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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 - nu som næsten-ny redaktør  

Ris/ros, forslag og ideer modtages på min mail Lykke@realregnskab.dk. 

Send meget gerne indslag – store som små og også meget gerne billeder. 

Husk at checke hjemmesiden under punktet ”bestyrelsen” – her lægges 

referat fra bestyrelsesmøder ind. Så har medlemmer mulighed for at 

følge med i hvad bestyrelsen går og pusler med. 
 

 

Udgivelsesplan for klub-Nyt: 
 

Nummer Deadline Udkommer 

4/2015 27/9 2/10 2015 

1/2016 27/12 5/1 2016 
2/2016 27/3 1/4 2016 

 
 

Indholdsfortegnelse: 
 

s. 4-5   Aktivitetskalender 

s. 6-7  Formandens klumme 

s. 8-11  2 indlæg fra Poul 

s. 11   Kom-godt-i gang løb 9/8 
s. 12  Tirsdagstræning 

s. 12  Hjælp til banelægning   

s. 13  Påskeløb 2016 

s. 14-15  Resultat div.match 19/4 

s. 15  Hjælpere til Trailløb søges 

s. 16  Indlæg fra Lykke 

s. 17  Børne og ungdomstræning 

s. 17        O-nørkleri 

 

 

 

 

s. 18         Klubtøj 

s. 18   Boldøje/dansekompetencer søges 

s. 19   Indlæg fra Henrik 

s. 20   Klubbens sponsorer 

 

 

  
 

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

             Juli  August  

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1 U1 sommerlejr OS 1 WMOC i Gøteborg  

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   

8   8 TR Klubhus/Kom-godt-i gang 11.00-12.00 

9   9   

10 Halland og Skawdysten Jesper og OS 10   

11 Halland og Skawdysten Jesper og OS 11 TR Rønnebæk 17.45-18.30 

12 Halland og Skawdysten Jesper og OS 12 Børne/ungdom/begynder Klubhus kl.17 

13   13   

14   14   

15   15   

16   16   

17   17   

18   18 TR Stenskoven/Gulerodshus 17.45-18.30 

19 Svenske 5-dages/O-ringen Tilmelding via 19 Børne/ungdom/begynder Klubhus kl.17 

20 Svenske 5-dages/O-ringen Eventor 20   

21 Svenske 5-dages/O-ringen (hviledag) 21   

22 Svenske 5-dages/O-ringen  22   

23 Svenske 5-dages/O-ringen  23   

24 Svenske 5-dages/O-ringen  24   

25   25 TR Herlufsholm/Slagelsevej 17.45-18.30 

26 WMOC i Gøteborg Tilmelding via 26 Børne/ungdom/begynder Klubhus kl.17 

27 WMOC i Gøteborg Eventor 27   

28 WMOC i Gøteborg (hviledag) 28   

29 WMOC i Gøteborg  29 DM Mellem OS 

30 WMOC i Gøteborg  30 Midgårdsormen OS 

31 WMOC i Gøteborg (hviledag) 31   

     
    TM =  Tilmelding       KM = Klubmesterskab             

    KH =  Klubhuset         FK = Fælleskørsel            

TR  =  Træningsløb - start ml. 17,45-18,30   Åbne baner = kan købes på dagen 

    X    =  Tællende løb i VTR                          OS = TM via O-service 
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Aktivitetsoversigt 
 

September                 Oktober 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1 TR Fruens Plantage/Bents ho 17.45-18.30 1   

2 Børne/ungdom/begynder Klubhus kl.17 2   

3 .  3   

4   4 E-løb HG Stadion 11.00 

5   5   

6 Div.match og Trail på Klinten HG arrangør 6   

7   7 Børne/ungdom/begynder Klubhus kl.17 

8 TR Herlufsholm/Pinet 17.45-18.30 8   

9 Børne/ungdom/begynder Klubhus kl.17 9   

10   10   

11   11   

12 DM Stafet OS 12  Efterårsferie 

13 DM Lang OS 13  Efterårsferie 

14   14  Efterårsferie 

15 TR Slagelseskoven/Rosted 17.45-18.30 15  Efterårsferie 

16 Børne/ungdom/begynder Klubhus kl.17 16  Efterårsferie 

17   17  Efterårsferie 

18   18  Efterårsferie 

19   19   

20 Div.match Jonstrup Vang Husk TM 20 TR Fruens/Rønnebæk Sko 19-19.30 natløb 

21   21 Klubaften-vejvalg v/Arne 19-21 

22 TR Sorø Sønderskov/Skoleve 17.45-18.30 22   

23 Børne/ungdom/begynder Klubhus kl.17 23   

24   24 Höst Open/Bornholm OS 

25   25 Höst Open/Bornholm OS 

26   26   

27 Div.match Brødeskov Husk TM 27   

28   28 Træning hal Holsted Skole 18-20 

29   29   

30 Børne/ungdom/begynder Klubhus kl.17 30   

 
  31 DM Ultralang OS 

  

     TM =  Tilmelding                   KM = Klubmesterskab 
    KH =  Klubhuset         FK =  Fælleskørsel           

TR  =  Træningsløb - start ml. 17,45-18,30   Åbne baner = kan købes på dagen 

    X    =  Tællende løb i VTR                           OS = TM via O-service 



 6 

Formandens klumme 
 

Så er det atter tid til udgivelse af vores fantastiske klubblad, som kun er 

muligt at udsende fordi der er en person, der har taget redaktørposten på 

sig og fordi I som medlemmer altid har et eller andet at berette ude fra 

den store O-verden. Tak fordi I holder liv i en tradition. Det er ikke 

mange klubber/foreninger i Danmark, der kan mønstre et klubblad. 

Hvad er der så sket siden sidst? Tirsdagstræningerne er gået i sommer-

mode. Tak til alle jer som har været banelæggere/hjælpere, så vi andre 

har kunnet få en tur i nærskovene. En særlig tak til Sebastian og Peter 

for en hyggelig sommerafslutning med løb og grill, det er hyggeligt, at 

vi kan mødes så mange, når der kaldes til arrangementer. 

Mange af jer skal ud i den store Verden i sommerferien for at prøve 

udenlandske skove. Held og lykke med det hvor I så end løber. Hallands 

3-dages (som vel nærmest er en klubtur), Svenske 5-dages eller måske 

Skawdysten, ja mulighederne er mange, det er bare med at vælge og så 

få luftet de nye eller gamle klubdragter. 

Her i skrivende stund er ferien lidt langt væk endnu. Hele 14 dage til 

man kan hive stikket ud for en stund og lade roen komme over en. 

Hvis I har været i klubhuset for nylig, har I måske observeret, at der er 

flyttet rundt på møblementet, ligesom der er blevet ryddet op i skabene, 

så hvis det er svært at finde, hvad I søger, er der sat labels på alle hylder. 

Dette skulle også gerne gøre det nemmere, at få alt lagt på plads igen. 

De gamle kort er smidt ud, men der er gemt tre eksemplarer af hver, så 

vi kan svælge i lidt nostalgi fra dengang Nordea hed SDS og var sponsor 

på nogle O-kort over Næstved By. 

Der har været afholdt Familieorienteringslørdage i Rådmands-haven, 

hvor Lykke, Lone og Henrik var foregangsmænd/kvinder på det projekt. 

Fam. Hansen var med på den store friluftsdag i Rådmandshaven, som 

blev lavet i samarbejde med Spejdersport. Vi må håbe at disse tiltag 

giver nye medlemmer til klubben, da det er et kæmpe arbejde, der er lagt 

i begge projekter. Tak til alle jer, der har givet en hånd med ved 

afviklingen. 

Helle, Sebastian og Henrik starter ungdomstræning op i eftersommeren, 

så hvis I kender nogle unge mennesker, der kunne have interesse i at 

prøve vores sport, er muligheden der nu. I kan også melde jer som 

hjælpere hos Helle, Sebastian eller Henrik, da det er et stort arbejde at 

påtage sig alene.  
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Foreningernes dag bliver i år uden deltagelse af Herlufsholm 

Orienteringsklub, da alt vores udstyr og mange af klubbens medlemmer 

er på Møn til Divisionsmatch og Trail, som også i år bliver løbet samme 

dag. 

DOF har nedsat et Skoleorienteringsudvalg, hvor jeg har fået sæde. Vi 

har indtil videre afholdt to møder, hvor det er blevet drøftet, hvordan 

skolerne kan hjælpes til at kunne opfylde målene for faget Idræt, hvor 

O-løb er skrevet ind som disciplin. Her er vi i Næstved godt med, da vi 

har kort over alle skoler, men vi mangler at få lærerne ud og bruge dem. 

Hvis nogen af jer har ideer til et lærerkursus, vil jeg meget gerne høre 

fra jer, da det er en af måderne at gøre noget aktivt for at få flere med. 

En af vores store opgaver lige nu er at få ansat en Skolekonsulent. 

Stillingsopslaget er lige blevet færdigt, så hvis du støder på denne, er det 

bare med at få søgt, hvis du mener, at det lige er dig i sådan et job. 

Dette var alt for nu. Har jeg glemt noget/nogen er det ikke bevidst. 

Rigtig god sommer til alle. 
 

Stig 
 

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

 
En del af holdet ved Jagten på Stevns Fortet. 
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Sprintbanen i Jagten på Stevns Fortet var populær 

 
 

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

2 x tekniklørdage af Poul Stahlschmidt 
 

Lørdag den 2. maj kl. 9.30 var der teknikkursus om højdekurver. 
Her mødtes vi på Rønnebæk Skole. 
Alle deltagere var samlet i skolegården sammen med Svend Erik, som 
fortalte meget spændende om højdekurver.  
Han startede med lidt historie. Tidligere var det med begrænsede 
hjælpemidler som f.eks. landskabsfotografering, vejrballoner m.v. som 
blev brugt. Nu er det digitalt med luftfotografering i bunden af et fly, 
hvor billederne overlapper lidt hinanden. Her bliver landskabet kortlagt 
med alle højdekurverne. Der blev  også vist en meget fin model frem af 
et landskab med forskellige højdekurver. En højdekurve er en linie på et 
kort, hvor alle punkter på højdekurven ligger i samme afstand over 
normal vandstand  (kote). Flere højdekurver for forskellige koter gør 
det muligt at se højdeforandringer i landskabet. 
Den lodrette afstand mellem to kurver (ækvidistancen) er således 2,5 
m. Der er undtagelser f.eks. fra Klinteskoven på Møn, hvor ækvidistan-
cen er 5 m. 
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Inden vi startede øvelserne, fik hver deltager udleveret 3 stk. kort i 1: 
2.000 kun med afmærket højdekurver og skovgrænsesignatur. 
Øvelse 1. 
Vi startede på sydsiden af Fruens Plantage ved en slugt op mod en 
afgrænsning af et stykke skov af Cypres. Her gjorde vi et forsøg, for at 
illustrere kurvens udformning på bakken med en gul snitzling, og så 
placerede vi os alle sammen, hvor kurven slyngede sig igennem. 
Øvelse 2. 
Ved skovgrænselinjen (Cypres) gik vi mod øst og fulgte kurven indtil vi 
kom igennem Cypresskoven. 
Øvelse 3. 
Vi startede i mindre hold. Jeg fulgtes med bl.a. Anette fra Sorø. Jesper 
var bagstopper, som sørgede for at alle var med. Herfra fulgte vi et kort 
med 3 kurvelinier, hvor det var det midterste vi hele tiden fulgte. 
Så gjaldt det om at følge kurvelinjen slavisk. Der var på forhånd sat 
bambusstokke med gul afmærkning op på selve linien. Det var en 
opgave, hvor vi hele tiden konfererede sammen, så vi bedst muligt 
havde kontakt med terrænet. Vi afsluttede linien på bakken ned mod 
Præstølandevejen. 
Undervejs var det hele tiden vigtigt, ikke at komme for langt ned mod 
bunden, så man dermed mister overblikket. 
Øvelse 4. 
Efter kurvelinierne var der 3 poster vi skulle finde. Først var der post 30 
(i bunden). Herefter var det post 2 (ved deling af sti). Til sidst i en lav-
ning i nobilisplantagen var det så den sidste post 29. 
Vi havde nu været igennem alle opgaver. 
P.g.a. de store stigninger er Fruens Plantage særlig velegnet til denne 
opgave. 
Svend Erik sluttede af med at give nogle gode råd om at få et godt 
overblik over terrænet ved at se oppefra og ned, og sørge for, at der er 
en god kontakt mellem kort og terræn. 
Jeg har efterfølgende prøvet nogle gange at løbe selve ruten igennem 
efter den midterste kurvelinie. Det gav et rigtig godt indblik i højde-
kurveteknik. 
Hilsen Poul. 
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Kurvetræning i praksis i Fruens Plantage 
 

Tekniklørdag  den  13.06.2015 kl. 9.30  i  Knudskoven  ved  Holbæk. 
Det var det sidste kursus med teknik i denne sæson, som blev afholdt i 
Knudskoven ved Holbæk. 
Temaet var fokuseret på skift af tempo ved trafik lys, flyd  og selve 
posterne. 
Der var poster, som ikke var markeret med skærme. Derfor var det 
vigtig med en omhyggelig kortlæsning. Ved teknikkurserne er formålet 
at få forbedret teknikken ved afprøvning i terrænet. Det er altid godt 
med nye tips fra andre. Derfor er det vigtigt, at gå sammen med andre, 
da vi alle tænker og opfatter forskelligt. Så får man hele tiden tilført 
noget nyt, sammen med de erfaringer man gør sig, som kan bruges 
fremadrettet. 
Det væsentlige er igen kortkontakten. 
Henrik og jeg løb sammen. Vi løb banen med spurt til de afmærkede 
røde streger på kortet. 
Herfra var det finorienteringen og flyd med præcisionsarbejdet for at 
finde posterne. I starten løb vi for langt. Men efterhånden blev vi mere 
varmet op, og så gik det rigtig for sig. 
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Noget væsentligt er at bruge de enkelte detaljer på kortet til at navi-
gere rigtig frem i terrænet. Vi sluttede af med at prøve den svære bane 
kun med højdekurver. Her var udfordringen også, at der var poster 
uden skærme. Kunsten er at have føling med terrænet og kortet og 
udnytte alle detaljerne på kortet og ikke være for hidsig med at løbe 
afsted, hvis ikke alt er afklaret. 
Det var afslutningen på sæsonens tekniklørdage, der må betegnes, som 
en meget stor succes. 
Hilsen Poul.  
 

 

Før start i Knudskoven Holbæk 
 

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

Kom-godt-igang løb søndag 9/8 
Søndag 9/8 er der start på sæsonen fra Klubhuset med start mellem kl. 

11.00-12.00. Vi indvier kortet over Susådalen med præ-orientering. 

Det er gratis at deltage i løbet. Der er mulighed for indtage en eller flere 

selvsmurte rugbrødsmadder og øl/vand i klubhuset efterfølgende for kr. 

25,-. Tilmeldning til løbet er ikke nødvendigt – du møder blot op. Men 

har du/I lyst at være med i frokosten skal der tilmeldes til Lykke på 

Lykke@realregnskab.dk senest 5/8 2015. Kom og vær med til at starte 

sæsonen op med manér  

mailto:Lykke@realregnskab.dk
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Tirsdagstræningsløb 2015 
 

Nedenfor kan du se efterårets løb på tirsdage i skoven.  
 

Dato Terræn Startsted Bemærkninger 
11.08 Rønnebæk Rønnebæksholm Erik Torm 

18.08 Stenskoven Gulerodshuset Banelægger mangler! 

25.08 Herlufsholm Slagelsevej Peter Karberg 

01.09 Fruens Plantage Bents hoved Susanne Tanderup 

OK Sorø deltager 

08.09 Herlufsholm Pinet Rita og Morten Løjmand 

15-09 Slagelseskovene Rosted OK Sorø. Fælleskørsel kl. 17 

22-09 Sorø Sønderskov Skolevej OK Sorø. Fælleskørsel kl. 17 

20.10 Fruens Rønnebæk skole Natløb - start kl. 19-19.30 

Banelægger mangler! 
 

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. 

 

Lykke Berg, TRU, Tlf. 25566180. E-Mail: Lykke@realregnskab.dk 
 

Der mangler banelægger til løbet 18/8 og til natløbet 20/10. Har du tid, 

lyst og lejlighed til at stå for et af løbene? - tøv ikke med at kontakte 

Lykke via mail på Lykke@realregnskab.dk eller på mobil 25566180. 

 

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… 
 

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

Hjælp til banelægning mv. 
 

En af klubbens rutinerede og erfaren løber Preben Lupnav tilbyder at 

hjælpe og komme med gode råd og vejledning til banelægning. Så er du 

lidt usikker eller vil du blot have en garvet banelægger til at se din bane 

igennem, så kontakt Preben. Han står klar med råd og vejledning. 

Preben kontaktes via mobil 21605597 eller på mail 

luppepl@post6.tele.dk. 

mailto:Lykke@realregnskab.dk
mailto:Lykke@realregnskab.dk
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Påsken 2016 går til Kolding 
 

Klubben vil i 2016 arrangere en fælles tur sammen med OK Sorø til 

påskeløbne, som foregår i perioden onsdag d. 23.03 – lørdag d. 26.03. 
 

De 3 løb afholdes: 
 

Torsdag d. 24.03 i Stenderup 

Fredag d. 25.03 i Stenderup 

Lørdag d. 26.03 i Fovslet 
 

Der er booket en stor hytte med plads til 46 personer fra onsdag d. 23.03 

kl. 18 til lørdag d. 26.03 kl. 10. Hytten heder Grænseborgen. Du kan 

læse mere om hyttens udstyr på hjemmesiden www.graenseborgen.dk  
 

Prisen for 3 overnatninger er kun kr. 300,- pr. person. 
 

Mad tilberedes i fællesskab, idet der vil blive oprettet blandede 

madhold. Udgiften til mad/el afregnes efterfølgende via løbskontoen. 

Forventes udgøre kr. 200,- pr. person. 
 

Har du ikke tidligere prøvet, at deltage i påskeløbne, kan du se frem til 

en stor oplevelse med 3 gode orienteringsløb. Dette er Danmarks største 

o-begivenhed, hvor der forventes 1800 deltagere fra primært 

Skandinavien til de 3 dages konkurrence. 
 

Stævnet arrangeres af Kolding og Melfar.    
 

Tilmelding til løbene skal ske via O-Service senest d. 01.03.2016. Der 

vil være ca. 60 forskellige løbsklasser opdelt efter køn, alder og 

længde/niveau. 
 

Tilmelding til hytten skal ske til undertegnede senest d. 01.03.2016.  
 

Vi har fået tildelt 20 pladser i hytten, og der gælder først til mølle får en 

plads. 
 

Arne Kristensen 

Mail: arne22@post10.tele.dk 

 

 

 



 14 

Resultatet ved divisionsmatch d. 19 april i Grønholt Vang 
 

Det blev til 2 sejre og 1 nederlag i 1. runde af årets divisions turnering. 

Dermed har klubben sikret sig et godt udgangspunkt før 2. runde-

kampene om hvorvidt vi skal i op- rykningsmatch til efteråret. Det er 

derfor afgørende, at vi til næste match stiller med så mange og så stærke 

løbere som muligt. 

2. runde matchen løbes søndag d. 20-09 i Ll. Harreskov ved Ballerup. 

Her bliver vores modstandere på ny OK Sorø, FSK og HSOK 

(Helsingør). 
 

Finalerunden løbes søndag d. 27.09 i Brødeskov ved Allerød. 
 

Stillingen efter 1. match: 

OK Sorø    6 match point 

HG       4 matchpoint 

HSOK       2 matchpoint 

FSK       0 matchpoint 
 

Klubresultater: 

HG – OK Sorø   97-127 

HG - HSOK  104-97 

HG - FSK   110-100 
 

Klubben havde tilmeldt 49 løbere, hvoraf 48 stillede til start. Dermed 

stillede vi med det største hold i flere år, hvilket også efterfølgende 

kunne ses på resultatet. For trods vi ikke havde så mange placeringer i 

top 3, så var der god brede længere nede af resultatlisten, som trak de 

sidste point hjem. 
 

Følgende placerede sig i top 3 på de forskellige baner: 

Bane H3 H50-59  Jesper B Nr. 3  

Bane H4 H60-69  Frede  Nr. 2 

BaneH6 H14-16  Magnus Nr. 2 

Bane H7 HB  Jesper R Nr. 1 

    Morten  Nr. 2 

Bane D2 D40-49  Birgit  Nr. 1 

    Lykke  Nr. 3 

BaneD4 D60-69  Lene  Nr. 1 

BaneD7 DB  Karen  Nr. 2 
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Tak til kagebagerne og præmiegiverne, som gjorde det muligt at hygge 

efter løbet før det traditionelle holdfoto og lodtræknings-præmierne 

m.m. 
 

 
Ovenfor ses en stor del af holdet til matchen d. 19.04.2015. 

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

Hjælpere søges til "Trail på Klinten" d.6/9-15 fra kl. 8.00 

til ca. kl. 14.00 
 

Vi vil rigtig gerne gentage successen fra sidste år - og noget af det som 

deltagerne roste mest, var at de ikke var i tvivl om vejen ude på ruten. 

Derfor har vi brug for "vej-visere" som vil heppe løberne i den rigtige 

retning. Det kræver IKKE store orienteringsevner, da vi nok skal sørge 

for at I kan finde ud hvor I skal stå. Dagen før snitzler Anders og jeg 

ruten op, og placerer et lille skilt med hjælper-navn på, så man ikke er i 

tvivl om det er det rigtige sted....... 

Allerede nu er der stor interesse for løbet, så der kommer nok mange 

glade løbere ( pt. 50 tilmeldte). Nu mangler vi bare nogle hjælpere på 

dagen. 

 

Tilmeld dig som hjælper til Tine Tlf: 28 43 21 31 
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Find-vej-i på Enø. Henrik hører hvordan det er gået. 
 

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

Familie-orientering 
 

Vi har i maj måned afholdt 4 søndage med familie-orientering fra 

Rådmandshaven. Der har været god tilslutning og I har sikkert allerede 

set nye ansigter ved tirsdagsløbene. Vær med til at give de nye løbere en 

god oplevelse og tag godt i mod dem. Vi planlægger at gentage familie-

orientering til januar 2016. 
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Børne-/ungdoms- og begyndertræning 
 

Helle, Sebastian og Henrik opstarter træning primært for børn og unge 

under 20 år, men nybegyndere kan med fordel også deltage. Første gang 

er onsdag 12/8 kl. 17.00 fra Klubhuset. Folder som er udarbejdet i 

samme anledning er vedhæftet mailen med klubbladet. Har du 

spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af trænerne. 
 

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

O-nørkleri 
 

Henriette har søsat et initiativ til at mødes udenfor skoven hver den 

første torsdag i måneden. Fat dit håndarbejde og mød op hos Henriette 

på torsdag 2/7 kl. 19-21. Der aftales nyt sted fra gang til gang som slåes 

op på Facebook. Og laver du ikke håndarbejde er du velkommen 

alligevel  
 

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

Divisionsmatch 20/9 og 27/9 
 

Husk-husk-husk tilmelding til divisionsmatcher enten på O-service 

eller tilmeld dig hos Jesper eller Tine. Vi skulle gerne være så mange 

som muligt til en hyggelig klubtur i skoven. 
 

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

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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Klubtøj 
 

Nye bestillinger: 

Vil du bestille klubtøj skal du sende bestilling til Henriette på 

runningiscool4u2@gmail.com husk størrelse. Klubtøj og priser kan ses 

på klubbens hjemmeside. 
 

Gamle bestillinger: 

Tøj der er sendt retur til Kæmpela for reparation er lovet retur til HG 

senest i sidste uge. I skrivende stund er der ikke ankommet noget. Der er 

løbende korrespondance med Kæmpela og sidste ny via mail 1/7 er at 

det tøj de har modtaget retur fra fabrikken fremsendes nu og resten 

eftersendes formentlig på fredag. Straks der er noget nyt, kommer der 

opslag på Facebook og klubbens hjemmeside. 
 

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

Har du ”boldøje” eller ”dansemuskompentencer”? 
 

I vintersæsonen har vi en gymnastiksal hver onsdag kl. 18-20 fra 

efterårsferien til påske. 

Planen er at der kl. 18-19 skal være gymnastik/fitnessdans/cirkeltræning, 

og at der kl. 19-20 skal være boldspil. 

Hvis du har nogle kompetencer indenfor ”musik og bevægelse” eller 

boldspil, må du meget gerne byde ind, så vi kan få lavet en plan 

sammen. Kontakt Henriette på mail: runningiscool4u2@gmail.com. 
 

 
Lise og Victor i skoven  Endnu en post er fundet 

mailto:runningiscool4u2@gmail.com
mailto:runningiscool4u2@gmail.com
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Påskeløb 2015 af Henrik Mathiesen 
 

Påskeløbet i år foregik i Mols Bjerge. Nogle dage med mange højde-

meter. Vi boede 10 sammen i sommerhus og det var superhyggeligt. Vi 

skiftedes til at lave mad og handle ind. 

Der var god stemning på stævnepladsen og en leben i klubteltet hvor vi 

fik nørdet kort efter løbene og vi var gode til at klappe hinanden i mål. 

Jeg tror der i alt deltog mindst 25 fra klubben. 

På førstedagen var der meget bakket og det var med at holde tungen lige 

i munden for ikke at stå på den forkerte bakketop. Andendagen var der 

finorientering på programmet og der var mange mange poster i terrænet. 

Denne dag fik jeg løbet forbi den ene af mine poster og da jeg opdagede 

det, var jeg allerede ved bunden af bakken – op igen – irriterende. 

Tredjedagen var løbet en kombination af første og anden dagen plus at 

løbet mere foregik i skovterræn. 

Det er altid sjovt at komme afsted på klubtur og jeg glæder mig til 

Hallands 3-dages hvor der også er stor tilslutning fra klubben. 
 

Hilsen Henrik 
 

 
Signe fik klubbens påskekylling for en flot indsats ved påskeløbene. 
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Støt klubbens sponsorer! 

 

 
 
 

 
 

 

  

 


