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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 
 

Så er Klub-Nyt nr. 3, 2014 på gaden - igen lidt forsinket, hvilket den 

travle pensionistredaktør kun kan beklage, men sådan vil det være indtil 

en ny overtager hvervet. 
 

  
Alle ”Find vej i…”-posterne er for nyligt blevet kontrolleret. Det var 

glædeligt at konstatere, at pælene bortset fra to småproblemer alle var i 

fin stand. Bagefter er der dog begået ”hærværk” på post 6 i Fruens 

Plantage, som var blevet vendt på hovedet. Hvis klubbens medlemmer 

konstaterer problemer med pælene, så giv en melding til Erik Torm, så 

det kan løses hurtigst muligt. 
 

Med venlig hilsen fra Den Gamle Redaktør. 
 

 

Udgivelsesplan for klub-Nyt: 
 

Nummer Deadline Udkommer 

4/2014 3/8 6/8 

5/2014 5/10 8/10 

1/2015 4/1 7/1 

 

Indholdsfortegnelse: 
 

Side 4-5: Aktivitetsoversigt 

Side  6-7: Formandens klumme 

Side 8: Tirsdagstræningsløb 2014 

Side 9: Sankt Hans løb 

Side 9: Foreningernes dag 

Side 10-11: Indbydelse til trail på Klinten 

Side 12-13: Indbydelse til pinseløb 

 13-14: Indbydelse til Hallands tre-dages 

Side  15:  Meddelelse fra kasseren 

Side 15: Tak for indsatsen i Stenskoven 

Side  16: Klubbens sponsorer 
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Aktivitetsoversigt  
 

       Maj   

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   

8   8   

9   9   

10   10   

11   11   

12   12   

13   13   

14   14   

15   15   

16   16   

17   17   

18   18   

19   19   

20   20 TR Fruens Plantage Bendts Hoved 

21   21   

22   22   

23   23   

24   24   

25   25 Div.match Ravnsholt TM 18/5 

26   26   

27   27 TR Pedersborg KH Kørsel kl.17 

28   28   

29   29   

30   30   

 
  31   

     

    TM =  Tilmelding                   

    KH =  Klubhuset                    

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

    X    =  Tællende løb i VTR                                      SI = Sport Ident 
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            Juni Juli    

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1   

2   2   

3 TR Enø Dansk Folkeferie 3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   

8   8   

9 Pinseløb Vesterlyng P-plads v/vandet 9   

10   10   

11   11 Hallands 3-dages Klubtur 

12   12 Hallands 3 dages Klubtur 

13   13 Hallands 3-dages Klubtur 

14   14   

15   15   

16   16 Læsø 3-dages TM 4/7 

17 Skt.Hans Sjøllundssl. Bag Bakkerne 17 Læsø 3-dages TM 4/7 

18   18 Læsø 3-dages TM 4/7 

19   19   

20   20   

21   21   

22 Klitløbet Hjardemål TM 12/6 22   

23   23   

24   24   

25   25   

26   26   

27   27   

28   28   

29   29   

30   30   

31      
     
    TM =  Tilmelding                   

    KH =  Klubhuset                    

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

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

Så er det atter tid til lid tilbageblik og kik fremad om, hvad der rører sig 

i orienteringssporten. 
 

Først og fremmest: en stor tak til alle jer, der tog del i oprydningen i 

Stenskoven. Det er længe siden, vi har været så mange til dette 

arrangement. Tak til Jesper, der påtog sig opgaven som primus motor i 

Leifs fravær. Skoven var som ny, da vi forlod den, men der er mærkeligt 

at tænke på, at så mange mennesker bare smider deres affald alle vegne. 

Vi må håbe, at de næste generationer bliver bedre til at passe på naturen. 
 

Så har der jo igen været påskeløb. Dejligt at så mange HGere kan samles 

om dette arrangement, der i år var henlagt til det Sydfynske. Jeg vil tro, 

at mange blev overraskede over den sværhedsgrad nogle af etaperne 

havde, formanden gjorde og glemte også at klippe en post på 

førstedagen, endda efter at være kravlet helt op til denne gennem et tæt 

krat, men så kunne man jo bare løbe frit de næste to dage uden at tænke 

på placeringer. Flere Hgere fik pæne placeringer med hjem, bl.a. synes 

jeg at Merete skal nævnes for at løbe en tredieplads hjem i D. 60. Flere 

løbere endte i den bedste halvdel af deres respektive aldersklasser, 

hvilket må anses som flot, da der er mange udenlandske løbere med til 

dette arrangement. 
 

Jyderne havde nok også en fordel, da der blev løbet med Emit brikker, 

hvilket for os sjællændere er noget akavet, da posterne altid vender 

omvendt når man kommer til dem. Et rigtig godt arrangeret påskeløb 

med gode kort og spændende terræner. Næste års påskeløb er på 

Djursland og hvis der er stemning for det kunne det være et oplagt sted 

for en klubtur, da der  findes store sommerhuse/hytter i området, hvor vi 

kunne bo sammen. Giv mig gerne et skriv hvis dette skulle have 

interesse, så vil jeg arbejde videre med ideen. Vi boede meget spredt i 

år, og derfor blev fællesspisningen ikke gennemført, hvilket er trist, da 

det altid er hyggeligt når vi har en fælles aften. 
 

DM-Ultralang ved Nørlund Plantage og Harrild Hede er også afviklet 

med deltagelse af flere af klubbens løbere. Her blev det i år ikke til 

medaljer, men igen ture i et spænde terræn, der bød på udfordringer af 

den ene eller anden karakter. Vejret var perfekt til afvikling af dette 
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arrangement, så om ikke andet var dette også med til at gøre det til en 

god oplevelse. 
 

Næste opgave klubben står for, er Jagten på Stevns d. 23/5. En opgave 

der varetages af Svend Erik. Her kan også bruges hjælpere på dagen fra 

kl. ca. 16, så kontakt Svend Erik for yderligere info, også hvis I vil ud 

og opleve Stevns Klint og området her omkring. 
 

Så er der divisionsmatchen d. 25/5 hvor jeg håber, at vi bliver lige så 

mange til at forsvare klubbens farver som sidste match i efteråret. Hvis 

dette er tilfældet er der ikke langt til 2.division, men om dette er muligt 

kan kun tiden vise. Tilmeld jer allerede nu til denne for klubben så 

vigtige turnering, så vi kan vise at vi er en klub der vil 

orienteringssporten. 
 

Dette var ordene for denne gang. Husk tirsdagstræningsløbene, hvor vi 

kan få afprøvet de forskellige teknikker på de baner mange af jer giver 

en hånd med at lægge, så vi andre kan få en god tur i de skove, der er 

omkring os. 
 

 
Historisk foto: Velkommen i den grønne lund! 
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Tirsdags trænings løbene 2014 
 

Nedenfor kan du se forårets løb på tirsdage i skoven: 

Dato Terræn Startsted Bemærkninger 

20.05 Fruens Plantage Bents hoved OK Sorø 

27.05 Pedersborg/Storkroen  OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

03.06 Enø Dansk Folkeferie  

09.06 Vesterlyng P-Plads v/vandet Pinseløb 

17.06 Sjølundssletten Bag Bakkerne Sct. Hans 

 SOMMERFERIE   

12.08 Rønnebæk Rønnebæksholm  

19.08 Stenskoven Gulerodshuset  

26.09 Herlufsholm Slagelsevej  

02.09 Stenskoven Brændeskuret OK Sorø 

09.09 Herlufsholm Pinet  

16.09 Slagelseskovene  OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

23.09 Sorø Sønderskov  OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

21.10 Fruens Rønnebæk skole Natløb - start kl. 

19-19.30 
 

Start mellem kl. 17.30 -18.30.  
 

Baner: Lang 6-7 km. svær 

           Mellem 4-5 km. mellemsvær 

           Kort 2-3 km. let 
 

Pris: Gratis. 

Tine Meyhoff, TRU, Tlf. 28432131. E-mail: tine-mp@live.dk 

_________________________________________________ 
 

   
 

Vidste du, at du selv kan tilmelde dig til o-løb på O-service, hvis du får 

en adgangskode?  

 

mailto:tine-mp@live.dk
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Sct. Hans Løbet 
 

Årets Sct. Hans løb tirsdag d. 17. juni på Sjøllundsletten/Nissehøjen 

med start kl. 17.30 udgår i år fra Bag Bakkerne. 

 

Efter løbet er der mulighed for at grille i Frans have (Bag Bakkerne 25. 

 

Husk derfor medbringe bestik, service, drikkevarer og mad til 

grillen. 

 

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

 

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

12. august i Rønnebæk. 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 & Tine, TRU 

__________________________________________________ 
 

Foreningsdag den 6. september 2014. 

I Rådmandshaven Kl. 11,00 til 15,30. 

HG orienteringsklub er som sædvandelig med på 

plænen, med en let o-bane i skoven og en 

kompasbane.  

                                   

       

       

Hjælper søges: Hvis du har tid og lyst, vil det glæde os om du kan 

hjælpe lidt med at fortælle om orienteringssporten og dens udfordringer. 

Eventuel først på dagen eller sidst på dagen.                                                                                                                  
 

Henvendelse til:  

Jan Truelsen - Mail: janstog@stofanet.dk                                                                                           
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Et eventyr 

for løbere med hang til højdemeter og rå 

natur 
 

 

 

 

 
 

 

 

D. 28/9-2014 afholdes der trail på Møns Klint. 

Terrænet er stærkt kuperet - med bøgeskov, 

 overdrev, klinter, sand- og stenstrand.  

Flere udsigtspunkter undervejs.  

eksempelvis Aborrebjerg 143m.o.h. – 

 og Kongens køkken 135m.o.h.  

med afveksling af løb på strand  

samt trapperne på Klinten. 

 

Starttid og -sted: Start og mål ved  

Jydelejet henholdsvis   

kl.10.00 for halvmaraton og  

kl.10.15 for 10 km  

Chips til tidstagning afhentes på 

stævnepladsen kl 9:00 –> 9:45,  

så kom i god tid.  

 

Kørselsvejledning og parkering:  

Følg vejen fra Stege mod Geocenter,  

drej til venstre ved campingpladsen og 

følg afmærkning til Jydelejet, hvor der  

parkeres på en mark.  

Fra P-pladsen er der  

300m til start. 

 

 TRAIL PÅ KLINTEN 

            10 km       ½ maraton 
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Rutebeskrivelse: 

Halvmaraton: Minimum 750 højdemeter.  2 km. Sten-strand, 16 km trail og  

 3 km. Asfalt inklusiv 1000 trappetrin. 2 væskedepoter undervejs.   

    Max tidsforbrug er 4 timer. 

        10 km: Knap så mange højdemeter. 1 km. Sten-strand, 9 km trail 

         Inklusiv 1000 trappetrin.  1 væskedepot. Max tidsforbrug er 2 timer. 

Forplejning: Vand, saft og frugt i mål. Derudover 

velassorteret kiosk på stævnepladsen. 

Tidstagning: Der udleveres chips til tidstagning, og der 

vil undervejs være opstillet checkpoints, således at der 

kan aflæses og udleveres mellemtider i mål. 

Resultatlister opslås på stævnepladsen og efterfølgende 

kan de ses på HG-orienterings hjemmeside: ” 

www.herlufsholm-orientering.dk” 

                 Startafgift: ½ maraton 120 kr. 

                                        10 km 100 kr. 

Tilmelding: Pengene overføres til følgende konto:  

9040-6500542177  

   Tilmelding på E-mail: trail-paa-klinten@mail.dk  

   Der skal opgives: navn, alder, rute og evt. klub. 

   Seneste tilmelding er d. 19/9 dog er der et  

      maxantal på 200 deltagere. 

                            Se endvidere begivenheden på Facebook:  

            ”Trail på klinten” 

                            Bonus 

Hvis nogen deltagere har flere kræfter, så er 

der mulighed for at prøve kræfter med et 

orienteringsløb bagefter.  Dog skal  

man starte O-løbet inden kl. 12:00  

 

Med løbehilsen Herlufsholm 

Orienteringsklub. 
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Indbydelse til pinseløb d. 09.06.2014 på Vesterlyng 
 

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

Afmærkning fra Eskebjerg. 
 

Afstand til start:  P – start 50 m. Fælles afgang kl. 9.55 

PRÆCIS. 
 

Kort:  Vesterlyng N og S, Nytegnet 2014. Ækv.  2,5 m. 1:7500 
 

Terræn: Åben hede-landskab med god gennem-

løbelighed og oversigt. Krydret med tungt-

løbede sandpartier og tætte enebær områder 

med svær gennemløbelighed og ingen 

oversigt. Kun få veje/stier men til gengæld 

mange detaljer i øvrigt. Desuden forekommer 

et mindre reelt stykke skov midt i området, 

hvor der til gengæld er mange veje/stier.  
 

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

            Mellem, svær   5,0 km  -  Pointløb  -  Fællesstart 

            Lang, svær  8.0 km  -  Pointløb  -  Fællesstart 
 

Maxtid:  60 minutter. Postindsamling starter kl. 12.00.  
 

Kontrol:  Der benyttes kontrolkort. Posterne har 

kontrolnumre fra 31. Der klippes i det tilsvarende 

felt minus 30. Altså 31 i felt 1, 32 i felt 2 osv. 
 

Postbeskrivelse:  IOF-symboler. Påsat løbskortet. 
 

Tidsprogram: Kl.   9.30 Udlevering af kontrolkort 

  -       9.55           fælles afgang til start. 

  -     10.00           fællesstart lang og mellem 

  -     10.05           1. start let bane. 

   

Efter løbet er der som altid mulighed for havbad og et 

slag rundbold. Husk madpakken. 
 

Væske:  Forefindes kun ved mål. 
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Postmarkering: Der benyttes poststativ med skærm. 

Eksempel er opsat ved start. 
 

Målprocedure:  Løbstid er tidspunkt for aflevering af kontrolkort. 

Løbskortet kan beholdes. 
 

Resultater:  Ophænges ikke, men kan ses på OKR’s 

hjemmeside senere på dagen. 
 

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

baner. 
 

Startafgift: 25 kr. + 10 kr. i afgift til ejere af området 

   

Tilmelding: Via Jesper Børsting senest d. 02.06 kl. 18. 

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

Banelægger  Asger Jensen, OKR 

Stævneleder &  E-mail:  ajsen54@gmail.com   

Overdommer   Tlf. 26213944  
 

__________________________________________________ 

 

Husk tilmelding til Halland 3-dages 
 

 
 

Klubbens sommer tur 2014 går til Halland 3-dages i dagene fra fredag d. 

11.07 til søndag d. 13.07. 
  
Så har du lyst, at deltage sammen med din klub til 3 super spændende o-

løb i Sverige, så meld dig til via undertegnede. Vi er pt 20 deltagere fra 

HG. 
 

mailto:jesperborsting@post.tele.dk
mailto:ajsen54@gmail.com
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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. 

 

Forløbigt 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  
 

Jesper Børsting & Tine Meyhoff Billede fra Halland 2013. 

Turkoordinatorer   Det bliver sommer igen ! 
 

 

http://www.hallands3dagars.se/
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Har du betalt dit kontingent ? 
 

Du har nu modtaget et kontoudtog på papir eller i en e- mail fra mig. 

 

Det betyder, at du straks skal indbetale din gæld ( når din saldo er 

positiv) eller senest den 1. juni 2014 til vor konto 6070 – 1216412 

 

Med hilsen fra 

Kassereren 
 

 

Oprydning i Stenskoven 
 

Tak til alle, som hjalp til med oprydning af affald i Stenskoven lørdag d. 

5. april. 
 

Vi fik fyldt 1 stort trailerlæs, og havde 3 travle timer i skoven med 

bukken og slæbben. 
 

Nedenfor ses de fleste af hjælperne på dagen. 
 

 
 

Jesper Børsting & Peter Karberg 

Oprydningskoordinatorer 
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Støt klubbens sponsorer! 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 




