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Klubhus adresse:     Herlufsholm Alle 227A, 4700 Næstved 
Klubbens hjemmeside:  http://www.herlufsholm-orientering.dk 
Klubbens konto i Spks Sjælland: 6070-1216412. Mobilpay 99422 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Redaktørens spalte 
Klubnyt nr. 2 i 2022 er på gaden ☺ Jeg har min debut som redaktør – husk 

endelig, at komme med indlæg til klubbladet. Mail dit indlæg til mig senest 

7/7 2022 på lone213f@gmail.com så kommer det med i næste klubblad.    

Send også gerne billeder og kort til jeres fortællinger.  

Vi ses i skoven ☺ 
 

 

Udgivelsesplan for Klub-Nyt: 
Nummer Deadline Udkommer  

3/2022 7/7 2022 10/7 2022 

4/2022 7/10 2022 10/10 2022 

1/2023 5/1 2023 8/1 2023 

 

Indholdsfortegnelse: 
s. 4-5 Aktivitetskalender 

s. 6 Formandens klumme 

s. 7-8 Træningsløb 

s. 9 Divisionsmatch 

s. 10 Sankt Hans løb 

s. 11 Oprydning Stenskoven 

s. 12 Jubilæumsløb 

s. 13-14 MOM Maximus o meeting 

s. 15 Kontingent 

s. 16 Sponsorer 

 

 

 

http://www.herlufsholm-orientering.dk/
mailto:lone213f@gmail.com
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Aktivitetsoversigt 
          April      Maj 

 Akt. – Art og Sted Bemærk  Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1 Divisionsmatch FK 08.30 

2 Lørdagstræning KH kl. 10.00 2   

3 Oprydning i Stenskoven TM 3 Bromme OK Sorø FK 

3 Brændeskur Stenskovvej  4   

5 Stenskoven TR 5   

6   6   

7   7 Lørdagstræning KH kl. 10.00 

8   8   

9 Lørdagstræning KH kl. 10.00 9   

10   10 Holsted Park TR - sprint 

11 Påskeferie  11   

12 Påskeferie  12   

13 Påskeferie  13   

14 Påskeferie  14
3 

Lørdagstræning KH kl. 10.00 

15 Påskeferie  15   

16 Påskeferie  16   

17 Påskeferie  17 Feldskoven- OK Sorø FK 

18 Påskeferie  18
7 

  

19 Herlufsholmskovene TR 19   

20   20   

21   21 Lørdagstræning KH kl. 10.00 

22   22   

23 Jubilæumsløb Næstved  23   

24   24 Lille Næstved,  TR - sprint 

25   25   

26 Stenskoven,  TR 26    

27   27   

28   28 Lørdagstræning KH kl. 10.00 

29   29   

30 Lørdagstræning KH kl. 10.00 30   

   31 Kristiansholms plantage TR 

 

    TM =  Tilmelding       Fed skrift = arrangement af HG             

    KH =  Klubhuset         FK = Fælleskørsel fra klubhus         

TR  =  Træningsløb – start ml. kl 17.45-18.30  VTR-løb start mellem kl. 10-11 
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Aktivitetsoversigt 
                   Juni                   Juli 

 Akt. – Art og Sted Bemærk  Akt. – Art og Sted Bemærk 

1    1   

2   2   

3   3   

4 Lørdagstræning KH kl. 10.00 4   

5   5   

6 Vester Lyng Pinseløb kl 10 6   

6   7   

8   8   

9   9   

10   10   

11 Lørdagstræning KH kl. 10.00 11   

12   12   

13   13   

14 Sankt hans løb Se indbydelse 14   

15   15   

16   16   

17   17   

18 Lørdagstræning KH kl. 10.00 18   

19 Start sommerferie  19   

20   20   

20   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 fra klubhus 

TR  =  Træningsløb - start ml. kl 17.45-18.30  VTR-løb start mellem kl. 10-11 
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Formandens klumme 

 

Så blev det min tur til at skrive klummen i klubnyt :-) 

Først og fremmest vil jeg sige tak for tilliden for valget som formand. 

Grunden til at jeg stillede op var, at jeg har lyst til at engagere mig i det 

overordnede arbejde. f.eks. at 

deltage i klubledermøderne, hvor jeg får medindflydelse og indblik i 

beslutningerne i øst-kredsen og i DO-F. 

På klubniveau er det ikke min intention at ændre retning i klubben, men 

mere finjustere klubbens aktiviteter i bestyrelsesarbejdet. Mere af det 

samme :-) 

Helt konkret kunne jeg godt tænke mig at have fokus på ungdomsarbejdet 

og håbet er, at få udviklet et 

specifikt ungdomstilbud og udvikle klubben derfra. Dette kræver 

selvfølgelig ressourcer, men jeg håber det 

kan lade sig gøre. 

Siden sidst er VTR finalen afholdt med 3 banevindere fra HG: Stort tillykke 

til Claus Mikkelsen, Susanne 

Tanderup og Birgit Børsting. 

I skrivende stund er der små tegn på forår, der er knopper på træerne, 

anemonerne titter frem selvom 

temperaturen ikke er overvældende. MEN det betyder også, at nu starter 

tirsdags-træningerne, påsketuren 

nærmer sig kraftigt (med 30 tilmeldte til løbene) og 1. divisionsmatch er ca. 

om 1 måned. 

 

Vi ses til forårets løb :-) 

O-hilsen 

Anders Knudsen 
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Tirsdagstræningsløbene 2022 

 

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  

 4-5 km  mellemsvær  

 6-7 km  svær 

 

Banelæggeren står for banelægning, postudsætning, registrering af løbere og 

postindsamling, hvor vi appellerer til at de aktive løber igen i år tilbyder sig både som 

banelægger og hjælpere på selve løbsdagen. 

 

Løbskalender – forår & efterår 2022 

 

Dato Terræn Startsted Bemærkninger 
05.04 Stenskoven Gulerodshuset  

19.04 Herlufsholm Slagelsevej 163  

26.04 Stenskoven  Stenhusvej 66  

03.05 Bromme  OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

10.05 Holdsted Park Handelsskolevej 3 Sprint 

17.05 Feldskoven  Sprint. OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

24.05 Ll. Næstved Rådmandshaven 20 Sprint 

OK Sorø deltager 

31.05 Kristiansholm Plantage Gl. Strandvej 135  

06.06 Vesterlyng Lyngvej Pinseløb kl. 10. 

14.06 Sjølundssletten/Hovedmosen P - Ved Åsen 2 Sct. Hans løb.  

 SOMMERFERIE   

09.08 Alsted skov  OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

16.08 Stenskoven Gulerodshuset OK Sorø deltager 

23.08 Herlufsholm HG Stadion  

30.08 Stenskoven Stenskovvej 66  

06.09 Fredsskoven Skyttemarksvej 192  

13.09 Fruens Plantage Ny Præstøvej 304 OK Sorø deltager 

20.09 Grydebjerg  OK Sorø. 

Fælleskørsel 17. 

27.09 Sorø Sønderskov N Skolevej 3 Sæsonafslutning/Sorø  

Fælleskørsel 17. 
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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. 

 

 

Banelæggere søges – forår & efterår 2022 

 

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 Tine. 

 

Vi ses i skoven. 

 

TRU v/Sebastian, Tine og Jesper 

 

Jesper Børsting jesperborsting@post.tele.dk 55739085 

Tine Meyhoff Petersen tine-mp@live.dk 28432131 

Sebastian Hansen s.abrikosvej@live.dk 21567337 
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Divisionsmatch d. 1. maj i Græsted-Aggebo Hegn 

 

Årets første dyst afvikles i Græsted-Aggebo Hegn, og vores modstandere i 

4. division bliver Helsingør – FSK og OK 73. 

 

Der vil være fælleskørsel fra klubben kl. 8.30. 1. start er kl. 11.00. 

 

Vi får brug for alle mand og kvinder, idet op til 90 løbere kan tælle fordelt 

ud på de tællende løbsklasser.  

 

 
 

Ovenfor ses en del af holdet til seneste match d. 10.10.2021. 
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Sct. Hans Løbet 

 

Årets Sct. Hans løb tirsdag d. 14. juni på Sjøllundsletten/Nissehøjen/Hovedmosen med start 

kl. 17.45 udgår igen i år fra Abrikosvej 49. Her løbes på kort som dækker den sydøstligste 

del af byen incl. Hovedmosen. 

 

Parkering bedes ske Ved Åsen.  

 

Efter løbet er der mulighed for at grille i Helle & Peters 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. 9. august i Alsted 

skov. Husk, at holde træningen ved lige hen over sommeren. Så bliver det meget sjovere og 

nemmere til efterårets o-sæson. 

 

O-hilsen 

Jesper, Tine & Sebastian. TRU 

 

Igen i år bliver det en dejlig Sct. Hans aften: 
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Oprydning i Stenskoven!! 

 

Som sædvanligt var der stor tilslutning da klubben skulle rydde op i Stenskoven. 

Herlufsholm Orienteringsklub rydder op i Stenskoven hvert forår – som tak for at 

vi må bruge skovene til o-løb og for at holde skoven ren. 

Vi var afsted 4  styks, Henrik + Lykke + 2 børnebørn Andrea og Luna. 

Vejret var lidt køligt, men solen skinnede og det blev en dejlig tur. Vores rute var 

på stierne inde i skoven og det var skønt at der faktisk ikke var så meget skrald som 

vi har oplevet tidligere år. 

Undervejs på vores skralderute fandt vi flere huler og også knogler som blev lagt 

pænt i en sirlig bunke. Vi (de voksne) kom frem til at det måtte være fra et rådyr-

kid. 

Da vi var færdige med at ”skralde”, kørte vi til ”Mundusserne” for at lave snobrød 

og grille pølser 😊 

Gilbert præsenterede os for hønen ….Kurt, viste sofagyngen frem og inviterede 

Andrea og Luna med til at fodre hønsene. 

Turen i skoven gav appetit - de unge damer fik spist både snobrød og 3 pølser 

hver 😊 

Efter hyggesnak og spisning omkring bålet – gik turen hjemad til afslapning i 

sofaen. 

Tak for denne gang. 

 

Lykke og Henrik 
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Hej alle 

  

Husk at klubben 23/4 2022 afholder Jubi-løb kl. 10.00-13.00 med start fra Smedjen på 

Grønnegades Kaserne. 

Vi håber at rigtigt mange vil lægge vejen forbi og løbe de fine bysprinter som Torben har 

sat sammen. Der er både familiebane på ca. 2,5 km og byløb på ca. 5 km. 

Herudover har Helle kreeret en borgmestersprint på ca. 100-200m. Næstveds borgmester 

Carsten Rasmussen kommer og løber borgmestersprinten – og mon vi har nogen i klubben 

som er hurtigere end borgmesteren? Det håber jeg 😊 

Efter løbene er der saft/kaffe/kage og det hele er gratis og sponsoreret af Revisionsfirmaet 

Tom Sønderup og Mærk Næstved. 

Morten Løjmand kommer og tager en masse fine billeder – så hvis du ikke vil have klubben 

bruger billeder hvor du er på, så sig det til mig (Lykke) så får jeg dem slettet. 

Tag meget gerne familie, venner og bekendte med – alle kan deltage, og der er medaljer, 

diplomer og en lille præmie til de første 100 børn som løber familiebanen eller byløbet. 

  

Vi kunne godt bruge lidt flere kagebagere, vil du bage en kage til arrangementet? – så 

kontakt Lykke. 

  

Vi ses i byen til klubbens jubi-løb 😊 

  

Hilsen Lykke 
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Maximus O meeting (MOM) 2022 

Min vintertræning har i gennem mange været en tur til Portugal for at løbe 

POM. Dette stævne blev dog aflyst nytårsaften, hvorfor der skulle tænkes 

nyt. Løsningen blev MOM, som fandt sted en god times kørsel vest for 

Madrid. Vi var en gruppe på 7 løbere ( undertegnede, 5 fra Ballerup og en 

nordmand ) som rejste sammen.    

Fredag den 18. februar kørte vi fra Madrid til Navaluenga, hvor vi boede 

under stævnet i et stort byhus. Efter vi havde været på stævnecenteret og 

fået vores startnumre mm. var der fri træning i udkanten af vores lille by. 

Træningen gav et indtryk af terrænet som ventede os de næste dage. 

Lørdag startede det 4-dages stævne med langdistance, hvilket for mig var 5 

km med 150 højdemeter. Efter en rimelig god start gik det helt galt! På det 

lille stræk ( knap 300 m ) mod post 4 lykkedes det mig at bomme ca. 15. 

min. og det ovenikøbet selv om jeg havde et sikkert sidste udgangspunkt ca.  

70 m vest for min post. Det blev så fulgt op med flere mindre bom, så med 

en samlet tid på 86 min, var jeg allerede ude af jagtstarten, som var 30 min. 

Placeringen var som nr. 30 af 37 gennemførte, men så jeg havde næsten 

også løbet 9 km. Nå men vejret var godt med sol og 12 grader. Nå men ikke 

blot vejret men også mine løb skulle blive endnu bedre. 

Søndag var der mellemdistance med sidstepost på stien langs den lille sø på 

billedet. Billedet giver også et indtryk at terrænet med fyrretræer, nøgne 

klippeflader og store sten. Her skulle jeg naturligvis vise at det kunne gøres 

bedre, og ja det blev til en placering som nr. 5 ud af 41. Banen var 2,7 km 

med 60 højdemeter.Efter løbet kørte vi til Avila, som især er kendt for sin 

borgmur. Byen ligger helt åben på højsletten, så muren ses på lang afstand.  

Mandag stod den så på sprintløb. Banen var ”kun” 2,0 km i luftlinie, men 

oplyst til 2,9 km med et optimalt vejvalg. Selvom jeg følte mig noget rusten, 

idet jeg ikke havde løbet sprint siden august 2021, blev det kun til 2 mindre 

bom af 15 sek., hvilket også resulterede i en 2. plads ud af de 16 løbere.  
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Selvom jeg slog den førende løber i den samlede stilling var jeg dog stadig 

udenfor jagtstarten. 

Tirsdag var der så jagtstart i Burgohondo på en mellembane på 3,8 km med 

100 højdemeter. Efter at have tabt ca. 2 min på de 2 første poster gik det 

godt. På vej mod post 6 overhaler jeg en D50-løber fra Horsens og lidt 

senere ( på vej til post 9) også min medrejsende H55-løber fra Ballerup, som 

er med i jagtstarten ( vi har den samme bane). Han løber dog fra mig igen på 

de sidste poster ind mod torvet i den lille by, hvor der er mål.  Med en 

placering som nr. 3 ud af 21 var det endnu et godt løb. Selvom temperatuen 

den sidste dag var oppe på 17 grader, var det kun at pakke hurtigt sammen 

og køre mod lufthavnen, så vi kunne nå flyet hjem til kulden. 

Arne 
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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. 

 

Klubben har også fået mobilpay 99422. Hvis du betaler med mobilpay må 

du meget gerne skrive dit navn i beskedfeltet ☺ 

 

Har du spørgsmål af nogen art vedr. kontingent så kontakt klubbens kasserer 

Lykke på lykke@lykkebm.dk. 
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Støt klubbens sponsorer! De støtter os! 

 
 

 


