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Vil du IKKE have HegnsNyt på papir? 
 
Hvis du har modtaget HegnsNyt på papirform, men ikke ønsker det fremover, kan du give be-
sked på mail til aasen@city.dk. 
 
 
 
 

 

 

Ny rabataftale, du får nu 20% rabat, når du siger, du er medlem af Tisvilde Hegn OK 

 
 
 
 

 
 

  

mailto:aasen@city.dk
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Nyt fra redaktionen 
 
Velkommen til årets første nummer af HegnsNyt. 
 
I et løsblad til bladet er der program for generalforsamlingsdagen den 22.februar. 
 
Familien Bregensøe har overtaget ledelsen af Mini-THOK, og Ea fortæller hvad der sker ved 
Mini-THOK-arrangementerne. 
 
Tim Falck Weber fortæller om verdens største o-løb, O-Ringen, der i år afvikles i Skåne. Farum 
OK og Tisvilde Hegn OK har booket overnatning i Furuboda, og der er nærmere oplysninger om 
priser og tilmelding. Husk også tilmelding til selve løbsarrangementet. 
 
Jakob Albahn står for månedens bane. Det er hans åbne bane ved Nytårsstafetten. Bemærk 
hans mange kommentarer undervejs og hans afsluttende bemærkninger. 
 
Peter Wraa har videregivet HegnsNyt-Stafetten til Ole Galle, der bl.a. fortæller om et 18.timers 
adventurerace, hvori der indgik mange forskellige discipliner. 
 
Svend Mortensen beretter fra en langrendstur til Beitostølen, og han bringer også en oversigt 
over klubbens bruttohold til årets divisionsmatcher. 
 
Maria og Thomas bringer stillingen i quizkonkurrencen, og Tur- og Holdudvalget har udarbejdet 
liste over teltansvarlige i 2014. 
 
Landets o-klubber afholder Find vej Dag lørdag den 5. april. THOK’s arrangement foregår i Tis-
vilde Hegn med mødested ved Skovporten mellem kl. 14.00 og 15.00. Fortæl om det rundt om-
kring, så der kan komme mange deltagere. 
 
Som du kan se på bagsiden, er der mange løbsarrangementer i marts – april. God løbesæson. 
 
 Redaktionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deadlines 
 
HegnsNyt nr. 2/2014 13. marts 
HegnsNyt nr. 3/2014 26. maj 
HegnsNyt nr. 4/2014 18. august 
HegnsNyt nr. 5/2014 6. oktober 
HegnsNyt nr. 6/2014 1. december 
 
Stof til bladet mailes til hegnsnyt@live.dk  
 

  

mailto:hegnsnyt@live.dk
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Program for generalforsamlingsdagen den 22. februar 
 

Bestyrelsen planlægger at afholde klubaften efter generalforsamlingen den 22. februar. 
 
Se nærmere program for dagen i et løsbladsindlæg til dette blad. 
 
 
 
 
 

Mini-THOK kører stadig for fuld udblæsning 
Af Ea Bregensøe og co 
 

Der er stadig godt gang i Mini-THOK for alle klubbens minier op til ca. 12 år og også gerne jer 
ældre, der er nye og/eller uerfarne. 
 
Alle der mener, de kan få gavn af minitræningerne, som er orientering helt fra bunden af med 
løb på begynderbaner og letbaner, er velkomne, og jer ældre og erfarne løbere er selvfølgelig 
også meget velkomne, da man også kan lære rigtig meget af at være med til at lære fra sig . 
 
Far og mor eller en anden voksen er selvfølgelig også altid meget velkommen til enten at delta-
ge i træningen eller selv løbe en sværere bane på nogle af de faste poster i skoven, mens I un-
ger er til Mini-THOK. Ligesom man altid er meget velkommen til at medbringe en kammerat el-
ler to, der kunne tænke sig at prøve og se, hvad det der orienteringsløb egentlig er for noget. 
 
Der har været rigtig mange fine, sjove og lærerige Mini-THOK-træninger i løbet af efteråret og 
vinteren med et fint fremmøde, men vi ser selvfølgelig gerne endnu flere af klubbens mange 
skønne helt unge løbere. 
 

 
 

Mini-THOK’erne kan være med til at vinde Skovcup-pokalen 
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Nu starter højsæsonen for løb lige så stille op igen, og om få måneder er der atter Skovcup, 
som netop henvender sig til jer helt unge løbere, så derfor er det rigtig godt at komme til disse 
træninger. På den måde når I at blive bedst muligt klædt på til alle disse løb, så vi kan give de 
andre klubber om ikke baghjul, så bagsål, og i hvert fald få nogle rigtig gode, humørgivende og 
opløftende oplevelser i skoven til forårets mange skønne løb, og man kan måske endda være 
så heldig at blive udtaget til KUM eller andre vildt sjove ture for landets bedste børne- og junior-
løbere eller vinde fidusbamsen til divisionsmatchløbene. 
 
Efter Maria i flere år har gjort et helt fantastik arbejde med at stå for Mini-THOK- træningerne, 
har undertegnede og familie (=Bregensøeklanen) taget over, hvor vi vil gøre vores bedste for at 
holde samme høje standard, både hvad angår læring, træning, fællesskab og ikke mindst det-
skal-være-super-sjovt, som Maria har gjort, og selvom vi ikke er nær så dygtige og erfarne in-
denfor orienteringsløb som Maria, lover vi, at vi nok skal formå at give jer alle nogle super træ-
ninger på en rigtig sjov og afvekslende måde, hvor I samtidig hele tiden får udviklet jer og udvi-
det jeres orienteringsmæssige kunnen. 
 
Vi har her de først par gange, hvor vi har stået for Mini-THOK, lært jer lidt om grundprincipperne 
i brugen af kompas og lavet lidt forskellige øvelser både som tørtræning inde i klubhuset og ude 
i marken for at få verdenshjørnerne lidt ind på rygraden, og sidste gang øvede vi signaturer, 
som vi gennemgik i klubhuset, hvorefter vi lærte at spejde efter de forskellige ting i terrænet, 
mens vi løb til start inde i skoven. 
 
Vi vil fortsætte med at øve kompaskurser på helt let niveau samt signaturer, som vi også skal 
lære at genkende live i skoven, og derudover har vi planer om at se lidt på højdekurver og lære, 
hvad det er for en størrelse samt lidt begyndende skridttælling og afstandsmåling. Hvis du sid-
der med ønsker til ting, du godt kunne tænke dig, vi tager op til minitræningerne, så tager vi rig-
tig gerne imod gode forslag, ligesom alle også er meget velkomne til at byde ind med en sjov og 
lærerig leg eller øvelse til at lave enten inde i klubhuset eller udenfor. 
 
I kan maile forslagene til os på barmie@mail.dk eller bare fortælle os dem, når vi ses i skoven. 
 
Man er også som både voksen eller ungdomsløber meget velkommen til at melde sig til at stå 
for enten en hel eller en del af en Mini-THOK-træning, hvis man har lyst. Vi kommer gerne og 
giver en hånd med, eller du vælger helt selv at køre det, og du sætter selvfølgelig selv en dato, 
et sted og et tidspunkt, hvor det passer dig, så skal vi nok sørge for, at det bliver formidlet ud, 
og der er de ting og redskaber, du skal bruge. 
 
Næste planlagte Mini-THOK er søndag den 9. februar klokken 13:00 med mødested i klubhuset 
på Godhavnsvej 3 i Tisvildeleje. 
 
Her plejer vi at starte med at lave lidt tørtræning over dagens tema inde i klubhuset for lige at få 
alle rystet sammen, og så dem, der eventuelt kommer lidt for sent, stadig kan nå med i skoven. 
(Det var ikke en opfordring til at komme for sent!) 
 
Herefter laver vi lidt sjove, men samtidig lærerige og praktiske øvelser og lege, enten på græs-
set bag klubhuset eller ovre i skoven, for til sidst at løbe en bane efter eget valg rundt i skoven 
eller evt. andre steder i området. 
 
Som regel hygger vi også lidt med f.eks. varm kakao, boller og gulerodsstave, så der er rigtig 
mange gode grunde til at møde op. 
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Tovtrækningskonkurrence hos Mini-THOK 
 
Det varer ca. to timer pr. gang, men kan godt trække lidt længere ud, da der ofte kommer så 
mange gode spørgsmål og input, at det kan være svært helt at nå inden for tidsrammen. 
 
Vi vil fortsætte med at holde mini-THOK ca. hver 14. dag resten af vinteren, foråret og forsom-
meren. Datoerne er ikke helt fastlagt endnu, men hold øje med hjemmesiden 
www.tisvildehegnok.dk og Facebooksiden Tisvilde Hegn OK, hvor samtlige Mini-THOK-trænin-
ger med tilhørende datoer og andre nødvendige oplysninger løbende vil blive annonceret. Hvis I 
sender os jeres mail-adresse med besked om, at I gerne vil have en mail, hver gang der er nye 
Mini-THOK-datoer, sender vi jer det hele på mail direkte hjem til hjemmecomputeren. (Vores 
mail-adresse er stadig barmie@mail.dk) 
 
Vi håber rigtig meget, at se alle jer unge friske løbere til vores Mini-THOK-træninger, da det er 
sjovere for alle, jo flere vi er, så mød op og vær med, så du ikke går glip af noget vildt fed træ-
ning og godt samvær med dine søde og dejlige jævnaldrende klubkammerater. 
 
Det er jo vigtigt at få jer unge og friske rigtig godt med fra start af, så klubben kan blive ved med 
at bevare sit super høje niveau og sin store bredde og mangfoldighed. 
 
Rigtig god sæson til jer alle. Vi ses i skoven. 
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Overnatning i Furuboda ved O-Ringen i Skåne til sommer 
Af Tim Falck Weber 
 
Da der i 2014 er O-Ringens 5-Dagars med centrum ved Åhus 19.-25. juli, har vi skyndt os at le-
je Furuboda centeret, som vi også bruger på vores traditionelle november-klubtur. Så kan de, 
der vil deltage i både klubhygge og 5-Dagars, bo i første parket til etaperne og træne i relevant 
terræn. Hvis du har deltaget i O-Ringen før, så ved du hvad det drejer sig om, men ellers har du 
her alletiders chance for at opleve en helt speciel o-folkefest (der endda samtidig holder 50-års 
jubilæum) uden at rejse langt. 
 
Hvis du aldrig før har været til O-Ringen (Verdens største O-løb!), så gå ikke glip af denne lej-
lighed til at opleve dette jættearrangement, der er noget helt for sig selv! Det er første gang det 
er så tæt på Danmark og måske sidste, grib derfor chancen. 
 
Bemærk at O-Ringen har 2. tilmeldestop – med 20% rabat – den 1. april 2014. 
 
Vil du sikre dig en plads i Konferensgården på Furuboda, skal du sende en mail direkte til:  
stause@post11.tele.dk med kopi til tim@falckweber.dk.  
 
Pris for en seng i 2-sengsrum med toilet og bad: 2.940 kr. og i 3-sengsrum med toilet og  
bad: 2.660 kr. for hele ugen. Bemærk denne pris er inkl. morgenmad og aftensmad (deres  
store tag selv bord med stort udvalg, også vegetar!) 
 
Dvs. en pris fra 380,- kr./dag (inkl. 2 måltider) for noget der er tæt på hotel forhold, men meget 
mere frit. Der er svømmehal med ekstra varmtvandsbassin, badestrand og O-kort lige ved dø-
ren.  
  
Vi har mundtlig fået ok til at sætte nogle telte op foran Konferensgården til de yngre deltagere. 
 
 
 
 
 
 

Find vej Dagen lørdag den 5. april 
Af Dan Haagerup 
 

Tisvilde Hegn OK deltager i Find vej Dagen 2014 med arrangementet Find vej i Tisvilde Hegn 
den 5. april. Det er en rigtig god chance for at synliggøre vores klub og aktiviteter, og vi håber 
derfor, at I alle vil hjælpe med til at gøre dagen til en succes. 
 
Så tag familie, venner og bekendte med til Skovporten mellem kl. 14.00 og 15.00 den 5. april. 
Og del meget gerne flyers ud til alle, I kender. Flyers vil ligge til fri afhentning i klubhuset. 
 
Del også meget gerne informationen på Facebook. På facebook.com/findveji/events ligger vo-
res arrangement sammen med de 39 andre på Find vej Dagen.  
 
Find vej Dagen havde 3.305 deltagere i 2013, og Dansk Orienterings-Forbund satser sammen 
med Nordea-fonden naturligvis på at slå det tal i år, så vi kan få kendskabet til orientering endnu 
bredere ud i befolkningen. 
  

mailto:stause@post11.tele.dk
mailto:tim@falckweber.dk


                                 

Fotos: Jan Hauerslev/Martin Hedal

i

motion

fri!

det

 

Ta‘ på SJOV 
jagt efter poster!

Sjov

Flotte præmier fra LØBEREN
Ta‘ familie og venner med!

Tisvilde Hegn Orienteringsklub inviterer dig  
og din familie til at finde poster lørdag den 5. april! 

	❱ LØB ELLER GÅ - sammen eller alene

	❱ Prøv SJOVE RUTER på 2, 4 og 6 km. 

 ❱ Deltagelse er GRATIS, og der er diplom, drikkelse og instruktion til alle!

	❱ Vind Garmin VIRB Elite ACTIONKAMERA i fotokonkurrence.	

	❱ VI SES den 5. april mellem kl. 14.00 og 15.00 ved Skovporten, Tisvilde. 

Besøg også www.findvejdagen.dk

TISVILDE HEGN 
En del af Find vej Dagen 2014

Dansk Orienterings-Forbund

 9
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Klubmesterskaber i quiz, stillingen før finalen 
Af Maria Falck Weber og Thomas Jensen 
 
I de seneste fem klubblade har vi afviklet de indledende runder af klubmesterskabet i quiz 2013. 
Det har været en spændende og intens dyst – og intet er afgjort før finalen. 
 
Hvornår finalen kommer til at stå er i skrivende stund endnu ikke helt afklaret. Men det bliver til 
et klubarrangement – det bliver ikke muligt at anvende hjælpemidler – og alle I der ikke har væ-
ret med i de indledende runder har stadig en chance. En lille chance – men dog en chance. 
 
Hvis vi har misset svar fra nogen af jer, må I meget gerne tage fat i Thomas. 
 
Svarene på seneste rundes spørgsmål: 

 1: 2010 – Aksel Scherfig Weber, Frida Kopp Stannum og Ida Øbro 

 2: 1998 

 3: Annette A. Hansen 

 4: 2006  

 5: Jamie Stevenson, Carsten Jørgensen og Torben Skovlyst 

 6: Familien Kopp Stannum (her var der en fejl i spørgsmålet, så alle har fået rigtigt) 

 7: Tjekkiet 

 8: Miri Thrane Ødum og Nikoline Friberg Klysner 

 9: Kondikarl 

 10: 969 (1000 blev også accepteret som svar) 

 
Stillingen før finalen: 
 

Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Samlet 

Tim Falck Weber 22 22 22 22 22 110 

Jonas Falck Weber 22 22 22 22 18 106 

Aase og Egon 15 22 22 22 18 99 

Svend Mortensen 15 18 18 18 22 91 

Rolf Valery 18 22 22 22 0 84 

Lasse Falck Weber 22 22 0 22 0 66 

Iben Valery 18 22 0 22 0 62 

Fam. Bregensøe 18 22 18 0 0 58 

Lena Wraa 15 22 0 0 0 37 

Jakob Landsperg 0 22 0 0 0 22 

Bertram Kopp Stannum 18 0 0 0 0 18 

Ida Øbro 18 0 0 0 0 18 
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På langrend i Beitostølen 
Af Svend Mortensen 
 
I slutningen af januar var jeg på en uges THOK-langrendstur til Beitostølen i Norge. 
 
Dette var min første egentlige langrendsferie. Tidligere har jeg løbet lidt langrend på de lejlig-
hedsvise løjper i Gribskov, og jeg har også løbet lidt langrend på skiferier i Alperne. Jeg glæde-
de jeg mig vildt meget til turen. Lad det være sagt med det samme: Jeg blev ikke skuffet. 
 
Vi var 10 personer af sted. De andre var Dan Haagerup, Bent Rasmussen, Poul Hansen, Mo-
gens Henriksen, Niels Landsperg, Inger Kirkegaard, Kurt Valery, Anne Grete Swainson og Dolfi 
Rotovnik. De var rutinerede langrendsløbere, der havde været på langrendsferie mange gange, 
nogle af dem op imod 40 gange. 
 
Vi boede i en stor ferielejlighed, hvor vi lavede mad på skift. Der blev budt på overraskende 
lækre menuer, så det fungerede rigtig fint. 
 
Der lå 1,3 m sne da vi kom, og det småsneede de fleste af dagene. Temperaturen var mellem 6 
og 17 graders frost i dagtimerne. Desværre så vi stort set slet ikke solen – den var kun ganske 
få gange ved at bryde gennem det massive skydække. 
 
De andre turdeltagere var særdeles hjælpsomme over for mig ”nybegynder”. Først blev jeg vej-
ledt og hjulpet med at få smurt mine ski. Smøring af ski viste sig i øvrigt at være et helt morgen-
ritual. Det foregik i kælderen på et arbejdsbord med Pouls medbragte skistrygejern. 
 
Ude i skisporet fik jeg nogle gode fif til at ændre min løbestil, så jeg ikke brugte så mange kræf-
ter undervejs, hverken i fladt terræn eller på stigninger. Man kan jo løbe i svagt stigende terræn 
i helt almindelig løbestil. Lidt stejlere bakker kan man med fordel ”trampe” sig op ad, og kun på 
de rigtig stejle bakker behøver man at gå i sildeben. Min største udfordring var at gå sildeben op 
ad de allerstejleste bakker. Dér gik jeg nogle gange helt i stå, men de andre turdeltagere var 
flinke til at vente på mig. Tusind tak for en dejlig tur med god opbakning. 
 
Der bliver formodentlig en THOK-skitur igen til næste vinter. Hvis du er interesseret i at være 
med, kan du henvende dig til Dan. 
 

 
Der snakkes vejvalg  
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Månedens bane: Nytårsstafetten 2014, åben bane, 8 km, 18 poster 
Af Jakob Albahn 
 

Nu, hvor vinteren er kommet med en omgang sne og frost, så er det nærmest med efterår på 
nethinden, når jeg beskriver årets første rigtige løb i Kongsøre Skov ved udmundingen af Lam-
mefjord i Odsherred. Seks-syv grader varmt, lidt småregn, men ellers fint. Skoven er beskrevet 
som en typisk blandingsskov med veludviklet vej/stisystem og områder med relativ tæt under-
skov. 
 
Da der ikke var mulighed for at løbe på et stafethold, lød dagens udfordring på den lange åbne 
bane, og startlisten før tilmelding på dagen sagde to deltagere – og da den anden var Leif Lar-
sen, var der lagt op til en rigtig Tisvilde-dyst. Men jeg skal ærligt indrømme at undervejs i løbet 
var min tro på at give Leif baghjul ikke overvældende. Det kørte med andre ord ikke rigtigt for 
mig. For lige at lægge ud med et par undskyldninger, så var jeg ikke rigtig udhvilet, og inden 
start kunne jeg mærke kraftig ømhed ved min ene hæl-sene. Så det var nok derfor, at jeg ikke 
lige overblikket, da jeg startede ud.  
 
Hvis nu havde været smart, så havde jeg sørget for at komme godt ind på kortet fra begyndel-
sen, og set, at der er muligheder for at løbe på stier og læse kort både højre og venstre om. 
Men jeg tror ikke rigtigt, jeg overvejer venstre om, og udenom til højre ad stien og så den buede 
hugning virkede ikke så attraktivt. Dels er det en stor bue udenom, og dels er det ind gennem 
tætheden det sidste stykke. Uden blade på træerne virkede skoven heller ikke så tæt, og jeg 
skulle jo ha’ noget for pengene, så lige på virkede som det gode vejvalg. Problemet er bare, at 
jeg ikke helt var med på kortet, så jeg ender alligevel øst for mosen, og skal igennem tætheden. 
Smider også godt et minut, så det var ikke en helt tjekket start.  
 
For meget fart på 
Går lige i post 2 men havde i baghovedet, at jeg hellere måtte få lidt ro og tænkte, at jeg kunne 
give den gas på sti og vej. Fik dog ret hurtigt en eller anden følelse af, at det var lidt tøsedren-
geagtigt at løbe så meget udenom. Men jeg hentede faktisk noget tid på Leif til post 3, så tem-
poet har nok været rimeligt. Men med det høje tempo, jeg kunne fortsætte i mod post 4, skulle 
det jo gå galt. Her skal man tænke omstilling, omstilling, omstilling. Nytter altså ikke bare at bra-
ge ind over terrænet med hovedet under armen, bare fordi man har flyttet sig et godt stykke i 
højt tempo de foregående stræk. Vel nærmest for at kompensere for min manglende terrænop-
levelse med de lange stræk på stier, løber jeg lige på, da jeg når asfaltvejen uden at følge med i 
stedet for at forsætte hen ad vejen og ind ad hugningen. Det ryger der så et par minutter på.  
 
Lige på 5-6 uden problemer men rimeligt irriteret var jeg. Det blev ikke mindre af, at der igen 
kom et stræk, hvor det var vejfræs. Var noget i tvivl om, hvad der var kortest, men tænkte jeg 
kunne løbe venstre om, og så lige smutte ind ad hugningen, hvis det så godt ud. Det gjorde det 
dog ikke, og da hugningen heller ikke går hele vejen igennem, droppede jeg det og tog mig 
endnu et motionsløbs-stræk. Ikke det store hen mod 7’eren, da der er meget at læse på. På vej 
til post 8 var jeg rimelig træt af de stræk med stiløb udenom, så jeg skærer ind over og bommer 
selvfølgelig posten. Kunne ikke få de tætheder til at passe ordentlig. Den med bevoksnings-
grænsen var tydelig nok, men den anden flød sammen med mosen, så det taber jeg lidt på ved 
lige at stoppe op og undre mig. 
 
Pind i skoen 
Kommer lidt skævt ud fra 8’eren i forhold til hvad jeg troede, men nu når jeg ser det bagefter, 
ser det nu meget godt ud. Ind til post 9 var det tæt, og grøften var meget dyb. Vælger at løbe 
tilbage samme vej, da jeg fandt et rimeligt indløb. Ville ikke risikere at hænge fast. Løber sådan 
lidt på chancen ind mod 10’eren og er pænt utilfreds, da jeg får en pind ind i skoen mellem snø-
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rebånd og pløsen. Bander og svovler og er ikke klar over, hvor posten er, og jeg ved, at Leif slår 
mig, og jeg er lettere gnaven. Finder posten og kæmper mig igennem noget tæt skidt og står 
pludselig på en hugning. Lægger heldigvis kompasset på, og ser frem til endnu et ”hen ad stien-
stræk”. Men til min udelte glæde ser jeg jo, at der er mere af samme slags på det næste lang-
stræk. Måske derfor virker de tre kurver op til 11’eren udmattende, men posten er tydelig. 
 
Fra udløbet ser jeg en, der ligner Leif, men jeg ved godt, at han er startet lang, lang tid før mig, 
så det ikke kunne være ham. Synes også, at jeg er lidt latterligt naiv og forestille mig, at jeg på 
nogen måde skulle have hentet ham, hvis nu han var startet kort før mig. Men på en eller anden 
måde gav det mig lidt energi, og jeg maser mig kvikt igennem det tætte med mange tjek af ret-
ningen på kompasset og rammer til min glæde fint ud på hugningen og den store sti. Hvad jeg 
så lige vælger at løbe 20-40 meter ud af stien mod nord i forkerte retning for, og så lige at stop-
pe op og vende om, har jeg svært ved at se logikken i. 
 
Kæmp til sidste dråbe 
Strækket fortsætter som endnu et motionsløbsstræk, og jeg tvinger mig selv til at prøve at få 
noget tempo på. ”Aldrig gi’ op, aldrig gi’ op”, kværnede det inde i mit hoved, og jeg var faktisk et 
minut hurtigere på strækket en Leif. Slår også Rune Gundersen, der havde købt en bane på 
dagen, med små tre minutter, men han bommer så også strækket, fortalte han mig.  
 
I 12’eren uden problemer og havde læst på strækket til 13’eren, og tænkte, det kunne være tæt. 
Det viste sig også, at der var en masse fældet, og jeg fulgte min plan med at løbe nede på kan-
ten af mosen, fordi jeg regnede med, at her var færrest grene og ris. Det holdt meget godt, men 
ender alligevel med at skulle kravle igennem en masse skidt lige før posten. Tænkte jeg skulle 
spørge Tim, om skovarbejdere har et eller andet med, at de helst skal lægge det fældede, så de 
generer o-løberne mest muligt. Når at bande et par gange, men heldigvis er der to lette og åbne 
stræk til at komme i humør på.  
 
Jeg var lidt i tvivl om hvordan det grønskraverede på vej til post 16 så ud. En oplagt mulighed 
var at løbe højre om og følge hugningen hele vejen ind. Men det er også noget udenom, og der 
var ganske god gennemløbelighed. Jeg regnede egentlig med, at jeg kunne holde øje med den 
tæthed vest for post 16, men så tydelig var den vist heller ikke. Stoppede lidt op før posten, men 
opdager den så og løber lige i den. Men helt sikker orientering, var det ikke. Post 17 var lidt 
lumsk nede af en skrænt med væltede træer, men orienteringsmæssigt ikke så svær. Herefter 
var det bare at nyde havudsigten på vej til post 18, og så ellers få slæbt fødderne i mål. Jeg var 
ikke langt fra at begynde at gå, men syntes alligevel det ville være for vattet. Skulle jo også vise 
sig at være ganske god idé, for jeg slog Leif med et minuts tid og Rune med lidt mere. 
 
Moralen er 
Selv om jeg ikke var specielt tilfreds, er der alligevel flere moraler.  
Den vigtigste er jo, at man ikke skal give op.  
 
Det med at komme godt ind på kortet og få begyndt banen sikkert er værd at gå efter. Et tidligt 
bom koster både tiden for selve bommet, men det påvirker også motivation og selvtillid som så 
igen kan koste mere tid.  
 
Omstilling mellem fuld fart på de store stier ved langstræk og så koncentration, når man skal ind 
i terrænet igen, er meget vigtig. 
 
Sidst men ikke mindst, så har jeg analyseret løbet meget mere end ellers, fordi jeg skulle skrive 
om banen. Så et godt trick til at få tænkt dine løb igennem og på den måde opnå forbedringer er 
ganske simpel: Meld dig til at skrive om månedens bane i næste nummer. Eller næste nummer 
igen måske.  



Tisvilde Hegn OK                                   HegnsNyt nr. 1/2014, februar 2014  
 

 
14 

 

 
  

Oktober nr. 4/08 

LadoniaMoun-

tainTrophy 

Nyt fra forman-
den 

En verdensmester i 

klubben 

Lille dreng Store resulta-
ter 

JFM 

Klubben 

WOC i Tjekki-
et 

Måned /nr 



Teltansvarlige 2014                                                                           

Tur- og Holdudvalget ønsker at videreføre Tisvilde Hegn OK's teltordning, så der også i år

er et klubtelt til rådighed på stævnepladserne til en række nærmere udpegede løb.

De teltansvarlige personer skal sørge for, 

1) at det lette buetelt kommer med til stævnepladsen

2) at teltet bliver opsat (hvis vejret er til det)

3) at teltet bliver taget ned og evt. tørret (husk alle pløkke og lignende)

4) at teltet bliver afleveret til næste teltansvarlige (hvis muligt) eller hos Dan.

De teltansvarlige skal selv sørge for at finde en anden, der kan overtage ansvarsområderne, hvis han/hun er

forhindret i at komme.

Dato Dag Kategori Skov Teltansvarlig

Marts

15 – 16 lør. - søn. Nordjysk 2-dages Bunken og Tornby klitplantager Brødrene Albahn

16 søndag Kredsløb Skjoldenæsholm / Gyldenløveshøj Lena Wraa

22 lørdag Danish Spring, mellem Tisvilde Hegn Familien Øbro

23 søndag Danish Spring, lang Tisvilde Hegn Familien Kopp Stannum

April

6 søndag 1. division Hvalsøskovene Jannie og Henrik

13 søndag Kredsløb Gribskov Annemette og Ole

17 – 19 tors. - lør. Påskeløb Svanninge-Krengerup-Holstenshuus Birgitte og Peter

26 lørdag DM-sprint Lemvig Birgit og Klaus

27 søndag DM-ultralang Nørlund Plantage / Harrild Hede Rune Gundersen

Maj

16 fredag Sprint Ullerød Familien Nørgård Kracht

17 lørdag Mellem Store Dyrehave vest Susanne Grøn

18 søndag SM-lang Store Dyrehave syd Sten Skytte Kirkegaard

29 torsdag SM-stafet En skov ved Hillerød Bente og Keld

August

17 søndag 1. division Sorø Sønderskov Inger og Kurt

23 lørdag DM-mellem Nørreskoven Familien Schøier Kovsted

24 søndag Midgårdsormen Rude Skov Tenna og Jakob

September

13 lørdag DM-stafet Fovslet Skov Susanne og Jens Jørgen

14 søndag DM-lang Munkebjerg vest Inger og Niels

28* søndag DM-hold Mønsted Skov Svend Mortensen

28* søndag Kredsløb Klinteskoven Aase og Egon

Oktober

5* søndag Ned-/oprykning 1.-2. div. En skov ved Helsingør Svend Mortensen

12 søndag Kredsløb Lille Hareskov og Jonstrup Vang Rolf Valery

19 søndag Kredsløb En skov ved Allerød Ole D. Jensen

November

8 lørdag Sprint Hillerød Familien Bregensøe

9 søndag Jættemilen Tisvilde Hegn Leif E. Larsen

*  Afhænger af resultaterne af de to løb i 1. division

THOK's løbere kan låne et klubtelt til andre af årets o-stævner, hvis de ønsker det.

Tur- og Holdudvalget

 15
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HegnsNyt-Stafetten: Ole Galle, 61 år 
 
Det har nok været omkring 1970, at roerne i Roskilde begyndte at bruge O-løb som vintertræ-
ning, og jeg var med i det - OK Roskilde blev dannet omkring dette tidspunkt. Men allerede i 
midten af 1960’erne løb jeg – som spejder – orienteringsløb i skovene omkring Hvalsø – mest i 
grupper men også alene – både dag- og natløb. 
 
Da jeg flyttede til Holbæk 1983, skiftede jeg også klub. Jeg har siddet i bestyrelsen i mange år 
og været formand i nogle perioder. Jeg har også rekognosceret halvdelen af Kårup Skov. Det 
kræver utrolig meget tid at opnå et tilfredsstillende resultat. Det er slet ikke til min tålmodighed. 
Al respekt til dem der laver kort. 
  
Jeg har ingen nævneværdige resultater herhjemmefra. Jeg husker ikke de bedste. 
 
Jeg har ikke deltaget seriøst i anden konkurrencesport, men har været aktiv på vandet med tur-
sejlads og undervandsjagt. Jeg spiller motionsbadminton. 
 
Det kan være svært at komme afsted når man har småfolk i huset og ikke har bil, så der var 
lange perioder hvor jeg ikke løb meget O-løb. Og når jeg endelig kom afsted så var jeg rimelig 
uskarp. I mange år rejste jeg også konstant i udlandet med mit arbejde, og der blev det heller 
ikke til så meget.  
 
Jeg husker en rigtig dårlig oplevelse. Det var et efterårsløb – et af den slags løb der bliver ar-
rangeret når terminsløbene stopper – en hverdagseftermiddag når det næsten var blevet mørkt. 
Man finder så en skov der er kendetegnet ved specielt livskraftige brændenælder, store vådom-
råder og tæthed 3 i det meste. Det småregner – jeg er træt og burde være kørt lige hjem, men 
jeg var jo meldt til. Nå, jeg vælter gennem skoven, og det ender selvfølgelig med at jeg springer 
over en grøft, lander forkert på en gren og vrider helt vildt om. Alle sener i min ankel bliver til 
elastikker, der ikke kan holde noget som helst. Jeg tapede op og cyklede så en hel masse i ste-
det for. Det gav mig to MTBO-bronzemedaljer i H50. Jeg har ikke haft andre skader bortset fra 
en enkelt fiber i baglåret. 
 
Ellers har jeg kun haft gode oplevelser.  
Et par gange har jeg kombineret mine interesser og sejlet til Skagen for at løbe 2-dages eller til 
Falkenberg for at deltage i Hallands 3-dages. 
 
Den store åbenbaring kom i 2001, hvor jeg var udstationeret i Rom. Jeg bragte fruen med, og vi 
fandt en lokal O-klub. Løbene foregik i natur/nationalparker i Midtitalien i vildt flot natur. Der var 
også byløb flere steder i de antikke bycentre. De bynære skove var fyldt med tæt krat, ludere og 
lommetyve og blev ikke brugt. O-sporten er forholdsvis ung dernede og de dygtige løbere fra 
alpeområdet kører ikke så langt. Konkurrenterne i min aldersklasse var derfor til at have med at 
gøre, og jeg havde altid vin eller lokale delikatesser med hjem.  
 
Det fik mig tændt på O-turismen og jeg har siden deltaget i mange løb/flerdagesløb i udlandet – 
også indimellem med ærefulde resultater. 
 
Jeg var med til publikumsløbene ved VM i Frankrig – Chambery 2011. Det er det sværeste jeg 
har været med til. Kortet fylder en med skræk. Det var kun sten, kurver og fine detaljer – speci-
elt den sidste dag. Jeg var nu ikke den eneste der havde det svært. Arrangørerne gjorde meget 
for at gøre VM-løbene spændende for os andre – jeg husker mest kvindernes stafetløb. Der var 
sat et par storskærme op på stævnepladsen, så vi kunne følge med medens vi justerede væ-
skebalancen. Billedet skiftede mellem billeder fra poster i skoven og et kort hvor løberne blev 
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tracket med forskellige farver. Det vekslede hvem der var i front, og der var store bom, hvor de 
førende løbere passerede lige forbi posten og ud i ingenting – og så faldt ned på 5. – 6. plad-
sen. Nogle forsvandt helt ud af kortet. Løberne passerede selvfølgelig pladsen ved skift.  
 

 
 

Ole Galle i en hurtig overhaling ved et løb i Frankrig 
 
I 2006 var jeg med i et adventurerace. Konkurrencen foregik i hold på 3 – jeg var med på et af-
bud. Vi mødtes på DTU ved middagstid. Konkurrenterne så lidt skræmmende ud – der var en 
del sprintere med kommodeben og alle var travlt optagede af at tune cykler og af at hælde 
energidrik på dunke. Vi havde også hver en megadunk. Den første slurk smager ok, men efter 
en 3-4 liter er fornøjelsen helt væk. Vi startede med et O-løb på DTU, hvor vi skulle huske kortet 
– der var et lille kort på posten og her kunne vi se næste post. Hvis man glemte vejen skulle 
man så tilbage. Det var vist overstået på godt en time og vi cyklede via nogle kontroller til Store 
Dyrehave. Her var der først MTBO-løb og derefter O-løb – hvor vi også måtte af med tøjet og 
ud i en sø – og op i et træ. Via nogle kontroller og omkring Lynge så var vi tilbage på DTU ved 
10-tiden. Jeg var sådan set klar til at rulle hjem i sofaen, men nej vi skulle bare fylde mere ener-
gidrik på den lille dunk, indhalere et par bananer og så cykle til Buresø. Her padlede vi søen 
rundt efter nogle poster, besteg nogle træer, løb/cyklede et nat-O-løb og gennemførte en mili-
tær agilitybane.              
Vi havde været i gang i 18 timer. Der lugtede dejligt af varmt morgenbrød da vi trillede tilbage 
mod DTU. Vi sluttede midt i feltet. 
 
Jeg skiftede til THOK, da jeg for et par år siden købte hus i Ramløse. 
 
  

Oktober nr. 4/08 

LadoniaMoun-

tainTrophy 

Måned /nr 



Tisvilde Hegn OK                                   HegnsNyt nr. 1/2014, februar 2014  
 

 
18 

  Oktober nr. 4/08 

LadoniaMoun-

tainTrophy 

Nyt fra forman-
den 

En verdensmester i 

klubben 

Lille dreng Store resulta-
ter 

JFM 

Klubben 

WOC i Tjekki-
et 

Måned /nr Oktober nr. 4/08 

LadoniaMoun-

tainTrophy 

Nyt fra forman-
den 

En verdensmester i 

klubben 

Lille dreng Store resulta-
ter 

JFM 

Klubben 

WOC i Tjekki-
et 

Måned /nr Oktober nr. 4/08 

LadoniaMoun-

tainTrophy 

Nyt fra forman-
den 

En verdensmester i 

klubben 

Lille dreng Store resulta-
ter 

JFM 

Klubben 

WOC i Tjekki-
et 

Måned /nr 



Tisvilde Hegn OK                                   HegnsNyt nr. 1/2014, februar 2014  
 

 
19 

Bruttohold til divisionsløb i 2014 
Af Svend Mortensen 
 
I 2014 er vi forsvarende sjællandsmestre for klubhold. Årets mål er at genvinde sjællands-
mesterskabet og at vinde danmarksmesterskabet for klubhold. 
 
Vi skal i 1. division øst dyste mod FIF Hillerød, Søllerød OK og OK Øst Birkerød, første gang 
søndag den 6. april i Hvalsøskovene og anden gang søndag den 17. august i Sorø Sønderskov. 
De to bedste hold kvalificerer sig til DM-finalen for klubhold, der afvikles søndag den 28. sep-
tember i Mønsted Skov ved Viborg. De to dårligste hold skal søndag den 5. oktober løbe i en 
endnu ikke nærmere fastsat skov ved Helsingør mod de to bedste hold fra årets 2. division øst 
om de sidste to pladser i næste års 1. division øst. 
 
Her er reglerne og bruttoholdet for hver gruppe, i alt 157 løbere (for løbere i gruppe 9 er angivet 
deres orienteringsløbsalder i 2014, dvs. deres alder den 31. december 2014): 
 
 
 

Gruppe H1 8,0 - 9,0 km sort svær  
4 tællende løbere fra hvert hold. Point 8-7-6-5-4-3-2-1. Ekstra 2-1 point til de to hurtigste løbere 
i klassen H -20, uanset hold. 

H -20 H 21- 
Emil Øbro Casper Wraa 
Jonas Falck Weber Nikolaj William Agervold 
Bertram Kopp Stannum Lars Stendevad 
Björn Cederberg Anders Wraa 
Carl Emil Schøier Kovsted Jakob Nielsen 
Asger Skytte Kirkegaard  
Sebastian Laust Olsen H 35- 
Mathias Wraa Rune Olsen 
Vinoth Wamberg Jamie Stevenson 
 Jakob David Jensen 
 Johan Fégar 
  
 
 
 

Gruppe H2 6,0 - 7,0 km sort svær  
3 tællende løbere fra hvert hold. Point 6-5-4-3-2-1.  

H 40- H 45- 
Carsten Jørgensen Henrik Markvardsen 
Thomas Jensen Tim Falck Weber 
Rasmus Nielsen Rolf Valery 
Jesper David Jensen Ole Hansen 
Jakob Landsperg Jakob Albahn 
Preben Jørgensen Morten Neregaard 
Henrik Møller Dennis Øbro 
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Gruppe H3 5,0 - 6,0 km sort svær  
3 tællende løbere fra hvert hold. Point 6-5-4-3-2-1. Ekstra 2-1 point til de to hurtigste løbere i 
klassen H -16, uanset hold. 

H -16 H 50- 
Aksel Scherfig Weber Jens Jørgen Hansen 
 Henrik Nielsen 
H 55- Henrik Albahn 
Ole D. Jensen Sten Skytte Kirkegaard 
 Poul Henning Poulsen 
 Niels Agervold 
  
 
 
 

Gruppe H4 4,0 - 5,0 km sort svær  
2 tællende løbere fra hvert hold. Point 4-3-2-1.  

H 60- H 65- 
Leif E. Larsen Klaus Olsen 
Keld Johnsen Niels Landsperg 
Peter Wraa Ole Vexø 
Ole Galle Svend Mortensen 
Carsten Schwartz Peter Stendevad 
  
 
 
 
Gruppe H5 3,0 - 4,0 km blå svær  
2 tællende løbere fra hvert hold. Point 4-3-2-1.  

H 70- H 70- fortsat 
Egon Neregaard Bent Rasmussen 
Kurt Valery Harald Andersen 
Sven Bjerre Poul Erik Birk Jakobsen 
Dan Haagerup Erik Lund 
Niels Lyhne Christian Kjær 
Dolfi Rotovnik  
  
 
 
 
Gruppe H6 4,5 - 5,5 km gul mellemsvær  
2 tællende løbere fra hvert hold. Point 4-3-2-1. Ekstra 2-1 point til de to hurtigste løbere i 
klassen H -14, uanset hold. 

H -14 H -16B 
Lasse Falck Weber  
Jakob Schøier Kovsted  
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Gruppe H7 4,5 - 5,5 km gul mellemsvær  
3 tællende løbere fra hvert hold. Point 2-2-2-1-1-1. 

H -20B H 35-B fortsat 
Andreas Pedersen Kenneth P. Olsen 
Jonathan Wraa Lars Jon Kunckel Jensen 
Jacob Bjørn Hansen Michael H. Petersen 
 Michael Madsen 
H 21-B Niels Wamberg 
Thomas Bjørn Hansen Michael Wraa 
 Stefan Pedersen 
H 35-B Danny Jensen 
Finn Bregensøe Thomas Hjorth Jensen 
Rune Gundersen Ole Nielsen 
Jens Kovsted Steen Mikael 
Benjamin Stockmann  
  
 
 
 
 
 
Gruppe H8 3,0 - 4,0 km hvid let  
2 tællende løbere fra hvert hold. Point 2-2-1-1, dog højst 2 point i alt til deltagere i klasserne     
H -20C / H 21-C. Ekstra 2-1 point til de to hurtigste løbere i klassen H -12, uanset hold. 

H -12 H -20C 
Villads Nørgaard Landsperg Rasmus V. Jørgensen 
  
H -14B H 21-C 
Hans Andersen Claus Nagel 
Ivan Graumand  
  
 
 
 
 
 

Gruppe D1 6,0 - 7,0 km sort svær  
3 tællende løbere fra hvert hold. Point 6-5-4-3-2-1. Ekstra 2-1 point til de to hurtigste løbere i 
klassen D -20, uanset hold. 

D -20 D 21- 
Amanda Falck Weber Julie Ingvardsen 
Nikoline Tillingsøe Klara Scherfig Weber 
Iben Valery  
Mathilde Nørgård Kracht D 35- 
Simone Wraa Charlotte Kunckel 
Mahalaksmi Liv Wamberg  
Amalie Wraa  
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Gruppe D2 5,0 - 6,0 km sort svær  
3 tællende løbere fra hvert hold. Point 6-5-4-3-2-1. 

D 40- D 45- 
Tenna Nørgaard Landsperg Susanne Grøn 
Jenni Adams Susanne Rhodstrand 
Jeanette Smed  
  
 
 

Gruppe D3 4,0 - 5,0 km sort svær  
3 tællende løbere fra hvert hold. Point 6-5-4-3-2-1. Ekstra 2-1 point til de to hurtigste løbere i 
klassen D -16, uanset hold. 

D -16 D 50- 
Ida Øbro Lena Wraa 
Agnes Nørgaard Kracht Susanne Gjedsig Thomsen 
Frida Kopp Stannum Birgitte Wraa 
Anna Cecilie Olsen Kirsten Urhøj 
  
 D 55- 
 Bente Madsen Johnsen 
 Annemette El-Azem 
  
 
 

Gruppe D4 3,0 - 4,0 km sort svær  
2 tællende løbere fra hvert hold. Point 4-3-2-1. 

D 60- D 65- 
Birgit Olsen Inger Kirkegaard 
 Lenni Gottlieb 
 Inger Landsperg 
 Lise Haagerup 
  
 
Gruppe D5 2,5 - 3,5 km blå svær  
2 tællende løbere fra hvert hold. Point 4-3-2-1. 

D 70-  
Aase Neregaard  

Anne Grete Swainson  

 
 
Gruppe D6 3,5 - 4,5 km gul mellemsvær  
2 tællende løbere fra hvert hold. Point 4-3-2-1. Ekstra 2-1 point til de to hurtigste løbere i 
klassen D -14, uanset hold. 

D -14 D -16B 
Celina Bregensøe Louise Schwærter 
Sidse Tillingsøe  
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Gruppe D7 3,5 - 4,5 km gul mellemsvær  
3 tællende løbere fra hvert hold. Point 2-2-2-1-1-1. 

D -20B D 35-B 
 Christina Schøier 
D 21-B Birte Lohse 
Charlotte Nielsen Jannie Nielsen 
Sascha Lohse Hansen Lene Øbro 
 Marie Kopp 
 Lotte Marholt 
 Eva Nielsen 
  
 
 
 
Gruppe D8 3,0 - 4,0 km hvid let  
2 tællende løbere fra hvert hold. Point 2-2-1-1, dog højst 2 point i alt til deltagere i klasserne     
D -20C / D 21-C. Ekstra 2-1 point til de to hurtigste løbere i klassen D -12, uanset hold. 

D -12 D 21-C 
Xenia Bregensøe Ea Bregensøe 
Frederikke Gundersen Renata Amorin 
 Elise Stendevad 
D -14B Vibeke Mortensen 
Anne Graumand Julie Henriksen 
 Christina Ann Olsen 
D -20C Anne-Mette Reiche 
 Nana Bryder 
 Camilla Nagel 
 Kari Lottrup 
  
 
 
 
Gruppe 9 2,5 - 3,5 km grøn begynder  
1 point pr. gennemførende løber, dog højst 3 pr. hold. 

H -10 D -10 
Albert Nørgaard Landsperg (10) Johanne Schøier Kovsted (10) 
Tobias Olloz (10) Kaia Jørgensen (10) 
Carl Gustav Olsen (10) Dagmar Kopp Stannum (8) 
Emil Nagel (9) Isabella Andersen (9) 
 Ida Nagel (8) 
H -12B Torun Jørgensen (5) 
Christoffer Andersen (11)  
 D -12B 
Begynder Alma Marholt (11) 
Marie Olloz (13)  
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Tilmelding 
Tilmelding til divisionsmatcherne foregår via O-service på internettet. Hvis jeg har glemt dig på 
ovenstående liste, er du selvfølgelig særdeles velkommen til at tilmelde dig alligevel. Hvis du er 
nævnt i en forkert løbsklasse, tilmelder du dig blot i den rette klasse. Klubben betaler start-
afgifterne til divisionsmatcherne. 
 
Når tilmeldingerne er indgået, vil den endelige holdopstilling blive lavet. I den forbindelse kan 
det af taktiske grunde blive nødvendigt at overføre enkelte løbere til en anden klasse. 
 
Velkommen på holdet til de nye medlemmer. 
 
 
 
 

Særlige begivenheder 
 
Lørdag 22. februar Generalforsamling og klubaften Klubhuset 
 
Fre/søn. 28. februar – 2. marts Ungdomskurser  Diverse steder 
 
Onsdag 5. marts SM-nat, 1. afdeling Lille Hareskov 
 
Onsdag 12. marts SM-nat, 2. afdeling Præstevang 
 
Lør/søn. 15. – 16. marts Nordjysk 2-dages Bunken og Tornby klitplantager 
 
Søndag 16. marts Kredsløb  Skjoldenæsholm 
 
Onsdag 19. marts Arrangement af SM-nat, 3. afdeling Liseleje 
 
Fredag 21. marts Danish Spring, sprint Helsingør 
 
Lørdag 22. marts Danish Spring, mellem Tisvilde Hegn 
 
Søndag 23. marts Danish Spring, lang Tisvilde Hegn 
 
Lørdag 29. marts DM-nat  Jægerspris Nordskov 
 
Lørdag 5. april Arrangement af Find vej Dagen Tisvilde Hegn 
 
Søndag 6. april 1. division  Hvalsøskovene 
 
Søndag 13. april Kredsløb  Gribskov 
 
Tor/lør. 17. – 19. april Påskeløb Svanninge, Krengerup og Holstenshuus 
 
Mandag 21. april Arrangement af Helvede i Nord Tisvilde Hegn 
 
Lørdag 26. april DM-sprint  Lemvig 
 
Søndag 27. april DM-ultralang  Nørlund Plantage / Harrild Hede 
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