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Vigtige adresser m.m. 
Formand 
Mads Mikkelsen 
Toftevej 28 
8700 Horsens 
madsmikkelsen@yahoo.dk 
tlf. 60 84 20 05 
 
Kasserer 
Rikke Holm 
Studentervænget 11 
8700 Horsens 
kasserer@horsensok.dk 
tlf. 60 19 72 41 
 
Ungdoms- og eliteudvalg 
Mads Mikkelsen 
Toftevej 28 
8700 Horsens 
madsmikkelsen@yahoo.dk 
tlf. 60 84 20 05 
 
Træningsudvalg 
Tommy Jakobsen 
Lilleskoven 14 
8722 Hedensted 
tommy@jakobsen.be 
tlf. 29 31 22 58 
 
Arrangements-, kort- og skoleudvalg 
Erna Germann 
Kirkebakken 13 
8700 Horsens 
erna-germann@stofanet.dk 
tlf. 23 30 35 47 
 
Breddeudvalg/SportIdent (nyt sæt) 
Per Mønster Jørgensen 
Junivej 5 
8700 Horsens 
per.gitte@stofanet.dk 
tlf. 23 71 69 38 
 
MTBO-udvalg 
Ole Søgaard 
Østbirkvej 40 
Lundumskov 
8700 Horsens 
ole.sogaard@gmail.com 
tlf. 27 90 10 27 
 

Medlemsregistrering og -ændringer 
Carsten Bai 
Østerhøjsvej 9 
8700 Horsens 
carsten.bai@gmail.com 
Tlf. 30 32 84 55 
 
Indbetalinger 
Kontingent, overskud lørdagsløb, over-
skud klubaftener m.v. (kasserer) 
Spar Nord 9211  4567 683 767 
MobilePay  34505 
 
Løbskonto (løbstilmelder åbne løb) 
Spar Nord 9211  035 0100 539  
 
 

Materielforvalter 
P.t. bestyrelsen 
madsmikkelsen@yahoo.dk 
tlf. 60 84 20 05  
 
Kortfiler og SportIdent (gl. sæt) 
Kai Skoubo Sørensen 
Vedbæksallé 84 
8700 Horsens 
ulla-kai@stofanet.dk 
tlf. 20 24 54 07 
 
Hjemmeside 
http://www.horsensok.dk 
 
Webmaster 
thomas@herbertkokholm.dk 
 
Tilmelding til åbne danske løb 
www.o-service.dk 

Klubhuset 
Åbjergskovvej 6 
8700 Horsens 
tlf. 75 62 80 73 
 
Udlån 
madsmikkelsen@yahoo.dk 
 
Nøglebrikker og -kode 
Johannes Poulsen 
Bækvej 33, Lund 
8700 Horsens 
johannes.poulsen@stofanet.dk 
tlf. 40 26 31 12 
 
Forbrugsvarer og vedligehold 
Tove og Peer Straarup  
Sydvestvej 8 
8700 Horsens 
tove@fam-straarup.dk 
tlf. 42 54 06 04 
 
Rengøring 
Laura Holm Nielsen 
Elanor Henriksen 
 

Løbstilmelder – åbne løb 
Tove Straarup 
Sydvestvej 8 
8700 Horsens 
tove@fam-straarup.dk 
tlf. 42 54 06 04  
 
Udløberen – redaktør 
Tove Straarup  
Sydvestvej 8 
8700 Horsens 
tove@fam-straarup.dk 
tlf. 42 54 06 04  

 
Næste blad udkommer i juni og dead-
line er 20. juni 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside:  
Thomas Kokholm (t.v.) 
Mads Mikkelsen (t.h.) 
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Formanden har ordet 
Af Mads Mikkelsen 

Tak for valget! 
Ved generalforsamlingen den 25. januar 2022 
blev jeg valgt som formand for Horsens OK, og 
skriver derfor nu mit første indlæg i Udløberen 
som formand. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for 
at forvalte jeres tillid.  

Horsens OK er en stor og meget aktiv klub, 
som jeg er stolt over at være formand for. Ny 
formand, nye initiativer. Med udgangspunkt i 
det seneste bestyrelsesmøde vil jeg benytte 
lejligheden til at søsætte 2 nye initiativer: 

Rekruttering 
Kontingentopkrævningen er næsten afsluttet, 
og det ser ud til, at vi kommer under 250 med-
lemmer, altså noget færre end de 279 med-
lemmer vi var ved årsskiftet. Jeg betragter det 
som corona-senfølger, altså betydningen af at 
klublivet med fællestræning, fællesspisninger, 
løb med stævneplads, klubture og klubfester 
osv. har været fraværende i flere omgange af 
corona-nedlukninger siden marts 2020. 

Vi vil derfor sætte et mål om, at vi skal have 40 
nye medlemmer i 2022 og samtidig være 
mindst lige så mange medlemmer ved udgan-
gen af 2022 som vi var ved udgangen af 2021. 

Hvorfor skal vi være flere medlemmer? 

 Jo flere medlemmer, jo sjovere og des 
flere muligheder for klubliv og sportslig 
fremgang. Det modsatte er ikke rart at 
tænke på, nemlig at vi bliver en klub i tilba-
gegang. 

Vi har derfor startet et rekrutterings-tiltag, og 
er foreløbig enige om to ting: Vi målretter 
kampagnen mod familier i maj. Vi vil primært 
benytte de aktiviteter, vi i forvejen har plan-
lagt (bl.a. tirsdagstræning og Park Tour), men 
være endnu mere opmærksomme på at tage 
imod nye potentielle medlemmer og være 
endnu bedre til at kommunikere ud af klub-
ben.  

Vi har derfor startet et samarbejde om rekrut-
tering med Orienteringsforbundet og OK Pan 

Aarhus, for at lade os inspirere og bruge fælles 
metoder og måske få adgang til nogle film og 
billeder, så måske kommer vi i maj til at løbe 
Østjysk Park Tour med afdelinger i både  
Horsens og Aarhus. 

 

Vi har brug for:  

 hjælpere på dagene specielt tirsdage i maj, 
som instruktør til at tage imod og fortælle 
nye løbere, hvad det går ud på og til at for-
tælle om løbets øvrige funktioner – start, 
mål mv. – (du kan også selv nå at løbe). 

 dine ideer til, hvordan vi får nye medlem-
mer 
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 at du tager din omgangskreds med til ori-
enteringsløb  

 hjælp til kommunikation og markedsføring 
i forbindelse med tiltaget 

 hjælp til Facebook og måske en Instagram-
ambassadør 

Klubliv 
En ting er at tiltrække nye medlemmer, men 
vigtigere er det, at alle medlemmer har det 
godt, og synes at klubben er et rart sted at 
være. Dvs., at der er et fællesskab i klubben, 
som rækker ud over det sportslige. Et fælles-
skab, der bidrager til, at orienteringsløb er en 
sport for livet! 

Derfor har vi i bestyrelsen talt om at oprette 
et udvalg for klubliv. Opgaven er at arrangere 
fællesspisninger, klubfester, ture og andet der 
kan bidrage til fællesskabet og det gode klub-
liv. At arrangere er ikke det samme, som selv 

at skulle lave mad hver gang. Det kan også 
være at finde nogle der kan hjælpe med opga-
verne. 

Vi søger derfor efter personer, der vil være 
med i klublivs-udvalget og dermed præge og 
udvikle klublivet i Horsens OK. 

Renoveringen af vores klubhus er kommet 
godt i gang 
Et ny-renoveret klubhus vil bidrage til at skabe 
det gode klubliv! Derfor kan vi alle glæde os til 
at det bliver færdigt – efter planen i juni – og 
vi planlægger en genåbning den 21. juni. Ole 
Søgaard og Eigil Nielsen går forrest i arbejdet, 
men kan bruge hjælp, så meld jer meget gerne 
til at bidrage her også! 

Vi ses i skoven! 
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Nyt fra ungdomsudvalget 
Af Bettina Mikkelsen  

Vinterens træning blev afsluttet med grillpøl-
ser tirsdag den 8. marts 2022. Nu står forårs-
sæsonen for døren – og vi har glædet os til at 
komme i skoven igen. Vi starter udendørstræ-
ningen tirsdag den 15. marts 2022, og første 
træning bliver fra klubhuset.  

Ny sæson – nyt tiltag til torsdagstræning 
Ungdomsudvalget er klar med en ny sæson, og 
der tilbydes træning for følgende målgrupper: 

 Skovfræserne, 5-8 år 
 Stifinderne, ca. 9-11 år 
 Konkurrenceløberne, ca. 12-14 år 
 Ungdoms- og juniorløberne, ca. 15-21+ år 

Cheftræner, Irene Klærke Mikkelsen, har sat et 
skarpt trænerhold, der står klar til at gennem-
føre træningen om tirsdagen, hvor der er fo-
kus på orienteringsteknisk træning. Om tors-
dagen tilbydes der fysisk træning opdelt på to 
hold – et hold for U12-løbere og et hold for de 
ældre løbere (med træner). Vi har i sidste sæ-
son oplevet, at mange forældre til U12-løbere 
tager med til torsdagstræningen for selv at 
løbe en tur i skoven. Som noget nyt vil vi der-
for i denne sæson introducere forældredrevet 
torsdagstræning for U12-løberne. Planen er, 
at ungdomsudvalget udarbejder 10 program-
mer med fokus på løbetræning og fysisk træ-
ning, som forældrene nemt kan gennemføre 
uden yderligere introduktion og kun med få 
materialer. Vi håber, at U12-løbernes forældre 
vil tage godt imod initiativet, så vi i fællesskab 
kan skabe en god torsdagstræning, som også 
forældrene får glæde af. Ungdomsudvalget vil 
være vært for den første torsdagstræning (den 
17. marts 2022).  

Midtjysk Ungdoms Liga (MUL) 
Deltagelse i løb og konkurrencer er en vigtig 
del af de unges udvikling, og vi opfordrer der-
for alle til at tilmelde sig forskellige løb, uanset 
om målsætningen er at blive nr. 1 eller blot at 
få en god oplevelse i skoven. Her er Midtjysk 
Ungdoms Liga (MUL) et godt initiativ til at 
komme ud til forskellige løb i det midtjyske 

område. På nuværende tidspunkt består MUL 
af følgende etaper: 

 3. april – Divisionsløb i Haunstrup, arrange-
ret af Herning OK 

 24. april – Divisionsløb i Palsgård, arrange-
ret af os selv 

 8. maj – Midtjysk Sprint Cup i Viborg, ar-
rangeret af Viborg OK 

 26. maj – Kr. Himmelfartløbet, arrangeret 
af OK Pan 

Normalt består MUL af 5 etaper. I ungdoms-
udvalget har vi kigget løbskalenderen igennem 
for en sidste etape, men det er ikke alle løb i 
løbet af juni, der er gode løsninger. Vi arbejder 
derfor med en anden mulighed, og måske 
kommer der et 5. løb på listen. 

Uanset om der kommer et 5. løb på listen eller 
ej, så er konceptet for MUL uændret i forhold 
til tidligere år. De deltagende løbere samler 
point i de enkelte løb – vinderen i den enkelte 
klasse op til D/H16 får 100 point og de øvrige 
løbere tildeles herefter point efter deres egen 
tid sammenholdt med vindertiden. Vinderen 
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af MUL er den løber, der har samlet flest point 
i løbsserien (de tre bedste løb medregnes).   

Ungdomsture 
Ungdomsudvalget havde i januar arrangeret 
en ungdomstur til Stråsø/Husby. Der var god 
opbakning til turen – de for-bookede ferie-
huse i Søndervig blev fyldt op, og der var be-
hov for ekstra huse. Turen startede med nat-
løb fredag aften, efterfulgt af to løb lørdag og 
et afsluttende løb søndag. De yngste løbere 
holdt løbefri lørdag eftermiddag og skiftede 
turen i skoven ud med en tur i svømmehallen i 
Ringkøbing. Lørdag aften blev der hygget i fe-
riehusene. Ungdomsudvalget vil gerne takke 
for opbakningen og hjælp med diverse opga-
ver i løbet af weekenden. 

Den næste tur er allerede i gang med at blive 
planlagt, og denne gang går turen til Sverige i 
starten af påskeferien (8-12. april). Der er fuldt 
hus med 36 deltagere – og vi glæder os!  

Ny fordeling af opgaver i ungdomsudvalget 
På generalforsamlingen blev ungdomsudval-
gets formand igennem mange år vores alle-
sammens formand. Det betyder desværre, at 
Mads ikke længere er formand for ungdoms-
udvalget. Det betyder også, at med de nye op-
gaver som formand for klubben, kan Mads 
ikke også fortsætte med de opgaver, som han 
har løst som formand for ungdomsudvalget.  

Ungdomsudvalget har derfor haft et møde, 
hvor eneste formål med mødet var at gen-
nemgå og sikre overlevering af Mads’ tidligere 
opgaver til andre. Listen af opgaver var lang, 
så det blev et lidt langt møde – men det er lyk-
kes at finde nye ressourcer til opgaverne. I den 
kommende tid vil det blive sikret, at opga-
verne lander godt ved de nye ansvarlige.  

Der blev dog ikke officielt valgt en ny formand 
for ungdomsudvalget, så det arbejdes der fort-
sat på – og indtil en ny formand er fundet, så 
fortsætter ungdomsudvalget ufortrødent sit 
arbejde med at sikre gode træninger og arran-
gementer for børn og unge i klubben. 
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Nyt fra træningsudvalget 
Af Tommy Jakobsen 

Så er 2022 kommet i 
gang med de traditio-
nelle lørdagsløb fra 
klubhuset i januar og 
februar. Der var en 
smule restriktioner 
på brugen af klubhu-
set under de første 
løb, men ellers blev 
løbene afviklet under 
noget nær normale 

forhold. Det er derfor lidt skuffende, at vi kan 
notere en ganske lav deltagelse til arrange-
menterne. Vi ser bort fra 2021, som var gan-
ske atypisk med selvbetjeningsløbene, men 
hvis vi sammenligner med årene 2016-2020, 
så kan vi registrere et fald på 20-25% i 2022. 
Til trods for dette har der været en del nye an-
sigter i Åbjergskoven, og 
det er vel ret beset også 
det væsentligste suc-
ceskriterie for disse løb. 

Vi vil evaluere forløbet i 
Træningsudvalget og vur-
dere, om der er behov for 
justeringer. 

I 2021 havde vi på nuvæ-
rende tidspunkt arrangø-
rer på plads til alle årets 
træningsløb. Så heldige er 
vi ikke i år, men forårssæ-
sonen er dog på plads. 
Jeg vil endnu engang op-
fordre jer til at tage en 
tørn med at arrangere 
disse løb, så vi ikke skal aflyse løb, som vi el-
lers har kæmpet for at få løbstilladelser til. I 
skrivende stund er følgende løb ledige: 

06.08.2022: Sukkertoppen 

10.09.2022: Rold (light-løb 
med reduceret antal ba-
ner) 

15.10.2022: Grund 

22.10.2022: Bygholm 

03.12.2022: Ussinggård 

Hertil kommer et lørdagsløb 01.10.2022 eller 
08.10.2022, afhængig, af om vi kvalificerer os 
til DM-hold finalen eller skal deltage i op/ned-
rykningsmatch. 

I divisionsturneringen skal 
vi i år løbe to indledende 
matcher mod OK Pan, Sil-
keborg OK og Aalborg OK. 
Når disse linjer læses, er vi 
forbi tilmeldingsfristen til 
årets første match, som er 
3. april i Haunstrup, men vi håber at kunne 
stille med et stort og stærkt hold, både her og 
til den anden match 4. september i Vestjyl-
land. Målet er at sikre en deltagelse i DM-fina-
len i Gråsten den 9. oktober, hvor vi har en 
bronzemedalje fra 2021 at forsvare eller for-
bedre! 

Klubben betaler løbsafgif-
ten for deltagerne i divisi-
onsturneringen, og det er 
virkelig nogle festlige løbs-
dage med fokus på både 
det sportslige element og 
på det sociale sammen-
hold i klubben. 

Kom og vær med. Klubben har brug for DIG! 

Rigtig god forårssæson til alle! 
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Velkommen og farvel  
Af Carsten Bai 

Desværre har vi måtte sige farvel til mange 
medlemmer i seneste par måneder. Så en stor 
opfordring til alle medlemmer – inviter na-
boen, kollegaen, din fætter eller kusine, din 

gode ven eller andre med, så de kan prøve vo-
res dejlige sport, og forhåbentlig få lyst til også 
at være en del af fællesskabet som medlem. 

 

Velkommen til 
Filip Leo Bieniek-Christensen Horsens 2016 
Thomas Nortvig Horsens 1980 
Olivia Nortvig Horsens 2012 

 

Farvel til 
David Højager Purup-Nielsen Nørresundby 1997 
Dan Efsen Hatting 1970 
Gustav Bønlykke Riis Hatting 2010 
Rasmus Efsen Hatting 2007 
Malene Bønlykke Riis Hatting 1978 
Sofie Bønlykke Riis Hatting 2006 
Michael Eriksen Horsens 1976 
Celia Eriksen Horsens 2008 
Roar Amundsen Horsens 1972 
Silja Amundsen Horsens 2010 
Alberte Kjeldsen Lund 2011 
Christian Kjeldsen Lund 1982 
Jonathan Kjeldsen Lund 2015 
Sofie Kjeldsen Lund 2015 
Agnes Freilev Lindved Horsens 2013 
Alma Freilev Lindved Horsens 2010 
Ella Freilev Lindved Horsens 2008 
Birgitte Freilev Lindved Horsens 1979 
Thomas Freilev Lindved Horsens 1979 
Morten Tikøb Højer Horsens 1984 
Ester Holm  Slagelse 2009 
Line Brynning Bøje Horsens 1971 
Sofie Brynning Bøje Horsens 2004 
Jakob Wulff Pedersen Juelsminde 2007 
Jonas Wulff Pedersen Juelsminde 2003 
Maria Gravengaard Hallberg Hjortshøj 2003 

 

Har du skiftet e-mail adresse eller andet i din 
medlemsprofil, bedes du sørge for, at den bli-
ver rettet i O-service, eller give besked til Car-
sten Bai på carsten.bai@gmail.com, så du ikke 

går glip af kontingentopkrævningen eller an-
dre vigtige beskeder fra klubben. 
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Nyt fra veteranerne 
Af Ole Christensen 

Vi kom lidt forsinket i gang med vores tors-
dagstræf i 2022 på grund af coronasituatio-
nen. 

Første gang, vi var sammen, var torsdag den 
20. januar, hvor vi fik et tilbageblik på året 
2021 igennem alle de billeder, der var blevet 
taget i løbet af året. En tradition, som vi har 
haft i mange år, og som naturligt giver os gen-
synsglæde med de mange fine oplevelser, vi 
haft i årets løb. 

I slutningen af januar var vi på ”besøg” i det 
gamle Horsens. Aase kunne fortælle om og 
vise os gamle fotos fra dengang, vi gik i korte 

bukser, ja også før den tid…., og vi fik et grun-
digt indblik i, hvorledes byen har forandret sig  
fra dengang og til i dag. 

Midt februar så vi en film fra det gamle Ska-

gen, optaget 1949, som viste os, hvorledes 
byen så ud dengang. Der var indslag fra alle of-
fentlige bygninger, havnen, diverse skoler, 
idrætslivet, museerne, og Kongevillaen med 
Dronning Alexandrine. Skagen havde på det 
tidspunkt ca. 7000 indbyggere og 400 kuttere!! 

Vi er således kommet i gang med 2022, selvom 
starten har været lidt ”forsigtig”. Coronaen har 
gjort sit, men nu er der lys forude, og vi ser 
frem til flere spændende oplevelser her i for-
året. 
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Klubdag/klubkomsammen 
Af Erna Germann 

Desværre må vi 
endnu engang med-
dele at klubbens 
dag/klubkomsam-
men er aflyst. 

Der har været 
mange dump på ve-
jen. Det første op-
slag om afholdelse 
af arrangement den 
29. januar 22 blev 
aflyst på grund af 
stor Corona-smitte-
spredning og flyttet 
til den 9. april 2022.   

Hvad vi har glemt i 
planlægningen, er, 
at klubhuset er un-
der renovering – så 
desværre og med 
beklagelse er arran-
gementet den 9. 
april lagt i mølposen 
og aflyst. 

 

 

 

 

 

 

 

Men fortvivl ikke. I stedet indby-
des der til genåbning af klubhuset 

den 21. juni, hvor klubhuset efter 
planen er færdigt. Herom senere.  
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Skoleorientering 
Af Erna Germann 

I foråret 2022 har klubben samarbejde med 
ikke mindre end fire skoler. 

Der er udarbejdet samarbejdsaftale med Hul-
vej Privatskole om et undervisningsforløb, der 
strækker sig over 4 tirsdage fra den 15. marts 
til og med den 5. april 2022. I spidsen for dette 
forløb står Aase Thyssen med dygtige og enga-
gerede medhjælpere. Der er afholdt møde 
med idrætslæreren til tre 6. klasser á 24 ele-
ver. Aase har lavet et Power Point til læreren, 
som skal præsentere det for eleverne inden 
selve o-løbet. Der afvikles to o-løb i Lunden, et 
sprintløb i nærhed af skolen og til sidst et o-
løb i Åbjergskoven.   

Elanor og Theresa fra Ungdomsafdelingen er 
trådt til som instruktører på et forløb i samar-
bejde med DGI. Undervisningen er et tilbud til 
SFO-klasserne på Østerhåbskolen (Torsted af-
deling). Forløbet strækker fra den 24. marts til 

og med den 5. maj 2022. Et helt nyt og ander-
ledes undervisningsforløb end det vi kender til 
i forvejen – det bliver spændende at følge. Vi 
kan så et frø, og så må vi se, om det spirer. 

I skrivende stund er der aftalt møde med Høj-
vangskolen den 21. marts 2022. På mødet 
træffes der nærmere aftale om, hvilke datoer 
vi skal afvikle undervisningen.  Samarbejdsaf-
talen bliver også underskrevet ved samme lej-
lighed.  

Højvangskolen er tilmeldt Skole OL og i den 
forbindelse tilbyder vi undervisning. 

Det regionale Skole OL finder sted i Bygholm 
Park den 5. maj 2022.  

Der er truffet samarbejdsaftale med Lang-
markskolen om et 5 ugers undervisningsforløb 
for 4., 5. og 6. klasser i ugerne 19-24 med und-
tagelse af uge 21. Karsten Stald står i spidsen 
for dette forløb. 
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DM Nat 2022 
Af Lucas Verhelst 

Gennem hele vinteren havde jeg kun set frem til DM Nat 2022. Intet andet. Første løb i år, og som 2. 
års H14. Men helt tilbage i november kunne jeg mærke smerte i mine hæle som jeg har haft vinteren 
året før. Jeg gik til fysioterapeut og konstaterede en overbelastningsskade i hælene og akillessenen.  

Hele den vinter havde jeg kun et mål. At blive klar til det første DM. Skaden blev heldigvis kun bedre 
og bedre og jeg følte mig helt klar. Da jeg kiggede på startlisten dagen før, blev jeg helt overrasket 
over, at der kun var 5 tilmeldte i H14. 2 fra Horsens og Odense og 1 fra Silkeborg. På vej derhen for-
klarede Allan Thesbjerg mig kortet og terrænet i skoven. Det så meget fladt ud og mange tætheder 
rundt omkring og rigtig mange parallelle stier i næsten 
hele skoven.  

Vi ankom meget tidligt i forhold til jeg skulle starte 20.28 
men det var ikke noget problem. Da klokken var lidt i 
20.00 begyndte jeg at skifte tøj og varme op.  

Da det sidste bib kom fra uret var jeg fuld fokuseret. Post 1 
gik som jeg ville have det. Men allerede ved den næste 
post lavede jeg et lidt stort bom. Posten lå i en slugt for 
enden af en meget lille høj og det eneste man kunne gøre, 
var at køre lige på. Jeg kom ca. 50 meter for meget til 
højre og kringlede rundt indtil jeg så et stort krater. Jeg kiggede hvor det var henne og jeg så at jeg 
stod i den modsatte side af det højdeparti der var og løb så direkte mod posten.  

Lorte-start tænkte jeg men det kunne jo være de andre havde bommet. Post nummer 3,4,5,6,7 gik 
alt som det skulle og modet var kommet tilbage. Ved post nummer 8 tog jeg et tidligt indløb med 
vilje for ikke at komme for langt ned ad den store sti. Derefter vil jeg løbe med de lysningerne der-
inde. Men jeg tog den forkerte lysning. Jeg fortsatte bare vestpå og løb direkte ind i noget grønt vådt 
område. Det forstod jeg overhovedet ikke. Jeg lavede en lille kringle igen før jeg præcis vidste hvor 

jeg var. Da jeg løb ud af post nummer 8 tænkte jeg at guld kunne det 
ikke blive, men jeg kunne måske stadig godt få bronze. Og en medalje 
er bedre end ingen medalje. Resten af banen gik som jeg ville have 
det. Ingen bom og ingen parallelfejl. På marken i opløbet gav jeg alt 
hvad jeg havde i mig og speakeren sagde at det var meget tæt mellem 
mig og Anders Sigvart fra Odense som havde løbet hurtigst.  

Jeg stemplede ud og så på sedlen at jeg blev nummer 2 med et lille se-
kund. Jeg var så sur og irriteret på mig selv. Lige meget hvor godt man 
har løbet kan man altid finde det ene sekund.  

Efter løbet var det meget koldt på stævnepladsen. Heldigvis var der et telt man kunne sidde inde i. 
Præmieoverrækkelsen var klokken 22.30 sent om aften. Jeg modtog min sølvmedalje med skuffelse 
og irritation. Men jeg kan ikke ændre på resultatet nu så jeg bliver bare nødt til at gøre det bedre 
næste gang.  
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Nyt fra skoven 
Af Lars Sørensen 

I forbundets skovudvalg har vi travlt med hø-
ringssvar og venten på ministerens udpegning 
af de forhåbentlig sidste Naturnationalparker. 

Debatten om Naturnationalparker er hård. 
Personligt er jeg vild modstander af det, og i 
orienteringsklubberne rundt i landet ventes 
der på udpegningen. Herefter er vi stillet i ud-
sigt, at vi får medindflydelse på de nærmere 
planer for skovene. 

I Silkeborg er en af deres skove en mulighed, 
men da der skal sættes et ydre hegn rundt om 
skoven vil det betyde, at hegnet skal stå ude i 
søen, så mon ikke denne skov går fri 

Natura 2000 planen er også ude i høringssvar. 
Det er en stor omgang og næsten svært at for-
holde sig til. 

Urørt skov er også et ord, som I kommer til at 
høre meget til. Der bliver ikke ryddet meget 
op Statens skove fremover, og fra pålidelig 
kilde ved jeg, at allerede nu holdes der øje 
med, at Statsskovene overholder reglerne, og 
ikke flytter et forkert træ. Måske er det biolo-
ger der holder øje med det? 

Jeg har netop som klubbens repræsentant væ-
ret til et fællesmøde med Silkeborg og Natur-
styrelsens enhed Søhøjlandet. Herunder hører 

den nye skov ved Rugballegård, Skablund, Vel-
ling-Snabegård, Palsgård og Gludsted. 

Vi får brug for Statsskovene til Påskeløbet 
2026, men Naturstyrelsen er positive og roser 
orienteringsklubberne. I øjeblikket er der et 
godt samarbejde med Silkeborg om dette års 
påskeløb. 

Som noget nyt kan vi nu afholde løb i Snabe-
gård, men Velling er fortsat lukket for løb. 

I klubben har vi spurgt om tilladelse til at af-
holde Påskeløb i Addit, Vrads og Skærbæk 
Plantage, men desværre blev det et nej alle 
steder. 
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Klubtur Nordjysk 2-dages Skagen marts 2022 
Af Karen Sieg 

Onsdag 9.3.:Klubturen og løbene var først planlagt til 13-15. marts 2020, men blev aflyst 11. marts 
2020 p.g.a. corona. Nu er vi igen nået til et par dage før afgang, og denne gang er jeg sikker på, at vi 
kommer afsted!!! Nu tør jeg lave indkøbsseddel og gå på indkøb fredag… Jeg har talt med udlejer, 
som advarede om at strømmen er dyr, lejerne i sidste weekend kom af med næsten 2.500 kr.! 

 

Fredag 11.3. Storindkøb til 33 personer – og så afsted til fødselsdag i Skive – ankomst Drengeborg 
omkring kl. 23.15, hvor der heldigvis var nogen oppe endnu, så vi fik hjælp til at slæbe al maden ind i 
køkkenet. Bemærker, at hytten er rigtig fin, det er mit første ophold her – den kan vi godt bruge en 
anden gang  

Lørdag 12.3. Der er fri starttid, og det finder jeg dejligt afstressende, mens nogle synes at det ikke 
bliver rigtig ”konkurrencepræget” på den måde. Efter morgenmad og oprydning kører vi roligt mod 
Skagen. Jeg ved fra indbydelsen, at vi skal parkere lige ved stævnepladsen, men da jeg forventer at 
skulle dreje til højre ind mod stævnepladsen bliver vi i stedet vist mod venstre??? Vi kører langt ud 
mod Gl Skagen, og standser så og downloader instruktion fra løbets hjemmeside, og ser, at der er 
parkering forskellige steder i Skagen og bustransport derfra (fordi der er for vådt på den planlagte 
parkering). Nærmeste sted er Color Hotel lige i udkanten af byen. På vej tilbage mod landevejen er 
der en som vinker os ind mod en sidevej og fortæller, at der også er busopsamling ude for enden af 
Kanalvej. Bussen afgår kort efter vi har parkeret  

Endelig når vi frem til stævnepladsen. Der er god 
opvarmning på de 1300 meter til start. Den an-
derledes startprocedure gør, at jeg overser de 
løse postdefinitioner, og på vej mod post 1 op-
dager, at jeg løber med en tom definitionsholder 
på armen! Mit løb går dog fint, og jeg ender 
(mod sædvane) i forreste halvdel af feltet!  

 

 

 



 

Side 15 af 18 

Horsens top 3 placeringer på langdistancen i Højengran:  

 D14B nr. 2 Krista L. Lundø 
 H14A nr. 2 Lukas B. Verhelst 
 H21B nr. 2 Martin Lundø 
 D21B nr. 1 Thea L. Thyssen 
 D80A nr. 2 Aase Thyssen 

Vel tilbage på Drengeborg uddelegerer jeg tilberednin-
gen af aftensmad, og efter en god lur kan jeg gå til et 
veldækket bord uden at have rørt en finger – nemt at 
være turarrangør på den måde  

Søndag 13.3. I dag skal vi løbe i Kirkemilen, og nu har 
jeg styr på det med parkeringen – tror jeg. Thomas og 
jeg kommer sent fra Drengeborg, fordi vi lige skal have 
alt i orden i hytten, før vi kører. I dag er der ikke pil mod kanalvejen, så vi kører videre mod byen – 
men hov var der ikke en pil ind til højre? Vi får vendt, kører tilbage, og drejer ind. Bliver flere gange 
vinket længere frem og ender ca. 100 meter fra stævnepladsen Man har lov at være heldig ind-
imellem !! 

I dag glemmer jeg fokus til de første par poster, og ender i den sædvanlige tunge ende. Men det var 
en dejlig tur! 

Horsens top 3 placeringer på mellemdistancen i Kirkemilen: 

 D12A nr. 3 Kristine Skouboe 
 H12A nr. 2 Jonas K. Mikkelsen 
 D14B nr. 2 Krista L. Lundø 
 H14A nr. 2 Lukas B. Verhelst 
 H20B nr. 3 András Kovács 
 D20AK nr. 2 Laura H. Nielsen 
 H21B nr. 2 Martin Lundø 
 D21B nr. 1 Thea L. Thyssen 
 H21AM nr. 3 Rasmus T. Harfot 

Horsens klubområdet på stævnepladsen er tomt, da Thomas 
og jeg når i mål, så vi gemmer madpakken til en pause på 
den lange tur hjemad. Nogle få kørte tilbage til Drengeborg 
for at få et bad før hjemturen, de aflæste måleren, og nu kan jeg så bide negle, mens jeg venter på 
el-afregningen...   

Tirsdag 19.3. Den blev på 1.760 kr., næsten lige så meget som maden, der løb op i 2.260! 

Søndag 20.3.Nu er det på tide at finde en hytte til Nordjysk 2-dages i Svinkløv, 10.-12. marts 2023. 
Måske Hanbohus, Bulbjerghus, eller Bulbjerghjemmet? 
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Det er os, der gør klubhuset rent hver uge 
 

 

 

 

 

 

 

  

Elanor Henriksen 
Laura Holm Nielsen 
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Klubhusrenoveringen kører 
Af Ole Søgaard og Eigil Nielsen 

Som det kan ses ved besøg i klubhuset, er renoveringen kommet godt i gang: 

 gulvet i gangen og det ene toilet er hugget op,  
 køkkenet er fjernet, og når dette læses, er forventningen, at der stort set er klart til monte-

ring af det nye med el, vand og afløb på plads, og gulvet repareret. 
 det gamle loft er demonteret, og der er gjort klar til isolering og det nye trolltekt-loft 
 træværket i loftet er malet gråt 

Efter planen laver vi en ny støvvæg på langs i klublokalet ca. 1. april, og umiddelbart derefter bliver 
loftet i den østlige side demonteret, og klargøringen til det nye går i gang. 

Som tidligere beskrevet i opslag på hjemmesiden og Facebook sker arbejdet primært i dagtimerne:  

mandage kl. 8-13 
tirsdage kl. 8-17 
fredage kl. 8-13 

Men hvis du er forhindret i at komme på de nævnte tidspunkter, så giv lyd om, hvornår du kan. Så vil 
vi få det passet ind/arrangeret. 

Af hensyn til koordineringen vil vi bede dig kontakte Eigil Nielsen og meddele, hvornår og til hvad, du 
vil være med. Meld gerne til på SMS eller mail: mobil 21 70 25 45 / mail: eigil.nielsen@outlook.dk 

 

mailto:eigil.nielsen@outlook.dk
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