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Formanden har ordet 

Sommerferien er slut, og nu gælder det mesterskaberne. Derudover har vi lige selv et par løb, vi skal 
arrangere. 

Beringsstafetten nåede op på sidste års deltagerantal, 
og en succes er det stadig. Vi håber, at der er en enkelt 
eller to, der melder sig som mulig funktionsleder til 
næste års løb. Nogle har allerede meldt sig, men der 
mangler stadig et par stykker. 

Ole Søgaard står i spidsen for løbet ved Sukkertoppen 
med Hans Jørgen og Britta som banelæggere. Vi håber 
og tror på mange deltagere, da SNAB har flyttet deres 
løb, og tak for det til SNAB. 

I øvrigt prøves der i år med klubmesterskab til dette 
åbne løb, og vær nu positiv over for forsøget, når der 
løbes i Tirsbæk. 

Vi har fået et nyt kort over Tønballegård, og der 
kommer faste poster på stedet. Find vej projektet åbnes 
den 22. september, og jeg håber klubbens medlemmer 
har tid til at komme forbi. 

Desværre har Naturstyrelsen sendt et forslag i høring 
vedrørende ændring af statsskovene til zoner, hvor man i nogle zoner må alt, og i nogle kun må gå små lumre 
ture uden at sige noget. Men Forbundet kommer naturligvis med deres mening i denne sag. 

Med alle disse arrangementer, løb og divisionsmatcher, er der ikke p.t. så mange lørdagsløb, men sådan må 
det være. Vi kan ikke overkomme det hele. 

Ellers er Påskeløbet næste år den spændende opgave. Kortene er godt på vej, funktionslederne er fundet, 
men er du endnu ikke blevet spurgt, om du kan hjælpe, må du meget gerne henvende dig til Carsten eller 
Flemming Thyssen. 

God tur i skoven 

Lars Sørensen 
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Klubmesterskab 2012 
Horsens Orienteringsklub afvikler årets klubmesterskab ved SNAB’s B-løb i 

Tirsbæk søndag 30. september 
Klubmesterskabet afvikles i år ved et åbent løb. Det betyder, at ingen er forhindret i at deltage, fordi de skal arrangere 
løbet, og vi sparer selv arrangørkræfter, som der er rigeligt brug for til B-løb på Sukkertoppen og til Påskeløbet 2013. 

Klubben støtter ved at dække halv startafgift til ALLE – ikke kun ungdomsløbere. Dermed bliver deltagelse ca. samme 
pris som til klubmesterskabet sidste år – eller billigere, hvis du selv har en EMIT-brik. 

Herunder korte fakta om løbet, og hvilken bane du skal tilmelde dig. 

Stævneplads: Jollehavnen i Tirsbæk, Tirsbæk Strandvej 185a, 7120 Vejle Ø. GPS: 55.709531, 9.632241 

P-plads: Ved Jollehavnen + omkringliggende villaveje. 

Start:   Første start kl. 10.00. På bane 8 er der fri start mellem kl. 9.45 og sidste ordinære start. 

Kort:  Tirsbæk 2012, 1:10.000 med ækvidistance 5 meter. Printet kort. 

Kontrolsystem:  EMIT. Nummer på evt. egen brik skal opgives ved tilmelding. 

Terræn:  Østjysk blandingsskov med vekslende gennemløbelighed, fra høj åben bøgeskov til partier med stærk 
undervegetation. Relativ stifattig. Kuperingen veksler fra let til middelsvær, enkelte områder med 
stærk kupering. 

Klasser og baner 

Ved deltagelse i klubmesterskabet skal du tilmelde dig nedenstående baner afhængigt af din løbsklasse: 

Klubmesterskabsklasse Bane Ca. længde  Klubmesterskabsklasse Bane Ca. længde 

D-10 Bane 8 2,1 km  H-10 Bane 8 2,1 km 

D 11-12 Bane 7B 3,0 km  H 11-12 Bane 7A 3,0 km 

D 13-14 Bane 6 3,7 km  H 13-14 Bane 5 4,6 km 

D 15-16 Bane 3B 4,7 km  H 15-16 Bane 2A 5,5 km 

D 17-20 Bane 2B 5,7 km  H 17-20 Bane 1 8,0 km 

D 21-39 Bane 2B 5,7 km  H 21-39 Bane 1 8,0 km 

D 40-49 Bane 3B 4,7 km  H 40-49 Bane 2A 5,5 km 

D 50-59 Bane 4B 3,0 km  H 50-59 Bane 3A 4,6 km 

D 60-69 Bane 4B 3,0 km  H 60-69 Bane 4A 3,3 km 

D 70 Bane 4B 3,0 km  H 70 Bane 4A 3,3 km 

Startafgift:  Op til 20 år: DIN PRIS 25,- kr. Fra 21 år: DIN PRIS 37,50 kr. + evt. leje af EMIT-brik 15 kr.  

Tilmelding: Tilmelding senest torsdag 21. september kl. 21.00, så Træningsudvalget kan nå at tjekke, at du har fået 
tilmeldt dig rigtigt. Tilmelding og betaling sker via www.o-service.dk. Er du ikke oprettet som bruger i O-
Service, kan du kontakte Træningsudvalget v/ Britta Ank Pedersen, tlf. 2363 8225, mail 
britta.ank.pedersen@gmail.com. 

Præmier: Horsens OK’s klubmestre hædres med pokaler i forbindelse med klubfesterne. 

OBS:  Til klubmestrene fra 2011 – husk at aflevere pokaler til Henning Hansen inden løbet. 

Flere informationer om løbet samt senere instruktion og startlister kan ses på løbets hjemmeside: 
http://www.orientering.dk/snab/aabneloeb/2012/Tirsbaek/ 

Vel mødt alle sammen. Vi ses i Tirsbæk. 

Venlig hilsen Træningsudvalget 
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41. Thy-lege i Thorup Strand 
Laura, Mikkel, Rikke, Nikolaj, Elin og Troels var arrangørerne bag årets 
meget veltilrettelagte Thylege i Thorup  strand.  

 

Som noget nyt blev der budt på prolog på nytegnet o-kort i 1:5.000. Det blev et spændende løb i klitter, på 
stranden, og en enkelt post stod endda mellem 2 fiskekuttere. Her havde Tove et kæmpe vejvalgsbom; hun 
gik højre om fiskekutterne i stedet for det optimale venstre om ☺  

 

Et nytegnet o-kort må jo siges at være en noget anderledes oplevelse til Thy-lege, da vi har været vant til kort 
af en noget anden kvalitet, oftest sort/hvide kopier af gamle GI-kort i en målestok på 1: 20.000. 

Efter prologen og et velfortjent bad var der præmieoverrækkelse. Der var stor spænding om, hvem der løb 
med de to gule førertrøjer. Daniel Purup var suverænt den hurtigste på lang bane, hvilket udløste den ene 
trøje. Birthe Poulsen fik den anden gule trøje. Hun måtte dog løbe banen to gange for at komme i 
førerposition. 

Med de gule trøjer fulgte et påbud om, at de skulle bæres 
under løbet om lørdagen, hvor de måske kunne vindes igen. 
Hvis der blev nye vindere gik trøjerne (med sved) videre til 
lørdagens sejrherre/-kvinde. 

Resten af fredag aften forløb med lidt hyggelig aftenhygge, 
hvor vi stille og roligt forberedte os på lørdagens løb. 

Som endnu en nyhed havde arrangørerne indlagt en lille 
udflugt lørdag formiddag. Interesserede kunne komme med på 
besøg på den lokale redningsstation, hvor vi blev vist rundt af 
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af en meget entusiastisk stationsleder (Per spillemand). Vi fik et meget fint indblik i de arbejdsopgaver og 
betingelser, der blev arbejdet under, og det materiel der blev brugt i arbejdet af de frivillige, som driver 
Thorup Strand redningsstation. 

 

Selve mesterskabsløbet blev som altid afviklet med start efter middag. Igen skulle der løbes på O-kort; denne 
gang i 1:10.000, så det måtte jo være til at håndtere. Men banelæggerne havde andre idéer, og kortet var 
måske ikke så nyt, som man kunne tro.  

På alle baner havde rigtig mange store problemer med at få kort og terræn til at stemme overens. Nogle 
poster var placeret i meget diffuse områder med mange tuer, som gjorde, at løbet blev meget fysisk 
krævende, men alle kom glade i mål. 

Efter løbet var der lagt op til afslapning, men nej – der var ophængt en fin detaljeret to-do liste som 
udpegede mandskab til arbejdsopgaverne til madlavning, borddækning, opvask med mere. 

Da aftensmaden var fortæret blev præmierne som sædvanlig uddelt. Der var præmier til alle børnene, som 
havde været ude at løbe. På mellembane kåredes bedste dame og denne gang blev det Britta Pedersen, der 
altså modtog en godt brugt gul førertrøje! På lang bane genvandt Daniel Purup den gule trøje – Daniel er den 
hidtil yngste vinder i Thy-legenes historie. 

Herefter blev der hygget og festet til langt ud på natten. Hvem der vandt festen vides ikke, men det blev sent. 

Søndag formiddag afvikledes som sædvanligt et pointløb. Løbstid var en time for alle, uanset alder. Kun en 
post gav et stort pointtal, nemlig 25 (familien Jensens feriehytte). Vi havde nok forventet et veldækket bord 
med diverse gode ting til mave og hals på post 7, men ………., der var BARE en post. Øv � 

Efter endt oprydning kunne alle drage fornøjede hjem efter en rigtig god og hyggelig weekend i det nordjyske 
– en stor tak til familierne Nielsen og Jensen. 

Peer 

PS: jeg har hør at Eigil pusler med noget til 2013, det synes jeg, at I alle skal prøve at deltage i. 
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Beringsstafetten 2012 – løbet 

Kæmpe succes!!! 

Fantastisk vejr, velorganiseret stævneplads og glade mennesker er indbegrebet af Beringsstafetten, og lige 
præcis dette var selvfølgelig også tilfældet i år. Vi kan godt være stolte i klubben over, at det er lykkedes at 
være med til at stable et så velfungerende løb på benene. En anden ting, som vi bør være stolte over i 
Horsens OK, er det utroligt store fremmøde, som vores ungdomsafdeling havde i år. Der var hele 31 
ungdomsløbere på stierne i Bygholm park, lige fra de mindste på 2 år og helt op til 21 år (i øvrigt skylder vi 
vist Camilla Søgaard en fødselsdagssang, da hun helt glemte at sige, at hun fyldte år på selve dagen!) 

Det sitrede af spænding og nervøsitet 
blandt de unge mennesker, inden det blev 
deres tur til at løbe, men ved fælles 
voksenhjælp og god opbakning fra 
holdkammeraterne, fik alle en dejlig 
oplevelse. Nogle overvandt deres egne 
grænser ved bare at stille op, for andre er 
løbet ved at være rutine med ønske om at 
slå sin egen tid fra sidste år. Det var dejligt 
at se, hvordan de unge mennesker 
hyggede sig i hinandens selskab og var 
med til at bakke hinanden op under løbet. 
De sidste løbere blev heppet ind i opløbet 
af de andre holdkammerater, og som en 
fin afslutning blev der spist, snakket og 

sammenlignet tider. Heldigvis er Beringsstafetten et løb for alle, og holdene er helt bevidst delt op, så der er 
både stærke og svage løbere på alle hold. Det lykkedes også at få holdene ind med ganske få minutters 
afstand, så selv om der blev konkurreret indbyrdes, så handler Beringsstafetten for Horsens OK’s 
ungdomsafdeling primært om fællesskab på tværs af alder og evner. 

Tusind tak til alle, som bidrog til Beringsstafetten generelt, og til alle dem der hjalp med til at give 
ungdomsløberne en god oplevelse.  

Runa Iversen 
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Beringsstafetten 2012 – arrangementet 
For 3. år i træk afviklede den samme styregruppe Beringsstafetten, og deltagerantallet har været næsten det 
samme, nemlig på den gode side af 3.600. Hertil kommer 117 børn fra 0 til 8 år. 

 

Afviklingen af Beringsstafetten er resultatet af et flot samarbejde mellem 2 klubber, nemlig Atletica og 
Horsens ok. Styregruppen som består af lige mange fra begge klubber, har haft det forholdsvis let ved at få 
tingene på plads, og har følt at klubbernes medlemmer har bakket flot op – i år har vi været 112 personer til 
at afvikle. 

Resultatet af anstrengelserne er, at Bygholm Park på denne aften bliver omdannet til byens største 
firmaudflugt med indlagt motion. Der bliver opstillet telte, bugseret grill ind på pladsen, og efter 
løbet/walken har deltagerne bestemt ikke travlt 
med at komme hjem, for der bliver hygget. 

Beringsstafetten skal selvfølgelig fortsætte, 
men der vil komme nogen ændringer i 
bemandingen af styregruppen. Er du 
interesseret i at deltage i styregruppe-arbejdet, 
bedes du rette henvendelse til formanden. 

Peer 

 



  9  __________________________________________________________________________________________ 

 



  10  
__________________________________________________________________________________________ 

O-løb på toppen 
Sommerens 5-dages o-løb var denne gang ved Lausanne i Schweiz. Jamen er der ikke dyrt? Jo, men det er det 

også i Danmark! 

Lausanne er en smuk og flot by. Campingplads ved søen i et stort 
frilufts- og fritidsområde med rigtig mange oplevelses- og 
aktivitetsmuligheder. Som altid havde vi vores cykler med. Ikke 
absolut nødvendigt, for byen forærer alle indlogerede gæster et 
kort til gratis transport. Bus, undergrund, tog, tandhjulsbane ... 
Det betød også gratis offentlig transport til alle løb. Vi kørte selv, 
men mange benyttede det fri tilbud. 

1. dag: Sprint fra parkagtigt universitetsområde. Rigtig fint. Kun 
4.-sidst!! Trille fik efter grundig forskning på det biologiske 
fakultet en doktorgrad, men ikke nogen speciel god tid. 

Undervejs blev jeg pludselig anråbt af Erik Nielsen – Nu IOC-mand; tidligere Horsens- og DOF-formand. Rigtig 
hyggeligt. Erik arbejder rigtig meget med at udvikle O-sporten i nye lande og på nye kontinenter. 

2., 3. og 4. dag: Svære og fysisk hårde løb i stenet terræn. Jeg 
faldt mange gange. 4. dag ekstremt: Trille brugte 2 timer og 
jeg 3 timer. En gang røg jeg i en sprække med hele det ene 
ben. Lidt efter også resten af personen. Usynlige på grund af 
vegetation. Heldigvis ingen brækkede lemmer, for ... 

5. dag var der "dansk" terræn. Succes!! 

Herefter kørte vi til Vierwaldstätter-søen. Smukt, smukt, 
smukt. Cykel- og traveture. Tandhjulsbane til bjergtoppen. 
Udflugt til schweizer-kniv-museum. Alle steder møder man 
køer, geder og får med klokke. Lyden kan man også nyde om 
natten. De parkerer helt klart ikke klokken på natbordet, når 
de har børstet tænder. 

Vi kan ikke holde til at køre så langt, så både frem og hjem indlogerede vi os på "Drei Linden" i Fulda. 
Biergarden; en virkelig nydelse. Har de dårlig plads, får de gæster til at rykke sammen og gøre plads. Det giver 
en fantastisk mulighed for at snakke med lokale på tysk eller engelsk – alt efter muligheder. Der serveres 
meget andet end pølse. Huset har egen slagter! Eneste sted, hvor vi til morgenmåltidet har fået serveret ... 
Lagkage! 

Pragtfuld sommertur, som kan anbefales. Dog finder vi næste gang et andet land til sommer-O-løb. 

God sommer!   

Trille & Karl 

Suveræne Simone Niggli sejrer, mens Ida 

Boboch ”nøjes” med at se på 
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En metereologisk station i Schweiz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Bevæger stenen sig” er der storm 

”Hænger stenen stille” er der vindstille 

Læs selv videre!!! 
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Klubtur til Oksbøl 2. og 3. juni 2012 
Hvad skal en god klubtur indeholde?: Inspirerende 
træning og hyggeligt samvær. Denne klubtur havde en 
god portion af begge dele. 

Med ærefrygt mødte jeg op i en skov ved Oksbøl lørdag 
ved middagstid. Ærefrygten skyldtes, at jeg kun et par 
uger forinden  – for første gang i nyere tid - havde 
måttet udgå fra et orienteringsløb i Kærgård 
Klitplantage. Grunden var, at jeg efter 2 timer i klitterne 
var helt mør og ikke kunne få noget til at passe (og 
samtidig tænkte jeg, at min familie sikkert savnede mig 
helt vildt; men det gjorde de ikke, de legede nok så 
hyggeligt, da jeg kom i mål!!) 

Det var altså med ærefrygt og forventningens glæde, at 
jeg mødte op med min ganske familie (2 voksne og 3 
børn) en solbeskinnet dag i juni. Da OK PAN havde 
opdaget, at vi havde skovtilladelse, så foreslog de en 
fælles klubtur, og det var et scoop, for det betød, at det 
var Henrik Jørgensen fra OK PAN, som havde lagt 
dagens bane i sidste års DM stafetterræn. Det var en 
almindelig orienteringsbane, men vi talte lidt om de 
forskellige terræntyper og hvilken orienteringsteknik, vi 
skulle bruge. Måske var det forberedelsen eller en lidt 
kortere længde, men jeg klarede banen uden 
problemer. Godt for selvtilliden! 

Om eftermiddagen havde PAN arrangeret en rigtig sjov 
stafet. Vi blev inddelt på to-mands hold. En voksen og 
et barn, som skiftedes til at løbe to korte ture (ca. 2 

km). Mændene fik nogle lidt længere baner, og 
børnene løb begynderbaner. De korte ture og de 
mange folk på baner og ’stævneplads’ gav den helt 
rigtige stafet-stemning. Hyggeligt, sjovt og lærerigt. 

Efter en omgang fodbold på plænen og en lækker og 
rigelig buffet på Oksbøl vandrehjem, havde PAN 
arrangeret en lille sprint-bane rundt om 
vandrehjemmet. Det var en dejlig aften, og det var 
super hyggeligt at sidde og snakke og heppe på de 
ivrige, der sprintede. 

Søndag formiddag stod Horsens ved Niklas Ingwersen 
for banerne i den frygtede Kærgård Klitplantage. Det 
var en fin lang bane i klitterne igen. Men endnu engang 
gik det godt, dog med enkelte svaj ☺ En god 
forberedelse til sæsonens løb. 

Det var hyggeligt at være på klubtur med OK PAN. Det 
kan vi godt gøre igen en anden gang. Løberne fra 
Horsens lærte også hinanden lidt bedre at kende, og fik 
træning, der var tilpasset vores niveauer. Det var en 
meget vellykket klubtur. Jeg håber, at endnu flere har 
lyst at komme med til næste klubtur til Göteborg i 
efterårsferien. Både familier og individuelle løbere er 
velkomne. 

Irene 

 



  13  
__________________________________________________________________________________________ 

U1-sommerlejr 

I uge 28 var U1 løberne på sommerlejr. 

Vi boede i en hytte ved Thisted. 

Det var en hyggelig uge, med en masse sjove dage. 

Vi fik løbet en masse gode løb, og vi lærte alle sammen meget. 

Når vi ikke løb, spillede vi spil, legede lege og slappede af. 

Det kan helt klart anbefales. 

Skrevet af: Elise Purup (U1 løber) 
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Ungdomsudvalg 

Tur til Sverige i efterårsferien, med mulighed for forlængelse! 

Klubbens traditionsrige efterårstur går igen i år til Göteborg, Sverige! 

Afrejse fra Horsens tirsdag den 16. oktober om morgenen. 
Hjemkomst til Horsens lørdag den 20. oktober om aftenen. 

Efter kun 2 timers kørsel og en sejltur ankommer vi til vandrehjemmet i Göteborg hen under aften. Onsdag, 
torsdag og fredag træner vi i de fine terræner. Vi laver træninger i forskellige sværhedsgrader, begynder, let, 
mellemsvær og svær, tilpasset de løbere der er med. Lørdag deltager vi i den lokale efterårsstafet, inden vi 
tager færgen hjem. Der vil blive masser af tid til hygge, lösgodis, kortsnak og måske en tur ind til Göteborg. 

 

Igen i år sover vi på vandrehjem, så der bliver en seng til alle og mulighed for at familien kan lukke døren. Vi 
laver selv mad, så vær forberedt på at give en hånd med! 

Turen er åben for alle ungdomsløbere og voksne, familier og enkelt-personer, unge som gamle, nye og 
erfarne! 
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Pris 750 kr. både for børn og voksne, inkl. færgetilskud, overnatning og mad. Udgift til benzin afregnes med 
chaufføren. 

Der arrangeres nogle meget spændende åbne løb tæt på disse datoer: 

 Blodslitet, lørdag den 13. oktober i Fredriksstad, Norge, kræver afrejse fredag. 
 Fraknefejden, søndag den 14. oktober i Ljungskile mellem Fredriksstad og Göteborg. 
 Høsttävling, søndag den 21. oktober i Göteborg  

Det er alle konkurrencer af høj kvalitet med gode kort og udfordrende terræner, som vi ved, at nogen har lyst 
til at løbe. Men de er ikke med i klubturen, for så bliver den for lang. I stedet lægger vi løbene ind som en 
mulighed for forlængelse af turen og koordinerer løbstilmelding og overnatning, men ikke så meget andet. 

Tilmelding til madsmikkelsen@yahoo.dk så hurtigt som muligt og senest 17. september, færgepriserne stiger, 
jo tættere vi kommer afrejse, så tilmeld jer så hurtigt som muligt! 

Angiv om du har, eller mangler kørelejlighed, og om du vil deltage i nogen af mulighederne for forlængelse. 
Hvis man vil deltage i en kortere del af turen, f.eks. fra torsdag til lørdag kan det også lade sig gøre. 

Tag udfordringen op og prøv kræfter med det svenske terræn! 

Vel mødt! 

Mads Mikkelsen, Formand Ungdomsudvalget 
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Ungdomsklubfest 

 
 
 
Sæt           i kalenderen 
 
 
 9. november 
 
 
 
 
 
 
Indbydelse følger.... 
 
Ungdomsudvalget 
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Veteranerne 

Lottrup og Juelsminde 

Torsdag den 24. maj havde Thor arrangeret tur til 
Lottrup skov og besøg i Juelsminde.  

Harvy gav morgenmad i anledning af sin 70-års 
fødselsdag.  

Efter morgenmaden kørte vi til Klejstårnet, hvor vi 
mødtes med Thor, der havde arrangeret travetur i 
Lottrup skov. Turen varede en god time, og var en 
rundstrækning på ca. 5 km.  

Derefter kørte vi til Juelsminde havn, hvor vi 
mødtes med Karsten Clausen, der har været 
havnefoged i Juelsminde i 9 år. Han fortalte om 
Juelsminde og havnens udvikling gennem årene.  

Der var ingen by før jernbanen fra Horsens i 1884 
blev anlagt gennem Bjerre Herred til kysten. I de 
følgende år skød de første huse op for enden af 
banen, hvor man 6. december 1896 kunne indvie 
en havn.  

Juelsminde har sit navn efter den færgegård, som 
var anlagt i 1813 af Niels Juel Reedtz, godsejer til 
Palsgaard, som ejede al den jord, byen senere blev 
bygget på.  

Store lystbåde med sejl var der få af, men antallet 
af motorbåde til fritids- og hobbysejlads voksede, 
og i 1952 fik Juelsminde en Sejlsportsforening.  

I 1962 fik Juelsminde en fast rute til Kalundborg og 
dermed en ekstra havn.  

Juelsminde Havn kunne i 1991 indvie en ny marina 
mellem den gamle havn og færgehavnen og lade 
sig omdøbe til Juelsminde Havn og Marina.  

Sejlsportsforeningen tog navneforandring til 
Juelsminde Sejlklub. Færgefarten blev indstillet i 
1996.  

En ny marina kunne indvies i 2004 i Sandbjerg Vig. 
Havnen blev i 2011 udvidet, denne gang længere 
ude i vandet, med 146 nye pladser, så der i dag er 
501 pladser.  

På havnekajen indtog vi den medbragte mad.  

Vi var 19 deltagere. 
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Besøg på Fyn 

Torsdag den 7. juni havde Palle arrangeret besøg 
på Fyn.  

Vi kørte fra Horsens kl. 8:30 og var ved 
Grimmermosehus kl. 9:30, hvor Palle gav kaffe 
med rundstykker, kage og en genstand.  

Efter kaffen gik vi en tur til den gamle 
Lillebæltsbro, hvor Palle fortalte om broens 
historie. Derefter kørte vi til Hindsgavl Slot. Slottet 
blev i 1700-tallet flyttet til sin nuværende plads, og 
i 1784 blev hovedbygningen opført med en 
pompøs allé, som kun herskabet måtte benytte. Vi 

gik en tur i slotsparken og så de mange 
seværdigheder. Derefter kørte vi til Søbadet, og gik 
en tur til skansen, og tilbage til Søbadet, hvor vi 
spiste vores medbragte mad.  

Det var som sædvanlig en veltilrettelagt tur i 
smukke omgivelser.  

Vi var 21 deltagere.  

 

 

 

Med venlig o-hilsen Einar 
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Redaktionen sender hermed sin 

uforbeholdne undskyldning til Veteranerne, 

fordi billederne ikke kom med i det trykte 

blad. 

Det kommer ikke til at ske igen, lyder det fra 

højst pålidelig kilde ☺ 

En forglemmelse i sidste nr. Veteranernes billeder 
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30. august 
Bestyrelsesmøde 

9. september 
Sukkertoppen – åbent løb 
Stævneleder: Ole Søgaard 15. september 

Møde DOF’s breddeudvalg 
Del.: Lars Sørensen 

27. august 
Naturløb Bygholm Park 
Arr. Karsten Stald m.fl. 

22. september 
Find vej i - Tønballegaard 
Arr.: Maiken Thyssen m.fl. 

2. oktober 
Skolemesterskab 
Arr. Mads Mikkelsen 

8. oktober 
Bestyrelsesmøde 

 
27. august 
Møde Eliteidrætsrådet 
Del.: Lars Sørensen 

26. september 
Møde Kommunikationsudvalget 

3. oktober 
Quindekomsammen 
Arr. Elin Holm Jensen m.fl. 


