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Forord 
Af Peer Straarup 

Horsens Orienteringsklub kunne den 26. januar 2020 fejre 50-års jubilæum med deltagelse af ca. 120 
klubmedlemmer og gæster. Forud for denne fejring lå en beslutning på generalforsamlingen i 2019 
om, at denne milepæl for klubben var værd at fejre. 

Kort fortalt blev det vedtaget, at fejringen skulle bredes ud over hele året 2020 med nedenstående 
hovedpunkter, og for at nogle få ikke skulle stå med alt arbejdet, blev der efterlyst hjælpere til at 
løse opgaverne. 

Jubilæumsbog 
Konkurrence om jubilæumslogo 
Jubilæumslogo på alle kort og skrivelser fra klubben i 2020 
Selvklæbende jubilæumslogo til bilen 
T-shirt til alle klubmedlemmer 
Udstilling med fotos og kort 
Reception 26-01-2020 
Avisomtale 
Jubilæumsløb, herunder 25-års jubilæum for junior WM 1995. 

Arbejdet med jubilæumsbogen startede straks, da det snart viste sig at blive en omfattende opgave 
at indsamle oplysninger og billeder samt få skrevet alle indlæggene. Med hjælp fra mange (se i bo-
gen) lykkedes det at få stoffet på plads. I et fremragende samarbejde med Grafisk Forum (Carsten og 
Caroline) lykkedes det at få en flot bog fremstillet. 

Umiddelbart efter sommerferien blev logokonkurrencen sat i gang. Der indkom 6 meget fine forslag, 
som dommerkomiteen kunne væge imellem. Tommy Jakobsens forslag blev enstemmigt valgt.  

Anvendelsen af jubilæumslogoet blev fastlagt til at blive brugt på skrivelser, indbydelser m.m. fra 
klubben i 2020. Herudover har Carsten Thyssen lovet, at jubilæumslogoet sættes på alle trykte kort i 
2020. 

Der er fremstillet en flot selvklæbende udgave af jubilæumslogoet til at sætte på bilen. 

Der er udleveret en ny T-shirt til alle klubmedlemmer. T-shirten matcher i farve og udtryk jubilæums-
bogen og den nye klubjakke. 

Der er fremstillet 5 billedrammer med en collage af foto, kort, indbydelser samt andre interessante 
o-ting, en ramme for hver 10 år. 

Til receptionen den 26. januar blev borgmester, kommunale samarbejdspartnere, skovejere, Sport 
Horsens, Idrætsarkivet, Atletica samt Forbund, kredse og o-klubber, som vi samarbejder/konkurrerer 
med, inviteret. 

Op til receptionen fik klubhuset en ekstra omgang rengøring, inde og ude, så alt blev meget præsen-
tabelt. 

På selve dagen klarede en lille flok suverænt opgaven med klargøring udenfor, indretning inde, bord-
dækning, servering af mad og drikke m.m. 

Receptionen forløb fint med flotte taler af klubformand Thomas Kokholm, borgmester Peter Søren-
sen, Axel Stobberup og skovejer Poul Arne Madsen, Siellenfeld Plantage og Børgelund. 

Presseomtale sørgede Thomas Kokholm for. 

Nu kan vi se frem til de 2 annoncerede jubilæumsløb, som er henholdsvis en genåbning af Klokkedal 
og et gensyn med WM-banerne fra 1995 i Grund. 
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Opslaget til medlemmerne om hjælp til aktiviteter 
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Logokonkurrencen 
 

De indkomne forslag 
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Vinderforslag 
 

Logokonkurrence                  Horsens ok, 50-års jubilæum 2020 

Dommerkomiteen bestående af Ida Thesbjerg, Mette Kokholm og Carsten Thyssen 
havde 6 meget forskellige logoforslag at vælge imellem. 

Efter mange overvejelser omkring brugen af logoet blev det Tommy Jakobsens forslag 
der blev valgt.  

Vinderpræmien vil blive overrakt på jubilæumsdagen den 26. januar 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logoet vil i jubilæumsåret 2020 blive brugt på kort, skrivelser, tryk på bluser, hjemme-
side, arrangementer m.m.  

 

Stor tak til alle bidragydere for de flotte forslag til jubilæumslogo. 

De indsendte forslag kan ses i klubhuset. 

 
  

Vinderforslag fra Tommy Jakobsen 
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Indbydelse 
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Jubilæumsgaver 
Bogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streamer 
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T-Shirts 
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Formandens tale 
Kære medlemmer, gæster, sponsorer og samarbejdspartner, Horsens Kommune, Eliterådet og nabo-
klubber. 

Det er glædeligt at så mange er mødt frem, for at vi sammen kan fejre Horsens Orienteringsklubs 50 
års jubilæum.  

Meget er sket i klubbens historie, og vi som klub er stadig med til at skrive historie. Se blot vores 
logo, Nyt og mere strømlinet, men det har jo også udviklet sig med symboler igennem tiden, hvor 
også en hest har været omdrejningspunktet, 
med referencer til bl.a. byvåbnet for Hor-
sens Kommune. 

Mange har været i sving for at få denne jubi-
læumsreception til at blive en realitet — et 
arbejde der udspringer af en køreplan for en 
række aktiviteter og nedslag, som vi alle 
kommer til at nyde godt af i 2020. Bogen, ju-
bilæums-t-shirt, logo og meget mere, netop 
for at vi hele året kan sætte fokus på, at 50 
år er noget særligt. Peer og Lars, I har været 
“stævneledere”, og formået at holde alle 
deadlines og en stor hjælp for mig og besty-
relsen i at få realiseret et flot jubilæumsår 
— TAK for det. 

At være formanden det år hvor klubben run-
der et stort og flot jubilæum sætter jo 
mange tanker i gang hos en – det er helt 
specielt at tænke tilbage på alle dem, der 
før én har sat retning og vist vejen for det 
klubliv, vi hver dag værdsætter og dyrker i 
fællesskab.  

Det at videreføre og selv sætte sit præg på, 
hvad der er vigtigt for fortsat at være en at-
traktiv klub og samlingssted for en helt unik 
sport, er på mange måder det, der også dri-
ver mig i spidsen for godt 300 medlemmer.  

Samfundsudviklingen er i disse år, at vi skal 
være endnu flere, der er i bevægelse — be-
væg dig for livet — og samtidig har naturen fået en helt unik position i den ligning. For os der i 
mange år har søgt ud i skoven er det jo en selvfølge, og vi hilser alle velkommen i herude i huset i 
skoven.  

Siden 2014 har vi været en del af Horsens Kommune Elite-satsning med Team Danmark, et samar-
bejde der dels har betydet, at vi kunne sætte endnu mere fokus på talenter, og dels at vi har kunne 
udvikle træning, sport og skole. Specielt det at de unge kan gennemføre en kombineret, målrettet og 
dedikeret skolegang og det at blive bedre til sin sport, har haft stor betydning for, hvor vi står i dag.  
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Vi er i særdeleshed en klub for de mange, og vi har også rammerne for de bedste. Klubben har fo-
stret Verdensmestre til fod-O og MTBO, og de sidste års fokusering synes at vise, at vi også i fremti-
den kan drømme om mestre, der træder op det øverste trin på sejreskamlen. 

At vi har haft et særligt fokus på talentudvikling har også haft en stor indvirkning på alle os andre — 
det at blive bedre og fornøje sig med sin sport er jo en ting — og en vigtig drivkraft i hverdagen. Men 
det giver bestemt også livskvalitet at være med i et fællesskab, og når det fællesskab så tillige formår 
at stille til start til landsfinalen i både 2017 og 2019, så vidner det om at vi er mange, der har ev-
nerne og færdigheder til at være med til at løfte os ind blandt de bedste klubber i Danmark. 2 gange 
sølv er det blevet til, og det er bestemt ikke en umulighed, at veksle dette til en af guld. 

Jeg skulle hilse fra skovejer Bjarne Omann, fra Hårsbjerg plantage, der desværre var forhindret i dag, 
men ønskede os alle stort tillykke med de 50 år — og bød os meget gerne velkommen ved enhver 
lejlighed. Det er herligt, at vi kan få lov til at løbe i gode skove — også i de private af slagsen. 

Nu hvor jeg har taget hul på dette emne, så har to sponsorer også en særlig plads hos os. Carl Bæk & 
søn er med fra klubblad nr. 2 i 1972 og Guldsmed Lind med fra klubblad nr. 16 i 1975. Begge sponso-
rer har været med hele vejen til i dag, og er selvfølgelig med i nyeste nummer af klubbladet “UDLØ-
BEREN”. 

Jeg var selv forbi for at overrække invitationen til Guldsmed Lind, der jo drives af Kirsten og hendes 
mand Erik. Relationen er at Kirsten far, Niels Lind selv var en ivrig klubmand og i den tidligere orien-
teringsafdeling under HFS, var materielforvalter. Det er disse anekdoter, som skaber vores historie, 
og dem er der helt sikkert rigtig mange af, og mange kommer vi måske til at høre i dag. For kender vi 
ikke vores fortid, og har forståelse for vores nutid, har vi ikke egnethed til at forme vores fremtid. 

Her til slut vil jeg bede jer om sammen med mig at udbringe et længe leve for Horsens Orienterings-
klub med 3 gange hurra. 

Horsens Orienteringsklub, længe leve - HURRA, HURRA - HURRA. 
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Borgmesterens tale 
”Peter Sørensen talepunkter 

Horsens Orienteringsklubs 50-års jubilæum  
Søndag den 26. januar 2020 kl. 11.00 
Klubhuset, Åbjergskovvej 6, 8700 Horsens 

Allerførst – en stor tak for invitationen til at deltage i jeres 
flotte jubilæum.  

50 år – et halvt århundrede – med masser af spændende 
aktiviteter og flotte resultater for Horsens Orienterings-
klub – det er rigtig godt gået.  

Men jeg lytter mig til, at historien om orienteringsløb i 
Horsens faktisk går endnu længere tilbage – til 1951, hvor 
det første løb fandt sted i det smukke område omkring 
Boller Skov.  

Dengang skrev en rapporter om sporten:  

”Det interessante er, at alle – uanset alder, køn, trænings-
tilstand og energi – kan deltage.”  

Og så bemærkede han i øvrigt, at det morsomme ved ori-
enteringsløb er, at:  

”den, der har taget den med ro og tænkt sig om, ofte op-
når bedre resultater, end den, der styrter ubetænksomt af-
sted”.  

Artiklen er lidt ældre end klubben her – men den rammer 
nu alligevel ret præcist i forhold til min oplevelse af Hor-
sens Orienteringsklub – nemlig, at her er plads til alle – og 
så glæder det mig da, at der er håb for sådan nogle som 
mig, der ikke er blandt de hurtigste i et par løbesko.  

At klubben her er et sted, som favner bredt – ja, det vidner 
dagen i dag jo i høj grad om. Det er fantastisk at se, at så 
mange er mødt frem for at fejre jubilæet.  

Og I har i den grad noget at fejre! I driver jeres klub med stor ildhu. Her går sporten og det sociale 
hånd i hånd.  

I er samtidig en klub med et imponerende aktivitetsniveau til glæde for jeres mange medlemmer – 
og det rækker faktisk meget længere end det.  

Som klub rækker I også ud til samfundet omkring jer – det gør I til skolerne i Horsens Kommune, som 
I inspirerer til at få endnu mere bevægelse ind på skoleskemaet.  

Og til Jobcentret, som jeg ved, sætter stor pris på at kunne bruge huset her som en anderledes 
ramme for mødet med de af vores borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet.  

Og så tager I et kolossalt ansvar for at brede bevægelse og idræt ud til alle borgerne i Horsens Kom-
mune.  
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Horsens Kommune er med i projekt ”Bevæg dig for livet”, hvor målet er at få 10.000 flere til at dyrke 
motion og 5.000 flere til at melde sig ind i en forening.  

Det er et meget, meget ambitiøst mål, som vi sammen skal arbejde for at nå.  

Samtidig har vi en ny friluftsstrategi på vej – en strategi, der skal bidrage til, at endnu flere horsensi-
anere kommer endnu mere ud i det fri og oplever den smukke natur, vi har lige uden for døren.  

For det er med til at holde os sunde og kan give lærerige oplevelser. Derfor skal vi prioritere udelivet 
endnu mere og skabe endnu bedre betingelser for, at alle kan nyde vores fælles natur. 

Og alt det bidrager I allerede til i stor stil – med Nytårsløbet, som blev afholdt for 42. gang sidste år, 
og ikke mindst med den imponerende Beringsstafet – byens største idrætsarrangement med ca. 
4.000 deltagere og 1.500 tilskuere. 

Jeg ved også godt, at alt det her kommer ikke af sig selv.  

Jeres frivillige løfter en kæmpe stor opgave!  

Uden jer kunne vi ikke stå her i dag. Det er ganske enkelt imponerende og noget, som I skal vide i 
den grad er værdsat, og som jeg her i dag gerne vil sige jer mange tak for.   

I er der for bredden, men eliten har I jo også fokus på. I har dygtige talenter i Langmarkskolens Ta-
lent-Idrætsklasser og for nyligt blev hele 4 talenter udtaget til det nye U18-landshold i orientering.  

Og så har I hentet flotte resultater både nationalt og internationalt i Mountainbike-orientering, som 
er med til at sætte Horsens på landkortet. 

Det er jo helt fantastisk godt gået!  

En milepæl er nået i dag. 50 år med masser af spændende aktiviteter og flotte resultater.   

Jeg er sikker på, at de næste 50 år bliver mindst lige så spændende som de første 50.  

Endnu engang tillykke med jubilæet og tak for ordet. ” 
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Horsens Folkeblad 
Artikel klippet fra avisen den 25. januar 2020 
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Artikel klippet fra Horsens Folkeblads hjemmeside 26. januar 2020 
”Jubilerende klub lægger vægt på samarbejde 

Fire tidligere og nuværende formænd var samlet til 50 års-jubilæet. Fra venstre er det Axel Stobberup, Peer Straarup, Lars 
Sørensen og Thomas Kokholm. Foto: Charlotte Adsbøl  

 
Horsens Orienteringsklub havde fuldt hus i klubhuset til sin 50 års-jubilæum.  
26 jan. 2020 kl. 20:51  
Tommy Poulsen tp@hsfo.dk 
 
Horsens: - Vi er en klub, der lægger stor vægt på at samarbejde. Vi laver Beringsstafetten med Atlé-
tica, selv om det ikke er orienteringsløb, og vi har et fint samarbejde med både naboklubber, for-
bund og Horsens Kommune. 

Det sagde formanden for Horsens Orienteringsklub Thomas Kokholm ved 50 års-jubilæet i klubhuset 
i Åbjergskoven søndag formiddag. 

Klubhuset var fyldt til randen, og mange var netop samarbejdspartnere. 

- Samarbejdet med Horsens Kommune er vigtigt for os, fordi Åbjergskoven er en kommuneskov, og 
fordi den ejer vort klubhus. Selv om klubhuset er kommunalt, arbejder vi netop nu på en modernise-
ring af klubhuset. Der skal laves en masse forskellige ting ved klubhuset, bl.a. skal vi have et nyt køk-
ken, sagde formanden. 

- Jeg var meget tilfreds med de mange, der kom til receptionen. Det var de rigtige venner, der var 
her i dag, sagde han. 

mailto:tp@hsfo.dk
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Poul Arne Madsen, godsejer, var en af dem, som Horsens Orienteringsklub lejer skov af til sine arran-
gementer. Han takkede for et godt samarbejde og roste klubben, fordi Horsens Orienteringsklub al-
tid rydder op efter sig. 

Borgmester Peter Sørensen fik den usædvanlige oplevelse at komme øverst på sejrsskamlen, da han holdt jubilæumstalen 
til Horsens Orienteringsklub. Foto: Charlotte Adsbøl  

Verdensmester 
Blandt deltagerne var også Troels Nielsen, der blev verdensmester på hjemmebane i 1995. Det var 
Horsens Orienteringsklub, der med Horsens Folkeblad som sponsor var arrangører af juniorverdens-
mesterskabet i Rye Sønderskov. 

- Jeg løb mit første løb 7. maj 1982 og har været medlem lige siden, sagde 44-årige Troels Nielsen. 
Min far, der er 70, er stadig aktiv. Min mor Ellen var også aktiv, men er desværre død. Nu er det 
mine børn, Eskild på 10 og Astrid på otte år, der er aktive. 

Fire af klubbens formænd var til stede, Axel Stobberup, Peer Straarup, Lars Sørensen og Thomas 
Kokholm. Der var afbud fra Erik Nielsen, der bor i København, og Preben Jørgensen, der bor i Rebild, 
og klubbens første formand Jørn Juel Pedersen, der var lærer på Horsens Statsskole, er flyttet fra 
byen. Ham kunne klubben ikke finde. 

Borgmester Peter Sørensen ønskede klubben til lykke med jubilæet, men påpegede, at der havde 
været orienteringsløb, før Horsens Orienteringsklub blev stiftet. 

- Jeg har kendskab til et orienteringsløb i Boller skov i 1951, sagde borgmesteren. 

- I dag er det ikke kun sporten, klubben udmærker sig ved. Det er i høj grad også det sociale. Klubben 
har både bredde og en elite med verdensmestre i spidsen, sagde Peter Sørensen.”  
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Facebook 
Hilsen fra Amager OK 
 

Fra venstre: Leif Pedersen, Erik Nielsen, Ernst Poulsen, Jan Thomsen 

 

Kære Horsens OK, 

I anledningen af 50-års jubilæet får I selvfølgelig en stor hilsen til en fremragende klub.  

Horsens OK har været – og er stadig – mere end bare en klub, hvor man kommer for at løbe. For os 
har det været et fællesskab, hvor man lærer at påtage sig et ansvar og, hvor man vokser med de op-
gaver, man får stukket ud. Det har været lærerigt undervejs og har betydning for os den dag i dag. 

Klubben har også været rammen for mange familiers fælles søndagsudflugter, for udviklende ung-
domsture til Norge og Sverige og for det store klubfællesskab til divisionsmatcher, thylegene, påske-
løb og klubfester. 

Nok så vigtigt: Undervejs lærte vi både at respektere, nyde og beundre den natur, vi låner - mens vi 
nyder kappestriden og jagten på posterne. 

Vi kan desværre ikke komme til jubilæumsfesten, da vi har brugt dagen på at arrangere og løbe 
”AMOK Vinterlang 2020” på Frederiksberg.  

Men vi siger tak for de mange oplevelser og sender et stort tillykke og mange hilsener, 

Leif Pedersen (H 13-14 Klubmester 1976)  

Erik Nielsen (H35 Klubmester 1978 – OG Klubformand 1977-81) 

Ernst Poulsen (H 13-14 Klubmester 1977) 

Jan Thomsen (Juniorpokalen 1980) 
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Kommentarer 
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Jubilæumsløb 

Efter en vellykket fejring af klubben den 26. januar ser vi nu frem mod de næste arrangementer. 

18. april – Genåbning af Klokkedal – Jubilæumsløb/Lørdagsløb 

Løbet bliver afviklet med de normale baner for Lørdagsløb, men inden da genåbner vi skoven med 
en lille tale. 

Der vil også være lidt præmier. 

Banelægger: Karsten Stald, Henning Hansen og Lars Sørensen 

20. juni – Jubilæumsløb/Lørdagsløb i Grund og 25 år siden vi arrangerede Junior VM i 
skoven 

Der vil igen være mulighed for at løbe på VM-banerne samt et par ekstra baner. 

Prøv at konkurrere med løberne fra den gang. 

Gratis kage og vand. 

Måske lidt præmier. 

Banelægger: Troels Nielsen (deltager og juniorverdensmester i 1995) og Eigil Nielsen 
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