene har været velbesøgt 

 Mange af klubbens løbere har deltaget ved dette års påskeløb 

 Træningsløb tirsdag og ungdoms- og familietræning er i gang med god 

deltagelse 

 Oprydning i Stenskoven blevet klaret i fin stil, så der er langt kønnere nu. 

 Mange har allerede nu tilmeldt sig diverse arrangementer i klubben 

Skovene er smukke forårsgrønne med anemoner på vej, så hvis du ikke allerede har 

været i skoven og lufte o-skoene – jamen så kom blot og vær med – også ved 
divisionsmatchen d. 17/4 – vi kan sagtens være flere, mange flere. 

Et nyt tiltag er fællesspisning efter nogle af tirsdagstræningsløbene, som et forsøg 

på lidt fælles hygge efter løb. 
Og med alle disse gode tilbud, følger også en klubaften d. 14/4 med træning og 

skadesforebyggelse på programmet. Se nærmere andetsteds i bladet. Ved denne 

klubaften fejres klubbens 45 års fødselsdag samtidigt. 

 
Benyt jer af alle vores tilbud – de fleste er gratis for klubmedlemmer, og hvis de 

koster noget, står det sikkert hvad prisen er. Men tænk engang hvor mange 

muligheder det giver at være medlem af Årets Forening 2016  

 
Hilsen Henriette 
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Klubaften torsdag d. 14/4 kl 19-21 i fælleslokalet. 
 

Program: 

v/fysioterapeut og cheftræner Søren Raunholt 
 

Hvad er løbetræning? Gennemgang af dette herunder skadestyper og 

skadesforebyggelse 
 

1)skadestyper 

 - overbelastning 

 - traumatiske 
 

Praktisk tilgang 

 -hvordan forholder vi os ved div. skader  

 - hvordan forebygger vi skader 

 - hvad kan vi gøre på stævnedagen 

 - sko, tøj, udstyr, temperatur 

 - TRÆNING 

  - smidighed 

  - styrke 

  - perception 

  - balance 
 

afslutning/evaluering 
 

Der vil være en del praktisk ”leg/øvelser” så tag noget praktisk tøj på – tag 

gerne ældre/slidte sko med (til at se på ikke til at træne i) 

Vi tilpasser aftenen til gruppen så spørgsmål er altid velkomne og oplægget 

her er bare ment som forslag til hvordan vi kan gribe det an. 
 

Vel mødt torsdag d. 14/4 kl 19.00 –21.00 
 

Vi fejrer også klubbens 45 års fødselsdag med lidt sødt at spise. 

Klubaftenen er gratis for medlemmer. 
 

Mvh 

Søren Raunholt 

 

Tilmelding senest 10/4 til Henriette på mail runningiscool4u2@gmail.com 

 
 

mailto:runningiscool4u2@gmail.com
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TIRSDAGSTRÆNING 
 

Starttid: kl. 17.45 – 18.30. 
Baner: ca 2 – 3 km. let  +  4 – 5 km. mellemsvær + 6 – 7 km. svær. 

 

Dato Terræn Startsted Bemærkninger Banelægger 

08.03 Christiansh.pl Vest i skov-natløb Start 19-19.30 Jesper Børsting 

29.03 Stenskoven Brændeskuret  Susanne Tanderup 

05.04 Herlufsholm Slagelsevej  Arne Kristensen 

12.04 Stenskoven Gulerodshuset  Jan og Susanne 

Truelsen 

19.04 Herlufsholm Klubhuset Fællesspisning 

efter løb 

Lykke Berg og 

Henrik Mathiesen 

26.04 Harrested Harrested skovvej OK Sorø.  Jesper Børsting 

03.05 Lagunestien Digtervejsskolen Sprint Bent Børsting 

10.05 Musikbyen Holsted skole Sprint. OK Sorø.  Bent Børsting 

16.05 Vesterlyng P-plads v/vandet Pinseløb. OKR OKR 

24.05 Slagelseskoven  v/Arnehavehus Fælleskørsel kl. 
17 fra klubhuset 

OK Sorø 

31.05 Rønnebæk 

Overdrev 

Betonvej midt i 

området 

 Rita og Morten 

Løjmand 

07.06 Bolbro  Fælleskørsel kl.  

17 fra klubhuset 

OK Sorø 

14.06 Sjølundssletten Abrikosvej 49 Sct. Hans løb 

med grill 

Familien Hansen 

 Sommerferie   Ferie 

16.08 Stenskoven Brændeskuret   

23.08 Herlufsholm Slagelsevej   

30.08 Stenskoven Gulerodshuset OK Sorø Anders Knudsen og 

Tine Meyhoff 

06.09 Herlufsholm Klubhuset Fællesspisning 

efter løb 

 

13.09 Fruens 

Plantage 

Bents Hoved  Rita og Morten 

Løjmand 

20.09 Kommer senere  OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

OK Sorø 

27.09 Kommer senere  OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

OK Sorø 

25.10 Fruens 

Plantage 

 Natløb - start kl. 

19-19.30 

Jesper Børsting 

02.10 

 
29.10 

10.12 

Klinteskoven 

 
 

Rådmandshave 

Liselund 

 
 

Klubhuset 

Trail-run 

 
Klubmesterskab, 

kl. 13.00 Juleløb 

Anders Knudsen og 

Tine Meyhoff 
VTR-løb 

Familien Hansen 
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Klubben mangler banelægger til tirsdagstræning  16/8, 23/8 og 6/9. Har du lyst til 

at stå for et af disse træningsløb? – tøv ikke med at kontakte Lykke på mailen 

Lykke@realregnskab.dk eller på mobil 25566180 og book en eller flere af 
datoerne. 

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 hjælpe med banelægning. 
Vær med til at give klubbens medlemmer er god oplevelse, så vi kommer i skoven 

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

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

Du kan glæde dig til nyrecogniserede O-kort over Herlufsholm, Stenskoven, 

Fruens Plantage, Rønnebæk foruden helt nye 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  Frede Anders Bent 

Herlufsholm X X     

Stenskoven X X     

Fruens X   X X  

Rønnebæk   X    

Musikbyen      X 

Lagunestien      X 

 

 
Formanden med frue  

mailto:Lykke@realregnskab.dk


 10 

  
Susanne Tanderup vandt klubbens Tine Meyhoff kom ind på en stærk 2. plads 

fotokonkurrence. Se billedet på med dette billede af Katrine. 

forsiden af dette klubnyt. 
 

Klubbens uvildige fotodommere er Lena og Helmut Hansen 
 

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

Fællesspisning efter træning tirsdag 19/4 2016 
 

Efter løbet 19/4 2016 laver klubbens mesterkok (aka Lone Jørgensen) en 

dejlig Chili con Carne (også en børnevenlige en af slagsen) med frisk salat 

og brød. Dertil en øl eller sodavand. Prisen er kr. 25,- pr. næse som 

tilskrives din løbskonto og opkræves sammen med næste kontingent. 
 

Kom og vær med til klubhygge. Sidste frist for tilmelding er 15/4 2016 til 

Lykke på lykke@realregnskab.dk. 
 

 
 

mailto:lykke@realregnskab.dk


 11 

By – Skov – orientering 3.maj kl. 17.30 

På helt nyt kort LAGUNESTIEN med start/mål på Digtervej skolen. 

Baner: 

Let: 2 km kun på skole området 

Mellem: 4 km By – Skov – Åbne græsområder 

Lang: 5 km By – Skov – Åbne græsområder 

Almindelige løbesko uden pigge anbefales. 

Et ny opsat impassabelt hegn nødvendiggør desværre et langt transportstræk 

på lang bane. 

Der anvendes poststativer uden skærme i by 

I skov terræn påsættes små skærme 

Velkommen til afvekslende fræs – orientering  

Hilsen Bent Børsting 

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

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
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Divisionsmatcher 2016 
  
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. 17.04 i Grønholt Hegn 

søndag d. 28.08 i Kongelunden 
 

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: 
 

Ballerup (nedrykker fra 2. div.) 

FirmaidrætStorKøbenhavn 

Helsingør 
 

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

Der er mulighed for samkørsel fra klubhuset i egne personbiler. Afgang kl. 

7.45.   
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Indbydelse/Instruktion til Sprint-løb d. 10.05.2016 i Musikbyen 

Mødested/Parkering: P-plads ved Holsted skole. 

Afstande:  P-SP    0-100 m.  

   SP-Start 0 m.  

Kort:  Musikbyen, revideret 2016. Ækv. 2,5 m. 1:4.000. 

Bemærk 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 beboer. 

Baner:   Sprint A 3,4 km. 11 p. 

Sprint B 3,0 km. 13 p. 

Sprint C 2,7 km. 11 p, 

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

Flere gennemløb: Det er tilladt, at løbe flere sprint-baner eller 

gennemløbe samme sprintbane flere gange. 
Husk, at få registreret ved mål, næste ønsket bane, inden du løber ud på ny.  
 

Kontrolenheder: Der løbes med Sport-ident.  

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 fin-orienteringen. 
 

Målprocedure:  Efter målgang aflæses brik.  

Live Resultater: Kan ses på skærm straks ved målregistrering. 

Startafgift:  Gratis for medlem af HG/OK Sorø. Øvrige kr. 15,-. 
 

Banelægger  Jesper Børsting 

Stævneleder &  Fællesejevej 16 

Overdommer   4700 Næstved   Tlf. 55739085   E-mail: 

jesperborsting@post.tele.dk  
 

mailto:jesperborsting@post.tele.dk
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Indbydelse til pinseløb d. 16.05.2016 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,-. Via løbskontoen eller kontant på dagen. 
 

Tilmelding:  Senest d. 09.05 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  Roskilde OK 
 

  
 

mailto:jeperborsting@post.tele.dk
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Sommertilbud - Halland 3-dages 
 

Klubbens sommertur 2016 går igen til Halland 3-dages i dagene fra fredag d. 15.07 til 
søndag d. 17.07. 

  

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  -    400,- 
Lø 12.07  kl. 10 2. etape 

Sø. 13.07 kl. 10 3. etape 

Sø. 13.07 kl. 14 Afgang fra Halland 

  

Bindende tilmelding senest d. 01.06.2014 via undertegnede eller direkte via Eventor. 
 

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

Tilmelding til årets Halland 3-dages er åben, og i skrivende stund udgør Herlufsholm 50 

pct. af deltagerne.  

 

Jesper Børsting & Tine Meyhoff 

Turkoordinatorer     Det bliver sommer igen ! 

 

 
 

http://www.hallands3dagars.se/
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Sct. Hans Løbet 
 

Årets Sct. Hans løb tirsdag d. 16. juni på Sjøllundsletten/Nissehøjen med 

start kl. 17.45 udgår i år fra Abrikosvej 49. 
 

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. 16. 

august i Stenskoven. 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, Lykke & Tine, TRU 
 

Igen i år bliver det en dejlig Sct. Hans aften: 
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Nytårsstafet d. 03.01 i Stokkebjerg 
 

Klubben stillede med hele 7 hold i 3 mands stafetten (mix klassen) og 2 

hold i den nye 2 mands stafet (mix klassen) til årets udgave af 

nytårsstafetten.  

I 2 mands stafetten løber hver af løberne 3 gange. Heldigvis havde 

arrangørerne opstillet et telt, så disse løbere kunne holde varmen inden 

næste tur i skoven, for det var –5 grader og blæsende ved skiftet. 
 

Især et af  holdne gjorde det rigtig fint, og fik en præmie med hjem. 
 

Arne, Birgit og Peter blev nr. 2 ud af de 25 startende hold i mixklassen. 

TILLYKKE. 
 

Her kan du se klubbens bedste hold til præmieoverrækkelsen. 
 

 
 

De gode resultater fra årets start lover godt for klubbens chancer i 

divisionsturneringen, når sæson nu for alvor startes op.    
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VTR-afslutningsløbet d. 13.03 i Lellinge 
 

I årets vintertræningskonkurrence var der også løbere fra Herlufsholm på 

præmieskamlen, idet følgende tog præmier i det samlede resultat: 
 

Birgit Børsting  nr. 1 på Sort, Kort under 60 år. 

Niels Albertsen nr. 3 på Gul.  
 

Også dem bringer vi et delvis billede af, idet kun Birgit var til stede på 

dagen.  
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DOF Akademiet 2016 
 

Netop hjemkommet fra årets DOF Akademiet, som blev afholdt lørdag d. 

16.01, sidder jeg og skriver disse linjer til næste nummer af klubnyt. 
 

I år havde klubben 2 deltagere afsted på Akademiet, nemlig undertegnede 

og Lone. Vi havde valgt at tilmelde os kurset om O-Service, idet der er sket 

store ændringer i dette program i løbet af 2015.  
 

Kursusdagen blev afholdt i Ringe, hvor vi efter morgenbord og fælles 

velkomst blev sendt ud på de forskellige hold.  

I alt deltog 100 O-sports entusiaster på de i alt 11 udbudte kurser. 

Ude i grupperummene blev vi undervist af nogen af sportens skrappeste 

brugere, og der var mulighed for erfaringsudveksling og drøftelse af 

udfordringer samt forslag til forbedringer af systemet.  

Om formiddagen gennemgik vi funktionerne under løber fanen samt klub 

fanen.  

Herefter var der fælles frokost, inden vi igen gik ud i de forskellige grupper 

på ny. 

Eftermiddagens program gik på oprettelse af arrangementer i O-S samt 

mulighederne for brug af regnskabsfunktionen.  

Sidst på eftermiddagen samles vi alle til fælles afsked. 
 

Vi havde en super fin dag, og tog hjemad mod Næstved meget klogere og en 

anelse trætte efter de mange nye input og den voldsomme viden forøgelse.  
 

Vi kan begge varmt anbefale at deltage i DOF Akademiet næste år, hvis du 

har lyst til at blive klogere på de udfordringer og edb-systemer der benyttes i 

din sport. 
 

Jeg glæder mig allerede til at deltage igen næste år, på et andet af kurserne. 
 

Af andre udbytte kurser var der på dagen: 
 

Skolereformen – hvordan kommer vi  i gang ? 

Condes. 

Facebook. 

Involvering og fastholdelse af nye medlemmer. 

Ungdomstræning. 

Rekruttering. 

 



 20 

A-stævneledelse. 

A-stævne banelægning. 

C-stævneledelse. 

C-banelægning. 
 

Jesper 

Klubadministrator i O-Service 
 

 

O-Service - Version 2016 
 

Der er sket store ændringer i O-Service i løbet af det seneste år. Det skyldes 

primært at systemet ud over at kunne benyttes på computer, nu også kan 

benyttes på tablet og smartphone. 
 

Det nye design vil se forskelligt ud afhængigt af hvilken enhed man 

benytter, men vil også se forskelligt ud afhængigt af hvilken browser 

(Explorer, Chrome, Firefox m.m.) man benytter. Du vil muligvis opleve, at 

systemet kan låse, eller at indtastede ændringer ikke umiddelbart fremgår. 

Ofte vil en nedlukning og genåbning af browseren dog vække O-S på ny. 
 

Du kan lige så godt vænne dig til at vi lever i en foranderlig verden, og det 

betyder også, at der ALDRIG vil komme en endelig version af O-S. Dette 

system vil til stadighed være under forandring, og vil måske derfor se 

anderledes ud næste gang du logger på. Fuldstændig som alle de andre 

systemer vi bruger i sporten (Condes, OCAD, LO2010, MeoS m.fl.) eller de 

systemer du bruger privat (Word, Excel m.fl.) eller offentligt (Netbank, 

Mobilpay, SKAT m.fl.)  
 

O-Service er DOFs system til administration af medlemmer, 

aktivitetskalender, løbstilmeldinger, fællesoplysninger m.v. 
 

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

en via undertegnede.  
 

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

bruger, måske især efter den seneste opdatering.  

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.  
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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 m.m. eller ønske om modtagelse af 

nyhedsbrev af forskellig art fra DOF). 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 5 klubadministratorer. Foruden Jesper, også Lone, Tine, Erik 

og Lene. 
 

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

Påskeløb 2016 – D 50 A(AAA++)!!!! 

Efterhånden er det fast tradition, at deltage i påskeløbene, og i år er ingen 

undtagelse. Turen gik til Kolding. Lykke, Henrik og jeg tog afsted fra 

Næstved onsdag eftermiddag, først lige et hjulskift hos mekanikeren da 

bilen var punkteret aftenen inden. Vi kom afsted og drønede mod Kolding, 

indlogerede os på Kryb i Ly Kro og spiste en dejlig middag, hvorefter det 

var tid til at komme i seng og samle kræfter til det første løb næste dag. 

Vi var nogle af de første på stævnepladsen, rart at komme i god tid. Vi 

skulle også have et par Kagemænd med da Lykke og Karen havde 

fødselsdag.  Bageren i Kolding kom ud i forretningen og så os lidt an, det er 

jo ikke hver dag han får bestilling helt fra Næstved. Vi fortalte ham at vi 

gerne kørte langt efter godt brød. 
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Nå videre til løbene – første etape foregik i Fovslet skov og var for mit 

vedkommende 4,3 km og 11 poster. Min start tid var kl. 12.19 og kom i mål 

kl. 14.38 tiden blev altså 2.18.57 – Det gik rent ud sagt af h… til! Har en 

gang for nogle år siden deltaget i et fidusløb i Kolding sammen med Lykke, 

og jeg vil mene dette løb havde lignende træk. Løb forkert til alle posterne, 

nåhr nej ikke fra post 2 til 3, men det var kun fordi, at jeg var løbet til post 3 

før post 2, og herefter kendte vejen retur. Havde endda købt nye løbesko. 

Klog af skade (troede jeg) rustede jeg mig til løb nr. 2 dagen efter. Her løb 

vi i Stenderup midtskov, skulle her starte som nogle af de første – lagde ud 

med, at løbe i modsat retning til post 1 – brugte her en rum tid på at finde 

den. Herefter blev der lagt kompasretning til samtlige resten af de i alt 17 

poster der skulle findes! Gik ok, løb ikke efter hvad vej min næse pegede, 

dog blev der brugt virkelig meget tid da jeg hele tiden skulle sikre mig, at 

jeg var på ret kurs. Fik her tiden 1.31.07 på 3,3 km. Her skal det dog 

nævnes, at opløb gik op af en bakke!!! 

Sidste dag og 3. løb foregik i Stenderup Skovene.  Mødte op med masser af 

optimisme og mente, at nu måtte det da gå fremad, jeg har prøvet at løbe 

den vej min næse pegede, dog uden held og virkelig øvet mig i at lægge 

kompasretning dag 2. Nu skulle den ha fuld gas. Gik rigtig god i starten, 

fuld af lykke skulle jeg løbe fra post 5 til 6 og havde fuldstændig styr på 

hvor jeg var. Foretog en yderst smart lille ændring, havde jo fuldstændig 

styr på det……. Og løb alt hvad jeg havde i mig – var ret svært, da der var 

meget mudder og kvas i underskoven. Står lige pludselig på en sti – der ikke 

skulle være der vil jeg lige nævne. Brugte herefter 27 min på at få rettet op 

på min lille smarte ændring! Løb de næste poster meget sikkert valgte 

omveje på stier osv. Var en smule træt ved post 11 og ”kom til” at foretage 

en smart manøvre igen, hvilket kostede 13.19 min på at finde post 12. Fandt 

dog alle 16 poster i tiden 1.43.18 på 4,1 km. Her var opløb også op af en 

bakke!!! 

Skønne løb trods alt, har dog aldrig set så meget brombærkvas og så mange 

store grøfter som i Stenderup Skovene, kunne mærkes på benene på flere 
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måder….. Har virkelig fået valuta for pengene i skoven i de 3 dage 

Påskeløbene varer. Hvem gider også køre så langt for at løbe banerne 

igennem på ca 30-40 min   

O-tøjet er vasket og løbeskoene er rengjorte, er klar til næste udfordring i 

skoven – Glæder mig allerede. Hilsen Lone 

  

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

 

Helmut havde også glæde at mudder på sidste etape af påskeløbene  
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Der gøres klar i teltet inden start ved påskeløbene i Kolding 

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

TEKNIKTRÆNING MED KOMPAS. 
 

Lørdag den 27. februar kl. 10 mødtes vi ved vejkrydset på Betonvejen 

Rønnebæk overdrev på Øvelsesterrænet med focus på kompaskurs.  

Anders stod klar med kort til uddeling i målestoksforholdet 1 : 5000, hvor han 

satte focus på brugen af kompasset.  

Her understregede Anders, at når kompasset er indstillet efter kortets 

meridianer og man er klar til løb i marchretningen hele tiden skiftevis ser ned 

på kompasnålen og så sigter efter en præcis terrængenstand, f.eks. et bestemt 

træ eller en trægruppe.  

Med en korrekt håndtering af kompasset (her er det en ren fornøjelse med 

tommelfingerkompasset) lykkedes det meget godt at finde alle posterne, hvor 

der blev brugt klippetang som kontrol.  

Ved post 10 løb Susanne, Jan og jeg for langt. Men heldigvis kom Rita og gav 

en håndsrækning. 
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Hele øvelsesområdet var særdeles velegnet til tekniktræning med brugen af 

kompas med de store markområder og de velegnede lavninger, hvor posterne 

kunne gemmes lidt af vejen.  

Samtidig havde vi ovenikøbet selskab af alle køerne der løb rundt.  

Hele planlægningen og forløbet med formiddagens teknik arrangement kan 

igen betegnes som en stor succes. Derfor stor ros til Tine og Anders.  

Mvh. Poul 
 

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

 

 
 

Oprydning i Stenskoven 
 

Lørdag 2/4 2016 mødtes ca 25 løbere ved brændeskuret i Stenskoven til den 

årlige oprydning. Vi startede med kaffe/the og en gammel dansk. Leif havde 

lavet et antal ruter hvor vi blev fordelt i grupper og i dagens anledning var 

der indkøbt et antal ”opsamlere” som alle kom hurtigt i brug. Oprydningen 

er en tak til skovejeren fordi vi må bruge Stenskoven til at lave o-løb og vi 

fik da også samlet en hel trailer med top. Tak til Leif som trofast står for 

arrangementet hvert år og tak til alle som trofast møder op og giver en hånd 

med. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

WMOC 2016 
 

World Masters Orienteering Championship  2016  foregår i år i Tallinn, Estland fra 
d. 06-13/8. 
 

Har du mod på at prøve o-udfordringer med konkurrence fra verdens bedste 
udøvere af sporten i din aldersklasse (over 35 år) skal du læse videre her. 
 

Konkurrenceugens program ser således ud: 
 

Lør 06.08 Forløb på sprint 

Søn 07.08  Sprint kvalifikation 

Man 08.08  Sprint finale 
Tir 09.08  Forløb på lang 

Ons 10.08  1. kvalifikation på lang 

Tor 11.08  2. kvalifikation på lang 

Fre 12.08 Hviledag 
Lør 13.08  Finale på lang 
 

Så du får hele 7 super krævende o-løb på blot 8 dage. Og det på toptunede o-kort 

med en 5 stjernet afvikling. 
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Allerede nu er undertegnede ved at planlægge rejseprogram, overnatning mm, idet 

vi forventer flyve lørdag d. 06.08 om morgen via Kastrup med retur rejse lørdag d. 

13.08 om aftenen. Overnatte i lejlighed i centrum af Tallinn i gåafstand fra 
sprintløbene samt tilmelde os fælles buskørsel ud til løbene på lang. 
 

Ønsker du at deltage så bemærk, at tilmelding sker via IOF-Eventor. Klubben er 

oprettet, så det er nemt at tilmelde sig.  

Dermed er det allerede nu, du kan begynde glæde dig til sommer. 
 

For flere detaljer henvises til nedennævnte hjemmeside: 
www.wmoc2016.ee  
 

Jesper & Arne 

Turarrangører 

 

Ved sidste års WMOC i Göteborg, Sverige deltog vi 6 fra Herlufsholm. Skal vi 
være flere i år i Tallinn ? 
 

Det bliver en god sommer igen i 2016! 
 

 

 TAB AF KOMPAS.  
 

Søndag den 13.marts var der afslutningsløb i Lellinge Skov, som Køge OK stod 

for. Her tabte jeg mit tommelfingerkompas, lige inden jeg kom til post 8, på 

den gule bane.  

Mange vil nok sige, at det er da fuldstændig håbløs at finde sådan et kompas 

igen på skovbunden, så man opgiver det på forhånd.  

Men hvis man tænker tilbage i detaljer, hvornår det sidst blev brugt og set, samt 

undervejs hvor mange forhindringer der har været, hvor der har været sidegrene 

m.v., som har grebet fast i kompasset.  

Torsdag den 17. marts med høj solskin, finkæmmede jeg systematisk området 

efter skakbrætsystemet på kryds og tværs med samme kurs hele tiden fra hver 

side.  

Til sidst lykkedes det at finde det ud for nogle strittende sidegrene på 

bøgetræerne, ikke langt fra posten ved en tværgrøft.  
 

Mvh. Poul 
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Familieorientering 
 

Klubben har afholdt familieorientering lørdage i januar, februar og de 2 

første weekender i marts. Det har vist sig at være en dejlig succes hvor der 

har været god deltagelse af børn, unge og voksne i alle aldre. Klubben har 

modtaget 20 nye indmeldelser  

Vær med til at tage godt i mod de nye medlemmer ved træning og stævner. 

Hjertelig velkommen til alle nye medlemmer – tøv endelig ikke med at tage 

kontakt til de garvede løbere eller bestyrelsen i klubben. 
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Klubben afholder Find-vej-i 
 

Onsdag den 27. april afholder klubben Skolernes Find-vej-i dag i Fruens 

Plantage kl. 10-14. Vi får brug for hjælp til at sætte børnene i gang og 

modtage dem i mål, hjælp ved sprintbane samt dele vand, saft og frugt ud. 

Herudover skal vinderne kåres på dagen. Vi er klar over at det er en 

almindelig arbejdsdag, men skulle du have lyst og mulighed kan vi bruge 

lidt x-tra hjælp denne dag. Der er i skrivende stund 158 børn tilmeldte. 
 

Lørdag den 30. april afholder klubben den almindelige Find-vej-i dag på 

Axeltorv kl. 10-13. Start og mål er fra hjørnet på Axeltorv ved Sydbank og 

Spejdersport. Spejdersport har givet tilsagn om at lave noget bål og give 

suppe til deltagerne. Fra Axeltorv er der mulighed for at løbe/gå en bane i 

selve Næstved By eller afprøve den nye Find-vej-i rute i Rådmandshaven. 

Henrik Mathiesen har stået for opdatering af ruten i Næstved By og Erik 

Torm har stået for den nye rute i Rådmandshaven. 
 

Og det er selvfølgelig ikke nok – vi har også indvielse af ny Find-vej-i rute 

på Stevnsfortet denne dag. Arrangementet på Stevnsfortet starter kl. 14.00. 

Svend-Erik Munck har stået for den nye rute på Stevnsfortet 
 

Til begge disse arrangementer kan vi også bruge hjælp til at sætte i gang, 

hjælp ved sprintbanen og bare det at ”tage sig af” folk og reklamere for 

klubben. Herudover skal deltagerne registreres når de kommer i mål. 

Registrering er nødvendig for at deltage i lodtrækning af præmier som DOF 

har udlovet. 
 

Har du tid og lyst til at hjælpe ved et af disse arrangementer så meld endelig 

tilbage til Lykke på Lykke@realregnskab.dk eller til Henrik på h-

mathies@godmail.dk. 

 

I August 2016 vil der være indvielse af ny find-vej-i rute i 

Ådalen/Mogenstrup. Denne rute står Svend-Erik Munck også for. Vi må vist 

snart være den o-klub i Danmark med flest Find-vej-i ruter  
 

 

mailto:Lykke@realregnskab.dk
mailto:h-mathies@godmail.dk
mailto:h-mathies@godmail.dk
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Støt klubbens sponsorer! 
 

 
 

  

  

 

 
 

 

 


