
 

Thylegenes historie 
- Et parallelløb til 
Horsens Orienteringsklubs historie 
 

 
Thylegene er på nær et år 
jævnaldrende med Horsens  
Orienteringsklub, idet det  
39. Thylege bliver afviklet i  
Klubbens 40. jubilæumsår. 
Da Thylegene sammen med 
lørdagsløbene er en del  
af Horsens Ok´s identitet, 
skal deres historie hermed  
skrives. 
 
Inspirationskilderne var Thylejren i Frøstrup 
og de Olympiske Lege i München i 1972. 
Tanken var en coctail af de to bevægelser. 
Skabe noget, der gik ud over den gængse 
hverdag og som samtidig havde karakter af 
noget bestandigt. Omsat i nutidens sprog 
kunne mottoet lyde: ”Ægteskaber forgår – 
Thylegene består!” Nok er der blevet ”tyret 
og leget” Nordensfjords, men det har 
alligevel nogle år været svært at overholde 
Thylegenes 5-dobbelte formålsparagraf: 
 
DET PRIMITIVE 
(ang. Sove-, spise-, toilet- og badeforhold) 
 
DET NATURLIGE 
(tæt på Danmarks storslåede natur) 
 
DET NORDLIGE 
(dvs. Nordenfjords, altså nord for Limfjorden 
 
DET SPORTSLIGE 
(O- løb efter devisen: 
Du har ikke din krop, du er din krop) 
 
DET FESTLIGE 
(det glade samvær under nattefesten) 

 
Som årene gik, blev det kutyme, at vi under 
spisningen lørdag aften mindedes de forrige 
Thylege, deres værter og mestre med en skål. Da 
jeg som sprechstallmeister var nødsaget til at 
drikke ud hver gang, indførtes portionsvis skåling 
for 3, så 4 og endelig 5 Thylege ad gangen. 
 
Hermed følger Thylegene år for år med stederne, 
værterne og mestrene i nævnte rækkefølge i 
linjen med årstallet. Stikordene i parentes til de 
enkelte lege skulle gerne vække gode minder 
hos deltagerne og give nye lyst til at være med: 
 
1972: Dover - Ravns – Troels Jensen 
18 deltagere i en garage, kantareller og porse – 
bal på Ydby kro – Rikke med ble midt i en 
vandpyt, Troels (før han blev to-sproget) til Elin: 
”de’ er jo bar’ van” – Hans Linne ikke startklar 
om søndagen – Mette Filskov sammenlagt vinder 
af børnebanen. 
 
1973: Klim – Jensens – Christen Filskov 
Det lange bord – Mona og Finn Ingwersen 
”giftes”- omtalt i kortbølgeradioen. 
 
1974: Lodbjerg – Filskovs – Preben Jørgensen 
Lejrslagning hos landbo familie – 
Thylegetidsplanen opstår. 
 
1975: Hvidbjerg – Holms – Finn Ingwersen 
Poul genoplever sin spejdertid i Hurup ved at 
placere legene midt i skoven med 
ingeniørkonstrueret feldttoilet. 
 
1976: Østerild – Nielsens – Troels Jensen 
Snusket FDF-hytte, men med dejligt vejr – de 
såkaldte tyrelege med Troels som fløjtyr med 
ring i næsen. 

 
 

 

 

1977: Skagen – Christensens – Cai Skovbjerg 
Ødegården nær værtens hjem – sol og havbad. 
 
 



1978: Thorup Jensens for 2. gang – Ole 
Christensen 
Bag købmanden, men i øsende regn – nattefesten 
reddes i CF-telt og min 10 årige søn danser sin 
første erotiske dans ifølge Aranka. 
 
1979: Tversted – Nilson – Troels Jensen 
Bondegårdsferie hos Ole Nilsons forældre – bal i 
laden med levende musik. 
 
1980: Fjand – Filskovs for 2. gang – Troels Jensen 
Søndenfjords på dispensation hos værten i Husby 
– dér hvor Poul Schwarz og co. fik portvin i 
porten, brændevin i brændestablen og bordvin 
ved naboens bord – Bjarne Nørskov nåede ikke 
på højkant dagen derpå, kun hovedet så dagens 
lys. 
 
1981: Dover – Ravns for 2. gang – Kent Hansen 
10-års jubilæum med 99 gravhøje på løbskortet – 
Mette Filskov vinder af mellembane og Tanja 
Knudsen yngste deltager 12 dage gammel – 
eftergilde med lammekøller af Buller og rødvin, 
værten hjem til ravnereden på budcykel, let 
tilskadekommet. 
 
1982: Hjardemål – Nielsens for 2. gang – Troels 
Jensen 
Hotelcampingplads – i CF-telt med Henning 
Nikolajsen som forsanger. 
 
1983: Hvidbjerg – Preben Jørgensen/Per Filskov 
–  Jan Møller 
Værtsparret af anden o-generation – øsende 
regn, men legene beskyttet af Ole Mønsters 
”halvtag” – Jørgen Mathiesen klappede sammen i 
klapstolen. 
 
1984: Tornby – Thyssens – Kent Hansen 
Fornem arrangement med 3 
overnatningsmuligheder forestået af Aase og 
manden bag kvinden: Jørgen – Preben Jørgensen 
kærtegnede sin tidligere udkårne med en 
”flyvende mare” 
 
1985: Vogn – Straarups – Jan Thomsen 
Højeste grad af Thylegekomfort med Svend 
Maraton Erik cigaretrygende i århundredets 
dejligste brandert. 
 
 

 

 



1986: Lodbjerg – Henning Larsen/Flemming 
Bjerre – Preben Jørgensen 
Preben Jørgensen svævede hen over lyngen som 
den eneste gennemførende på lang. På mellem 
ingen (problemer post 11) – Prebens 
træningstaktik: Forelskelse. Offeret Britta. 

 
1987: Bunken – Britta Pedersen/Preben 
Jørgensen – Flemming Jørgensen 
Topløse piger i gryderne i Råbjerg mile, for 
der var sol over milen fra solopgang til 
nedgang – jeg kom til at løbe med Jørgen 
Thyssen. Det kom til at koste mig mange 
minutter. For Jørgen ville absolut have, at 
posten skulle ligge på skråningen ned til 
milen, hvor pigerne lå i kristi korsstilling – tre 
skiftehold til at holde Jørgensen med selskab 
lørdagsnatten igennem – Kirsten Skovbjerg 
gennemgående til Cai’s ærgrelse 
 
1988: Svinkløv – Ditlevsen/Eigil & Ellen 
Nielsen – Henning Larsen 
De Thylege hvor Kaj bad Vorherre om at 
måtte finde post 16, og så var den der; men 
førerstillingen blev sat til på post 18, selvom 
Kaj bad undskylde, at han bandede. Larsen 
blev mester – Trilles stafetløb og klemmeleg 
og svalereden i Hanbohus blev reddet. 
 
1989: Lild – Knudsens/Christoffersens – 
Troels Jensen 
Jakob nummer sidst i maratontiden 3.42 
timer, hjulpet over mål af Karl Ditlevsen – 
opførelse af Grethes ”Prinsessen og den gode 
ridder Pedersen – I Thy er verden endnu i 
orden 
 
1990: Tornby – Grønbæks – Jan Møller 
Hårdnakket banelægning af Morten: ”Nu 
skulle der tages hævn over de gamle” – 14 
udgik – jeg gik ud som optimist, fandt post 2 
efter 80 minutter og aldrig post 9 og kom 
hjem som buddhist: Opgiv håbet, og du går 
bort som en fri mand. 
 
 
 
 

1991: Dover – Ravns for 3. gang – Per 
Filskov 
Thylegereception i ”Ravnereden”, hvor 
legene startede i 1972 – kortet opmålt for 
100 år siden, pointløbets 30 gravhøje lå, hvor  
de har ligget i over 3000 år – resultaterne 
udskrevet på edb. 
 
1992: Samsø – Kildehøj/Frahm Rix – Carsten 
Thyssen 
Det smukkeste o-løb i legenes historie i den 
nordlige del af øen – stor fest; ”Og det var 
Danmark. Og det…” – Deutschland, 
Deutschland… Alles ist vorbei. Alles…” efter 
EM sejren – jeg fik ikke løbet mange points 
hjem om søndagen, men fik til gengæld 
Thorkild Bjørnvigs autograf på bagsiden af 
kortet. 
 
1993: Livø Preben & Britta for 3/2 gang  
– Carsten Thyssen 
Og vi var på Livø og løb Livø rundt – 
udfordrende, men en skøn oplevelse – mest 
brugte bemærkning: ”Her har Jørgensen s’gu 
ikke været. 
 
1994: Tved – Ditlevsens for 2. gang – Troels 
Nielsen 
Regulære baner på rigtige o-kort, men 
samtidig i en typisk klitplantage – bad i den 
reneste Nors sø – under opvasken i 
Teutonerhytten slog mandfolkene på lang 
bane til: der blev vasket op på rekordtid med 
to parralle transportbånd med Kaj Grønbæk 
ved start og Kaj B ved målet – 
køkkenskabene. 
 
1995: Endelave – Jarl Rolighed – Carsten 
Thyssen 
Logering på godset Louisenlund, men det 
primitive viste sig ved at vi løb i søer – om 
søndagen tre timers cykelorientering 
Endelave rundt. 
 
 
 
 
 
 



1996: Hvidbjerg – Skovbys/Straarups for 2. 
gang – Flemming Thyssen 
Det primitive vendte tilbage: Hente vand i 
dunke fra Hvidbjerggård, en toiletspand til 
herrerne og en til damerne, tage sit affald 
med ”hjem” – starten gik fra Vesterhavet og 
der blev lyst for Susanne og Carsten. 
 
1997: Nystrup-Vandet – Bauns – Peer 
Straarup 
Et flot arrangement med bad i dejlig frisk 
vand i Vandet sø, men kun 27 deltagere. 
 
1998: Grenå Plantage – Thyssens for 2. gang 
– Tage Baun 
Kun 19 deltagere, men efter Tage Bauns 
udsagn de bedste Thylege – han vandt den 
lange bane og pointløbet iført den gul 
førertrøje, Jørgen Skovby vinder mellem og 
Lis Larsen kort. 
 
1999: Svinkløv – Christoffersens/Knudsens 
2. gang – Flemming Thyssen 
Arrangeret som et B-løb, stævnecenter 
Hanbohus, 40 deltagere. 
 
2000: Bunken – Ivan/Henning Larsen  
– Poul Erik Christensen 
Sørig Lejrskole – Thymesterens vindertid 
1.40. Min tid over 3 timer. 
 
2001: Dover – Ravns for 4. gang – Troels 
Nielsen 
Det 30. Thylege med reception i garagen i 
”Ravnereden”, hvor det hele startede i 1972, 
”væskeposten” Thy-fadøl – et point for hver 
gravhøj. 
 
2002: Ålbæk – Straarups/Skovbys for 3. 
gang – Carsten Thyssen 
På Thylegekortet fandt jeg post 1 efter 30 
min. forgæves søgen – tabte modet, men 
trods alt et dejligt løb i fuld solskin – jeg 
udgik med tiden 180.55, kun slået af Alex, 
der udgik med 182.15. 
 

2003: Endelave - Lars Sørensen/Knud 
Christensen/Carsten Stald – Flemming 
Thyssen 
Våd lørdag, men flotte kort og med 
Sportident for første gang i Thylegenes 
historie – traktor transport til Øvre Nord og 
pointløb i pragtfuld natur under høj sol. 
 

2004: Blokhus – Ellen og Eigild for 2. gang  
– Troels Nielsen 
Husk på, at det vigtigste for dig er at deltage, 
ikke at vinde – jeg blev sidst 87 min. efter 
mesteren og fik heller ikke alle 77 poster 
inden for en time i pointløbet. 
 
2005: Husby – Alex og Henning Hansen  
– Jørgen Christoffersen 
Mesteren var den eneste som fandt post 11 
på lang bane, de andre udgik – ved 
pointløbet fandt jeg kun to af 69 poster, men 
lykkeligvis nr. 50 gårsdagens skæbnesvangre 
vandhul. 
 
2006: Tvorup – Britta Ank/Preben J for 3./4. 
gang – Carsten Thyssen 
Desværre deltog jeg ikke, Min kone Lisbet 
fyldte 70 og fejrede det på den græske ø 
Skiathos. 
 
2007: Vester Thorup – Erna og Poul Erik 
Christensen – Troels Jensen 
Flot arrangement i silende regn – Svend Aage 
beretter: Så var starten der. Fat kortet og de 
værste anelser blev ikke gjort til skamme. 
Det så nøjagtig lige så svært ud, som det 
plejede. Lidt hen ad stien, ind til højre, og så 
burde den være der, og tænk: Det var den 
også. Cirka 150 m før post 3 møder jeg 
Jørgen Thyssen. Han leder efter min forrige. 
Jørgen plejer at være sikker, men under 
Thylegene kan alle bomme. De næste poster 
gik rimelige, men post 7 var med kompaskurs 
og intet alternativ. Pludselig var der et hegn 
på tværs. Satans! Hvad nu? Højre eller 
venstre. Højre vandt. Lidt roderi og jeg var på 
vej til et sikker udgangspunkt. Men pludselig: 
Bingo der var den. Kun 19 min. tog det og 
det er ikke lang tid, når uheldet er ude. 
Næste post var mellem to høje, forsøgte at  



følge en højdekurve, men der var mange 
steder ”mellem høje”. Fejlplaceret post 
tænkte jeg. Pludselig stod jeg på en 
bakketop, fantastisk udsigt, nedenfor lå 
skovens trætoppe. Og derefter klitter og så 
Vesterhavet. Oven i købet stod der en bænk, 
og her sad jeg et øjeblik for at nyde synet. O-
løb er konkurrence, men bestemt også 
naturoplevelser, som ikke ret mange får. De 
næste poster gav ikke de store problemer. I 
mål efter 1.43.17. Men hvad med de andre 
på banen? Jeg har vist glemt at fortælle, at 
de øvrige på banen var stærke kvinder, så 
forventningerne var små. Men min tid var 
den bedste. Værste konkurrent Elin havde 
ikke fundet post 8. Behøver jeg at fortælle, at 
armene først lige er kommet ned. 
 
2008: Tvorup øst – Bauns/Lene og Henning 
Vide – Carsten Thyssen 
Stævnecenter Søhytten Vorupør med 30 
sovepladser. Fælles Thylege- middag med 
Aage Thyssen som madmor. Bingløb med 18 
poster. 
 
2009: Tranum – Christoffersens/Knudsens 
for 3. gang – Flemming Thyssen 
Desværre blev der ikke givet løbstilladelse til 
Trend Skov, men pointløbet fandt sted på 
specielle kort omkring hytten Cimbrerborg 
ved Trend, et dejligt sted med en utrolig 
smuk udsigt ud over Limfjorden. 
  
2010: Hee – Thyssens for 3. gang/Jytte & Kaj 
B – Peer Straarup 
Lørdagens løb i Stråsø, pointløb på faste 
poster i Hvide Sande. Fællesspisning med 
hamburgryg/kartofler og masser af 
aspargessovs, is og jordbær. 
Jakob forhindret på grund af indlæggelse 
berberis blodforgiftning. – Den gule 
førertrøje. 
 
2011: Dover – Ravns for 5 gang – Poul Erik 
Christensen  
40 Års jubilæum i Teutonerhytten. 

2012: Thorup Strand – Laura, Mikkel, Rikke, 
Nicolaj, Elin, Troels – Daniel Purup 
Prolog fredag aften, Besøg på 
redningsstation, løb på ældre o-kort. 
 
2013: Ålbæk – Ellen og Eigil for 3. gang – 
Troels Nielsen 
Sol og sommer i og omkring Drengeborg. 
 
2014: Stråsø – Henning Hansen og Karsten 
Stald – Troels Nielsen 
Gallamiddag ved Aase Thyssen. 
 
2015: Bulbjerg – Erna og Poul Erik 
Christensen – Troels Nielsen 
Besøg i Thylejren, o-chok - kompasset virker 
ikke over den nedgravede 
højspændingsledning - stier fjernet på kortet 
– ufatteligt mange fluer. 
 
2016: Uggerby – Tove og Peer Straarup  
– Poul Erik Christensen 
Problemer med skovtilladelse. Natravnen er 
jordrugende. 
 
2017: Aflyst 
 
2018: Stråsø – Erna Germann og Poul Erik 
Christensen – Henning Hansen 
Besøg ved fåreavler i ulveland. Nattesæde 
for mange. 
 
2019: Tranum – Jørgen Christoffersen og 
Jørgen Egeberg – Peer Straarup 
Meget vådt terræn - fornem indkvartering. 
 
2020: Aflyst p.g.a. Corona  
 
2021: Vandet Plantage – Karsten Stald og  
Henning Hansen – Poul Erik Christensen 
11 deltagere, fin hytte, flot vejr, barsk lang 
bane med tæt afgørelse. Mindstruplund 
vinder nattefesten. 

 


