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50-års jubilæum

FORORD

REDAKTIONEN

Denne jubilæumsbog, som du kære læser, forhåbentlig vil læse med stor iver, er det
synlige bevis for klubbens 50-årige historie.

Denne bog er blevet til ved, at vi efter bedste evne har gravet i gamle skrifter, klubblade,
protokoller og talt med klubmedlemmer, som har været med hele vejen.

Redaktionen har været igennem mange spændende hjørner af klubbens historie, og
det er resultatet af dette arbejde, du her sidder med. Da Horsens Orienteringsklub så
dagens lys, var der allerede mange aktiviteter med orienteringsløb i byen, som har spor
tilbage til 1950’erne. Dengang foregik transporten på cykel til de omkringliggende skove
for at løbe orienteringsløb.

Da en orienteringsklub og et orienteringsløb består af et utal af delområder, der skal
passe sammen, har vi forsøgt at dele bogen op i passende afsnit for at fortælle klubbens
historie på de enkelte områder.
Stor tak til alle der har hjulpet til med materiale og oplysninger, så denne bog kunne
skrives og stor tak til Grafisk Forum for opsætning og trykning.

Bestyrelsen ønsker med denne jubilæumsbog Horsens Orienteringsklub tillykke med de
50 år.
På forsiden ses 3 versioner af kort over Bjerre skov
Fortid: De første orienteringsløb blev afviklet på kort fra Geodætisk Institut.
Nutid: Klubbens første orienteringskort tegnet efter IOF-kortnorm fremstilles i 1971.
Fremtid: Måske løber vi orienteringsløb med håndholdte elektroniske enheder i fremtiden.
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50-års jubilæum

Der indkaldes til stiftende generalforsamling den 26. januar 1970 på Rytterkroen.
Her ses starten på det der i dag er Horsens Orienteringsklub med forkortelsen Horsens OK.

ORIENTERINGSLØB KOM TIL HORSENS
I sensommeren 1950 kom den erfarne
orienteringsløber Niels Axelsen fra AIK
Vejgaard i Aalborg til Horsens. Han tog
kontakt til HFS’s atletikafdeling, og i løbet af kort tid blev der dannet en orienteringssektion under atletikafdelingen.
Det første løb blev afviklet af den nye klub allerede den
30. september 1951 i Boller med Jørn Mathiesen som
vinder og Jakob Ravn som nr. 3. Herefter fulgte flere
lokale løb i Bjerre, Ølsted og Hansted.
Den nye klub annoncerede afholdelse af kurser i orienteringsløb og arrangerede fællestransport til orienteringsløb. Fællestransporten bestod i, at man mødtes på torvet på et
fastsat tidspunkt og herefter cyklede ud til løbsområdet sammen. I løbet af november
1951 fik klubben 124 nye medlemmer.
1960-1961 opløstes HFS
Atletiks Orienteringssektion.
Den nye klub har arvet juniorpokalen, som i den gamle
klub blev udleveret sidste
gang i 1960. Kærligheden til
orienteringssporten var ikke
rustet helt bort i Horsens-området. I efteråret 1969 mødes
nogle af de gamle orienteringsløbere fra HFS-tiden, og
beslutter at prøve igen. Her
kan bl.a. nævnes Jakob Ravn, Gunnar Poulsen, Knud Erik Christensen, Jørn Mathiesen
og Oscar Madsen.

Der blev afholdt generalforsamling 6. december 1951,
og her besluttede man at melde klubben ind i Dansk
Orienterings-Forbund pr. 1. januar 1952. Allerede 16.
marts i 1952 deltager flere af klubbens medlemmer i
åbne løb, og får flere pæne resultater.
12. oktober 1952 bliver klubben kredsmester i
orienteringsløb i midtjysk kreds, og ugen efter blev
Niels Axelsen dansk mester i oldboys-klassen. Ved
kredsmesterskabet 26. oktober blev Niels Axelsen,
Oskar Madsen og Svend Tønnesen kredsmestre i oldboys-klassen. Klubben arrangerede også åbne løb;
bl.a. i skovene omkring Fakkegrav og på Bjerrelide.

Der sættes annoncer i Horsens Folkeblad, og der blev arrangeret løb i Stensballe, Ølsted
og Bjerre skov. Snart møder der en stor stabil flok op til træningsløb. Ved juletid besluttes det at forsøge at starte en ny klub.

Klubben var meget aktiv både med lokale træningsløb og deltagelse i åbne løb rundt
om i landet. Der blev også arrangeret tur til venskabsklubben i Moss i Norge og til løb i
Schweiz. Desværre rejste den store drivkraft, Niels Axelsen, fra byen i 1954 og omkring

Horsens Orienteringsklub

7

50-års jubilæum

BESTYRELSEN 1970-2019
Stiftet 26. januar 1970
Formand

Kasserer

Næstformand

Sekretær

Best. medlem

1970

Jørn Juel Pedersen

Gunnar Poulsen

Arne Jeppesen

Jørn Mathiesen

Bjørn Carlsen

1971

Jørn Juel Pedersen

Gunnar Poulsen

Arne Jeppesen

Jørn Mathiesen

Bjørn Carlsen

Formand

Kasserer

Næstformand/sekretær

Materielforvanter

Best. medlem

Axel Stobberup

Gunnar Poulsen

Jørn Mathiesen

Steen Nilsson

Hans Linneberg

Axel Stobberup

Gunnar Poulsen

Jørn Mathiesen

Steen Nilsson

Hans Linneberg

Formand

Kasserer

Kommunikat.

Lokaler

Arrangement

Kortudvalg

Træning/inst.

1973

Axel Stobberup

Jens Chr. Sørensen

Svend Wonsild

Finn Sig

Johannes Andersen

Troels Jensen

Ole Storm

1974

Axel Stobberup

Ole Christensen

Svend Wonsild

Finn Sig

Johannes Andersen

Troels Jensen

Cai Skovbjerg

1975

Axel Stobberup

Ole Christensen

Preben Jørgensen

Sven Taylor

Erik Nielsen

Troels Jensen

Cai Skovbjerg

Johannes Andersen

1976

Axel Stobberup

Ole Christensen

Lisbet Ravn

Kjeld Pedersen

Erik Nielsen

Troels Jensen

Poul Holm

Finn Ingwersen

1977

Erik Nielsen

Ole Christensen

Lisbet Ravn

Kjeld Pedersen

Erik Woge

Axel Stobberup

Poul Holm

Per Filskov

1978

Erik Nielsen

Ole Christensen

Lisbet Ravn

Kjeld Pedersen

Erik Woge

Axel Stobberup

Poul Holm

Per Filskov

1979

Erik Nielsen

Ole Christensen

Lisbet Ravn

Roald Pedersen

Erik Møller

Axel Stobberup

Poul Holm

Jørgen Christoffersen

1980

Erik Nielsen

Ole Christensen

Lisbet Ravn

Roald Pedersen

Erik Møller

Axel Stobberup

Poul Holm

Jørgen Christoffersen

1981

Peer Straarup

Ole Christensen

Aase Thyssen

Roald Pedersen

Erik Møller

Axel Stobberup

Leif René Hansen

Lars Sørensen

1982

Peer Straarup

Vita Nilsson

Aase Thyssen

Henning Nikolajsen

Erik Møller

Axel Stobberup

Leif René Hansen

Lars Sørensen

1983

Peer Straarup

Vita Nilsson

Eigil Nielsen

Henning Nikolajsen

Kai Skoubo

Preben Jørgensen

Leif René Hansen

Aase Thyssen

1984

Peer Straarup

Johannes Andersen

Eigil Nielsen

Henning Nikolajsen

Kai Skoubo

Preben Jørgensen

Karsten Knudsen

Aase Thyssen

1985

Preben Jørgensen

Johannes Andersen

Niels Gårdsted

Henning Nikolajsen

Kai Skoubo

Henning Larsen

Karsten Knudsen

Aase Thyssen

1986

Preben Jørgensen

Johannes Andersen

Niels Gårdsted

Karl Ditlevsen

Kai Skoubo

Henning Larsen

Karsten Knudsen

Aase Thyssen

1987

Preben Jørgensen

Johannes Andersen

Niels Gårdsted

Karl Ditlevsen

Kai Skoubo

Henning Larsen

Karsten Knudsen

Tenna Skovby

1988

Preben Jørgensen

Johannes Andersen

Niels Gårdsted

Karl Ditlevsen

Kai Skoubo

Henning Larsen

Karsten Knudsen

Tenna Skovby

1989

Preben Jørgensen

Johannes Andersen

Even Andersen

Karl Ditlevsen

Gunnar Gjermandsen

Troels Jensen

Karsten Knudsen

Eigil Nielsen

1990

Preben Jørgensen

Johannes Andersen

Even Andersen

Svend Aage Sørensen

Gunnar Gjermandsen

Troels Jensen

Karsten Knudsen

Eigil Nielsen

1991

Peer Straarup

Kim Taylor

Even Andersen

Svend Aage Sørensen

Ole Christensen

Preben Jørgensen

Troels Jensen

Eigil Nielsen

1992

Peer Straarup

Kim Taylor

Karin Karlsson

Jette Christoffersen

Kai Skoubo

Troels Jensen

Jørn Egeberg

Eigil Nielsen

1972
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Formand

Kasserer

Kommunikat.

Lokaler

Arrangement

Kortudvalg

Træning/inst.

Ungdomaudvalg

1993

Peer Straarup

Kim Taylor

Karin Karlsson

Jette Christoffersen

Kai Skoubo

Troels Jensen

Jørn Egeberg

Susanne Svendsen

1994

Peer Straarup

Kim Taylor

Karin Karlsson

Jette Christoffersen

Kai Skoubo

Troels Jensen

Jørn Egeberg

Susanne Svendsen

1995

Peer Straarup

Kim Taylor

Svend Aage Sørensen

Jette Christoffersen

Kai Skoubo

Troels Jensen

Jørn Egeberg

Susanne Svendsen

1996

Lars Sørensen

Kim Taylor

Svend Aage Sørensen

Jette Christoffersen

Tove Straarup

Troels Jensen

Jørn Egeberg

Susanne Svendsen

1997

Lars Sørensen

Knud Christensen

Claudia Thomsen

Jette Christoffersen

Tove Straarup

------- -------

Jørn Egeberg

Susanne Svendsen

1998

Lars Sørensen

Knud Christensen

Claudia Thomsen

Ole Mønster

Heidi Koch Pedersen

Tove Straarup

Henning Hansen

Susanne Svendsen

1999

Lars Sørensen

Knud Christensen

Claudia Thomsen

Ole Mønster

Heidi Koch Pedersen

Tove Straarup

Henning Hansen

Susanne Svendsen

2000

Lars Sørensen

Knud Christensen

Claudia Thomsen

Ole Mønster

Jørgen Kristensen

Tove Straarup

Henning Hansen

Susanne Svendsen

2001

Lars Sørensen

Knud Christensen

Britta Pedersen

Ole Mønster

Jørgen Kristensen

Tove Straarup

Henning Hansen

Karsten Stald

2002

Lars Sørensen

Knud Christensen

Britta Pedersen

Veteranklubben

Thor Johannesen

Tove Straarup

Henning Hansen

Karsten Stald

2003

Lars Sørensen

Knud Christensen

Britta Pedersen

Veteranklubben

Thor Johannesen

Mikkel Gandrup

Henning Hansen

Alex Lund Nielsen

Formand

Kasserer

Ungdomsudv.

Best. medlem

Best. medlem

Best. medlem

Best. medlem

Lokaler

2004

Lars Sørensen

Knud Christensen

Henrik Thomsen

Thor Johannesen

Alex Lund Nielsen

Pia Højmark

Henning Hansen

Veteranklubben

2005

Lars Sørensen

Knud Christensen

Henrik Thomsen

Thor Johannesen

Alex Lund Nielsen

Pia Højmark

Henning Hansen

Veteranklubben

2006

Lars Sørensen

Knud Christensen

Henrik Thomsen

Thor Johannesen

Alex Lund Nielsen

Pia Højmark

Henning Hansen

Veteranklubben

2007

Lars Sørensen

Knud Christensen

Henrik Thomsen

Thor Johannesen

Alex Lund Nielsen

Pia Højmark

Henning Hansen

Veteranklubben

2008

Lars Sørensen

Knud Christensen

Henrik Thomsen

Mads Mikkelsen

Alex Lund Nielsen

Pia Højmark

Charlotte Purup-Nielsen Veteranklubben

2009

Lars Sørensen

Knud Christensen

Kim Højmark

Mads Mikkelsen

Alex Lund Nielsen

Flemming Thyssen

Charlotte Purup-Nielsen Veteranklubben

2010

Lars Sørensen

Kim Taylor

Kim Højmark

Mads Mikkelsen

Alex Lund Nielsen

Flemming Thyssen

Charlotte Purup-Nielsen Veteranklubben

2011

Lars Sørensen

Kim Taylor

Mads Mikkelsen

Per Mønster Jørgensen Runa Iversen

Flemming Thyssen

Charlotte Wilsky

Veteranklubben

Formand

Kasserer

Ungdomsudv.

Træning/instr.

Best. medlem

Best. medlem

Best. medlem

Lokaler

2012

Lars Sørensen

Kim Taylor

Mads Mikkelsen

Britta Ank Pedersen

Runa Iversen

Flemming Thyssen

Per Mønster Jørgensen Veteranklubben

2013

Lars Sørensen

Kim Taylor

Mads Mikkelsen

Britta Ank Pedersen

Trine Ravn

Flemming Thyssen

Per Mønster Jørgensen Veteranklubben

2014

Thomas Kokholm

Ole Søgaard

Mads Mikkelsen

Britta Ank Pedersen

Trine Ravn

Tage Baun

Per Mønster Jørgensen Veteranklubben

2015

Thomas Kokholm

Ole Søgaard

Mads Mikkelsen

Britta Ank Pedersen

Trine Ravn

------- -------

Per Mønster Jørgensen Veteranklubben

2016

Thomas Kokholm

Ole Søgaard

Mads Mikkelsen

Britta Ank Pedersen

Trine Ravn

Frank Krog Jensen

Per Mønster Jørgensen Veteranklubben

2017

Thomas Kokholm

Ole Søgaard

Mads Mikkelsen

Britta Ank Pedersen

------- -------

Frank Krog Jensen

Per Mønster Jørgensen Veteranklubben

2018

Thomas Kokholm

Jette Buhl Steffensen

Mads Mikkelsen

Tommy Jakobsen

Ole Søgaard

Frank Krog Jensen

Per Mønster Jørgensen Veteranklubben

2019

Thomas Kokholm

Erik Warncke

Mads Mikkelsen

Tommy Jakobsen

Ole Søgaard

Frank Krog Jensen

Per Mønster Jørgensen Veteranklubben
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HORSENS OK’S FORMÆND I 50 ÅR

Horsens Orienteringsklub

Jørn Juhl
1970

Axel Stobberup
1971-1976

Erik Nielsen
1977-1980

Peer Straarup
1981-1985

Preben Jørgensen
1986-1990

Peer Straarup
1991-1995

Lars Sørensen
1996-2013

Thomas Kokholm
2014-
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KLUBHUSET

var forbi. Bestyrelsen tog kontakt til kommunen, og allerede i december 1973 kom der et
positivt svar, og nu stod man altså med et klubhus, der var tæt på byen, midt i skoven,
billigt (ingen husleje), og passende i størrelse. Selv om huset ikke kunne anvendes uden
en større ændring, så var klubbens bestyrelse klar til opgaven med ombygning af pavillonen i Åbjergskoven, så den kunne passes ind i klubbens aktiviteter.

Kort tid efter orienteringsklubbens start i 1970 var bestyrelsen
på udkig efter et klubhus. Allerede i 1972 fik man gennem det
kommunale Fritidsnævn stillet et lokale til rådighed på den nu
for længst nedlagte Allégade skole, og lokalet skulle deles med
musik- og ungdomsforeningen.

Oprindelig var der i Åbjergskoven et traktørsted, som blev åbnet af Johanne og Peter
Nielsen i 1918. Det blev populært, og traktørstedet flyttede derfor i 1920 til en af Bygholm Gods’ tidligere jagthytter – der, hvor man nu finder klubhuset. Der blev anlagt
en skibsbro ved indgangen til skoven, hvorfra ”Svanen” sejlede folk ud til traktørstedet. Det var en jolle med overdækning. I 1939 blev ”Svanen” udskiftet med en større
og lukket båd, der hed ”Sneppen”. Båden sejlede fra Kystens Perle til Traktørstedet i
Åbjergskoven.

Dette forslag blev hurtigt afslået, og en ny mulighed opstod i det gamle vandværk i Egebjerg. Her var skoven lige uden for døren, men planerne blev desværre aldrig til noget,
og vandværkets gamle bygninger blev desuden nedlagt og fjernet. Ej heller et forslag om
brug af Firmaunionens bygning på Fussingsvej og senere i Firmaunionens nye bygning
bag Raachmanns fabrikker på Hattingvej blev ført ud i livet.

Efter krigen blev en ombygget tysk barak opstillet som traktørsted, og en restauratør Rasmussen kom til i 1955. Han indstillede driften med udflugtsbåden, og lejede i
stedet robåde ud. Men i begyndelsen af 1973 var det altså slut med et traktørsted i
Åbjergskoven.

I 1973 opstod der rygter omkring den mangeårige pavillon i Åbjergskoven. Den daværende lejer af pavillonen ville ikke forlænge lejemålet med kommunen, når 1973-sæsonen

Orienteringsklubben overtog hurtigt pavillonen. Der blev nedsat et klubhusudvalg, som
skulle stå for arbejdet med at gøre huset brugeligt for orienteringsklubbens medlemmer.
Huset trængte til en kærlig hånd efter de mange år som traktørsted og de sidste år med
manglende vedligeholdelse. Der var ikke indlagt lys i huset og dermed heller ikke varme.
Toilet- og kloakforhold var primitive. Allerede et halvt år efter var der sket store forbedringer, og den 1. juni kunne der holdes indvielse, hvor alle byrådsmedlemmer var inviteret.
Der var i de følgende måneder lidt stille omkring klubhuset, idet de fleste af klubbens
medlemmer var stærkt engageret i verdensmesterskaberne i 1974 og i klubbens afvikling
af De Nordiske Mesterskaber i 1975.
Dog blev der tid til fornyelse af den udendørs belægning på p-pladsen. Denne belægning blev betalt til en vognmand med ”en halv abe”. Der blev også opsat 2 primitive
brusere.
I september 1976 blev de første forsøg med tirsdagsklubaftener prøvet af, og det blev så
stor en succes, at der i de følgende måneder samme år blev nedlagt et lyskabel, således
man kunne få lys i huset. Samtidig blev kommunen ansøgt om tilskud til en ombygning med blandt andet toilet- og badefaciliteter. 1977 gik med forberedelserne til den
store omgang i huset. I september blev taget repareret for 17.000 kr., som kommunen
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Desværre blev huset ofte besøgt af uvedkommende. Det mest ødelæggende indbrud
fandt sted i 1988, hvor en varebil blev kørt direkte igennem muren, hvor brændeovnen
stod. Bilen blev kilet ind i huset, og kunne ikke køre fra stedet, og det var heldigt nok,
fordi bilen bar faktisk taget. Taget blev afstivet af Falck, og bilen kunne frigøres fra sin
midlertidige ”garage”. En stor istandsættelse af huset blev sat i gang, og hurtigt lignede
det sig selv igen.
1983 blev der stillet forslag om en udvidelse af klubhuset, men forslaget blev stillet i
bero. Flere store elmetræer ved huset blev fjernet, og skolebørn tilplantede området
ned mod søen. I 1987 blev kælderen istandsat til brug for opbevaring af materiel. Nyt
gulvtæppe blev lagt i 1988 og i 1989 kom der atter forslag om en udvidelse af klubhuset
i Åbjergskoven. Medlemstallet var nu steget til ca. 250.
90’erne forblev en forholdsvis stille periode for klubhuset. Ganske vist blev der foretaget gode og fornuftige forbedringer, men de store ændringer blev det ikke til. Men flere
gange fremkom ønsker og tanker om en udvidelse af klubhuset, uden at disse strøtanker
dog resulterer i konkrete planer.
Med jævne mellemrum blev der dog foretaget forbedringer i huset.
Her skal nævnes
• 1989 Ny tilbygning til materiel og lys i kælder.
• 1990 Malet ind- og udvendig.
• 1992 Møbler bliver brændemærket på grund af flere indbrud.
• 1993 Der lægges fliser rundt om huset.
• 1994 Halvtag ved bagudgangen og udskiftning af nøgler.
Atter et forslag om udvidelse.
• 1995 Materielrummet indrettes til opholdsrum for ungdomsløberne.
Der opstilles i stedet en skurvogn til materiel. Der installeres nyt komfur
og emhætte.
• 1997 Skurvognen afløses af et nyt materielrum, og baderummene forbedres.
• 1999 Skovkarlene opsætter ny flagstang.
• 2000 Stole fra Told og Skat.
• 2001 Igen, igen forslag om udvidelse af huset.
• 2002 Veteranerne overtager den daglige vedligeholdelse af klubhuset.
• 2002 Udendørs borde og bænke repareres.
• 2005 Nøgler og nøglesystem udskiftes.
• 2005 Der nedlægges flere fliser omkring huset.

bevilgede, og der blev installeret brændeovn. Samtidig blev borde og bænke udenfor
istandsat. Kommunen bevilgede yderligere 60.000 kr. til ombygningen af klubhuset, på
betingelse af at medlemmerne selv udførte arbejde for 24.000 kr. Desuden modtog klubben tilskud til byggeriet fra blandt andet Hede Nielsens Fond.
Arbejdet gik i gang i løbet af foråret 1978, og i juni kunne man holde rejsegilde, og til generalforsamlingen 1979 kunne der fremlægges forslag til funktion af Horsens OK’s klubhus, herunder klubhusvagtplan og nøgleplan, samt et forslag om rengøringspersonale.
Det ombyggede klubhus blev officielt indviet den 31. august 1979. 15 gæster, her i
blandt borgmester Holger Sørensen, og 75 medlemmer deltog, og til lejligheden havde
Niels Gaardsted (tidligere medlem og første redaktør af Udløberen) skrevet en sang, og
han havde ligeledes fremstillet det skilt, som i de kommende 27 år skulle pryde husets
endevæg ud mod vejen. Den samlede pris for ombygningen af huset blev på 115.000 kr.
I det følgende år var der stille omkring klubhuset forstået på den måde, at det nu fungerede godt som klubbens samlingspunkt. Rengøringen var lagt i faste rammer, og vedligeholdelsen blev varetaget af klubhusudvalget på bedste vis. Klubhuset dannede ramme
om de aktiviteter, som vi i dag kender som tirsdagsaftener, møder af en hver art, ungdomsaktiviteter, vintertræningsløb, kurser, ungdomsklubfest og træningsudgangspunkt.
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sted den 12. april 2008. Og efter en kraftig rengøring dagene op til denne dag kunne
byens borgmester Jan Trøjborg sammen med bestyrelsen og 70 medlemmer glæde sig
over udvidelsen og ikke mindst over det flotte resultat. På samme tid kunne Knud Erik
Christensen sætte det nye skilt på husets gavl; et skilt som han selv havde snittet og
malet hjemme på sit værksted.

Som man kan fornemme, har en udvidelse af klubhuset i mange af de foregående år været et stort ønske. Der blev arbejdet ihærdig med projektet, og her
følger en oversigt over tiltag i den retning
• Maj 2001 Første forsigtige følere sendes til kommunen.
• Maj 2002 Ansøgning sendes til kommunen.
• Nov. 2002 Der afholdes et møde med kommunen.
• Maj 2004 Kommunen ansøges om tilskud til en udvidelse.
• Aug. 2004 Afslag på økonomisk støtte.
• Mar. 2005 Vejle Amt inddrages.
• Jun. 2005 Kommunen betænkelig, da klubhuset ligger for tæt på skrænten.
• Jul. 2005 Kommunen ændrer mening.
• Aug. 2005 Der kommer godkendelse fra Vejle Amt.
• Ult. 2005 Spørgsmål til kommunen om vi selv må stille med arbejdskraft.
• Apr. 2006 Der rykkes for et svar ved kommunen.
• Apr. 2006 Der rettes en henvendelse til borgmester Jan Trøjborg.
• Aug. 2006 Byrådet godkender en udvidelse, og borgmester Jan Trøjborg lover
		 samtidig, at man vil se positivt på et tilskud til byggeriet. Klubhuset lejes
		 af kommunen for en 20-årig periode.
• Ult. 2006 Der bevilges 50.000 kr. fra Horsens kommune.
• Pri. 2007 Tegninger udarbejdes af en styregruppe, som skal stå for byggeriet.
• Jun. 2007 Udvidelsen påbegyndes.

Den sidste større ændring af klubhuset fandt sted i efteråret 2018. Harvy Ilsøe havde
længe talt for at omdanne den udendørs overdækning, således at vi kan opbevare
klubbens materiel samlet på et sted. Kommunen og bestyrelsen sagde ja, og i løbet af
et par måneder var tilbygningen lukket og vi kunne flytte materiel fra en gård i Nebel til
klubhuset.
I 2018 kunne det hyggelig klubhus fejre 100-års jubilæum. Mange af husets
detaljer er fra den tid, og må det her være tilladt at fremføre et ønske for husets
fremtid:
Undgå at misrøgte husets dna, som vi holder så meget af, og som vi op gennem årene
har værnet om. En modernisering skal ske med omtanke og i behørig hensyntagen til
husets alder. Det fortjener huset, og det fortjener husets brugere, også dem i fremtiden.
Med håbet om at I vil behandle huset som fortjent i tiden fremover, sender jeg klubbens
medlemmer et stort tillykke med 50-års dagen.

Der blev lavet en tidsplan for
færdiggørelsen af klubhuset.
Sådanne planer har det ofte
med at skride, men som
så ofte før viste klubbens
medlemmer stor offervilje og
stor arbejdsgejst. Klubhuset
blev blandt andet beklædt
indvendigt med overskuds
træ fra Verdensmesterskaberne i 2006.
Godt et halvt år senere kunne de nye omgivelser tages
i brug. Bestyrelsen besluttede, at indvielsen skulle finde
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MATERIEL
Materielforvalteren har altid været en central person i klubben,
da det jo er vigtigt at vide, hvor udstyret kan afhentes til næste
arrangement.
Materiellet har haft plads mange steder i private kældre og garager, og først i 1984 blev
der afsat plads i klubhuset til udstyret. Men i takt med at klubben arrangerede flere og
større løb, blev der igen behov for ekstern plads. Udstyret som ikke kunne være i klubhuset, blev igen opbevaret eksternt i lader og staldbygninger, der ikke blev anvendt til
landbrug mere.
I efteråret 2018 lykkedes det at få lov til at inddrage halvtaget mod vest på klubhuset til
materialerum. En del veteraner med Harvy Ilsøe i spidsen fik i løbet af kort tid etableret et
fint depotrum, hvor alt vores eksternt opbevarede materiel kunne være, og i november
var alt materiel på plads under eget tag.
I dag har vi kun IT- og SI-udstyr opbevaret eksternt, nemlig ved henholdsvis Allan
Skouboe (IT), Kai Skoubo (gl. SI) og Per Mønster (nyt SI).

Materielforvaltere
Steen Nilsson

1971

apr.  1973

Knud Erik Christensen

maj 1973

mar. 1984

Finn Christensen

apr. 1984

jan.  1993

Jørgen Skovby

feb. 1992

dec. 1997

Karsten Stald

jan. 1998

jan.  2016

Varetaget pt. af bestyrelsen

feb. 2017
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ORIENTERINGSKORT I HORSENS OK GENNEM 50 ÅR
placeret ved, var ikke altid at finde på kortet, og ofte var indprikningerne meget unøjag
tige. Det var det grundlag, man havde, og generelt var der tilfredshed med tilstanden hos
de fleste.

Inden vi kommer til Horsens Orienteringsklubs fødsel i 1970,
blev der på mange fronter dyrket orienteringsløb. Derfor først
lidt baggrundsviden om orienteringskortets historie op til 1970.

Nytænkning kom på banen midt i 60’erne, hvor et par talentfulde orienteringsbrødre i Viborg besluttede, at der burde
gøres noget for at forbedre konkurrencevilkårerne. Leif og
Flemming Nørgaard lavede et nytegnet kort over Hald Ege i
1966 til et løb. Flemming var uddannet kartograf, hvorfor han
havde en optimal baggrund for korttegning.

Først og fremmest var det inden for militæret, der blev løbet orienteringsløb, men også
i mange ungdomsorganisationer blev orienteringssporten dyrket med stor interesse.
Pionererne inden for organiseret orienteringsløb, der kan henføres til sidst i 40’erne,
stammer også primært herfra.
Man anvendte dengang Geodætisk Instituts kortmateriale. Her var det i starten det
såkaldte Atlasblad i målestok 1:40000, der blev mest brugt. I samme periode fandtes
der også et kort i målestok 1:20000. Det såkaldte målebordsblad. Mange mente dog,
det blev for let med et kort i så stort en målestok. Der gik dog ikke mange år, før man
erkendte, at det var bedre at anvende målebordsbladet.

Kortet blev modtaget med nogen skepsis, men efter løbet
var man klar over, at dette måtte være fremtiden. Flemmings
indsats for at komme hertil gjorde, at næsten alle løb efterfølgende blev løbet på kort efter hans idéoplæg. Norge og andre store orienteringslande,
arbejdede parallelt med Flemming på at fremstille et kort, der ville forbedre orienteringssportens vilkår. Nytænkende kortfolk stak hovederne sammen, og der blev enighed om
en ”kortnorm”, som blev grundlaget for de kort, der bruges ude i den store verden op til
i dag.
Nu kommer vi så til Horsens Orienteringsklubs fødsel
Den nye ”kortnorm” fandt også vej til den nystartede Horsens Orienteringsklub. Klubben var heldig, at den nyvalgte formand Axel Stobberup, havde en lignende uddannelse
som Flemming Nørgaard. Man blev i bestyrelsen enige om at slippe Axel løs ude i Bjerre
Skov. En andet af klubbens medlemmer, Knud Erik Christensen, som også var meget
aktiv i forbindelse med klubbens opstart i 1970, hjalp Axel med rekognosceringen.
For at fremstille et kort skulle der fremstilles et grundmateriale. Det bestod som regel af
en kombination af et skovkort, hvis et sådan fandtes, og et målebordsblad fra Geodætisk Institut. Der blev så lavet en slags film af det sammensatte grundmateriale, som der
efterfølgende blev taget et lystryk af. Der blev tapet en klar tegnefilm over grundkortet,
hvorefter man var klar til at gå i skoven med farveblyanter og kompas. Rekognosceringsarbejdet dengang tog omkring 50 timer/km2 og rentegningen ca. det halve.

Disse kort blev anvendt helt op til slutningen af 60’erne ofte klæbet op på en papplade med selvklæbende plast klæbet over. Ved lokale træningsløb kunne man så tegne
banerne ind med en spritskriver og genbruge kortet næste gang, der var træningsløb i
skoven. Det sparede man mange penge ved. Alternativt skulle man ned til boghandleren
og købe et nyt målebordsblad, når man skulle til træningsløb. Det siger sig selv, at løbene dengang bar præg af megen slump og tilfældigheder. Detaljerne som posterne blev
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Knud Eriks baggrund som slagter, samt et kursus hos Axel, gjorde ham i stand til at
placere de rigtige ”snit”. Axel rentegnede kortet, hvilket dengang foregik ved hjælp af
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tuschpenne, raster og skalpel. Arbejdet foregik over et
lysbord. Bjerrekortet var klar til klubbens første åbne løb i
1971. Og sidenhen er det gået slag i slag.

gennemgang af kortarbejdet i Horsens OK, er lavet af Ole Christensen, som også har
været en af dem der gik forrest i forbindelse med klubbens korttegningsarbejde, og det
har han gjort lige siden klubbens stiftelse og op til for et par år siden.

Udviklingen inden for korttegningen de første år gik mest
med at forbedre grundmaterialet, så tiden i skoven kunne
minimeres. Ikke mindst da klubben påtog sig det store arbejde med at arrangere De Nordiske Mesterskaber i 1975,
blev det virkelig aktuelt.

Som årene er gået er
der naturligvis fortsat
blevet arbejdet med at
optimere korttegningen. Flemming Nørgaard var den første
i Danmark, der begyndte at tegne O-kort
på computer. Det
første kort blev tegnet
i 1990, og herfra gik
det stærkt. I dag bliver
alle orienteringskort
tegnet på computer. I
Horsens OK blev det
første computertegnede kort lavet af Troels
Jensen i 1994. Det blev tegnet på MacIntosh i programmet Illustrator, som han for øvrigt
stadig bruger – dog i en nyere version. Efterfølgende er de fleste kort tegnet i programmet O-Cad, et program specielt udviklet til tegning af o-kort. Det skal også med, at rigtig
mange af klubbens kort er tegnet af Steen Frandsen fra Viborg Orienteringsklub. De
fleste gange i samarbejde med Ole Christensen. En stor tak til Steen for det!

Et af klubbens nye medlemmer, Troels Jensen, der var
kommet fra St. Binderup i Nordjylland for at studere på Ingeniørhøjskolen i Horsens, og samtidig havde stor interesse i korttegning, blev inddraget i arbejdet. Grundmaterialet
man startede ud på, viste sig at være ret dårligt, hvilket
betød et tidsforbrug, der ville sprænge tidsplanen.
Troels registrerede, at der fandtes en maskine til fotogrammetrisk udtegning på Ingeniørhøjskolen. Der var umiddelbart ikke nogen, der havde den store interesse i at bruge
maskinen. Den var skabt til korttegning, og blev allerede brugt i Norge og Sverige til udtegning af grundmateriale for fremstilling af O-kort. Så hvorfor ikke prøve at gå denne vej.
Troels lærte, med hjælp fra en landmålingslærer, at bruge maskinen. Skolen var meget
imødekommende, og vi fik den fulde rådighed til at bruge maskinen i et helt år. Flemming
Nørgaard havde i øvrigt brugt en lignende maskine i en periode han arbejdede i Norge,
så han sagde god for ideen.
Troels og Ole C. gik i gang med arbejdet, og det viste sig at være en kæmpe hjælp, der
virkelig satte gang korttegningen. Det kan oplyses, at der blev brugt ca. 2400 timer til
rekognoscering i skoven, 1450 timer til rentegning og der blev kørt 15000 km. Arbejdet
blev udført af Axel Stobberup, Troels Jensen, Ole Christensen, Knud Erik Christensen,
Preben Jørgensen og Johannes Andersen – alle er fortsat medlemmer af klubben. Samlet blev der tegnet ca. 50 km2 kort. Det store kortmateriale betød, at klubben fik tildelt
mange store arrangementer efterfølgende, eller sagt på en anden måde – Horsens OK
var kommet på danmarkskortet i orienteringskredse.

Udviklingen fortsatte, og ikke mindst fik man de såkaldte COWI-kurver. Nu skulle man
stort set ikke rette kurver under rekognosceringen. Danmark var blevet højdescannet
med en ækvidistance på 0,625 m, og da de fleste kort i Danmark er tegnet med en
ækvidistance på 2,5 m betyder det, at man anvender hver fjerde kurve. Kurven med
ækvidistancen 1,25 m bruges til hjælpekurver.
Ud over kurverne fra COWI er der i dag også mulighed for at få en såkaldt Hill-shade,
der antyder både veje og grøfter i et skyggebillede. Disse detaljer, som giver et godt
billede af specielt grøftesystemet, kan påføres grundkortet, så opgaven under rekognosceringen ofte kun bliver at konstatere, om Hill-shade billedet viste, det man forventede.
Det gør det oftest!! Hvad bliver det næste, vi skal opleve indenfor korttegningen?

For ikke at fortsætte en lang opremsning af alle de mange kort klubben sidenhen lavede,
henvises der til menuen på klubbens hjemmeside, under punktet ”Klubben”, herfra
videre til ”Klubbens kort” og til sidst ”Kort gennem tiderne”. Den meget fyldestgørende
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INGEN ORIENTERINGSLØB UDEN EN SKOV

jeg have fat i DOF’s terminsliste, hvor jeg kan se, hvornår diverse DM’er og JFM’er er
fastlagt for at få dem lagt ind. Det er besluttet, at Horsens OK ikke har lørdagsløb i de
weekender, hvor der er DM’er og JFM’er i Jylland og på Fyn, for ikke at konkurrere med
de klubber, der afvikler disse arrangementer. Selvom der er DM’er på Sjælland har vi
altså stadig lørdagsløb.

I Horsens OK har vi ca. 60 o-løb om året. De fordeler sig på
enten lørdagsløb eller tirsdagsløb. Dertil kommer Night Champ,
skoleorientering, åbne løb og mange andre o-løb, så når året er
omme, ligger vi vel på omkring 90 løb. Fælles for dem alle er, at
vi skal bruge en skov til vores aktiviteter.

Når alt dette er lagt ind, skal de resterende huller udfyldes. Her er jeg nødt til at bruge de
private skove først for ikke at komme i problemer med jagtsæsonen. Først herefter fylder
jeg ud med statsskove og kommunale skove.

Vi er heldigvis så heldige her i Horsens, at vi har en del skove i kommunen og dens opland. Skovene er opdelt i 3 kategorier; i statsskove, kommunale skove og private skove.

Jeg har det princip, at der helst skal gå 1 måned mellem løb i den samme skov, for ikke
at overbelaste den.

Statsskovene var før i tiden opdelt i A- og B-skove. I A-skove må der foregå friluftsaktiviteter, hvorimod B-skove betyder ”beskyttede skove”, hvor det er meget svært at få en
tilladelse, hvis man ikke ligefrem skal afholde et DM eller VM. For nogle år siden blev det
besluttet, at B-skovene skulle udgå og erstattes af det, man kalder ”stille skov”, efterhånden som man lavede nye driftsplaner over B-skovene. Velling/Snabegård er stadig en
B-skov, men skulle gerne blive en stille skov i 2021.

Når jeg så selv synes, at terminslisten ikke kan blive ret meget anderledes, bliver den
gennemgået i træningsudvalget, og bliver rettet til, og så kan jeg så småt begynde at
søge skovtilladelser.

En stille skov må vi gerne bruge til et lørdagsløb, også kaldet et meddelelsesløb (op til
150 deltagere). Hvis det er et åbent løb (over 150 deltagere), gælder der andre regler.
Boller Nederskov, Boller Overskov og Klokkedal var før i tiden B-skove, men i dag er det
kun Klokkedal, der er B-skov.
Vi har heldigvis en del private skove, som vi også må bruge til vores aktiviteter. I de private skove er det især jagtsæsonen, man skal være opmærksom på, hvilket vil sige fra
16. maj til 16. juli og igen fra 1. oktober til 31. december. Tager man lidt mod vest, hvor
kronvildtet lever, starter jagtsæsonen allerede 1. september.
Med det i baghovedet begynder man så småt at lave næste års terminsliste. De første to
måneder foregår fra klubhuset i skoven rundt om Bygholm Sø og i Bygholm Park.
Herefter kommer der er større puslespil med at lave terminslisten for resten af året. Først
lægger jeg de faste ting ind, såsom Nordjysk2dages, Påskeløb, Divisionsmatcher, åbne
løb som Horsens OK selv afholder, samt hvad der ellers kan være. Så får jeg en plan
fra ungdomsudvalget (tirsdags- og torsdagsløb), som så bliver lagt ind. Derefter skal
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I oktober bliver der hængt en liste op i klubhuset over de dage i januar og februar, hvor
der er lørdagsløb fra klubhuset, og så er det jo meningen, at man kan skrive sig på til at
lave et af løbene. I den forbindelse vil jeg opfordre nybegyndere, der kunne tænke sig at
lave et lørdagsløb, at skrive sig på. Så skal jeg nok finde en, der vil hjælpe dig/jer i gang.

I statsskovene søger man i dag via deres hjemmeside, når det er meddelelsesløb
(under 150 deltagere), så det er meget nemt. Mange af de private skovejere skriver
jeg et almindeligt brev til (har ikke deres e-mailadresser), at vi gerne vil have lov til at
komme den og den dato, hvor mange vi ca. bliver, og for det meste giver det ingen
problemer.

I januar bliver terminslisten for resten af årets hængt op i klubhuset, hvor man kan skrive
sig på til at lave et, eller flere af løbene.

Når jeg efterfølgende har snakket med de private skovejere, er en af de ting, de går
meget op i, om der er pænt og ryddeligt, når vi forlader området, og det er vi altid
blevet rost for. Så fjern alt affald, også selv om det ikke er os, der har smidt det, for vi
får skylden for det alligevel. En anden ting, som I måske ikke går og tænker over, er at
bare for at få lov til at løbe i Nim skov, som er en privat skov, skal jeg have tilladelser
fra flere end 20 lodsejere, men så har man jo også noget at lave i de lange vinteraftener i januar.

Horsens Orienteringsklub

Terminslisten er også lavet på sådan en måde, at jeg om efteråret prøver at bruge de
skove, der ligger nærmest på Horsens, da posterne helst skal samles ind inden det
bliver mørkt.
HUSK PÅ – LØRDAGSLØB ER NOGET, VI LAVER FOR HINANDEN!
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UDLØBEREN - ET KLUBBLADS UDVIKLING

derfor præsenterede Axel i slutningen af 1971 et lille blad på 12 sider med ”Horsens
O.K.” på forsiden.

”Klubbens Ledere har længe savnet et Middel til at komme i bedre Kontakt
med Medlemmerne. Da Klubben var mindre var det betydeligt lettere. Da lærte
vore faa Medlemmer hurtigt hinanden personligt at kende og det var let for
Bestyrelsen at komme paa Talefod med det Enkelte Medlem. Men efterhaanden
som Klubben er vokset, er Vanskelighederne for det intime Samarbejde mellem
Ledelse og Medlemmer ogsaa vokset.

På side 2 skriver Axel om formålet: ”…meningen med dette lille skrift er dels at kaste et
blik tilbage på det forløbne år og dels være forløber for et klubblad”. Og det blev det! Allerede fra ”det første beskedne klubblad”, som Axel selv senere kaldte det, var linjen lagt.
Gode fotografier fra klublivet og fra løbene, beretninger fra gennemførte arrangementer
og løb samt oplysninger om fremtidige løb og arrangementer, og ikke mindst debatindlæg og -svar. Alt sammen trykt i offset, og ikke, som det ellers var normalen dengang,
duplikeret eller fotokopieret.

Dette forhold vil kunde bedres med et Maanedsblad der er obligatorisk for alle
Klubbens Medlemmer. I Medlemsbladet kan Medlemmerne blive underettet om
Resultaterne i Turneringer, Holdkampe og Matcher. Dette vil i høj grad stimulere
Interessen blandt Medlemmerne til at gøre en Skaklig Indsats for Klubben. Ligeledes vil der kunne agiteres for Tilslutning til kommende Arrangementer. Der
vil kunde gives til Medlemmerne Indsigt i hvorledes de forskellige Turneringer
er bygget op. For de Medlemmer der blot deltager i Klubbens egen Turnering,
samt for vore passive Medlemmer, kan det ogsaa have Interesse at blive holdt
underrettet om Klubbens øvrige Virksomhed.”

Tak til Axel for at have født idéen om et klubblad og selv vise kursen mod, hvordan bladet skulle være i såvel indhold som form.
I bladet annoncerede Axel også efter nogen, som ville fortsætte:
”Vi skulle gerne føle dette blad som et KLUBBLAD til jævnlig kontakt medlemmerne imellem, derfor vil vi høre fra dig hvis du kan tænke dig at arbejde med den lille sag!!!”

Ovenstående er uddrag fra det første klubblad i 1945 fra Skakforeningen Østerbro Arbejder Skakklub.
Det var denne situation Horsens Orienteringsklub var havnet i ved slutningen af 1971.
Klubben var et par år inden blevet gendannet og etableret som en selvstændig sportsklub med egen bestyrelse. Man var blevet optaget i Dansk Orienterings-Forbund under
Danmarks Idrætsforbund. Medlemstallet steg hurtigt, og man havde i 1971 rundet 100
medlemmer. Jeg blev selv medlem nr. 110 i foråret 1971.
Det var dengang, hvor kommunikationen i landets sportsklubber og foreninger fortrinsvis
skete via mund-til-mund-metoden. Enkelte orienteringsklubber var dog begyndt at udsende et trykt klubblad. De var af varierende kvalitet – de fleste fotokopierede, men også
enkelte offsettrykte, som giver den bedste kvalitet.
Som så meget andet i klubhistorien begynder historien om klubbladet med Axel
Stobberup. Som formand var Axel røget ind i problemet med at få videreformidlet al den
information, man som klubformand modtager fra forbund, kommune, andre klubber
og ikke mindst fra nøglepersonerne i egen klub. Mund-til-mund-metoden er god i små
sammenhænge, men den har sin begrænsninger, når medlemstallet når over de 50. Så

Horsens Orienteringsklub

Klubblad nr. 1 (tilføjet af redaktøren)

19

50-års jubilæum

godt, hvis man har evnerne!” Men han inviterede mig da med til udarbejdelsen af det
næste blad.

Heldigvis meldte Inga Hauge og Niels Gaardsted sig som redaktører. Hvem husker ikke
de morsomme og meget karakteristiske forsidetegninger med Niels’ umiskendelige
streg. Inga og Niels fortsatte indtil generalforsamlingen i januar 1973, hvor klubbens
medlemmer vedtog klubbens udvalgsopdelte struktur. Her kom klubbladet ind under
Kommunikationsudvalget, der fik Svend Wonsild som formand.

Inden jeg mødte op i Svends lejlighed på Vitus Berings Plads, syntes jeg, at jeg skulle starte min involvering i bladet med noget originalt, når nu han havde udfordret mig
med hensyn til det med evnerne. Jeg havde en kammerat fra Hornsyld, Jan Lindegaard
Christensen, eller Jan ”Skomager”, som han hed. Han var dengang også med i klubben,
havde deltaget i åbne løb, og jeg havde arrangeret flere træningsløb sammen med ham.
Sammen med ham ville jeg finde et godt og rammende navn til klubbladet. Vi havde jo
set, at andre klubber var begyndt at kalde deres klubblade noget, som havde noget med
orienteringssporten at gøre: West-Nyt, Snabposten, PAN-Posten, Kompasrosen osv. Vi
var enige om, at vores klubblad ikke bare skulle hedde ”Horsens OK”, men hvad skulle
det så hedde?

Tak til Inga og Niels for at samle tråden op fra Axel. Alle der har prøvet dét, ved at det
ikke er ligetil. Og tak for de sjove tegninger.
Svend boede i en studielejlighed på Vitus Berings Plads, og han havde fået sin nabo
i værelset ved siden af, Søren Westergaard, til at hjælpe med bladet. Søren var også
aktiv i klubben. Svend Wonsild kunne altid ses rundt om til løb med et fotografiapparat
i hånden. Han tog mange og gode billeder til dokumentation af klublivet, og de bedste
kom i klubbladet. Efterfølgende redaktører af bladet har ofte sendt gode tanker til Svend;
for man kunne altid sidde og bladre de gamle fotoalbums igennem, når man lige stod,
og manglede et billede til en artikel i bladet. Og hvis ikke man kunne finde et billede, så
kunne man altid finde en rammende tegning i den samling, som Svend havde opbygget
gennem mange års udklip fra blade, aviser og magasiner.

Mange forslag kom på bordet. Jeg kan huske et par af dem: ”Slugten”, ”Stien” og ”Kursen”, men da Jan pludselig foreslog ”UDLØBEREN” var jeg ikke i tvivl: Det skal bladet
hedde. Det kombinerer en terrænbeskrivelse fra skoven med et klubblads funktion i
klublivet. Jeg fik associationer til ”budbringeren”, der løber ud med budstikken med
meddelelser om stort og småt til borgerne. Og når Axel havde kaldt det første blad for
en ”for-løber” for et egentligt klubblad, så falder det lige for at dette klubblad får navnet
”Ud-løberen”. Heldigvis var Svend med på ideen med det samme, og det første klubblad, som jeg var med til at sætte op, bar navnet ”UDLØBEREN” – og med det nye navn
havde klubbladet fundet sin form fra Axels første hæfte til et fyldigt blad i et imponerende
layout og med et indhold, som både afrapporterede begivenheder og gjorde kommende
arrangementer tillokkende for nye til at deltage.

Svend Wonsild var redaktør med dén
indfaldsvinkel, at hvis vi alligevel skal lave
et klubblad, så kan vi lige så godt lave det
ordentligt. Svend er et ordensmenneske,
og det kom klubbladet til gode. Jeg har fra
mange andre klubber hørt bemærkninger
om, at Horsens Orienteringsklubs klubblad jo var helt professionelt lavet – både
med hensyn til indholdet og formen. Det er
Svends fortjeneste.

Jeg lavede klubblad sammen med Svend et par år. Mogens Straarup kom også med i
redaktionen, og da Svend på et tidspunkt ønskede at stoppe, overtog Mogens og jeg
arbejdet. Svend stod dog stadig til rådighed med kritik og kommentarer. Vi fik bladet
tilbage fra ham med røde streger og forslag til, hvad vi skulle have gjort – billedet på
forsiden skulle have været rykket lidt op, teksten på side 3 stod en smule skævt, og i en
artikel var der for meget luft mellem afsnittene! Jo, Svend var en pertentlig læremester.

Tak til Svend for at have grundlagt den høje
standard.

Det var faktisk et stort arbejde at lave klubblad dengang. Vi havde jo ikke computere og
sådant noget. Vi havde en skrivemaskine, papir og de grønne opsætningsark, hvor der
er trykt millimeter-net på. Det smarte ved offsettryk er, at alt hvad der var grønt, ikke kom
med i trykningen.

I starten af 1974 afløste jeg Søren som
Svends redaktionelle medhjælper. Jeg kan
huske, at jeg spurgte Svend, om man kunne
komme med i arbejdet med klubbladet, og
hans svar er typisk for ham: ”Det kunne man
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årgang samt alle numre fra årgang 1 og 2. For at finde ud af, hvad det nu var for noget,
ringede jeg til vedkommende, der havde underskrevet brevet. Han ridsede loven op:
”Alle tryksager, der trykkes i Danmark, skal afleveres i 1 eksemplar til Statsbiblioteket i
Aarhus, som er forpligtede til at opbevare 1 eksemplar af alle trykte bøger, hæfter, blade
m.m.” Faktisk oplyste han, at det var trykkeriet, der havde pligt til at aflevere eksemplaret, og det havde vores nye trykkeri altså efterlevet. Men de trykkerier, som før dette havde trykt vores klubblad havde åbenbart ikke efterlevet denne lov. Jeg lovede manden, at
vi nok skulle samle blade sammen og få afleveret til ham. Ja tak, sagde han med et lille
grin, for jeg vil jo gerne lige vide hvad der er sket til tidligere Thylege! Hvad, sagde jeg,
har du læst bladet? Ja, svarede han, når vi får første eksemplar af et periodisk tidsskrift,
er vi nødt til at læse det, så vi kan skrive, hvad det er for et blad, og hvilke søgekriterier
der skal anvendes for at finde det. Det hed ”katalogisering” – i dag ville man nok sige
#hashtag.

Arbejdsgangen forløb således: Først fandt vi ud af, hvilke emner, der skulle med i det
kommende nummer af bladet. Så udvalgte vi de personer, der skulle skrive om de
forskellige emner og begivenheder. Artiklerne kom så håndskrevne ind eller skrevet på
forfatterens egen skrivemaskine. Vi skrev så indlæggene rene på klubbens skrivemaskine med karbonpapir, da teksten ellers ikke kom til at stå tydelig nok. Hver side skulle så
klippes og skæres til. Dernæst skulle der findes fotos eller tegninger til artiklen. Fotografier og tegninger skulle en tur ind forbi Axel på kommunen, fordi de skulle ”rastes” – hvilket vil sige at billedet skulle repro-fotograferes og laves om til prikker (ligesom i aviserne),
for ellers kunne de ikke offsettrykkes. Så skulle teksten skrives om, så teksten kunne stå
ved siden af et billede eller en tegning. Og til sidst skulle hver enkelt side sættes op på
de specielle opsætningsark. Og de tykkeste blade kunne godt have 36-40 sider, så det
var et stort arbejde, der blev udført på Mogens’ værelse på familiens Straarups landejendom ”Blokgaard” i Åstrup. Vi sad ofte fra kl. 19 til kl. 2 om natten for at lave klubbladet.
Blev vi trætte gik, vi ned på Peers værelse og lånte ét af hans spolebånd med musik af
Fats Domino, og så sad vi og rockede til tonerne af ”Blueberry Hill” og ”Ain’t That a Shame”. Peer var udstationeret på Flådestation Frederikshavn, og var kun hjemme i weekenden. På et tidspunkt kom han så slæbende med et kvindfolk, som han havde støvet op
på et lokalt værtshus deroppe. Hun blev til sin Tove, klubbens nuværende redaktør.

I 1976 overtog Lisbeth Ravn kommunikationsudvalget og dermed ansvaret for klubbladet. Trine og Lotte blev redaktionelle medarbejdere og stod for det praktiske. De fik
senere hjælp af ”den gamle redaktør”, Svend Wonsild. Denne sammensætning gjorde
klubbladet mere ensartet. Der kom en vis journalistisk praksis over bladet, og fik et mere
ensartet snit. Bladets standard imponerede mange, således også vores norske o-venner
i venskabsbyen Moss. Da vi foreslog at udveksle klubblade og sendte dem et eksemplar af vores, skrev deres formand tilbage: ”Det var virkelig interessant å lese den meget
gode klubavisen deres, og jeg synes forslaget ditt om å utveksle klubaviser, så absolut
har noe for sig. Avisen vår kommer ut med fire nummer i året, men stofmengden og ikke
mindst lay-out’en, er ikke på nær så imponerende som hos dere”.

Tak til Mogens for mange gode timer med
klubbladsarbejdet. Vores stil blev mest de lidt
lange beretninger fra de forskellige løb, som
vi deltog i: Thylegene, ungdomskurser, KUM,
klubfest m.v. Beretninger der var humoris
tisk grænsende til det afslørende – i hvert
fald går der rygter om, at vores nuværende
kasserer en gang måtte skjule klubbladet for
sine forældre, som ellers altid læste det. Men
han ville ikke have, at de læste beretningen
fra årets Thylege. Undskyld Erik W.

Tak til Lisbeth, Trine og Lotte samt Svend for at I fik klubbladet gjort ensartet igen efter
de unge og Fats Domino.
På generalforsamlingen i 1981 afløste Aase Thyssen Lisbeth som formand for Kommunikationsudvalget, og Svend fulgte med som redaktør af klubbladet indtil januar 1981, hvor
jeg afløste ham. Som fotograf havde vi tilknyttet Ernst Poulsen, der blev kendt for sine
fine stemningsbilleder fra skoven og stævnepladserne – bl.a. fangede han Tove spisende
en ”sildedogs” til Skawdysten. Billedet røg på forsiden til Toves store fortrydelse. Indtil
1987 lavede jeg klubbladet selv, men da jeg siden generalforsamlingen i 1986 også var
formand for klubben, var der brug for nye medarbejdere. Karl Ditlevsen foreslog et redaktionsudvalg, og jeg sagde: ”Karl du indkalder lige til det første møde i udvalget” – så
måtte Karl jo finde ud af, hvem der skulle indkaldes. Udvalget blev Niels Gaardsted, Karl
og undertegnede. Karl blev redaktør og han fik Ulla Skoubo til det store arbejde med

Det var også, mens Mogens og jeg var redaktører, at jeg modtog et brev fra Statsbiblioteket i Aarhus. De havde fra vores trykker
modtaget et nummer af vores blad ”UDLØBEREN”, som bar nummeret 5, 3. årgang
og med mig som ansvarshavende redaktør.
De ville gerne have de tidligere numre fra 3.
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Jeg vil slutte denne historiske gennemgang af med at sige tak til alle der igennem tiderne
har bidraget til, at Horsens Orienteringsklub har et klubblad af høj kvalitet med et relevant indhold og et professionelt layout, og som en løber fra en anden klub engang kaldte
”Det bedste klubblad inden for orienteringssporten”.

at renskrive alle de artikler, der kom ind fra medlemmerne. Niels Gaardsted foreslog, at
ungdomsløberne fik deres egne sider i klubbladet, som de selv skulle redigere. ”Skærmnymfen” var født.
Karl havde året inden overtaget jobbet som klubfotograf, og han blev ved at komme
med gode ideer til, hvad klubbladet skulle indeholde. Karl udvidede redaktionen: Even
Andersen, Svend Åge Sørensen, Erling og Karin Karlsson og skiftende ungdomsløbere
som redaktører af ”Skærmnymfen”. Flere kom med. Karl havde set rigtigt – et udvalg
med mange medlemmer, så bladet ikke var afhængigt af én enkelt redaktør. Efter 20 år
som redaktør med skiftede besætning, lagde Karl til og overlod redaktørjobbet til Gitte
Møller Christensen.
Tak til Karl og alle der på et eller andet tidspunkt var med i redaktørudvalget for at
uddelegere et stort arbejde på mange hænder, som også betød, at indholdet blev mere
mangfoldigt og afvekslende.
Gitte satte fra start af sit eget præg på bladet. Opsætningen blev digital, og der kom
flere farver på. Noget Karl var begyndt på, men som blev standarden i Gitte redaktørtid.
Teksterne kom til at stå snorlige og væk var overskrifterne med overføringsbogstaver,
så bladets udtryk blev mere professionelt og lignede mere og mere et tidsskrift, hvor
teksten var spalteopdelt.
Tak til Gitte for at føre klubbladet ind i den moderne verden med brug af computer til
skrivning og til opsætning.
Desværre er det dyrt at trykke et klubblad og især i farver. Så i 2012 blev det vedtaget,
at klubbladet fremover kun skulle udkomme et par gange om året i trykt udgave, og
de andre numre skulle udkomme elektronisk på klubbens hjemmeside. Gitte lavede de
trykte numre, mens Tove Straarup redigerede de elektroniske numre. Denne opdeling
fortsatte frem til 2014, hvorefter UDLØBEREN kun er udkommet elektronisk med Tove
som redaktør. Tove afskaffede de spalteopdelte sider, men fortsatte med de mange farvebilleder. Noget som gør klubbladet meget mere indbydende at læse i. Man
glæder sig til at komme gang med det, hver gang der kommer et notat på klubbens
opslagstavle på Facebook ”Det nye nummer af UDLØBEREN” er udkommet ligger på
hjemmesiden”.
Tak til Tove for at anvende de elektroniske muligheder for at gøre klubbladet moderne,
men også trække på ideer og tanker der ligger i klubbladets fortid og tradition.
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UDVIKLING I MEDLEMSTAL

350

Ved det klubstiftende møde på Rytterkroen meldte de første 24
medlemmer sig ind i klubben, og siden er det gået pænt fremad. Med god organisering og mod til at give sig i kast med både
træningsløb næsten hver lørdag samt åbne løb, blev der hurtigt
skabt en god ånd, der gjorde, at de mange nye medlemmer havde lyst til at blive og deltage i arbejdet og sporten.
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Selv om klubben har givet sig i kast med store arrangementer afskrækkede det ikke,
tværtimod blev sammenholdet større. Den bedste rekruttering har vist sig at få børnefamilier interesseret i sporten, så familierne sammen kan tage til orienteringsløb. På et
tidspunkt blev en orienteringsinteresseret dreng fulgt op af 16 familiemedlemmer og
bekendte.

0

1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020

50

Klubbens start falder sammen med en samfundsudvikling, hvor det blev moderne at motionere. Samtidig havde sporten en stor medlemstilgang på grund af effekten, da Mona
Nørgaard blev verdensmester i 1974 og Nordisk mester i 1975 – et arrangement som
Horsens ok stod for.

er lykkes for klubben at øge medlemstallet. Men det kommer ikke af sig selv, der skal
hele tiden være gode tilbud til alle i klubben.
Horsens OK består i dag af 290 medlemmer med en ungdomsafdeling på 98 unge under 25 år, 171 seniorer og 21 passive.

Herefter skal der kæmpes lidt mere for at holde medlemstallet oppe, og efter en 10-15
års svag tilbagegang år for år, lykkedes det at stabilisere medlemstallet omkring de 200.
De sidste 10 år er den almene interesse for at dyrke sport i naturen igen steget, og det
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HORSENS OK ÅR FOR ÅR
På arrangementssiden har Horsens OK ikke holdt
sig tilbage. Vi har snart sagt arrangeret eller været med til alt, der er værd at arrangere, og det er
værd at bemærke, at klubben i hele sin levetid har
indbudt til åbne løb.

1980

1986

1990

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Ølsted – C-løb
• Nedergård – B-løb Hærvejsdysten
• Bjerre – D-løb Hærvejsstafetten
• Skanderborg Dyrehave – natløb

Bjerre – familiestafet
Palsgård – B-løb
Ølsted – 10-års jubilæumsløb
Frederikslyst – natløb

1981

Stagsrode – 5 mands-stafet
Palsgård – B-løb
IOF-kongres
Ølsted – natløb
Vrads – C-løb

1987

1991

• Vrads – Påskeløb
• Tinnet – Påskeløb
• Nedergård – Påskeløb

• Tinnet – DM-individuelt
• Vrads – DM-stafet
• Grund – C-løb

1982

1988

1992

1977

• Hansted – familiestafet
• Grund – B-løb

• 1973 Jysk 3 dages – 3. etape

• Vrads – JM-dag
• Nedergård – natløb

1983

1974

1978

• Vrads – DM-lang
• Ølsted – natløb

•
•
•
•
•

• Bjerre – C-løb
• Horsens by – B-løb
(Horsens bys 550-års jubilæum)
• Bingoløb i Horsens midtby
• Ølsted – Natugle

• Boller – JM stafet
• Hjælper ved afviklingen af VM

• Stagsrode – C-løb

1975

• Palsgård – DM-stafet
• Hansted – natløb
• Ølsted – C-løb

1971

1976

• Bjerre – det første åbne løb

• Vrads – B-løb
• Tinnet – B-løb
• Bjerre – natløb

1972
• Bjerre – natløb

1973

• Tinnet – NOM individuelt
• Vrads – NOM stafet
• Ølsted – natløb

Horsens Orienteringsklub

1979

•
•
•
•

Grund – Påskeløb
Stagsrode – Påskeløb
Bjerre – Påskeløb
Rold – Natugle

1984
• Nedergård – Midgårdsormen
• Ussinggård – Natugle

1985
• Hansted – Natugle
• Grund – 5-mands-stafet
• Tinnet – B-løb
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Ølsted – 5-mandsstafet
Stagsrode – B-løb
Grund – C-løb
Grund – KUM
Bjerre – KUM

1989

1993

• Palsgård – Midgårdsormen
• Palsgård – B-løb Hærvejs
dysten
• Vrads – D-løb Hærvejs
stafetten
• Bjerre – Natløb

• Tinnet – B-løb
• Ussinggård – Natugle
• Stagsrode – C-løb

1994
• Vrads – B-løb, der blev aflyst
p.g.a. pengepolitik i leje af
skoven.
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• Palsgård – C-løb
• Stagsrode – Natugle

1995
•
•
•
•
•
•
•

Bjerre, fortræning JWOC
Grund, kortdistance JWOC
Snabegård/Velling, ind. JWOC
Ry, stafet JWOC
Stagsrode – B-løb
Bjerre – C-løb
Hansted – Natugle

1996

• Stagsrode – C-løb
• Bygholm – DK-cup i rulleski
• Hansted – Natugle

• Rosenvold – JFM

2010

2017

2005

• Nim – Natugle
• Sukkertoppen – DM-mellem

2000

• Stagsrode – C-løb
• Palsgård – C-løb

2011

•
•
•
•

2006

• Bygholm Park – Dansk park tour
• Stagsrode – B-løb

2018

• Grund – B-løb
• Palsgård – C-løb
• Ussinggård – Natugle

2001
• Mattrup – DM-lang
• Palsgård – C-løb

• Tinnet – C-løb
• Vrads – B-løb
• Bygholm – Natugle

2002

1997

2003

• Grund – B-løb
• Velling/Snabegård – DM-indv.
• Palsgård – DM -stafet

• Stagsrode – forløb påskeløb
• Bjerre – forløb påskeløb
• Vrads – Påskeløb

1998
• Bjerre – C-løb
• Palsgård – B-løb

1999
• Vrads – B-løb
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• Stagsrode – C-løb
• Bjerre – JM/FM

• WOC – medarrangør (6
klubber) Mindeparken, Addit
Løndal Linå Vesterskov, Himmelbjerget, Gjern Bakker

2007
• Open Nordisk – Baltic Deaf
Orientering Championchip
Grund – Langdistance
Bjerre – Stafet
Juelsminde – Sprint

2012
• Sukkertoppen – B-løb

2013
•
•
•
•

Palsgård – forløb Påskeløb
Velling Snabegård – Påskeløb
Gludsted Børgelund – Påskeløb
St. Hjøllund pl. – Påskeløb

2014
• Bjerre – B-løb
• Gludsted Børgelund – JFM

2008
• Bjerre – C-løb
• Palsgård – Natugle

2015

• Nedergård – Påskeløb
• Palsgård – Påskeløb

2009

• Barrit Sønderskov – B-løb
• St. Hjøllund Nord – DM-stafet

2004

• Grund – C-løb
• Rosenvold – B-løb

2016

• Juelsminde – sprint
• Grund – JFM-stafet

•
•
•
•

Palsgård – Natugle
Grund – C-forårsløb
Horsens Midt – DM”sprintstafet
Grenå - MTBO

Grund – Natugle
Bjerre – C-forårsløb
Hårsbjerg – JFM
Bygholm/Fængslet
MTBO-sprint

2019
• Bygholm – Natugle
• Sukkertoppen – B-løb
• Horsens Midt – JFM-sprint

2020
•
•
•
•

Bjerre – Natugle
Siellenfeld Plantage – DM-nat
Velling Snabegård – JFM
Stagsrode – KUM

• Palsgård – Natugle
• Palsgård – C-forårsløb
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HORSENS ORIENTERINGSKLUBS UNGDOMSAFDELING I 50 ÅR
1973
5 ungdomsløbere erhverver ungdomsmærket, og dermed ret til klubjakke, som til dels
finansieres af overskuddet fra salg af øl og vand.
En børne-O-aften samler 60 deltagere i alderen 5-16 år. Aldersgrænsen for Ungdomsløbere er 18 år. Klubben betaler 50% til startafgift og 100% kørsel til åbne løb. U-kurser
betales 100% af kredsen, klubben 50% transport.

Historien om udviklingen fra ingenting til en af landets største
ungdomsafdelinger
Redaktionen har spurgt, om jeg ville skrive et indlæg om ungdomsafdelingen til et
50-års jubilæumsskrift. Jeg har derfor kontaktet de respektive UU-formænd gennem
tiderne, og tillige gennempløjet vores klubblad Udløberen, som er tilgængelig på nettet.
Dette indlæg er beskrevet ud fra de kilder, jeg har fundet, og skulle noget være glemt
eller faktuelt forkert, skyldes det, at det er overset i den mængde læsestof, jeg har
været igennem.

1974
Der er registreret 12 piger og 16 drenge under 18. 9 løbere har erhvervet point til ungdomspokal.
Klubben betaler 50% til startafgift og 50% kørsel til åbne løb. U-kurser betales 100% af
løbere, klubben 100% transport. Samlet tilskud til Ungdomsarbejdet er 1.826,80 kr.

Mit bidrag er en opsummering af den udvikling, der har været, idet de tiltag der i perioden er gjort af de enkelte formænd er fortsat og videreudviklet, så de ændringer der er
beskrevet, er de forandringer der er sket i den aktuelle periode.

Antallet af licenser for unge er steget fra 11 til 17. Der er 23 deltagere til klubmesterskab.
Per Filskov har bidraget med en meget beskrivende historie om, hvad hans oplevelser i
Horsens Orienteringsklub har betydet for ham i det videre liv. Den historie bringes som et
særskilt indlæg.
1970-1975 - Ungdomsarbejdet varetages af bestyrelsen
Der foreligger ikke tilgængelige oplysninger om aktivitet. Axel og Britta er tovholdere på,
at U-løbere får tilbud om kørsel til løb.
Dog fremgår det af Prebens indlæg i senere klubblade og fra Pers artikel, at der ved
Troels og Elin på Bjerrevej har været nogle ungdomsaftener, som nok ville få nogle af den
nyere tids puritanske forældre til at løfte et øjenbryn eller 2.
1971
2 ungdomsløbere har erhvervet tilstrækkelige point til ungdomsmærket; dermed til at få
tildelt en klubjakke til låns. Den skal afleveres, når de rykker op som seniorer, eller vokser
ud af den.
Preben Jørgensen er nr. 2 i en kredskonkurrence for ungdom i 5 løb. Antallet af licenser
for unge er steget fra 3 til 11.
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1975 - Johannes Andersen første egentlige UU-formand
Der er ca. 25 deltagere til ungdomstræning pr. gang. Vi har 16 U-løbere i A- og B-grupper.
Til Kreds Ungdoms Match (KUM) er vi repræsenteret med 12 deltagere. 11 løbere erhverver ungdomsmærket.
Kent vinder 8 løb og Dorthe vinder 5 og bliver nr. 2 i 5.
Ungdomstrofæet (et krondyrgevir) indstiftes for første gang og tildeles Johannes for sin
indsats i UU.
Udgift til UU ca. 3.000 kr. Kommunalt tilskud til UU er ca. 2.794 kr.
Mette Filskov, der har rod i Horsens, er første U-landsholdsløber i D15-16 i Vesttyskland.
1976 - Finn Ingwersen
Der er ca. 66 U-løbere. Til KUM er vi repræsenteret med 10 deltagere, og der er 8 med
til ungdomssommerlejr. Tirsdagstræningen er tekniske discipliner, som indgår i teknikmærket. U-løberne laver ungdomstræning i Bygholm.
1981-1982 - Lars Sørensen
Tirsdagstræningen udvides med 4 dage, så der i alt er 18 tirsdagstræninger, også i
andre skove end Bygholm. Fastelavnsfesten samler 20 børn, og der afholdes Ungdomsklubfest.

Lotte Ravn vinder DM guld.
1977-1978 - Per Filskov
Til KUM er vi repræsenteret med 13 deltagere. H/D10 deltager også.

Udgiften til U-afd. er 6.572 kr., der modsvares af kommunalt tilskud på 5.360 kr.

Tirsdagstræning er indført med 3 forskellige baner. 11 U-løbere erhverver ungdomsmærket. Udgift til UU ca. 4.000 kr. Kommunalt tilskud til UU er ca. 3.540 kr. Lotte og Dorthe
udtages til Ungdomslandskamp i Sverige.

1982
Der er ca. 91 indmeldte U-løbere.

1978
6 løbere deltager i C-kursus. 16 U-løbere erhverver ungdomsmærket.

Til KUM er vi repræsenteret med 11 deltagere, 14 løbere erhverver teknikmærket, og 27
U-løbere stiller op til klubmesterskab. Klubben betaler alle udgifter til kurser. 14 deltagere
til fastelavnsfest.

1979-1980 - Jørgen Christoffersen
Klubben har 22 ældre U-løbere på hyttetur til Aarhus i 1980. Der bliver lavet ”adoptivforældre”, hvor ungdomsløbere uden forældre kan køre med. 4 løbere er på U-sommerlejr i
Kvitåvatn. 4 andre til samling i Rye. Der er 3 tørtræningsaftener, tirsdagstræning fortsætter og Fastelavnsfesten kommer på programmet.
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1983-1986 - Aase Thyssen
Der er gratis buskørsel med Palles Busser – 18-20 løbere pr. gang. Der laves fællesarrangement i Horsens med Aalborgs og Hernings ungdomsafdelinger. Til KUM er vi
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repræsenteret med 6 deltagere, 15 løbere erhverver teknikmærket. Vi har 16 løbere på
B- og C-kurser og 11 på A-sommerlejr i Oksbøl.

Med tilskud fra kommunen, Sportssammenslutningen og klubben er der tur til venskabsbyen Karlstad med 28 U-løbere.

21 tirsdagstræninger og 12 gange tørtræning om vinteren på Hattingskolen samler 2930 deltagere pr. gang.

1986
Der er 20 tirsdagstræninger med ca. 30 deltagere. Der er kørselstilbud til 19 åbne løb. Vi
har 8 løbere med til KUM, og U-løberne deltager i et fælles NK-arrangement. Der er medaljer til Troels, Rasmus, Ulrik, Morten, Søren, Bo, Peter, Mona, Mette, Martin og Anders.

1984
Der er 16 løb med bustransport af U-løbere. 36 U-løbere er på A-, B- og C-kurser. Der
er så store udgifter til kurser, at der indføres egenbetaling på 50%. Der er medaljer til DM
og JFM til Troels, Rasmus, Ulrik, Mona, Gitte, Anne og Berit. Rasmus og Troels samt
Rikke deler Ungdomspokalen.

1987-1988 - Tenna Skovby
Kørselsordningen for U-løbere indskrænkes til 6 løb, og der indføres deltagerbetaling.
Vi har 10 løbere til KUM, og 6 B-ældre løbere og 4 i A-gruppe. Der er medaljer til Troels,
Rasmus, Thomas, Morten, Bo og Flemming. Vi har 3 vindere af NK U-pokal.

1985
Der er ca. 60 U-løbere i klubben. Ungdomsgruppen udvides til og med 20 år. Vi har 24
tirsdagstræninger med 35-40 løbere pr gang. Der er præmie til de U-løbere, der har deltaget i flest tirsdagstræninger. Der er 2 hytteture for U-løbere med buskørsel. 4 Horsens
U-løbere vinder Nordkredsens (NK) U-pokal.

1988
Der er kørselsordning til 5 løb for U-løbere. Der er medaljer til Troels, Rasmus, Thomas
og Martin. Vi har 5 løbere udtaget til KUM, som holdes i Horsens.
1989-1992 - Eigil Nielsen
Et forslag om at øge kørselstilbud for ungdom med bus får ikke opbakning. Der er
buskørsel til 5 løb. UU overtager væskesalget mod at overskud går til UU til kørselsordning. 19 løbere deltager i NK ungdomstræf. Der er 28 tilmeldt NK ungdomsgrupper. Der

11 U-løbere deltager i Sørsprinten. Horsens OK modtager Suunto-kompasser fra
DOF for sit ungdomsarbejde. Vi har 7 løbere til KUM. Der er medaljer til Rikke, Troels,
Rasmus, Flemming, Ulrik, Line, Dorthe, Morten, Søren, Bo, Martin og Anne.
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er momentbaner til tirsdagstræning med ca. 30 deltagere pr. gang. Der er medaljer til
Troels, Rasmus, Thomas, Dorthe, Rikke, Mette, Mona, Rasmus, Martin, Henrik, Morten
og Søren. Vi har 10 løbere udtaget til KUM, og Troels vinder NK U-pokal.
Som sæsonafslutning er der U-klubtur til Moss med 23 U-løbere.

Påskeløb og Midgårdsormen. Rikke udtages til Junior-VM i Berlin, Troels til Ungdomslandskamp. Vi har 7 løbere med til KUM. Tanja vinder NK U-pokal. Der er medaljer til
Troels, Rasmus, Thomas, Tanja, Morten og Rikke. Som sæsonafslutning er der U-klubtur
til Moss med 22 U-løbere.

1990
Til tirsdagstræninger deltager 15-25 pr. gang. Vi har 22 løbere i NK Ungdomsgrupper.
Der bliver U-samarbejde mellem Horsens, Pan og Silkeborg om lørdagen, hvor der efter
løbet er kaffe, kage og saft i klubhuset. Vi har 8 løbere til KUM. Der laves U-klubtur til et
sjællandsk løb med besøg i Planetariet og overnatning i Hillerøds klubhus. Der er medaljer til Troels, Rasmus, Thomas og Rikke, og NK U-pokal til Troels.

1992
Til 19 tirsdagstræninger med momentbaner deltager 30-40 pr. gang, i alt 610. Der er
kørselstilbud med bus til åbne løb i Jylland samt DM på Sjælland, og vi har U-klubtur
til Spring Cup på Sjælland. Vi deltager for første gang med et hold til Ungdommens
TIO-Mila, og har 2 ungdomshold til Midgårdsormen. Herudover U-ture til Tyskland i Pinsen og Jysk 3-dages.

1991
Til tirsdagstræninger deltager ca. 40 pr. gang. Vi har 31 løbere i NK-gruppen. U-afd.
overtager salg af kakao og kage i vinterperioden. Der laves sponsoraftale med Shell om
levering af øl og vand til træningsløb. Der sælges lodsedler, som giver 3.000 kr. i tilskud
til U-afd. Indtægterne giver økonomi til at tilbyde kørsel til alle B-løb i NK, NJ2-dages,

Talentmiljøer startes i NK med 7 Horsens U-løbere tilmeldt. Der startes løbetræning om
torsdagen. Vi har 3 piger i et NK Team Nordlys pigeprojekt. Der er medaljer til Tanja,
Troels, Rasmus, Thomas, Tanja, Morten, Rasmus og Flemming. Som sæsonafslutning er
der U-klubtur til Moss med 22 U-løbere.
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1993-2000 - Susanne Svendsen
Tirsdagstræning med 30-35 løbere. Om vinteren løb fra klubhuset og hygge med kage
bagefter. Torsdag vintertrænes i Lunden. Horsens deltager med 8 løbere til KUM. Troels
udtages til NOM, Rikke til B-landskamp i Tyskland. Henrik og Troels udtages til ungdomslandskamp i Skåne. Tanja og Henrik vinder NK U-pokal. Troels, Henrik, Flemming,
Rasmus, Tanja, Kamilla, Heidi, Katrine, Jens, Thomas og Martin vinder medaljer til mesterskaber. Efterårsturen til Moss og Blodslitet bliver fast tradition.

1999
Som forsøg indføres 100% tilskud til start i danske A-, B-, C-løb og kursusdeltagelse.
Der laves kørselsordning til alle lørdagsløb for ungdomsløbere, og U-klubfest, Fastelavn
og Sct. Hans gøres gratis.
Vi har 5 udtaget til KUM, Tim og Karina udtages til U-landskamp. Ved årets afslutning
indføres evalueringsmøder. Der er mesterskabsmedaljer til Karina, Henriette, Sarah, Tim
og Kim.

1994
Tirsdagstræning og vintertræning i klubhuset. Der kommer kage med ud til lørdagsløb,
hvilket giver flere indtægter. Troels udtages til JWOC i Polen. Der er medaljer til Troels,
Svend, Tim og Karina. Ungdomsklubfest med bowling.

2000
Klubben ansætter en teknisk ungdomstræner. Talentmiljøer er startet i DOF-regi, og Karina,
Sarah og Tim er klubbens første medlemmer. Karina og Sarah udtages til U-landskamp i
Polen, og optages i junioreliten. Der er 7 udtaget til KUM. 5 på tur til Ungdommens Tio-Mila, og der er medaljer til Karina, Sarah, Tim, Henriette, Joanna og Niels Christian.

1995
Der er kørselstilbud til 8 løb. Vi har 7 løbere til KUM. Lodseddelsalg giver indtægt til
U-afd. Troels optages i Junioreliten, og er til NM i Sverige. Troels vinder JWOC Guld i
Stafet i Junior VM, som Horsens arrangerer. Der holdes U-klubfest på Jensens Bøfhus
med efterfølgende bowling. Der indrettes ungdomslokale bag køkkenet. Troels, Tanja og
Sarah vinder medaljer.

2001-2002 - Karsten Stald
Vi har ca. 40 løbere i de forskellige ungdomsgrupper. 7 løbere er med på C-kursus.
Ungdomsløberne arrangerer løb i Palsgaard. Sarah og Karina er i junioreliten, og Karina
er til JWOC i Ungarn, til NOM og Baltic Cup. Der er medaljer til Karina, Henriette, Sarah,
Tanja, Joanna og Line. U-klubturen til Moss har 18 deltagere.
2002
Tirsdagstræning samler ca. 40 deltagere. U-løberne fortsætter med at arrangere ungdomsløb. Denne gang i Grund. 10 Horsensløbere udtaget til KUM. Karina og Sarah til
JWOC, og sammen med Joanna er de også udtaget til Baltic Cup. Ungdommens Vikingesværd hjemføres fra Vikingedysten.

1996
Dorthe Hansen er på besøg for at afholde kursus i træning for unge. Der bliver gratis
klubfest for unge. Vi har 7 løbere udtaget til KUM. Troels får Ceres-pokalen for junior
stafet VM. Medaljer til Johanne, Sarah, Karina og Tim.
1997
Der er min. 3 forskellige baner til tirsdagstræning. Min. 2 med momenter og en lang.
Der laves 4 børnekarruselløb sammen med Djurs, Pan, Silkeborg og Randers. 8 løbere
udtages til KUM. Tanja og Tim udtages til U-landsholdet og er på DOF’s hold til Ungdommens Tio-Mila. Medaljer til Tanja, Karina og Tim. Salg af kage og kaffe giver 4.809 kr.
i overskud.

2003 - Alex Lund Nielsen
Ordningen med 100% tilskud til løb og kurser reduceres til 50%. Den store ungdomsafdeling fremhæves på generalforsamlingen. 12 løbere udtages til KUM. Karina og Sarah
udtages til JWOC, Til Ungdomslandskampen Baltic Cup udtages Karina, Sarah, Joanna
og Henriette. Hjalte erobrer NK U-pokal, og Henriette deltager i Ung Idræt. Gitte, Sarah,
Karina, Henriette, Joanna og Line vinder mesterskabsmedaljer. Efteråret sluttes af med
Mossturen.

1998
Jørgen Jepsen ansættes som klubbens første lønnede ungdomstræner. Der laves aktiviteter for de mindste i form af Skovtroldeklub. Vi har 10 deltagere til KUM, og er den
klub, der har flest deltagere. Tim udtages til Ungdomslandskamp. NK-pokaler til Sarah
og Joanna. 10 løbere er med til Moss, og der er mesterskabsmedaljer til Joanna, Karina,
Henriette, Sarah, Katrine, Tanja og Kamilla. Social ungdomstur til Rønbjerg Feriecenter.
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2004-2008 - Henrik Thomsen
Der startes et børneprojekt i samarbejde med OK SNAB. Projektet modtager en pris
for ”Godt Idrætsmiljø for Børn” Sarah udtages til JWOC i Polen, og vi har 3 deltagere til
Baltic Cup. Der er medaljer til Karina, Sarah og Henriette.
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6 deltagere i Juniorsamlinger. Camilla og Astrid udtages til EYOC, hvor Astrid bliver Europamester i stafet. Ved KUM er Horsens repræsenteret med 11 løbere. Der er medaljer
til Astrid, Silas, Camilla, Daniel, Rasmus, Bjørg og Niklas. Der er NK U-pokal til Astrid og
Daniel. U-klublokalet renoveres, Der er ture til danske og norske O-løb og Mossturen.

2005
Truppen består af 42 ungdomsløbere. Vi har 8 deltagere i Ungdom 1, 14 i U2 og 15 i juniorgruppen. 13 udtages til KUM. Til Baltic Cup er vi repræsenteret med Line og Rikke. I
Talentkrafttræninger deltager 9 løbere. 3 er med TKC til Smålandskävlen. Astrid og Hjalte
vinder NK-pokal. Der er medaljer til Henriette, Line, Astrid, Rikke, Joanna, Silas, Hjalte,
Irene og Trine.

2009-2010 - Kim Højmark
Der er 64 U-løbere, heraf 30 meget aktive. Der etableres et Ungdomsudvalg i stedet for
enkelt formand. Niklas og Rasmus er ansatte trænere. Der laves en ambitiøs plan for
2009. Der er trænere til alle årgange, og der laves aldersrelateret træning. Vi har 7 løbere
i Eliteidrætsprojekt. Vi har 13 deltagere til KUM, Vi har Kursus med Juniorlandsholdstræner Lars Lindstrøm.

2006
Trænerstaben udvides, så der nu er 2 ungdomstrænere. Der er 47 U-løbere. Vi har 6
løbere tilknyttet TKC. Natløbsserien Night Champ samler ungdomsløbere med 50 starter.
Vi har 8 til KUM. Astrid vinder U-pokalen. Der er medaljer til Line, Louise, Astrid, Rikke,
Silas, Hjalte og Camilla.

2010
Der er 63 U-løbere. Der laves faste regler for afregning af kørsel til løb. Der er 100%
tilskud til Elite- og TKC-aktiviteter. Til kurser og løb er der fortsat 50% tilskud. Der søges
træner til gruppen af børn under 10 år. Vi har 2 løbere i junioreliten, og 10 udtages til
KUM. Der er medaljer til Niklas, Astrid og Camilla.

2007
Klubben har 47 U-løbere fra 9-21 år. U-afd. deltager i Ungdomsprojekt Bevæg dig-Bevar dig. Camilla udtages til U-16 samling og udtages til Ungdoms Europa Mesterskaberne. Der kommer SI-registrering til 20 tirsdagstræninger. Der er tur til NOC med 8
U-løbere. Vi har 8 deltagere til KUM, Astrid og Silas
vinder NK U-pokal. Der er medaljer til Line, Louise,
Astrid, Rikke, Silas, Hjalte, Camilla, Daniel, Rasmus,
Henriette, Sarah og Bjørg.
2008
Der er registreret 62 U-løbere. Der er trykte kort og
SI-kontrolsystem til tirsdagstræning. Der indføres
fast mødetid kl. 18 med opvarmning inden løb, og
efter løbet er der frisk frugt for at fremme betydningen af sund kost. Kim, Line og Rikke deler træneropgaven og mange andre U-aktiviteter imellem
sig. Vintertræningen i gymnastiksal deles i 2 hold,
8-12/13-20 år.
Der laves træningsplan for Unge. Vi har 8 unge i
gang med træneruddannelser. Der laves Park Tour
og Night Champ til tirsdagstræninger.
Der er 4 løbere i projekt Unge Eliteidrætsudøvere, 2
på Sports College Horsens, 3 i TKC Midtjylland, og
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Alberte, Anne Sofie, Rebecca, Elanor, Erik, Mathias. Der er ikke længere udtagelse til
KUM, idet der nu er fri tilmelding.

2011 - Mads Mikkelsen
Et rent Horsens Ungdomshold vinder for første gang Vejlestafetten. Vi har 12 løbere udtaget til KUM. 15 er med til ungdomsklubfest. Niklas og Astrid er eneste medaljetagere,
så vidt jeg har fundet. Turen til Moss har 15 deltagere.

2016
Der er ca. 50 deltagere til tirsdagstræninger. U-løbere op til 25 år har 597 starter, en stigning på 7,6%. Talentudviklingen for unge indtil 15 år er klubbens opgave. Der afholdes
4 introløb i løbet af sæsonen. Vi har 6 løbere tilknyttet eliteklasser på Langmarksskolen.
Vi er med henholdsvis 10 og 9 deltagere i U1 og U2 den klub i NK med flest deltagere.
Mikkel udtages til EYOC og Junioreliten. Efterårsturen går til Göteborg. Theresa, Jacob,
Jonas, Johanne, Anne Sofie og Alberte vinder 18 medaljer.

2012
Til tirsdagstræning er der 4 baner med alle sværhedsgrader. Den svære med moment.
Løberne inddeles i 3 grupper, og træninger begynder med opvarmning/øvelser. Der er
ca. 30 deltagere pr. gang.
Hjalte er træner for 5-12 gruppen, Nicklas og Irene er nye trænere. Der er præmier til de
løbere, der har været til min. 10 træninger i foråret. Efter mesterskaber hædres medaljetagerne ved den efterfølgende tirsdagstræning. Vi har 4 med i eliteprojektet i Horsens,
7 løbere udtages til KUM og 31 U-løbere stiller til start i Beringsstafetten. Der er medaljer
til Ida og Jacob. Turen går i år til Göteborg i stedet for til Moss.

2017
Der er i gennemsnit ca. 50 ungdomsløbere og 25 forældre til tirsdagstræning. Der er
natløb den 1. tirsdag i måneden fra klubhuset. Fysisk træning om torsdagen. Midtjysk Ungdomsliga med 6 tællende løb startes. Der er 2 ungdomshold til Ungdommens
TIO-Mila. Horsens OK sejrer i Tjalfe-stafetten. 34 U-løbere stiller op til DM for klubhold.
Workshop om fremtiden for de ældre U-løbere. Efterårsturen går til Göteborg. Der overnattes på vandrerhjem. Der er medaljer til Bastian, Esther, Ella, Frederik, Anne Sofie, Elias, Theresa, Jacob, Thomas Emil, Jonas, Laura, Johanne, Elanor, Rebecca og Alberte, I
alt 15 U-løbere med mesterskabsmedaljer.

2013
Der er 51 deltagere til tirsdagstræning, især mange 8-12 årige. Der laves en ny gruppeinddeling 7-12 og 9-13 erfarne løbere. 25-30 løbere er meget flittige, og kommer næsten
hver gang til træning. Der er 8 trænere om tirsdagen. Der bliver fast løbetræning om
torsdagen for 13-årige og op. Vi har 10 deltagere til KUM, Der indkøbes nye pandelamper. Der afholdes løbeskole i sommerferien, der er 11 U-løbere på klubtur til Göteborg.
Medaljetager er Jacob og Laura.

2018
Det er nødvendigt at opdele gruppen 14- år i 2 grupper efter niveau. 50 løbere deltager
fast til træning. Der bliver træning torsdag for stifindergruppen. Der er overnatning og
grill i klubhuset en torsdag efter træning. Like a Girl Camp samler ca. 30 piger. Der starter nye projekter for U-12 og Teenagere 13-17. Der er medaljer til Johanne, Lukas, Ella,
Frederik, Jonas, Alfred, Benjamin, Esther, Elias, Elanor, Laura, Theresa, Alberte, Kristine
og Rebecca, igen i år 15 løbere der vinder medaljer.

2014
Der er 91 medlemmer under 25 år. Der er 60 aktive til tirsdagstræning med mere end
8 træninger pr ½-sæson. Der er især mange 8-13 årige. Som forårsafslutning er der
lagkageløb; lagkagerne bedømmes. Der laves igen en ny gruppeinddeling 3-6, 7-9, 1012, 11-14 år. Der er ansat talenttræner. Der laves onsdagstræning for at udvikle de unge
talenter. Der er 6 trænere, 12 udtages til KUM. Løbeskole i sommerferien og Göteborgtur
med 25 deltagere. Der er medaljer til Jacob, Anne Sofie, Mikkel, Rebecca, Theresa, Erik,
Laura, Johanne, Elise og Alberte. Eliteudvalget genetableres.

2019
Er ikke afsluttet, når disse linjer skrives. Men jeg kan konstatere, at aktiviteten i Ungdomsafdelingen fortsat ligger på et højt niveau. Vi er aktive i Midtjysk Ungdomsliga,
Elanor blev udtaget til EYOC i Hviderusland, og Mikkel blev udtaget til JWOC. Der er
medaljer til Lukas, Johanne, Theresa, Jacob, Jonas, Alberte, Frederik, Ella, Elanor, Anne
Sofie, Rebecca, Esther, Astrid, Kristine, Johanne, Alfred, Mathias, Elias, Bastian, Anton,
Benjamin og Eskild, I alt 22 medaljetagere; imponerende af en enkelt klubs ungdomsafdeling.

2015
Der er 70 løbere, der har deltaget i tirsdagstræning. Et U-0 kursus samlede 22 deltagere. Der er 8 trænere, heraf 1 ansat. Der har været 555 starter for unge under 25 i 86
forskellige løb. Der er lavet aftale med veteraner om postudsætning om tirsdagen. Årets
U-klubtur gik til Harzen. Medaljetagere: Jacob, Laura, Theresa, Ella, Karoline, Johanne,
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Også i Nordkredsens ungdomsudvalg er vi aktive for at sikre, at der bliver afholdt ungdomskurser, så løberne kan møde ungdomsløbere fra andre klubber samtidig med at de
lærer noget som orienteringsløb.

Og hvordan ser det så ud nu i 2019
Jeg har i den anledning bedt Mads beskrive ungdomsafdelingens aktiviteter, så man kan
se, hvad den ungdomsafdeling, der var en del af den samlede bestyrelses arbejde har
udviklet sig til.

Vi afholder løbeskole først med Carsten Thyssen som arrangør, og i år i regi af ungdomsudvalget.

Tirsdagstræningen er mere aldersopdelt og dermed mere målrettet løberne end tidligere.
Vi har nu 4 aldersopdelte hold med to trænere på hvert, så vi kan tilrettelægge træningen så målrettet som muligt. Vi tror på, at ungdomsløberne synes, at det er sjovest, hvis
de udvikler sig som orienteringsløbere. Vi har det sportslige i højsædet, selvom vi også
laver træninger med fokus på det sociale. Derfor har vi prioriteret dygtige trænere højt,
og har i øjeblikket en god blanding af unge og forældre som trænere.

I 2016 tog vi initiativ til Midtjysk Ungdoms Liga, som er en løbsserie på 5 løb, der foregår
i foråret i det Midtjyske område med det formål, at det skal være let for nye løbere at
tage til åbent løb første gang.

Vi har nu også fået torsdagstræning med vægt på det
fysiske, sådan at vi nu har 2 ungdomstræninger om ugen;
også i vintersæsonen. Der er løbetræning på programmet,
men også teorioplæg.
Vedrørende klubture i regi af ungdomsafdelingen har vi
stadig en tur i efterårsferien. Vi tager nu til forskellige
steder, så vi både har været i Göteborg, Harzen, Skåne og i år Sarpsborg i Norge. Desuden vil vi gerne lave
nogle klubture, hvor der sker noget særligt. F.eks. var vi
i Strömstad (2016) for at se VM stafet, og har været til
10-mila 2 gange i 2017 og 2019. Vi laver også klubture i
samarbejde med træningsudvalget og sikrer, at der er mulighed for overnatning ved JFM og DM dobbelt-stævner.
Desuden har vi nu på 6. år morgentræning mandag og
onsdag for eleverne i talentidrætsklasserne på Langmarksskolen. Det er blandet træning med løbetræning
og skadeforebyggende styrketræning. Et tilbud, der også
gælder for elever på ungdomsuddannelserne. Træningen
arrangeres under Horsens Kommunes Team Danmark
aftale, hvor vi også deltager i Horsens Kommunes Talent
idrætsnetværk.
Desuden er vi aktive i Talent Center Aarhus for at give
vores talenter de bedste forudsætninger for god træning.
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EN TIDLIGERE UNGDOMSLØBERS BETRAGTNINGER
Der må dog have været en del aktiviteter for de unge, for i 1975 indstifter ungdomsløberne et ungdomsledertrofæ, som skal uddeles til den person, der i årets løb har gjort
mest for ungdomsløberne. Trofæet er et gevir, som er skænket af et unavngivet ægtepar,
og det skal være evigt vandrende. Den første modtager var Johannes Andersen med
begrundelse i hans store arbejde med at holde styr på de mange ungdomsløbere. Trofæet uddeles stadig efter hensigten, men kaldes nu Ungdomsløbernes pokal. I 1975 var
der også en anden skelsættende begivenhed, idet Horsens OK fik sin første landsholdsløber. Det var Mette Filskov, som repræsenterede Danmark i klassen D 15-16 ved en
landskamp i Vesttyskland (ja, det hed det dengang). Mette blev senere den første løber
opfostret i Horsens OK’s ungdomsafdeling, som blev dansk seniormester. Det skete i
1983, hvor hun vandt både DM Ultra og DM Klassisk, og desuden var på det danske
hold, som vandt VM-bronze i stafet.

I anledning af Horsens Orienteringsklubs 50-års jubilæum er
jeg blevet spurgt, om jeg kan bidrage med oplysninger om ungdomsafdelingens historie og udvikling i de første spæde år. Det
skal jeg gøre med glæde.
Hvornår der opstod en egentlig ungdomsafdeling er for mig uklart. Af klubbens protokol
fremgår det, at Knud Erik Christensen ved et møde den 10. august 1970 foreslog, at
der oprettedes en juniorafdeling, eller en ungdomsafdeling. Man kan ikke i efterfølgende
protokoller spore, om en sådan afdeling faktisk blev oprettet ved den lejlighed, og først
i 1975 blev der valgt en formand for ungdomsudvalget (Johannes Andersen). Der er
imidlertid ikke tvivl om, at der i den mellemliggende periode blev dannet en gruppe af
ungdomsløbere. I den første udgave af Udløberen fra 1971 fremgår det af løbsstatistikken, at der har været 6 ungdomsløbere til start i de åbne løb i 1971, og i et indlæg fra en
unavngivet oldboys-løber, skoses de unge i 18-19 års alderen, som der angiveligt skulle
være 7 af, for ikke at stille op på lang bane i træningsløbene, med denne salut: ”Kom ud
af busken og vis de gamle, at I ikke alle sammen er tøsedrenge, men at der stadigvæk
findes mange rigtige mandfolk i jeres rækker!”
I 1971 blev der også kåret en klubmester i drengeklassen, hvor Mogens Straarup blev
den første klubmester i Horsens OK i ungdomsklasserne. I 1972 kan man læse i Udløberen, at 4 ungdomsløbere fra Horsens OK har deltaget i Nordkredsens weekendkurser
og ydet så god en indsats, at de er indbudt til at deltage på et sommerkursus i Norge.
Samme år er det første gang, at man i resultatlisterne fra danmarksmesterskaberne finder deltagelse af ungdomsløbere fra Horsens OK. De vandt nu ingen medaljer. I klassen
H 14-16 var Preben Jørgensen bedst af Horsens-drengene med en 32. plads, efterfulgt
af Mogens Straarup på en 35. plads og Claus Jørgensen, der udgik.
Som nævnt tidligere er det ikke muligt ud fra de skriftlige kilder at fastslå om, og i hvilket
omfang der har været en egentlig ungdomsafdeling, efter at Knud Erik fremsatte forslaget i 1970. I 1975 blev der nedsat et formelt ungdomsudvalg, og det fremgår, at der på
dette tidspunkt var 72 ungdomsløbere i klubben, hvoraf de 61 var mellem 8-18 år. Det
fremgår også, at der nu planlægges fællestræning, så dette har nok ikke været tilfældet
hidtil. Hvad fællestræningen i starten gik ud på, kan jeg ikke huske, og jeg kan heller ikke
se det af de skriftlige kilder.
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I året 1976 kan man for første gang se et træningsprogram for ungdomsafdelingens
forårstræning. Den består hovedsagelig af teknisk træning med henblik på at erhverve
teknikermærket, som var en slags pendant til det almindelige idrætsmærke. Træningen
må have båret frugt, for ved danmarksmesterskaberne i Aabenraa bliver Lotte Ravn den
første ungdomsløber i Horsens OK som vinder en guldmedalje. Året slutter traditionen
tro af med en klubfest, hvor ungdomsafdelingen overrasker alle med en orienteringsrevy,
med selvskrevne tekster som stadig lever i orienteringsmiljøet.
I 1977 træder jeg ind i bestyrelsen som formand for ungdomsudvalget. Hvad der fik
bestyrelsen til at pege på mig og jeg selv til at sige ja, står hen i det uvisse, men jeg har
mine anelser. Klubbens ældre medlemmer var meget opmærksomme på, at de unge
løbere ikke blot skulle nyde at løbe orienteringsløb, men også bidrage til klubarbejdet.
Derfor blev Erik Warncke, Steen Christoffersen og jeg selv sendt på et instruktørkursus i
efteråret 1976 for at blive bedre til at lære fra os. Vi var en 17-18 år, men fulde af gåpåmod. Vel hjemkommet planlagde vi straks en hel instruktionsweekend i marts 1977, hvor
vi kunne tilbyde klubbens løbere muligheden for at dygtiggøre sig. Stor var skuffelsen, da
der ikke var nok tilmeldte, så vi måtte aflyse arrangementet. Det lod vi ikke gå stille af, og
med ungdommens mod var vi ret højrøstede både i Udløberen og på et klubmøde, om
den sag.
Jeg kan også læse, at vi som ungdomsløbere ikke var blege for at stille os op på generalforsamlinger og komme med kritik og konstruktive forslag. Således står der i en
bemærkning fra en generalforsamling, at der blev en livlig debat, da Jakob Ravn og Per
Filskov ikke er mundlamme.
Alt i alt må vi unge hedsporer have gjort så meget opmærksom på os selv, at man valgte
en af os til at lede ungdomsarbejdet i stedet for at bruge de rutinerede kræfter. Jeg er
ret sikker på, at der i tidens ånd var tale om en kollektiv ledelse, hvor jeg deltog i det
formelle arbejde, mens det praktiske arbejde blev varetaget af triumviratet Erik, Steen og
undertegnede. Vi gik tilfældigvis i den samme klasse i gymnasiet, så det var ikke svært
at koordinere arbejdet. Af træningsprogrammet kan man se, at vi nu introducerede både
løbetræning og orienteringstræning.
Ved de første træningsaftener i foråret, hvor der var for mørkt til almindeligt o-løb, var
der løbetræning og senere på foråret blev det også til orienteringsteknisk træning. Der
blev også introduceret træning på 3 niveauer, så det begyndte at ligne den opdeling i
let, mellemsvær, og svær orientering, som vi kender i dag. Ud over de nævnte aktiviteter
kunne ungdomsudvalget i sin beretning for 1977 rette en opfordring til klubbens med-
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helt forsvarligt. Redaktionen på Udløberen, som på det tidspunkt var ungdomsløberne
Preben Jørgensen og Mogens Straarup var dog mindre tilbageholdende i deres beretninger fra diverse ture, klubfester, Thy-lege og så videre, så de på et tidspunkt nærmest
blev udsat for censur, men billedet af en festlig klub kunne man ikke fjerne.

lemmer om at begynde at lede efter afløsere for tre af udvalgets medlemmer (Steen, Erik
og jeg selv), som skulle til studentereksamen i sommeren 1978 og derefter ville flytte fra
byen. Aktiviteterne fortsatte dog ufortrødent i 1978 og af programmet kan det ses, at alle
banelæggerne til ungdomstræningen var ungdomsløbere, undtaget Britta Stobberup,
som dog på mange måder var ret ungdommelig. Klubbens bestræbelser på at involvere
ungdomsløberne i klubarbejdet må siges at have båret frugt.

På afstand kan man måske sætte spørgsmålstegn ved den sammenblanding af sport
og fest, som også var en del af det at være ungdomsløber, men det medførte i hvert
fald, at vi fik et fantastisk sammenhold. Ikke bare i klubben, men også med løberne i de
andre klubber, når man deltog på kurser og sommerlejre eller var så dygtig, at man blev
udtaget til Kredsungdomsmatch.

Som sagt så flyttede jeg fra byen i sommeren 1978, og min beretning om ungdomsafdelingens første år slutter her. Jeg vil dog gerne komme med nogle betragtninger over,
hvad det at være ungdomsløber i Horsens OK har bibragt mig i min tilværelse efterfølgende.

Alt i alt er jeg sikker på, at orienteringssporten i almindelighed og Horsens OK i særdeleshed har været med til at give mig en værdifuld ballast senere i livet. Det drejer sig især
om glæden ved at lave noget sammen andre, at have forpligtelser i forhold til fællesskabet, frihedsfølelsen ved at bevæge sig rundt i naturen – og så selvfølgelig værdien i at
feste og have det sjovt ind i mellem. Så må andre vurdere resultatet. Jeg vil slutte af med
at gengive Preben Jørgensens virkeligt gode version af ”When I’m sixtyfour”, som var en
del af orienteringsrevyen i 1976, og lad det være en opfordring til alle:

For det første har Horsens OK altid for mig stået som en klub, hvor det sociale samvær
og det at arbejde sammen om nogle store opgaver, har stået højt på dagsorden.
I den sammenhæng var klubben altid god til at inddrage de unge løbere i selv de største
opgaver og give dem et ansvar, samt give dem den nødvendige støtte til at leve op til
ansvaret. Det var en helt fantastisk oplevelse som ungt menneske at være med til at
arrangere NOM i 1975 og blive betragtet som en ressource på lige fod med de gamle
garvede løbere. De gamle var også parate til at høre de unges mening og diskutere med
dem på en god og saglig måde.

Når jeg bli’r gammel og mister mit hår,
om mange, mange år.
Så vil jeg ikke sidde stille i en stol,
og drikke mig fuld i alkohol.
Nej så vil jeg ud – ud i det fri,
ellers får jeg stress.
En ting det ved jeg, til o-løb I kan se mig,
når jeg er fireogtres.
Til alle I gamle der vil jeg gi’,
denne filosofi.
Lad vær’ at sid’ og rådne på et alderdomshjem,
smid krykkerne væk og tag og kom frem.
Og tag så med ud i det fri,
ellers får I stress.
En ting det ved jeg, til o-løb I kan se mig.
Når jeg er fireogtres.

Udløberen var et utroligt medium for livlig debat om alle mulige idrætspolitiske emner,
og der blev gået til stålet i debatterne, men aldrig over stregen. Som et eksempel på
debatemner kan jeg nævne, at i 70’erne var forholdet mellem elite og bredde et meget
hedt emne, og fyldte meget i spalterne. Således kunne Erik Warncke i 1977 berette om
sin tur på rådhuset, hvor han skulle modtage hæder for sit jyske mesterskab i natløb i
H17-18. Beretningen var holdt i en højst ironisk tone og sluttede af med, at Erik konstaterede, at han følte sig meget pinligt berørt under hele arrangementet, da han kun kunne
se det ene formål med det at styrke elitemomentet i idrætten, hvilket han fandt uheldigt og usundt. Er der nogen i dag der kan forestille sig et lignende indlæg fra et ungt
menneske, hvor vi jo nærmest ikke kan få nok af heltedyrkelse af vinderne? Og Erik stod
absolut ikke alene med sine meninger i Horsens OK!
Så var det sociale element i sporten straks mere acceptabelt, og her holdt Horsens sig
ikke tilbage. Jeg husker at nogle, af de for os gamle løbere, syntes det kunne være sjovt
at holde lidt fest for de unge, så de kunne blive rystet sammen. Så vi mødte op i Troels
og Elins lejlighed på Bjerrevej, hvor det hele udviklede sig til lidt af en abefest. Jeg skal
ikke her udpensle detaljer, men det var ikke alle forældre, der syntes, at dette initiativ var

Horsens Orienteringsklub

Per Filskov
Lige fyldt 61.

36

50-års jubilæum

SKIAFDELINGEN
På generalforsamlingen i januar 1994 blev det vedtaget, at der
kunne oprettes en skiafdeling i Horsens Orienteringsklub. Eneste betingelse var, at Skiafdelingen skulle være udgiftsneutral
for orienteringsklubbens øvrige medlemmer.
Den 14. april 1994 blev der afholdt stiftende udvalgsmøde i Skiafdelingen, og hurtigt var
medlemstallet oppe på 30. Kontingentet blev sat til 35 kr. og for familier 80 kr., så der
var penge til at betale for medlemskabet i Danmarks Skiforbund. Herefter kunne man
årligt se frem til at modtage 5 medlemsblade fra Danmarks Skiforbund, og man havde
nu licens og ret til at stille op til DM/Forbundsmesterskaber, rulleskistævner, samt skiløb i
udlandet, herunder Vasaloppet i Sverige og Birkebeinerrennet i Norge.
De følgende 7 år frem til 2000 afviklede Skiafdelingen 8 rulleskistævner på den meget populære rute rundt om Bygholm sø med deltagelse fra 12-14 skiklubber fra hele
Danmark. Disse stævner indbragte Skiafdelingen et samlet overskud på 5.100 kr., der
ubeskåret tilfaldt Horsens OK.
Skiafdelingen har gennem årene sendt mange langrendsløbere til Vasaloppet og Birkebeinerrennet. Mange har også prøvet kræfter med Munkebjergrennet i Vejle, der blev
afholdt, da sneen lå ”højt” i Danmark i årene 1995, 1997 og 2003.
I de senere år har mange af Skiafdelingens medlemmer hentet DM-medaljer ved det
årlige Danmarksmesterskab, der er blevet afviklet i en lang årrække ved Gaustablikk/
Kvitåvatn i Norge.
Skiafdelingen består, efter mere end 25 år stadig, og har i dag 10 medlemmer.
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ATLETIK

MTBO – MOUINTAIN-BIKE-ORIENTERING
– EN ”NY” O-DISCIPLIN

Omkring 1985 deltog en del af klubbens medlemmer i Atletikforbundets mesterskaber,
og derfor opstod ønsket om at melde klubben ind i Dansk Atletikforbund. Herefter har
flere af klubbens medlemmer hentet en del medaljer og mesterskaber inden for Atletikforbundet. Det har hovedsageligt været i løbediscipliner, men også i spring og kastediscipliner er der hentet en del medaljer.

MTBO er den nyeste disciplin i O-familien. Den startede i Europa
sidst i 1980’erne, og de første verdensmesterskaber fandt sted
så sent som i 2002. Ved verdensmesterskaberne er der typisk 25
lande repræsenteret.
Det første officielle MTBO-løb blev afholdt i Grib Skov i 2003, men allerede i 2007 var de
danske MTBO-ryttere med helt i toppen med guld til Torbjørn Gasbjerg på sprintdistancen, Lasse Brun Pedersen med sølv på langdistancen, og sammen med Søren Strunge
vandt de sølv på stafetten.
Camilla og Rasmus Søgaard var på efterskole på HNIE i ’07. Deres resultater gav genlyd
på skolen og betød, at flere af eleverne blev inspireret til at træne MTBO, og der opstod
et godt træningsmiljø. Rasmus kom med på juniorlandsholdet, og var med til JuniorEM
i Danmark i 2009. I 2011 var han til JuniorVM i Italien, hvor anstrengelserne resulterede i
en guldmedalje på stafetten sammen med Andreas Bergmann og Andreas Prochowsky.
I 2010 skiftede Camilla fra Fod-O til MTBO, og hun kom med på juniorlandsholdet og
deltog også i JuniorVM i 2011.

KLUBLOGO
1970 – 1973

1973 - 1991

1991 -
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Fra 2012 har både Camilla og Rasmus været en fast del af landsholdet, hvor de har
deltaget i internationale mesterskaber og World Cup’s i primært Europa. De har stort set
siden deres skift til seniorrækkerne været i toppen af verdenseliten. Det har indtil i dag
givet 13 medaljer til Camilla med et foreløbigt højdepunkt med guld på fællesstarten ved
VM i 2018 og guld på fællesstarten ved EM i 2019. Rasmus vandt guld på langdistancen
ved både EM og VM i 2017.
Camillas og Rasmus’ succes betød, at Oliver Friis, der også var på landsholdet, skiftede
fra Grenå til Horsens OK for at få et træningsfællesskab med dem.
Camilla og Rasmus’ passion for MTBO smittede naturligt af på undertegnede, og jeg
begyndte at få gang i MTBO i klubben. I 2015 gik vi i familien Søgaard derfor i gang
med at konvertere kortet i Palsgård til MTBO-normen, men det blev opgivet, da stier og
hugninger i skoven viste sig ikke var egnede til MTBO. I stedet fik vi en aftale med OK
SNAB om at konvertere Vejle Sønderskov til MTBO. I oktober 2016 afholdt Horsens OK
sit første MTBO-løb der. I oktober 2017 afholdt klubben løb i Grenå Plantage, hvor Oliver
med backup fra Camilla og Rasmus havde fået tegnet et godt MTBO-kort.
I 2018 blev det endelig tid til at tegne en af vores egne skove og Bygholm med omliggende byområder blev udvalgt. Camilla og Oliver gjorde sammen med Rasmus et rigtigt
stort arbejde med at få kortet og banerne klar til premieren på Double-sprint i oktober
2018: et sprintløb i Bygholm skov og Park om formiddagen og et sprintløb omkring
Fængslet om eftermiddagen. I 2019 var vi igen pressede på skove, og det endte med, at
vi endnu en gang overtog konverteringen af en af OK SNAB’s skove. Denne gang Vejle
Nørreskov, hvor der blev afholdt løb i oktober.
Flere af klubbens medlemmer kører jævnligt MTBO. På nuværende tidspunkt er vi ca.
12, men vi håber, at der vil komme flere til i fremtiden. Ved de danske mesterskaber
som klubbens medlemmer har deltaget i, har vi i hvert fald vist, at vi er godt med i flere
aldersklasser, når medaljerne skal deles ud.

Horsens Orienteringsklub

39

50-års jubilæum

HILSEN FRA VETERANERNE

og utallige andre aktiviteter. Når
2019 er gået, har veteranerne
afviklet ikke færre en 475 aktiviteter. Vi fik også hurtigt indlagt
den anden torsdag i hver måned
som arbejdsdag i klubhuset, det
gælder udendørs arbejde, vinduer, fliser, hæk, skufle og rive,
rengøring af tag og tagrender,
samt alt forefaldende indendørs
arbejde, bl.a. en hovedrengøring
et par gange om året.

”Så er vi veteraner startet”. Således kunne man læse i Udløberen nr. 149. Datoen var den 24. august 2000. Ideen med disse
”træf” var udsprunget i Fåborg OK, og vores daværende formand Lars Sørensen havde haft en snak med Erling Karlsson
om et tilsvarende initiativ i Horsens OK.
”Så hvis du ikke har noget for torsdag formiddag, så kom til klubhuset, vi mangler også
dig”. Sådan lød opfordringen og omkring 10 af vores ældste o-løbere mødte op i klubhuset den første torsdag, og nu var man i gang.

Klubben stod på et tidspunkt og manglede en materielmand, og også den opgave har veteranerne påtaget sig, og som man har kunnet konstatere, er klubbens materiel nu blevet
samlet i klubhuset. Dette skyldes i høj grad en flot veteranindsats, hvilket ligeledes gælder
udskiftning af borde og bænke, som har fundet sted her i løbet af sommeren 2019.

Dagen begyndte med morgenkaffe og hurtigt gik snakken på tværs af bordene, og som
tiden gik kom der flere og flere aldrende medlemmer til. I begyndelsen var der ikke på
forhånd planlagt nogen form for aktivitet, men hvis en veteran fik en god idé midt under
morgenkaffen, det kunne f.eks. være en travetur, ja så gik man en tur i områderne omkring Bygholm skov.

Af andre veteranopgaver gennem årene kan nævnes utallige skoleorienteringsstævner,
stor hjælp til Beringsstafetten, opsætning af faste poster i flere skove, indsamling af
affald rundt omkring søen en gang hvert år, udsætning af poster til tirsdagsløbene, samt
små og større opgaver, som klubben pludselig mangler mandskab til.

I løbet af efteråret 2000 fik man den idé, at det måske kunne være praktisk med en
plan over, hvad, der skulle ske den pågældende torsdag, og sådan har det været siden.
Planen blev lavet for et halvt år ad gangen, og det gør den stadig. Den indeholder museumsbesøg, kirkebesøg, foredrag, traveture, virksomhedsbesøg, besøg i andre o-klubber

Vi har med stor glæde udført opgaverne, i hvert fald de fleste…, men de største glæder
er nu samværet i klubhuset og vores mange ture rundt omkring i Jylland og på Fyn. Det
er ligesom blevet en del af vores hverdag, og vi ser frem til ugens faste mødetid i klubhuset hver torsdag.
Her skal naturligvis også tilføjes, at vi er i stor taknemmelighed til klubben, som betaler
morgenkaffen og delvis betaler en julefrokost for vores klubarbejde. Så det er ikke så
ringe endda….
Her i 2019 har vi 45 af klubbens medlemmer på veteranlisten, og det antal har været
stødt stigende op gennem årene.
Veteranerne sender vores moderklub, Horsens Orienteringsklub, et stor tillykke med 50års dagen. Tak for mange timer i klubbens tjeneste og tak for alle de fornøjelige timer, vi
har haft i klubben.
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KLUBFESTER

Udvalget lavede i flere år vafler til juleløbet, ligesom vi et par gange arrangerede juleløbet.
Senere var der andre gode klubfester, som bl.a. Jette Christoffersen, Jørn Egeberg,
Mona Ingwersen og Johannes Poulsen var arrangør af. Herefter overtog Allan Skouboe
og Gitte Dyrlund ansvaret, og det blev til et par fester i klubhuset. Deltagerantallet faldt,
og de senere år har festen foregået med spisning på en restaurant ude i byen.

I klubben har der gennem de 50 år været tradition for, at vi en
gang om året tager vores pæne tøj på, og fejrer klubben og
klubmestrene og andre med en fest.

Festerne har været afholdt på den noget slidte Hjemmeværnsgård, på Hatting Skole, i
Vinten Forsamlingshus og i klubhuset.

Før Lars’ tid
Først lidt om festen for voksne, som har eksisteret i længst tid. I perioden fra 1980 til
1996 var jeg medlem af festudvalgt, og dermed med til at arrangere festen.
Flere har stået i spidsen for udvalget, og de øvrige medlemmer var meget stabile i udvalget. Flest år har Kai Skoubo været formand for udvalget. I udvalget var der nogen, der
kunne få idéer, og nogen der kunne udføre dem. Det krævede meget forarbejde, men
det var vi nu selv skyld i, og vi havde det sjovt med det.

Efter et par år på restaurant var det i 2019 tid til igen at samle hele klubben om en
klubfest, hvorfor Veteranerne arrangerede et træningsløb og en sprintbane. Efterfølgende
blev der overrakt pokaler, der blev spist grillmad, serveret kaffe med masser af kage, der
blev sunget o-relaterede sange, spillet banko og Rollator-Leif kom forbi med lidt underholdning. 78 personer i alderen 10-86 år havde meldt sig til festen, og alle havde en
hyggelig eftermiddag.

Ofte startede vi forberedelserne med vinsmagning. Finn Grynderup gik en tur ned til en
vinhandler, og vi brugte vel et møde på at smage og udvælge vinen til festen. Herefter
var der nogle møder med fastlæggelse af tema, underholdning og menu. Jeg vil tro, vi
kunne komme op på 4-5 møder inden festen.

Ungdomsklubfester
På et tidspunkt var der forslag om, at der skulle være en fest for de unge. Det er nu
blevet til 2 fester på grund af de store aldersforskelle. Her er der spisning, uddeling af
medaljer/pokaler og konkurrencer. Festen var ca. 3 timer, altså en forkortet udgave af
festen for de voksne.

Vi mødtes altid dagen før festen for at pynte op,
og ja rigtigt gættet vi fik også lidt at spise. Om
lørdagen var der ingen løb, men helt sikkert lidt
forberedelse.

Fastelavnsfester
Klubben arrangerer hvert år
fastelavnsfest
for de helt unge
i klubben. Her er
der de traditionelle indslag som
hører sådan en
fest. Her er det
Ungdomsudvalget
som er arrangør.
Denne fest blev
desværre aflyst i
2019.

Deltagerantallet var meget forskelligt. Et år var
der over 100 deltagere. Hvis vi mente, der var
for få tilmeldte, ringede vi ud til medlemmerne.
Det gav altid flere tilmeldinger.
Ved festen var der uddeling af medaljer/pokaler
og underholdning. Nogle gange var der en revy
om klubben, og fantasien var altid sat i sving.
Der var altid musik og dans, og nogle svedte så
meget, at de havde skiftetøj med. Personligt har
jeg oplevet en enkelt fest fra boks 3 på toilettet.
I det hele taget har jeg vist kun måtte melde
afbud til en enkelt fest siden 1976.
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STØRRE ARRANGEMENTER

Så skete det – jeg blev trukket til side af et par herrer, som lige ville tale med mig. Jeg vil
ikke sige, at jeg kendte dem, men jeg var klar over, hvem de var, nemlig DOF’s daværende formand Thorkild Laursen og bestyrelsesmedlem Poul Erik Birk-Jakobsen (også
kendt i O-kredse som ”Røde”).

Hvad var der dog der skete.....?
Oftest forbinder man den sætning med første linje i Kaj Munks
fine sang om den blå anemone. Men det er nu ikke der vi skal
hen, men hvad/hvor så?

Vi fandt en (diskret) siddeplads, og de to gik lige til sagen. De havde over tid iagttaget
Horsens OK’s aktiviteter og konstateret, at vi var en klub i fremgang, som havde tag på
at lave arrangementer, og ved at overvære dagens løb var de blevet overbevist om, at
vi var de rigtige til at udføre det som de havde i tankerne, nemlig at de gerne så, at vi
sagde ja til at arrangere De Nordiske Mesterskaber 1975. Vi var på det tidspunkt i gang
med at tegne kort i Tinnet Krat til DM 74, og det var dette arrangement som DOF ville
konvertere til NOM 75, og så skulle DM 74 flyttes til Bornholm.
Som jeg husker det, tænkte jeg, at det kunne vel være en interessant opgave, og at vi
nok kunne påtage os den, men jeg bad om tid til overvejelse og til at tale med klubben.
Det var imidlertid ikke nogen god idé, for på det tidspunkt var projektet absolut hemmeligt, men jeg fik så allernådigst lov til at tale med vores kortansvarlige, Troels Jensen, da
jeg var på det rene med at korttegningsopgaven ville være den tunge del af arrangementet.
Selvfølgelig sagde Troels ja, og vi accepterede opfordringen. Der gik naturligvis mange
tanker igennem hovedet, for det var en stor mundfuld, men mit kendskab til medlemmerne og min tillid til dem sagde mig, at vi kunne klare opgaven. Vi forcerede korttegningen, og undervejs kom der krav om, at vi også skulle tegne et terræn til stafet. Valget
faldt på Vrads – Hjøllund og der blev sat ekstra to rekognoscenter på den opgave.
Denne del af arrangementet skulle vise sig at blive vores svage led, for da rekognoscenterne meldte tilbage, at grundmaterialet var meget fejlbehæftet, var jeg ikke tilstrækkelig
lydhør. Vi havde at gøre med det, som jeg troede var vores bedste grundmateriale, men
rekognoscenterne havde ret, og vi måtte igennem en tidkrævende proces med udarbejdelse af nyt materiale. Det blev gjort, og der blev kastet flere ressourcer ind i arbejdet. Vi
nåede det, men det havde medført unødig stress, som jeg måtte tage det fulde ansvar
for, og det var i øvrigt også det eneste som indbragte en negativ bedømmelse fra vores
svenske kontrollant Åke Andersson!!

Jo, historien er følgende – vi skruer tiden tilbage til søndag den 1 juli 1973 til en stævneplads ved tredje etape af Jysk 3-dages ved Ravnsø øst for Ry. Horsens OK er arrangør
af tredje etape af løbet, og de to foregående etaper var desværre behæftet med fejl, som
vores officials skulle forsøge at rette op før slutetapen med jagtstarter. Alt dette medførte,
at en del hjælpere skulle på arbejde natten før løbet for at få den optimale retfærdighed
ind i vores arrangement. Jeg var stævneleder, og var blevet tryg ved de meldinger, jeg fik
fra alle funktioner – 75 klubmedlemmer var i aktion for at afvikle etapen.

Korttegningen kom på plads, og vi kom frem til det tidspunkt, hvor jeg måtte løfte sløret
for arrangementet og kunne begynde at vælge personer ud som hovedansvarlige for de
vigtigste poster.

Nå, tilbage til stævnepladsen. Jeg gik rundt og nød aktiviteten og synet af officials og
løbere, som var i fuld gang med at udføre det bedste de kunne.
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Jeg henvendte mig til en lille flok, som jeg var sikker på kunne løfte opgaven. Efter at de
havde sundet sig lidt, gik de all in for opgaven og vi kreerede en organisation, som skulle
vise sig at være perfekt til opgaven.

Den struktur som vi valgte, var et spejl af opbygningen af klubledelsen, og den havde vi
stor succes med – en stærk funktionsledelse som så supplerede og strukturerede sig
selv under stævneledelsens bevågenhed.
Klubben talte på det tidspunkt 250 medlemmer, og da strukturen var fuldt udbygget, var
der i alt 173 officials, hvoraf de 147 var fra vores egen klub. De øvrige var kontrollanter
og enkelte specialister ude fra. Samarbejdet med de sidste var gnidningsløst, og vi nød
godt af deres viden.
Nu kunne jeg godt fortsætte med at beskrive forløbet af arrangementet og opremse en
række personer, som trak dette store læs i hus. Jeg vil imidlertid vælge at vise vores
overordnede bemandingsplan og så kan læseren jo også konstatere, at ingen lå på den
lade side, og at mange navne stadig kendes som aktive i klubben.
Da korttegnerne var færdige i marken gik de alle ind på andre poster i ledelsen, Troels –
banelægger, Ole C. – banelægger, Knud Erik – materielansvarlig, Johannes – løbsleder,
Axel – stævneleder. Der blev kortlagt 40 km2 fordelt på tre kort.

Altså på trods af at vi var uerfarne, så viste vi, at vi kunne, selv om der forekom problemer, så blev de løst inden de voksede os over hovedet – så vi kom flot i MÅL!
Hvis nogen ønsker at kende flere detaljer fra stævnet så findes der en samling af de
væsentlige ting hos Troels.

Samtidig med den store indsats lykkedes det at få et mindre overskud i hus i et arrangement, som fra starten var dømt til underskud. Endvidere fik vi kun rosende ord fra alle
sider, kontrollanter, pressen, forbundet, løberne – og for mig er der ingen tvivl om, at
klubben nød godt af anstrengelserne en rum tid fremover.
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sejren hjem hos drengene. Det ugelange arrangement blev afsluttet med en stor fest for
deltagerne.

I en periode efter NOM i 1975 afviklede klubben et par åbne løb om året, men i april
1980 blev klubben spurgt, om man var villig til at afvikle Påskeløbet i 1981. Efter flere
diskussioner, undersøgelser og et medlemsmøde i juni, der bakkede bestyrelsen op, gik
planlægningen i gang. Arrangementet var en stor opgave, men igen viste klubbens medlemmer, at med højt humør og knofedt kan det godt lade sig gøre at afvikle et 3-dages
løb på 3 stævnepladser med ca. 2000 deltager pr. dag.

I 2003 var det igen tid til at afvikle Påskeløb, igen et stort flerdages arrangement som
forløb fint.
Efter flere års forberedelse deltog klubben sammen med 5 andre jyske klubber i afviklingen af WM 2006. Igen et ugelangt stævne, hvor alle mand var af huse. Der blev afviklet
et flot stævne, som blev rost fra mange sider, og vi oplevede oven i købet at få royalt
besøg til afviklingen af sprinten, der blev afviklet i Marselisborgområdet.

Klubben var igen arrangør af et succesfuldt Påskeløb i 1987, men denne gang kun med 800
deltagere på grund af skovaftalen, der satte en grænse for antal deltagere på 800 pr. dag.
I 1987 blev også tid til at afvikle en uges IOF-Congres (Det Internationale Forbunds
Kongres), som Horsens OK arrangerede med succes en uge i sommerferien med base
på Ry Højskole.

I 2013 afviklede klubben sit 4. Påskeløb, igen i det midtjyske. Et stort flerdages arrangement, hvor de fleste klubmedlemmer var involverede, også denne gang et fint arrangement.

Tiden går og efter lang tids forberedelse afvikler klubben Junior-WM i 1995 – igen en
rigtig stor opgave. Vi havde ca. 400 unge mennesker fra omkring 30 nationer indkvarteret på Langmarksskolen. Der blev arrangeret træninger, kåret verdensmestre i kortdistance, klassisk og stafet. Ved stafetten havde vi den store glæde, at Troels Nielsen løb
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TRADITIONELLE LØBSARRANGEMENTER

Fjeldløbet startede i 1973, og var et arrangement, som bestod af et natløb plus et dagløb, gerne afviklet fredag aften og lørdag eftermiddag i samme weekend. For herrerne
talte tiden for natløbet plus tiden for den lange bane i træningsløbet. For damerne talte
alene tiden på mellembane til træningsløbet. I en lang periode var deltagelsen stor, men
efterhånden falmede interessen for løbet og pokalen blev indstillet i 1990.

Ud over at træningsløbene i hele klubbens historie har været
afviklet kontinuerligt af og for klubbens medlemmer og gæste
løbere, er der afviklet mange traditionelle løb.

Thylegene blev startet i 1972 af Jakob Ravn, da han inviterede klubbens medlemmer til
at besøge sig i sommerhuset i Thy og løb i Dover plantage.

Bymesterskabet i orienteringsløb blev afviklet fra 1971. Løbet var et holdløb for firmaer,
skoler, institutioner og andre interesserede. Hvert hold bestod af 3 personer, og der
måtte kun være et klubmedlem på holdet. Klubben fik en del nye medlemmer som følge
af disse løb, men interessen ebbede ud, og det hele sluttede i 1978.

Horsens Orienteringsklub
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Vinderne af løbet er blevet præmieret på forskellig vis; men en del af præmien er altid, at
man er arrangør af næste års løb. Fra 1992 er Bjerrefadet blevet en del af præmien, hvor
man får indgraveret sin signatur.

en hytte i en hel uge, så specielt børnefamilierne kunne nyde en ferie i den nordjyske
natur. Til Thylegene løbes der en lang bane (gerne på GI-kort) om lørdagen og mestrene
hyldes til fællesspisning om aftenen. Her hyldes også alle tidligere vindere og værtsfamilierne. Søndag formiddag løbes pointløb, i dag ofte på posterne fra lørdagsløbet.

Wild Midt West er et løb, der hvert år afvikles i skovområdet Gludsted nord for Hjøllund.
Løbet blev afviklet første gang i 1978 af Michael Dickenson, hvorefter Axel Stobberup
overtog løbet. Nu har medhjælperen Preben Jørgensen overtaget løbet med Axel som
hjælper.

Nytårsløbet er startet af Jakob Ravn i 1978, og han har afviklet løbet hvert år i 40 år.
Nytårsaftensdag 31. december 2018 blev Jakob afløst af triumviratet Thomas Kokholm,
Michael Straube og Henning Hansen.

Der udskrives 3 baner. Den korte bane på ca. 18 km, den ultrakorte bane på ca. 9 km
og aftægtsbanen på ca. 5 km. Der løbes altid på GI-kort 1:20.000 på alle baner, og
nogle gange er de i farver. Bedste herre fra Horsens OK på den korte bane hædres med
en vandrepokal, som er et fint gevir på en lille plade. En vandrepokal magen til gives til
bedste dame fra Horsens OK på den ultrakorte bane. En del af hædringen er at dele en
af Axels hjemmelavede drammer med banelæggeren.

Løbet er altid blevet afviklet med fællesstart for hver klasse, 12 km, 8 km og 5 km. Fra
starten blev løbet afviklet den første lørdag i januar, men de sidste mange år er løbet
afviklet Nytårsaftensdag med første start kl. 10.
Fidusløbet/Bjerrefadet er et løb, hvor kun arrangørens fantasi sætter begrænsningen.
Det første fidusløb blev afviklet i 1978, og har gennem alle årene været afviklet som et
parløb med en blanding af orienteringsløb og opgaveløsning. Der har været behov for at
medbringe alt lige fra blyanter, sikkerhedsnåle, linealer, aviser, højskolesangbog, busbilletter og mange andre finurlige ting for at løse de kryptiske opgaver, som man bliver
udsat for.
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TRÆNINGSLØBENE

sede til de enkelte kort. I dag er banerne trykt på løbskortene, og er oven i købet trykt på
vandfast papir.

Lørdagsløb, træningsløb – kald det hvad du har lyst til, men det
er de organiserede løb, der afvikles næsten hver lørdag, som har
været grundstenen til klubbens stiftelse.

Fra klubbens start var postkontrollen, at man med blyant skrev postens kontrolbogstav
på kontrolkortet, senere blev blyanten erstattet af klippetænger med stifter som hang på
posterne. Nu er klippetangen afløst af Sport Ident elektronisk postkontrolsystem, hvilket
giver mulighed for, at løberne bl.a. kan sammenligne stræktider. Arrangøren har i dag
også mulighed for at lave en opkobling til internettet, så løbet kan følges online, hvis der
er behov og interesse for det.

De første løb blev afviklet i oktober, november, december 1969 i bl.a. Stensballe skov,
Ølsted skov og Bjerre skov. Løbene blev annonceret i Horsens Folkeblad, og blev afviklet
af tidligere medlemmer fra den gamle nu opløste klub – HFS Atletik Orienteringssektion.
Der samledes snart rigtig mange til disse løb, og 50-60 deltagere var ikke usædvanligt.

Fra klubbens start kunne resultaterne fra lørdagens løb næsten altid ses i Horsens Folkeblad en af de første dage i ugen efter løbet og ved det kommende træningsløb. Efter
overtagelsen af klubhuset er resultaterne fra træningsløbene ophængt på opslagstavlen.
I dag offentliggøres resultatlisterne også på klubbens hjemmeside.

Træningsløbsafvikling gennem tiden
Løbene er stort set afviklet efter den samme skabelon fra klubbens start til i dag. Efter
ankomst kan man læse den opsatte instruktion med dagens udbud af baner, og herefter betaler man for løbet og indprikker selv den valgte bane. Herefter melder man sig
til løbsafvikleren for at blive skrevet op, således at der er kontrol med, hvem der er i
skoven.

Efter klubbens stiftelse den 26. januar 1970 var det træningsløbene, der blev samlingspunkt for klubben. Der blev medbragt en opslagstavle, hvorpå der var indkaldelse til
instruktionsaftener, medlemsmøder og meget andet.
Herudover blev der medbragt et ringbind med indbydelser til åbne løb. Tilmeldingen
foregik på en liste, hvorefter løbstilmelderen sørgede for selve tilmeldingen til de løbsarrangerende klubber. Efter kort tid blev der etableret en turnus, hvor klubmedlemmer på

I starten blev den valgte bane indtegnet på sort/hvide kopier af GI-kort, men efterhånden
som skovene blev tegnet som o-kort, blev disse også brugt til træningsløbene, hvor man
også selv indtegnede banen. For at beskytte kortene blev der brugt plastposer, der pas-
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Træningsløbsstatistik 1971 - 2019

skift medbragte øl og vand. Ordningen fungerer stadig på bedste vis,
nu også med kage.

Antal træningsløb og deltagere pr. løb
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KLUBMEDLEMMERS LØB I UDLANDET

KLUBHÆDRINGER

I hele klubbens historie har medlemmerne været eventyrlystne og har deltaget i udenlandske løb. Helt tilbage i den gamle orienteringsklubs tid arrangerede man midt i
1950’erne bustur til løb i Schweiz.

Igennem årerne er Horsens orienteringsklub blevet hædret flere
gange for veludført arbejde og tiltag.

Få år efter stiftelsen af den nuværende klub begyndte medlemmerne at tage til sommerferieløb i blandt andet Sverige og Ungarn.

1976
Klubben modtog fra Danmarks Idrætsforbund Kongepokalen for den flotte afvikling af
det Nordiske mesterskab i 1975.

Der er snart ikke et orienteringsland, hvor klubbens medlemmer ikke har prøvet at løbe
orienteringsløb.

1985
Horsens OK modtager kuffert med Suunto-kompasser fra DOF for sit ungdomsarbejde.

Med tiden er ungdomsafdelingen begyndt at arrangere efterårsture til Norge, Sverige og
en enkelt gang Tyskland.

1995
Kortet over Velling Snabegaard
kåres som årets kort af Dansk
Orienterings-Forbunds kortkonsulenter. Kortet blev anvendt til Junior WM 1995.

Mange er kommet hjem med gode og interessante ideer til udviklingen af vores sport.

2005
Klubben får certifikat for
at have opfyldt Danmarks
Idræts-Forbunds krav til et
godt idrætsmiljø for børn.
2011
Klubben modtager årets sundhedspris i Horsens.
2012
I januar udnævner DOF’s breddeudvalg klubben til månedens klub for hvervning af nye
medlemmer.
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LØBSTILMELDING I 50 ÅR

skrev man sig på lister, ligeledes leveret af Forbundet.
Løbstilmelderen tog det hele
med hjem, renskrev og sendte tilmeldingerne pr. snailmail
til arrangørerne. Forestil jer,
hvordan en regnbyge kan få
en indbydelse og tilmeldingsliste til at se ud. Datidens
kopier var langt fra vandfaste. Startafgiften betalte
løberne kontant til løbstilmelderen, som derefter indsatte
pengene på girokontoen
ved at tage til Postkontoret,
der dengang fungerede som
en bank for Postgiro. Det
var naturligvis også muligt
for medlemmerne selv at
betale til løbstilmelderen via
giro. Startafgiften til klubberne blev afregnet pr. giro.
Indbydelserne fik fast plads
i klubhuset, da huset i 1978
var forvandlet fra ruin til et
absolut brugbart hus, og
Eva fik lavet et system med
tilmelding på farvede kort, der kunne sættes i en kasse i klubhuset. Sidste tilmelding var
altid tirsdag aften og løbstilmelderens job var at samle kortene tirsdag aften, skrive navn,
bane/klasse og startafgift over på Forbundets sedler, køre på posthuset med tilmeldinger
og en girokuvert med betaling af startafgifterne. Det kunne godt blive en rigtig lang tirsdag aften i forbindelse med de store løb. Og som det kan ses på tilmeldingsblanketten til
venstre, havde løbstilmelderen også et ekstrajob med at koordinere samkørsel.

”Uden en løbstilmelder ville klubbens medlemmer nok synes, at
det ville være uoverkommeligt at komme til åbne løb, ligesom
det ville være meget besværligt for arrangøren at modtage tilmeldingerne fra hver enkelt løber.”
Dette stod at læse i vores jubilæumsskrift i 1995, altså for 25 år siden. Det var nok rigtigt
den gang, men i dag er klubbens medlemmer væsentlig mere selvkørende. I princippet
behøver løbstilmelderen kun at være der for arrangørernes skyld, for at sikre at løberne
er meldt til den rigtige bane/klasse, og at startafgifterne bliver betalt samtidig med tilmeldingen.
TILMELDING
Til________ -løb Den __________________
i ____________________________________
Løbsområde
Navn: ________________________________
KLASSE/BANE: _________________________
-------------------------------------------------------Startafgiften kr. _________________
indestår på min konto
er betalt på giro 6305113
medfølger pr. check
medfølger kontant
-------------------------------------------------------Kørelejlighed ønskes
Jeg har plads til __________ personer
-------------------------------------------------------Bem.:

-------------------------------------------------------Løb: _________________________________
Tilmeldt i klasse/bane ___________________
Dato: ______________

Horsens Orienteringsklub

Fremtidsscenariet kan være, at det ikke bliver muligt
at melde sig til løb uden at betale startafgiften samtidig. Så må klubberne ordne diverse tilskud på anden
vis. Sådan foregår det bl.a. til O-ringen i Sverige,
og så vidt vides fungerer det helt, som det skal.
MEN indtil videre er det ikke muligt i O-service, og vi
fortsætter ad det spor, der blev introduceret i starten
af nullerne.
Der var en tradition i klubben for at formandens
ægtefælle var løbstilmelder. Den tradition blev brudt
i 1985. Klubbens løbstilmeldere gennem tiden har
været: Britta Steinicke (7 år), Eva Nielsen (4 år), Tove
Straarup (4 år), Karen Mønster (6 år), Britta Ank
Pedersen (4 år), Erna og Poul Erik Christensen (6 år),
Karen og Michael Lind-Frandsen (4 år) og Tove har
nu haft posten igen siden 2004, og hvis der ikke sker
noget radikalt, fortsætter hun nogle år endnu.
Men hvordan har proceduren egentlig været
gennem årene?
I mange år modtog klubbens formand 2 eksemplarer
af alle indbydelser fra Forbundet. Disse indbydelser
blev taget med til træningsløb i et ringbind, og her

Der gik nogle år på denne arbejdskrævende måde indtil PC-DOS-DOF tonede frem
sidst i 90’erne. Det program kunne nogenlunde bruges til regnskabsdelen, men det blev
aldrig optimalt. Alting blev meget, meget nemmere for løbstilmelderen på denne side
af år 2000, hvor O-service kom på banen. Her mere end 15 år efter er det stadig ikke
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Til jobbet som løbstilmelder hørte også tidligere at modtage resultatlister og ej startendes kort. Dette skete typisk 14 dage efter stævnet, hvor resultatlister m.v. blev hentet i et
klubtelt ved et senere stævne. Efter et Påskeløb kunne det godt være en ordentlig stak
resultatlister, men herefter var det bare at tage hjem og finde ud af, hvem der havde deltaget, skrive deres navn på resultatlisten, og lægge en resultatliste i løbernes dertil indrettede hængemappe i klubhuset. Selvom man var forhindret i at starte, fik man sit kort
alligevel, for arrangørerne havde pligt til at sende de ”ej startendes” kort til rette klub; der
var jo betalt for det. En anden ting var, at hvis en tilskudsberettiget ungdomsløber ikke
mødte til stævnet, blev tilskuddet tilbageført til klubben, og løberen kom til at betale hele
startafgiften selv. Det var også løbstilmelderens job at få det hele tilbageført.

et optimalt program, idet der bl.a. mangler en regnskabsdel. Løberne kan ganske vist
gå ind og se, hvad deres tilmeldinger løber op i, og de kan selv føre ind, hvad de har
betalt, og udligne familiekonti, men alt dette hjælper ikke løbstilmelderen et hak, så i dag
bliver regnskabsdelen stadig lavet på et excel-ark, hvilket har fungeret i 15 år. O-service mangler også en funktion omkring løbernes alder, hvilket betyder noget i forhold til
startafgifterne på eksempelvis begynderbanen og H/D-let, hvor både voksne og ungdom
kan stille op til forskellig startafgift.
En stor lettelse for løbstilmelderen med O-service er, at arrangementet selv lukker for
tilmelding kl. 23:59 på dagen for sidste tilmelding, og herefter har løbstilmelderen i de
fleste tilfælde et døgn til at rette løberdata til. Det er så desværre ikke alle arrangører, der
accepterer det. De truer med al landsens ulykker, hvis ikke tilmeldingen er der kl. 0:00
den fastsatte dag.

Horsens Orienteringsklub

Nu findes alt på O-service – adgang til indbydelser, instruktioner, resultater m.m., så det
er et overkommeligt job at være løbstilmelder.
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INDTÆGTER TIL KLUBBEN

Beringsstafetten er i dag klubbens største bidragyder til klubkassen. Siden 2003 har Atletica og Horsens OK været sammen om at afvikle løbet. Stafetten er blevet et rodfæstet
tilbagevendende arrangement/firmafest for byens og omegnens virksomheder. Deltagerantallet er vokset støt, og er nu omkring 3200 fordelt på løb og walk.

Kontingentet er den mest sikre indtægt i Horsens OK, og her
kunne man vælge at lade medlemmerne betale, hvad det koster
at drive klubben, og så kun koncentrere sig om at løbe og arrangere orienteringsløb.
Gennem årene er vi dog blevet fristet til at bevæge os ud i andre aktiviteter for at finansiere de mange aktiviteter. Det kræver opbakning fra medlemmerne, og at der er nogle,
der vil hjælpe. De fleste gange giver de lidt penge, eller man kan være uheldig. Jeg vil
her nævne nogle af de forsøg, der har været på at skaffe lidt ekstra penge.
Klubbens åbne løb er vi forpligtede til at afholde, og ofte løber det kun lige rundt. Men er
der tale om mesterskaber, giver det et lidt bedre resultat. Ved påskeløbene er der ekstra
at hente. Her er der tale om et deltagerantal på 1.800, og der er 3 løb.
Klubbens første forsøg på at skaffe ikke orienteringsrelaterede indtægter fandt sted i
1974, hvor Horsens OK i samarbejde med Torsted Idrætsforening og Ugeavisen startede
Horsensløbet. I 1975 arrangerede Horsens OK selv Horsensløbet med Ugeavisen på sidelinjen, men da samarbejdet ikke fungerede, opgav klubben, og overlod arrangementet
til den nystiftede løbeklub Atletica, som stadig har stor succes med løbet.
Næste forsøg var et sponsoreret promoveringsløb – Colgates Motionstur, hvor interesserede kunne købe et tursæt. Herefter havde man 2 uger til at få klippet alle posterne rundt
om Bygholm Sø. Klubben følte sig ikke taget med i planlægningen, og oplevede det,
som om konceptet blev trukket ned over hovedet. Men klubben fik da 30 faste poster
sat op i Bygholm og 400 trykte kort med de faste poster.

Undertegnede har i flere år søgt fonde om midler til flere af vores projekter og aktiviteter.
Nogle gange med held, og andre gange giver det ikke noget. Vi har her bl.a. modtaget
et stort tilskud til den sidste udvidelse af klubhuset.

3 gange har vi været så heldige at blive udtrukket til at være med som klub til at arrangere Horsens Kræmmermarked. Jørgen Skovby har stået i spidsen for at finde hjælpere
i klubben. Vi kunne få tildelt forskellige ansvarsområder, og vi var så heldige at stå ved
indgangene og kræve penge ind. Det gav et pænt bidrag til klubkassen.

Det skal også nævnes, at vi har fået støtte fra det nu lukkede Team Horsens til vores
eliteløbere, og nu er der støtte fra Horsens Kommune i forbindelse med Eliteklasserne.
Det er altid en balancegang, om vi skal holde os til at arrangere orienteringsløb. Hvis vi
vælger den løsning vil kontingentet stige væsentligt, hvis vi skal fastholde det nuværende
aktivitetsniveau.

Vi har ligeledes været hjælpere til en koncert på Dyrskuepladsen. Her var vi uheldige,
idet overskuddet regnede væk. Det nyeste tiltag er, at vi nu et par gange har været
vejvisere til Prison Break også med lidt penge til klubkassen. Herudover har vi arrangeret
trailløb, minitriatlon, kvindeløb, og sikkert noget jeg ikke kan huske.

Horsens Orienteringsklub

Husk lige det.
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LANDSHOLDSLØBERE
En klub med et højt aktivitetsniveau har, hvis talentet er der,
mulighed for at få nogle rigtig gode løbere.
Vi har haft den store glæde, at mange af klubbens løbere gennem årene har kvalificeret
sig til at deltage på landshold. Klubben har haft deltagere på ungdomslandshold, seniorlandshold, døvelandshold og MTBO-landshold.
De udtagne har været. Kent Hansen (Kragh), Lotte Ravn, Mette Filskov, Dorthe Filskov,
Rikke Holm Jensen, Troels Nielsen, Tanja Boen Knudsen, Sarah Thomsen, Karina Boen
Knudsen, Gitte Mygind, Tim Christoffersen, Joanna Thomsen, Henriette Baun, Line
Højmark, Rikke Vide Petersen, Elanor Henriksen, Mikkel Holm Nielsen, Astrid Ank Jørgensen, Niklas Ingwersen, Allan Thesbjerg, Rasmus Søgaard, Camilla Søgaard og Oliver
Friis.

Horsens Orienteringsklub
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MESTERSKABER

År

JM, JFM, DM, NM, EM, VM
Oplysninger er fundet i klubblade, på hjemmesider m.m.
År

Navn

1970-1975

Ingen

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

Mesterskab

1983

Klasse

Navn

Mesterskab

Klasse

Anne Mette Hansen

JM-stafet

D21

Gitte Møller

JM-stafet

D21

Birgitte Christensen

JM-stafet

D21

Gunnar Poulsen

JM-stafet

H50

Arne Eske Lund

JM-stafet

H50

Lotte Ravn

DM-individuel

D13-14

Jakob Ravn

JM-stafet

H50

Lisbeth Ravn

DM-individuel

D35

Troels Nielsen

DM-individuel

H10

Erik Warncke

JM-nat

H17-18

Troels Nielsen

JM-individuel

H10

Lotte Ravn

JM-stafet

D16

Carsten Thyssen

DM Skoleorientering

H 15-16

Jette Christoffersen

JM-stafet

D16

Troels Jensen

DM-nat

H35

Trine Ravn

JM-stafet

D16

Kent Hansen

JM-individuel

H21

Leif Pedersen

JM-individuel

H15-16

Anne Mette Hansen

JM-stafet

D17-20

Lisbeth Ravn

JM-stafet + DM-stafet

D35

Berit Thyssen

JM-stafet

D17-20

Britta Steinicke

JM-stafet + DM-stafet

D35

Gitte Møller

JM-stafet

D17-20

Eva Nielsen

JM-stafet + DM-stafet

D35

Birgitte Christensen

JM-stafet

D21

Thomas Christensen

JM-nat

H13-14

Elin Holm Jensen

JM-stafet

D21

1984

Ole Christensen

JM-nat

H35

Tove Straarup

JM-stafet

D21

Jan Thomsen

Skolemester

H16

Rikke Holm Jensen

DM-individuel

D 13-14

Lisbeth Ravn

DM-stafet

D35

Troels Nielsen

DM-individuel

H10

Britta Steinicke

DM-stafet

D35

Rasmus Holm Jensen

JM-individuel

H10

Eva Nielsen

DM-stafet

D35

Troels Nielsen

JM-stafet

H10

Lisbeth Ravn

DM-stafet

D35

Rasmus Holm Jensen

JM-stafet

H10

Britta Steinicke

DM-stafet

D35

Flemming Thyssen

JM-stafet

H10

Eva Nielsen

DM-stafet

D35

Rasmus Holm Jensen

DM-stafet

H/D-12

Birgitte Christensen

JM-stafet

D21

Troels Nielsen

DM-stafet

H/D-12

Anne Mette Hansen

JM-stafet

D21

Ulrik Nilsson

DM-stafet

H/D-12

Lise Lotte Munksgaard

JM-stafet

D21

Troels Nielsen

JM-individuel

H11-12

Kent Hansen

JM-individuel

H21

Lisbeth Ravn

JM individuel

D50

1985

1986

Ingen

Horsens Orienteringsklub
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År

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Navn

Mesterskab

Klasse

Kent Hansen

JM-individuel

Rasmus Zeeberg

År

Navn

Mesterskab

Klasse

H21

Tanja Boen Knudsen

JM-klassisk

D11-12

JM-individuel

H10

Elin Holm Jensen

JM-Klassisk

D40

Kamilla Kristensen

JM-stafet

D13-16

Troels Nielsen

JM-individuel

H11-12

Troels Nielsen

DM-stafet

H11-12

Heidi Kock Pedersen

JM-stafet

D13-16

Thomas Klærke

DM-stafet

H11-12

Katrine Nielsen

JM-stafet

D13-16

Rasmus Holm Jensen

DM-stafet

H11-12

Ellen Nielsen

JM-stafet

D35

Troels Nielsen

DM-individuel

H13-14

Trille Ditlevsen

JM-stafet

D35

Troels Nielsen

JM-stafet

H13-14

Elin Holm Jensen

JM-stafet

D35

Thomas Klærke

JM-stafet

H13-14

Karsten Knudsen

JM-stafet

H35

Rasmus Holm Jensen

JM-stafet

H13-14

Jørgen Christoffersen

JM-stafet

H35

Troels Nielsen

JM-stafet og DM-stafet

H13-14

Eigil Nielsen

JM-stafet

H35

Thomas Klærke

JM-stafet og DM-stafet

H13-14

Tim Christoffersen

JM-klassisk

H12

Rasmus Holm Jensen

JM-stafet og DM-stafet

H13-14

Troels Nielsen

DM-kort

H19-20

Mona Grotkær

JM-individuel

D11-12

Troels Nielsen

DM-klassisk

H19-20

Troels Nielsen

JM-individuel

H15-16

Jakob Ravn

DM-lang

H60

Troels Nielsen

DM-nat

H15-16

Karsten Knudsen

DM-rulleski

10 km

Sven Taylor

DM-hold

10 km landevej

Jakob Ravn

DM-lang

H60

Jakob Ravn

DM-hold

Cross veteraner

Troels Nielsen

JWOC-stafet

H19-20

Henning Nikolajsen

DM-hold

½ Marathon

Elin Holm Jensen

DM-Klassisk

D45

Sven Taylor

JM

4 km-landevej

Elin Holm Jensen

JM-klassisk

D45

Tanja Boen Knudsen

JM

D10

Sarah Thomsen

JM-klassisk

D12

Sven Taylor

JM-hold

Cross-12 km

Carsten Thyssen

JM-klassisk

H21

Jakob Ravn

DM-hold

Halvmarathon

Karina Boen Knudsen

DM-klassisk og JM klassisk

D12

Henning Nikolajsen

DM-hold

Halvmarathon

Joanna Thomsen

JM-klassisk

D10

Sven Taylor

DM-marathon

Halv + hel

Tim Christoffersen

JM-klassisk

H14

Troels Nielsen

DM-lang

H17-18

Sven Taylor

DM-hold

Cross 12 km

Troels Nielsen

JM-klassisk

H17-18

Jakob Ravn

DM-hold

Cross 12 km

Jakob Ravn

DM-lang

H60

Henning Nikolajsen

DM-hold

Cross 12 km

Henrik Kallestrup

DM-sprint

H15-16
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År

1997

1998

1999

2000

Navn

Mesterskab

Klasse

Tanja Boen Knudsen

DM-klassisk og DM-nat

D16

Ellen Nielsen

JFM-stafet

D45/H60

Elin Holm Jensen

JFM-stafet

Jakob Ravn

Navn

Mesterskab

Klasse

Elin Holm Jensen

JFM klassisk

D50

Jacob D. Jensen

DM 3000 m

Forhindringsløb

D45/H60

Karina Boen Knudsen

DM-nat

D16

JFM-stafet

D45/H60

Ellen Nielsen

DM-lang

D50

Martin Hansen

JFM-klassisk

H21

Joanna Thomsen

JFM-stafet og DM-stafet

D13-16

Sven Taylor

JM-individuel

Cross 12 km

Line Højmark

JFM-stafet og DM-stafet

D13-16

Sven Taylor

DM-hold

Cross 12 km

Henriette Baun

JFM-stafet og DM-stafet

D13-16

Jakob Ravn

DM-hold

Cross 12 km

Karsten Knudsen

JFM-klassisk

H45

Henning Nikolajsen

DM-hold

Cross 12 km

Kent Hansen

DM-kort

H45

Jakob Ravn

JM-landevej

H65

Ellen Nielsen

DM-stafet

D50

Joanna Thomsen

JFM-klassisk

D12

Trille Ditlevsen

DM-stafet

D50

Ellen Nielsen

JFM stafet

D45

Elin Holm Jensen

DM-stafet

D50

Trille Ditlevsen

JFM stafet

D45

Jakob Ravn

DM-halvmarathon

H65

Elin Holm Jensen

JFM stafet

D45

Karina Knudsen

DM-lang

D18

Elin Holm Jensen

DM-lang

D50

Sarah Thomsen

DM-sprint

D18

Jakob Ravn

DM-lang

H65

Sarah Thomsen

DM-klassisk

D18

Jakob Ravn

DM-landevej

H60

Sarah Thomsen

JFM-klassisk

D18

Jakob Ravn

DM-Cross

H60

Joanna Thomsen

DM-klassisk

D16

Henriette Baun

JFM-stafet

D13-16

Line Højmark

JFM-klassisk

D16

Sarah Thomsen

JFM-stafet

D13-16

Rikke Vide Pedersen

JFM-klassisk

D14

Karina Boen Knudsen

JFM-stafet

D13-16

Jakob Ravn

JFM-klassisk

H65

Henriette Baun

JFM-klassisk

D13-14

Elin Holm Jensen

JFM-klassisk

D50

Karina Boen Knudsen

JFM-klassisk

D15-16

Karina Knudsen

JFM-stafet

D17-20

Ellen Nielsen

JFM-klassisk

D50

Sarah Thomsen

JFM-stafet

D17-20

Henriette Baun

DM-stafet og JFM-stafet

D16

Gitte Mygind

JFM-stafet

D17-20

Sarah Thomsen

DM-stafet og JFM-stafet

D16

Kent Kragh

JFM-klassisk

H50

Karina Boen Knudsen

DM-stafet og JFM-stafet

D16

Sarah Thomsen

DM-klassisk

D16

Jakob Ravn

JFM-klassisk

H65
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År

2004

2005

2006

2007

2008

Navn

Mesterskab

Klasse

Troels Nielsen

DM-klassisk

H21

Sarah Thomsen

DM-klassisk

D20

Henriette Baun

DM-klassisk

Kent Kragh

Navn

Mesterskab

Klasse

Irene Mikkelsen

JFM-stafet

D35

Silas Frederik Thomsen

JFM-lang

H14

D18

Irene Mikkelsen

JFM-lang

D35

JFM-klassisk

H50

Astrid Ank Jørgensen

DM-nat

D16

Jakob Ravn

DM-marathon

H70-74

Carsten Thyssen

DM-nat

H35

Astrid Ank Jørgensen

JFM-sprint

D12

Irene Mikkelsen

DM-stafet

D45

Astrid Ank Jørgensen

JFM-klassisk

D12

Berit Harfot

DM-stafet

D45

Silas Frederik Thomsen

JFM-sprint

H12

Susanne Thyssen

DM-stafet

D45

Silas Frederik Thomsen

JFM-klassisk

H10

Rikke Holm Jensen

DM-nat

D45

Astrid Ank Jørgensen

JFM-stafet

D/H maks. 43

Susanne Loft Thyssen

DM-sprint

D45

Silas Frederik Thomsen

JFM-stafet

D/H maks. 43

Jakob Ravn

DM-ultralang

H70

Hjalte Sebastian Thomsen

JFM-stafet

D/H maks. 43

Britta Ank Pedersen

JFM-sprint

D50

Kim Taylor

JFM-stafet

H35

Susanne Thyssen

JFM-sprint

D45

Carsten Thyssen

JFM-stafet

H35

Daniel Purup Nielsen

JFM sprint

H16

Mads Mikkelsen

JFM-stafet

H35

Niklas Hjort Ingwersen

JFM-lang

H20

Silas Frederik Thomsen

DM-nat

H12

Mads Mikkelsen

JFM-stafet

H35

Anne Boye-Møller

DM-sprint og DM-mellem

D35

Nicolaj Nielsen

JFM-stafet

H35

Astrid Ank Jørgensen

DM-lang

D14

Allan Thesbjerg

JFM-stafet

H35

Daniel Purup-Nielsen

JFM-stafet

H/D12

Rikke Holm Jensen

JFM-stafet

D35

Rasmus Harfot

JFM-stafet

H/D12

Berit Harfot

JFM-stafet

D35

Silas Frederik Thomsen

JFM-stafet

H/D12

Susanne Loft Thyssen

JFM-stafet

D35

Karina Boen Knudsen

JFM-lang

D21

Per Mønster Jørgensen

JFM-stafet

H150

Silas Frederik Thomsen

JFM-lang og JFM-sprint

H12

Finn Ingwersen

JFM-stafet

H150

Troels Nielsen

JFM-lang

H21

Hans Jørgen Vad

JFM-stafet

H150

Carsten Thyssen

JFM-lang

H35

Britta Ank Pedersen

DM-sprint og JFM-lang

D50

Kent Kragh

JFM-lang

H40

Astrid Ank Jørgensen

DM-sprint

D18

Astrid Ank Jørgensen

DM-nat og EM-stafet

D16

Astrid Ank Jørgensen

JFM-sprint

D18

Susanne Thyssen

JFM-stafet

D35

Astrid Ank Jørgensen

JFM-lang

D18

Berit Harfot

JFM-stafet

D35

Rikke Holm Jensen

DM-nat og DM-mellem

D40
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År

2011

2012

2012

2013

Navn

Mesterskab

Klasse

Navn

Mesterskab

Klasse

Elin Holm Jensen

JFM-lang

D60

Jacob Klærke Mikkelsen

JFM-lang

H10

Susanne Loft Thyssen

DM-sprint

D40

Runa Iversen

JFM-lang

D35

Berit Thyssen

JFM-sprint

D40

Mads Mikkelsen

JFM-sprint

H40

Irene Mikkelsen

JFM-sprint

D35

Mads Mikkelsen

DM-stafet

H40

Carsten Thyssen

DM-sprint og JFM-sprint

H40

Allan Thesbjerg

DM-stafet

H40

Susanne Loft Thyssen

DM-sprint

D40

Carsten Thyssen

DM-stafet

H40

Britta Ank Pedersen

DM-nat

D50

Anne Boye-Møller

JFM-stafet

D35

Elin Holm Jensen

DM-nat

D60

Susanne Loft Thyssen

JFM-stafet

D35

Rikke Holm Jensen

JFM-lang og DM-lang

D45

Rikke Holm Jensen

JFM-stafet

D35

Susanne Loft Thyssen

JFM-stafet og DM-stafet

D40

Rebecca Loft Thyssen

DM-ultralang

D12

Berit Harfot

JFM-stafet og DM-stafet

D40

Rebecca Loft Thyssen

DM-lang

D12

Rikke Holm Jensen

JFM-stafet og DM-stafet

D40

Rebecca Loft Thyssen

JFM-lang

D12

Berit Harfot

JFM-lang

D45

Jacob Klærke Mikkelsen

DM-ultralang

H12

Allan Thesbjerg

JFM-sprint

H40

Jacob Klærke Mikkelsen

JFM-sprint

H12

Jakob Ravn

JFM-landevej

H70

Jacob Klærke Mikkelsen

JFM-lang

H12

Kent Kragh

JFM-lang

H45

Rikke Holm Jensen

DM-ultralang

D40

Elin Holm Jensen

DM-lang og JFM-lang

D60

Rikke Holm Jensen

JFM-sprint

D40

Rikke Holm Jensen

DM-sprint

D35

Rikke Holm Jensen

JFM-lang

D40

Rikke Holm Jensen

JFM-sprint

D35

Theresa Skouboe

DM-mellem og JFM-lang

D10

Rikke Holm Jensen

JFM-lang

D35

Karoline Beuchert Madsen

JFM-lang

D14

Laura Holm Nielsen

JFM-lang

D10

Anne Sofie Thyssen Harfot

DM-sprint og JFM-lang

D12

Britta Ank Pedersen

JFM-lang

D50

Susanne Loft Thyssen

DM-sprint

D40

Carsten Thyssen

JFM-lang

H40

Elin Holm Jensen

JFM-lang

D60

Allan Thesbjerg

JFM-sprint

H40

Troels Nielsen

JFM-lang

H35

Jakob Ravn

JFM-lang og JFM-sprint

H70

Aase Thyssen

JFM-sprint

D70

Jacob Klærke Mikkelsen

DM-mellem

H10

Carsten Thyssen

DM-sprint og JFM-sprint

H45

Jacob Klærke Mikkelsen

DM-lang

H10

Kent Kragh

DM-lang og JFM-lang

H50

Jacob Klærke Mikkelsen

JFM-sprint

H10

Rebecca Loft Thyssen

DM-stafet

H/D12

Jacob Klærke Mikkelsen

JFM-mellem

H10

Anne Sofie Thyssen Harfot

DM-stafet

H/D12
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År

2014

2015

Navn

Mesterskab

Klasse

Navn

Mesterskab

Klasse

Jacob Klærke Mikkelsen

DM-stafet

H/D12

Theresa Skouboe

JFM-lang

D12

Susanne Loft Thyssen

DM-stafet

D40

Elin Holm Jensen

DM-sprint og JFM-sprint

D65

Irene Klærke Mikkelsen

DM-stafet

D40

Kent Kragh

DM-lang

H50

Rikke Holm Jensen

DM-stafet

D40

Susanne Loft Thyssen

DM-sprint

D45

Tove Straarup

DM-stafet

D60

Berit Harfot

DM-nat og JFM-sprint

D45

Trille Ditlevsen

DM-stafet

D60

Nicolaj Nielsen

JFM-sprint og JFM-lang

H40

Elin Holm Jensen

DM-stafet

D60

Britta Ank Pedersen

JFM-lang

D45

Erik Hedver Thesbjerg

JFM-stafet

H/D12

Flemming Thyssen

JFM-sprint og JFM-lang

H40

Anne Sofie Thyssen Harfot

JFM-stafet

H/D12

Karoline Beuchert Madsen

JFM-lang

D14

Jacob Klærke Mikkelsen

JFM-stafet

H/D12

Niklas Ingwersen

JFM-lang

H21

Susanne Loft Thyssen

JFM-stafet

D35

Laura Holm Nielsen

JFM-stafet

D/H12

Berit Harfot

JFM-stafet

D35

Theresa Skouboe

JFM-stafet

D/H12

Rikke Holm Jensen

JFM-stafet

D35

Jacob Klærke Mikkelsen

JFM-stafet

D/H12

Camilla Søgaard

DM-MTBO

D21

Rikke Holm Jensen

DM-stafet

D45

Rasmus Søgaard

DM-MTBO

H21

Berit Harfot

DM-stafet

D45

Jacob Klærke Mikkelsen

DM-nat

H12

Susanne Loft Thyssen

DM-stafet

D45

Jacob Klærke Mikkelsen

DM-sprint

H12

Niklas Ingwersen

JFM-stafet

H21

Jacob Klærke Mikkelsen

DM-ultralang

H12

Matáyás Pénték

JFM-stafet

H21

Jacob Klærke Mikkelsen

JFM-sprint

H12

Kristian Vad

JFM-stafet

H21

Jacob Klærke Mikkelsen

JFM-lang

H12

Tove Straarup

JFM-stafet

D55

Jacob Klærke Mikkelsen

DM-lang

H12

Erna Germann

JFM-stafet

D55

Rikke Holm Jensen

DM-sprint

D45

Lene Kofoed Petersen

JFM-stafet

D55

Rikke Holm Jensen

DM-nat

D45

Susanne Loft Thyssen

JFM-stafet

D45

Rikke Holm Jensen

JFM-sprint

D45

Britta Ank Thyssen

JFM-stafet

D45

Rikke Holm Jensen

JFM-lang

D45

Berit Harfot

JFM-stafet

D45

Johanne Skouboe

JFM-lang

D10

Hans Jørgen Vad

JFM-stafet

H55

Johanne Skouboe

DM-mellem

D10

Peer Straarup

JFM-stafet

H55

Johanne Skouboe

DM-lang

D10

Michael Straube

JFM-stafet

H55

Laura Holm Nielsen

JFM-sprint

D12

Carsten Thyssen

JFM-stafet

H45
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2015

2016

Navn

Mesterskab

Klasse

Mads Mikkelsen

JFM-stafet

H45

Kent Kragh

JFM-stafet

H45

Theresa Skouboe

DM-nat og DM-sprint

D12

Jacob Klærke Mikkelsen

DM-nat

Jacob Klærke Mikkelsen

Navn

Mesterskab

Klasse

Camilla Søgaard

DM MTBO-lang

D21

Camilla Søgaard

DM MTBO-mellem

D21

Anne Boye-Møller

DM langrend 10 km

D40

H14

Anne Boye-Møller

DM sprint-fri teknik

D40

DM-ultralang

H14

Horsens OK

DM-hold

Sølvmedalje

Jacob Klærke Mikkelsen

JFM-sprint

H14

Johanne Skouboe

DM-nat

D12

Irene Klærke Mikkelsen

DM nat

D40

Johanne Skouboe

DM-mellem

D12

Elin Holm Jensen

DM-nat

D65

Johanne Skouboe

DM-lang

D12

Rebecca Loft Thyssen

DM-sprint og DM-ultralang

D14

Johanne Skouboe

JFM-sprint

D12

Britta Ank Pedersen

JFM-sprint

D55

Johanne Skouboe

JFM-lang

D12

Nikolaj Nielsen

JFM-sprint

H40

Theresa Skouboe

JFM-sprint

D14

Johanne Skouboe

DM-mellem

D10

Rebecca Loft Thyssen

JFM sprint

D16

Johanne Skouboe

DM-lang

D10

Alberte Loft Thyssen

JFM-sprint

D18

Johanne Skouboe

JFM-sprint

D10

Susanne Loft Thyssen

JFM-sprint

D45

Rikke Holm Jensen

DM-mellem

D45

Carsten Thyssen

JFM-sprint

H45

Susanne Loft Thyssen

DM-stafet

D45

Berit Harfot

DM-sprint og JFM-sprint

D45

Berit Harfot

DM-stafet

D45

Rikke Holm Jensen

DM-lang

D45

Rikke Holm Jensen

DM-stafet

D45

Gréti Pénték

JFM-lang

D21

Rebekka Loft Thyssen

JFM-stafet

D13-16

Andrea Höhnke

JFM-lang

D45

Anne Sofie Thyssen Harfot

JFM-stafet

D13-16

Trille Ditlevsen

JFM-lang

D65

Alberte Loft Thyssen

JFM-stafet

D13-16

Jacob Klærke Mikkelsen

DM-ultralang

H14

Niklas Ingwersen

JFM-stafet

H21

Jacob Klærke Mikkelsen

JFM-sprint

H14

Kent Krag

JFM-stafet

H21

Jacob Klærke Mikkelsen

JFM-lang

H14

Martin Søvang

JFM-stafet

H21

Theresa Skouboe

DM-stafet

D14

Flemming Thyssen

JFM-stafet

H35

Elanor Henriksen

DM-stafet

D14

Nicolaj Nielsen

JFM-stafet

H35

Rebecca Loft Thyssen

DM-stafet

D14

Carsten Thyssen

JFM-stafet

H35

Irene Klærke Mikkelsen

DM-stafet

D45

Rasmus Søgaard

DM MTBO-lang

H21

Susanne Loft Thyssen

DM-stafet

D45

Rasmus Søgaard

DM MTBO-mellem

H21

Rikke Holm Jensen

DM-stafet

D45
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2017

2018
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Mesterskab

Klasse

Navn

Mesterskab

Klasse

Tove Straarup

DM-stafet

D60

Laura Holm Nielsen

JFM-stafet

D16

Erna Germann

DM-stafet

D60

Theresa Skouboe

JFM-stafet

D16

Trille Ditlevsen

DM-stafet

D60

Irene Klærke Mikkelsen

JFM-stafet og DM-stafet

D40

Kristian Vad

JFM-stafet

H21

Susanne Loft Thyssen

JFM-stafet og DM-stafet

D45

Matáyás Pénték

JFM-stafet

H21

Rikke Holm Jensen

JFM-stafet og DM-stafet

D45

Kent Kragh

JFM-stafet

H21

Elanor Henriksen

DM-stafet

D16

Camilla Søgaard

DM MTBO-lang

D21

Theresa Skouboe

DM-stafet

D16

Camilla Søgaard

DM MTBO- mellem

D21

Rebecca Loft Thyssen

DM-stafet

D16

Rasmus Søgaard

DM MTBO-lang

H21

Lukas Bergmann Verhelst

JFM-stafet

H12

Rasmus Søgaard

DM MTBO-mellem

H21

Elias Fuglgaard

JFM-stafet

H12

Rasmus Søgaard

EM MTBO-Lang

H21

Frederik Brynning Bøje

JFM-stafet

H12

Rasmus Søgaard

WM MTBO-lang

H21

Johanne Skouboe

DM-sprintstafet

D/H12

Johanne Skouboe

DM-ultralang

D12

Lukas Bergmann Verhelst

DM-sprintstafet

D/H12

Johanne Skouboe

DM-sprint

D12

Ella Klærke Mikkelsen

DM-sprintstafet

D/H12

Johanne Skouboe

JFM-sprint

D12

Frederik Brynning Bøje

DM-sprintstafet

D/H12

Irene Klærke Mikkelsen

DM-sprint

D45

Camilla Søgaard

WM MTBO massestart

D21

Frederik Brynning Bøye

DM-sprint

H12

Camilla Søgaard

DM MTBO-langdistance

D21

Kent Kragh

DM ultralang

H55

Camilla Søgaard

DM MTBO-mellemdistance D21

Rikke Holm Jensen

JFM-sprint og DM-nat

D45

Jacob Klærke Mikkelsen

DM MTBO-langdistance

Elin Holm Jensen

JFM-lang

D65

Jacob Klærke Mikkelsen

DM MTBO-mellemdistance H16

Aase Thyssen

JFM-lang og DM-mellem

D75

Berit Harfot

DM MTBO-mellemdistance D50

Lukas Bergmann Verhelst

JFM-lang

H10

Anne Boye-Møller

DM-langrend-fri

D50

Jonas Ellegård Kokholm

JFM-stafet

D/H maks. 43

Anne Boye-Møller

DM-langrend-lang

D50

Alfred Keller

JFM-stafet

D/H maks. 43

Anne Boye-Møller

DM-langrend-sprint

D50

Benjamin Buhl

JFM-stafet

D/H maks. 43

Rikke Holm Jensen

DM-nat

D45

Ella Klærke Mikkelsen

JFM-stafet

D12

Elin Holm Jensen

DM-nat

D70

Esther Henriksen

JFM-stafet

D12

Tove Straarup

DM-ultralang og JFM-lang

D65

Johanne Skouboe

JFM-stafet

D12

Kent Kragh

DM-ultralang og JFM-sprint

H55

Elanor Henriksen

JFM-stafet

D16

Camilla Søgaard

EM MTBO massestart

D21
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År

2019

Navn

Mesterskab

Klasse

Camilla Søgaard

DM MTBO- sprint

D21

Camilla Søgaard

DM MTBO-langdistance

D21

Camilla Søgaard

DM MTBO-mellem dist.

D21

Johanne Skouboe

DM-sprint og JFM-lang

D14

Irene Mikkelsen

JFM-lang

D45

Alberte Loft Thyssen

JFM-stafet

D20

Anne Sofie Thyssen Harfot

JFM-stafet

D20

Rebecca Loft Thyssen

JFM-stafet

D20

Susanne Loft Thyssen

JFM-stafet

D40

Irene K. Mikkelsen

JFM-stafet

D40

Rikke Holm Jensen

JFM-stafet

D40

Tove Straarup

JFM-stafet

D60

Trille Ditlevsen

JFM-stafet

D60

Karen Sieg

JFM-stafet

D60

Theresa Skouboe

DM-mellem

D16

Susanne Loft Thyssen

DM Stafet

D45

Irene K. Mikkelsen

DM Stafet

D45

Rikke Holm Jensen

DM Stafet

D45
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FREMTIDEN

Dermed kan vi være et modspil til det digitale liv, hvor man skal være online og kunne
følge med på de sociale medier.

Ingen kan spå om fremtiden, men vores 50-årige historie viser,
at vi kan overkomme mange udfordringer.

Vi er allerede omgivet af teknologi i vores hverdag, og vores sport har udviklet sig meget
på denne front — men selv om det kunne være snublende nærliggende, at vores smartphone fulgte med os ud i skoven, så er det analoge kort stadigvæk en uomgængelig del
af oplevelsen i et orienteringsløb — også i fremtiden.

Vores og foreningernes rolle i samfundet vil også i fremtiden fylde meget. Specielt med
den tendens, at endnu flere bør bevæge sig og dyrke motion – sammenholdt med det
faktum, at naturen og skoven i højere grad ses som en værdiskabende idrætsfacilitet, er
det en udvikling vi skal gribe og se som en mulighed.

Vores sport kan det at skabe bånd mellem mennesker; tænk blot på en søndag på
stævnepladsen. Alle i den samme skov, alle med et kort over skoven, og selv om vi løber
forskellige baner og med forskellige sværhedsgrader, er oplevelsen og udfordringerne i
skoven noget vi kan være fælles om — også i fremtiden.

En mulighed for at vi kan byde endnu flere motionsglade velkommen til vores klub og
vise dem vejen ud i skoven med et kort og kompas.
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