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BESTYRELSE 
 
Formand: 
Dan Haagerup 
Tågerupvej 15, 3200 Helsinge 
 2636 0066  dhaagerup@gmail.com 
 
Næstformand: 
Lena Wraa 
Bokildevej 15, 3370 Melby 
 4792 0114  lenawraa@mail.dk 
 
Kasserer: 
Inger Kirkegaard 
Bakkelandet 15, 3200 Helsinge 
 4871 1380  inger.k.kirkegaard@gsk.com 
 
Sekretær: 
Susanne Grøn 
Sleipnersvej 10, 3300 Frederiksværk 
 4777 2363  susanne@sleipner10.dk 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Tim Falck Weber 
Aspevej 1, 3220 Tisvildeleje 
 4879 7884  tim@falckweber.dk 
 
Rolf Valery 
Græstedvej 43, 3200 Helsinge 
 4879 2423  rolf.valery@gmail.com 
 
Egon Neregaard 
Vinderød Skov 40B, 3300 Frederiksværk 
 4772 1640  aasen@city.dk 
 
 
ELITELEDER 
Thomas Jensen 
Favrholmvænget 34, 3400 Hillerød 
 2443 5092  thj@ca.dk 
 
UNGDOMSLEDER 
Birgitte Wraa 
Sommervej 4, Asserbo, 3300 Frederiksværk 
 4774 6626  peterwh@mail.dk 
 
KLUBHUS 
Godhavnsvej 3, 3220 Tisvildeleje 
 4870 9184 
 
BANKFORBINDELSE 
Handelsbanken – Kontonummer: 6301 1641786 
 
INTERNET-ADRESSE 
E-mail:o-klubben@tisvilde-hegn-ok.dk 
Hjemmeside: www.orientering.dk/thok/ 
 

MATERIELDEPOTER 
Frederiksværk: 
Peter og Birgitte Wraa 
Sommervej 4, Asserbo, 3300 Frederiksværk 
 4774 6626 Ring for at få en aftale. 
 
Helsinge: 
Dan Haagerup 
Tågerupvej 15, 3200 Helsinge 
 4876 3064 Ring for at få en aftale. 
 
EDB/SPORT IDENT- OG TØJDEPOT 
Annette A. Hansen 
Ahornvej 56, 3200 Helsinge 
 4879 1013  annahbio@mail.dk 
 
Tisvildeleje: 
Klubhuset, Godhavnsvej 3 
Kun skærme og gamle stativer 
Nøgle lånes hos én fra bestyrelsen. 
 
Efter brug afleveres ALT MATERIEL i pæn or-
den og stand på afhentningsstedet. 
 
TILMELDING OG STARTTIDER 
Tilmelding til åbne løb og starttider (KUN for lø-
bere UDEN Internet) samt tilmelding til løb der 
ikke kan tilmeldes på O-service: 
Aase Neregaard  4772 1640 
 
Bemærk: Frist for sidste tilmelding er kl. 20.00  
2 dage før den frist, der er opgivet som sidste 
tilmeldingsfrist på O-service. 
 
REDAKTION – KLUBBLAD 
Ansvarlig redaktør: 
Svend Mortensen 
Vestskellet 44, 3250 Gilleleje 
 2337 3052  hegnsnyt@live.dk 
 
Øvrige redaktionsmedlemmer: 
Marie Kopp 
Maria Falck Weber 
Thomas Jensen 
Lene Øbro 
Susanne Gjedsig Thomsen 
Emil Øbro (orlov) 
 
Fotos: Klubbens medlemmer 
Tryk: Dan Haagerup 
Udbringning: Egon Neregaard 
Udsendelse: Aase Neregaard 
 
 
 
 

https://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3ddhaagerup%40gmail.com&ru=https%3a%2f%2fprofile.live.com%2fcid-88d81b9e2a7371f0%2fdetails%2f%3fcontactId%3dd1bb587c-0000-0000-0000-000000000000%26ru%3dhttps%253A%252F%252Fbay150.mail.live.com%252Fmail%252FContactMainLight.aspx%253Fn%253D1631726073
https://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3dinger.k.kirkegaard%40gsk.com&ru=https%3a%2f%2fprofile.live.com%2fcid-88d81b9e2a7371f0%2fdetails%2f%3fcontactId%3d5ee2fdac-0000-0000-0000-000000000000%26ru%3dhttps%253A%252F%252Fbay150.mail.live.com%252Fmail%252FContactMainLight.aspx%253Fn%253D1325744645
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Påskeløb 2013, overnatning 
 

Der er ikke reserveret overnatning i forbindelse med påskeløbene. 

 

I stedet henvises der til disse to muligheder: 
 

Hampen Camping, http://www.hampencamping.dk  
Danhostel Silkeborg, http://www.danhostel-silkeborg.dk  

 
 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.hampencamping.dk/
http://www.danhostel-silkeborg.dk/
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Nyt fra redaktionen 
 
Velkommen til årets første nummer af HegnsNyt. 
 
Bladet indeholder dagsorden for den forestående generalforsamling den 17. februar og nyt fra 
Eliteudvalget. 
 
Maria bringer en reportage fra klubfesten den 19. januar, og Ida Øbro beretter om en dag som 
træner for Mini-THOK. 
 
Sebastian Olsen fortæller om træningen i TalentCenteret (TC), og Klaus Olsen informerer om 
mountainbike orientering (MTBO). 
 
Oscar David Broman Jensen står for månedens bane. Det er Hallands 3-dages. O-kortet er som 
sædvanlig et bilag til bladet. 
 
Rolf Valery har videregivet HegnsNyt-Stafetten til Thomas Jensen, der bl.a. omtaler hvor stor en 
træningsindsats han måtte præstere for at kunne begå sig blandt de absolutte eliteløbere. 
 
Maria fortæller om aktiviteter i THOK’s overbygningsklub, CopenhagenO. 
 
Svend informerer om nye regler for divisionsløb og bringer en oversigt over klubbens bruttohold 
til årets klubmatcher, hvor de helt præcise nye regler fremgår. 
 
Dan har et indlæg om Helvede i Nord. 
 
Endvidere er der resultater fra klubmesterskaberne i natløb og MTBO, og Tur- og Holdudvalget 
har udarbejdet liste over teltansvarlige i 2013. 
 
God læselyst ! 
 
 Redaktionen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deadlines 
 
HegnsNyt nr. 2/2013 11. marts 
HegnsNyt nr. 3/2013 27. maj 
HegnsNyt nr. 4/2013 20. august 
HegnsNyt nr. 5/2013   7. oktober 
HegnsNyt nr. 6/2013   2. december 
 
Stof til bladene mailes til hegnsnyt@live.dk  
 
  

mailto:hegnsnyt@live.dk
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Generalforsamling 17. februar 
 
Husk generalforsamling i Tisvilde Hegn OK 
  

Søndag d. 17. februar 2013 klokken 14.00 i 
Tisvilde Hegn OK’s klubhus 

Godhavnsvej 3 
Tisvilde 

 
Program for dagen: 

Løb med samlet start kl. 11.00 og frokost kl. 13.00 
 

Under frokosten bliver der uddeling af pokaler til klubmestre i nat-o og MTB-O og 
fotograferet, så vi ser gerne, at alle de nye klubmestre er til stede! 

 
 
 
Dagsorden 
  

1.    Valg af dirigent 
 
2.    Godkendelse af formandens beretning for 2012 
 
3.    Godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2012 
 
4.    Behandling af indkomne forslag 
 PR-udvalget foreslår, at HegnsNyt fremover udsendes på papir til alle 

medlemmer. 
 
5.    Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent for 2013 
 
6.    Valg af næstformand, sekretær, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant 
 a. Følgende er på valg:  

1. Næstformand Lena Wraa Hansen (ønsker ikke genopstilling), Tim opstiller 
2. Kasserer Inger Kirkegaard 
3. Bestyrelsesmedlem Rolf Valery 
4. Bestyrelsessuppleant Bente Madsen Johnsen (ønsker ikke genopstilling), 

Lena opstiller 
5. Bestyrelsessuppleanter 

 
 b. Ud over ovenstående valg skal vi finde erstatning for: 
 
7.    Valg af revisorer og revisorsuppleant 
 Følgende er på valg:  

1. Revisor Bent Larsen og Ole D. Jensen (kun 1 er på valg) ! 
2. Revisorsuppleant ?? 

 
8.    Eventuelt 
 

 Venlig hilsen 
 bestyrelsen 
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Nyt fra Eliteudvalget 
 
Selvom udtagelseskriterierne til eliteteamet på ingen måder har været hemmelige, er det nok de 
færreste, der egentlig kender kravene til at komme med i teamet. Det vil vi gøre noget ved.  
 
I Eliteudvalget har vi derfor besluttet os for at lægge kravene ud på hjemmesiden, så alle kan se 
præcis hvad der skal til for at komme med i teamet – og hvilken støtte det afføder fra klubben. 
Den 30. januar 2013 skal bestyrelsen tage stilling til eliteudvalgets budgetudkast. Før vi har 
denne beslutning, kan vi ikke offentliggøre støttereglerne – men vi har allerede fået udtagelses-
kriterierne godkendt.  
 
’Fælleskriteriet’ er det samme, som det hele tiden har været. Der ud over har vi lavet nogle ud-
tagelseskriterier, der primært er rettet mod junior-løberne.  
 
Vi har fastholdt meget stramme kriterier, der betyder, at man dels skal have et stort talent – og 
dels skal gøre en stor indsats, for at komme med i teamet. Kriterierne er som følger: 
 

 Man skal som minimum fylde 17 år i indeværende år (Yngre løbere hører til ungdom-

mens budget – også selvom de stiller op i H/D 17-20E) 

 Man skal stille op i en af følgende klasser: H21E, D21E, H17-18E, D17-18E, H19-20E, 

D19-20E, H17-20E eller D17-20E. Er der ikke eliteklasser, skal det være den bedste 

klasse.  

 Man skal opfylde følgende kvalifikationskrav: 

Fælles 
 
 
 

 
Top 8 i 2 afdelinger på årets rangliste eller samlet top 8 inden den 
konkurrence man skal til. Er man i top 8 på ranglisten ved årets slut, er 
man indplaceret næste år – det samme gælder, hvis man har mindst 
to top 8 placeringer i løbet af året. 

 

Førsteårs  
junior 
 

 
Automatisk indplacering, hvis man er udtaget til junior-eliten, eller hvis 
man året inden har taget medalje til mindst to individuelle danske me-
sterskaber. 

 

Juniorer 
 
 

 
Får man et wildcard til junior-elitesamling bliver man automatisk ind-
placeret i eliteteamet for resten af året. Det samme gælder, hvis man 
vinder en individuel medalje til et DM. 

 

   Wildcard 
 
 

Bestyrelsen kan indplacere en løber i eliteteamet, hvis vedkommende 
viser stort potentiale, men f.eks. på grund af skader ikke kan opfylde 
de objektive krav. 

  
Vi har i eliteudvalget indstillet Bertram Kopp Stannum og Jonas Falck Weber til et wildcard. Ber-
tram har vist en rigtig flot udvikling det seneste år – og han har to 9’ende pladser til ranglisteløb, 
så han er utrolig tæt på at opfylde det objektive krav. Jonas har været skadet hele 2012. Til 
trods for dette, har han været tæt på at opfylde kravene. I 2011 opfyldte han kravene – så vi ved 
at han kan, så snart han er sine skader kvit.  
 
Bestyrelsen har accepteret begge indstillingerne.  
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Det betyder, at der i 2013 er seks løbere i eliteteamet: Amanda Falck Weber, Emil Øbro, Ber-
tram Kopp Stannum, Jonas Falck Weber, Rune Olsen og Thomas Jensen. I 2012 var der tre lø-
bere.  
 
Det betyder naturligvis, at vores budgetudkast er større, end det var sidste år. For Emil, Bertram 
og Jonas’ vedkommende har det dog ikke den store økonomiske betydning. De er i forvejen be-
rettiget til stort set samme tilskud, da de er under 26 og studerende, så i praksis bliver udgifter-
ne blot flyttet fra ungdomsbudgettet til elitebudgettet. Vi kunne således fastholde vores budget 
på samme niveau, hvis elitebudgettet udelukkende omfattede løbere over 25 år, der ikke får 
støtte gennem ungdomsudvalget. 
 
Vi mener dog, at det er et meget vigtigt signal at sende, at disse dygtige løbere kommer i et eli-
teteamet. Økonomisk betyder det måske ikke så meget – men vi håber på, at der vil være noget 
status ved at være i eliteteamet – og at de af vores dygtige unge løbere, der er lige uden for, vil 
kæmpe for at komme med.  
 
Vi får lidt flere udgifter til Amanda, der har været så dygtig at komme i junior-eliten. DOF fattes 
penge, og der er derfor en forholdsvis stor brugerbetaling for landsholdsløberne. Det er vores 
indstilling i eliteteamet, at støtten til Amanda har top prioritet. Det skal være attråværdigt at 
komme på landsholdet – og det skal støttes fuldt ud af klubben.  
 
I midten af februar måned vil budgettet komme på hjemmesiden under Eliten, så du kan se, 
hvad vi bruger nogle af de penge til, du er med til at tjene til klubben, når du hjælper med til vo-
res arrangementer. 
 
 Eliteudvalget 
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Helvede i Nord 
Af Dan Haagerup 
 
Der blev åbnet for tilmelding til Helvede i Nord den 1. januar. Allerede første dag blev der til-
meldt ca. 400 løbere, og efter 13 dage var alle 1500 løbsnumre solgt. Det kan man da kalde et 
eftertragtet løb, hvilket naturligvis forpligter os til at gøre vores bedste, for at løberne får den go-
de oplevelse, de forventer. 

 
Derfor vil jeg hermed opfordre jer alle til at melde jer som hjælpere 2. påskedag den 1. april! 
 
 

 
 
 
Helge Tillingsøe har lavet et regneark i Google drive, som du kan komme direkte til ved at klikke 
på et link, du vil få tilsendt på en mail. Her kan du så skrive ja eller nej ud for dit navn i nummer 
2 rubrik ! 
 
På denne måde kan alle se, hvem der har meldt sig, og hvor der mangler mandskab. 

Du er også meget velkommen til at påføre dit tlf.nr. og e-mail adresse i den dertil forberedte ko-
lonne på regnearket. 
 

På forhånd tak 
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Klubfesten 
Af Maria Falck Weber 
 
Den 19. januar var der inviteret til klubfest. Det gik lidt trægt med tilmeldingerne i starten, men 
da det også var lige omkring nytår, man skulle tilmelde sig, så vidste vi jo godt, at alle havde 
nok at se til.  
 
Men efterhånden nåede vi op på omkring 35 tilmeldte, så det var jo fint  
 
Marie og Søren var taget i klubhuset allerede lørdag eftermiddag og havde dækket et smukt 
bord i ”stuen” og arrangeret buffet-bord samt velkomstdrink og chips i ”hall’en”. Så allerede ved 
ankomst til klubhuset følte man sig meget velkommen. 
 
I år havde der virkelig været gang i de kreative kokke rundt omkring! Der var den ene lækre ret 
efter den anden – og der var mad nok! Traditionen tro sad børnene ved den ene langside og de 
voksne ved den anden. Dette års klubfest var dog noget speciel, da Rolf og Elin var midtpunkt i 
hesteskoen, så der blev skålet med parret og slået med bestik i tallerkenerne – der blev dog ik-
ke kysset som ved et rigtigt bryllup, da begge jo er gift, og Elin endda havde sin mand, Jesper, 
med . 
 
Da vi havde fyldt maverne, gik opvaskeholdet i gang med deres tjans, samtidig med at der blev 
brygget kaffe og the og sat fantastiske kager frem. Lene havde bagt Napoleonshatte, og der var 
en lækker appelsintrifli samt en del andre lækre kager og småkager. 
 
Mens kager og kaffe blev nydt, satte Maria gang i en tipskupon. Alle fik udleveret en kupon med 
5 opgaver på, og hver deltager skulle så krydse af, hvem de troede ville vinde hver enkelt opga-
ve. Maria havde naturligvis givet opgaverne kryptiske navne, så det var ikke til at gennemskue, 
hvad der skulle foregå, så alt blev tilfældigt. Der var: farveblind, hul i låget, hit med sangen, app-
stafet og det’ løgn.  
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Desværre måtte hit med sangen udgå. Aksel skulle have været og spille marimba, men var ble-
vet syg – rigtig ærgerligt! Men så må vi gøre det en anden gang. De andre 4 konkurrencer for-
løb fint – dog var ”hul i låget” virkelig hul i låget, syntes deltagerne vist. De skulle kravle rundt 
nede under et bord, hvor en snor var viklet rundt om bordbenene. På snoren vare der et låg 
med hul i, så det kunne sidde på snoren. Opgaven var så at få låget fra den ene ende af snoren 
til den anden – og det var lidt indviklet! Til alle opgaver var børn og voksne sammen og ved 
denne var det børnene, som kravlede rundt under bordet, mens den voksne guidede. Det tog 
sin tid, men lykkedes for alle hold. Sidste opgave var en smagstest, hvor børnene skulle made 
de voksne, som havde bind for øjnene. De voksne skulle så gætte, hvad det var, de fik i mun-
den. Der blev grinet meget. Marie var en af deltagerne, og hun var sjov at se på, fordi hun var 
nervøs for at få en gammel ost! Så slemt var det dog ikke – hun sluttede af med en skefuld 
honning, og så kom smilet frem  
 
Efter tipskuponen tog Dan over og delte præmier ud til klubmestrene i natløb og MTB-O. Dan 
nævnte selvfølgelig, at Rune vandt herrebanen, fulgt af Emil, Thomas og Jonas – og at Tim var 
lidt længere nede. Da Dan kom til damebanen, nævnte han, at det var første gang i lang tid, at 
der var en deltager her, Amanda, men at hun i øvrigt lige havde slået Rolf med et minut. Så de 
to ”gamle” herrer måtte begge se sig slået af ungdommen og finde sig i, at det oven i købet blev 
nævnt ved præmieoverrækkelsen. Det blev der grinet lidt af  Næste gang er det nok Iben, 
som slår Rolf, og Amanda, som slår Tim.  
 
Dan nævnte, at pokalerne endnu ikke var indgraverede, men henstiller til, at klubmestrene 
møder op til generalforsamlingen den 17. februar, hvor de så vil få pokalerne overrakt, og vi 
kan tage et fælles foto  
 
Aftenen sluttede af med en omgang gæt og grimasser, som Marie stod for. Deltagerne blev delt 
i to hold, som så hver især skulle mime forskellige o-løbs-situationer krydret med lidt kultur. Ea 
og Finn havde vist smugtrænet, for de kunne i løbet af millisekunder aflæse hinandens mimeri. 
Sejt gået! 
 

 
Finn Bregensøe i gæt og grimasser 

  



Klubmesterskaber
Nat-orientering den 2.jan. 2013

Bane 1 7,4 km

1 Amanda Falck Weber 57.05 1 Rune Olsen 44.06
2 Iben Valery fejlkl. 2 Emil Øbro 50.05

3 Thomas Jensen 50.08
4 Jonas Falck Weber 50.49
5 Tim Falck Weber 52.38
6 Rolf Valery 57.52
7 Leif E. Larsen 62.51

Bane 2 5,3 km
1 Lena Wraa 61.21 1 Steen Skytte Kirkegaard 41.12

2 Carl Emil Schøier Kovsted 41.56
3 Lasse Falck Weber 48.00
4 Henrik Nielsen 50.49
5 Dennis Øbro 52.39
6 Gunnar Grue Sørensen 52.58
7 Niels Landsperg 55.24
8 Jonathan Wraa 61.17
9 Ole Galle 65.02

Bane 3 3,5 km
1 Elin Nørgård Kracht 32.58 1 Klaus Olsen 37.58
2 Simone Wraa 40.22 2 Peter Wraa 41.24
3 Gerda Marie Christiansen 60.47 3 Dan Haagerup 62.12
4 Jannie Nielsen 66.16
5 Annemette El-Azem 69.36
6 Charlotte Nielsen fejlkl.

Bane 4 4,2 km
1 Agnes Kracht 46.15 Jakob Schøier Kovsted udg.
2 Ida Øbro 51.48

MTB-O i St. Dyrehave 12.januar

Bane 1 18,6 km Bane 3 6,3 km
1 Jesper David Jensen 79.36 1 Lasse Falck Weber 42.27
2 Jakob Landsperg 83.44 2 Gerda Marie Christiansen 48.35
3 Jakob David Jensen 87,26 3 Dan Haagerup 54.59
4 Tim Falck Weber 88.28 4 Birgit Olsen 56.01

5 Jannie Nielsen 65.50
Bane 2 12,2 km
1 Bente Madsen 63.05
2 Henrik Nielsen 64.27
3 Klaus Olsen 65.25
4 Gunnar Grue-Sørensen 66.46
5 Leif E. Larsen 73.11
6 Ole Vexø fejlkl.
7 Keld Johnsen fejlkl.

11
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TC-træning 
Af Sebastian Olsen 
 

Den første onsdag efter sommerferien 2011, var første gang jeg var til en TC-træning. Dagen 
forinden havde jeg løbet en svær bane for første gang, ude ved Melby overdrev. Banen des-
værre rimelig let, så jeg fik ikke et særligt godt indtryk af hvordan en svær bane var. Det skulle 
jeg dog hurtigt finde ud af. Træning var ude i Gribskov, og efter en kort introduktion til hvad kur-
vetræning går ud på blev vi sendt af sted. Det eneste, der var på kortet var kurverne, ikke an-
det. Første post var meget nem, og heldigvis fik jeg indhentet en pige, og vi fulgtes lidt ad. Re-
sten af banen løb jeg med en følelse af at jeg var ved at blive væk. Jeg fandt dog posterne uden 
de store problemer, dog hjulpet af diverse andre løbere, lidt hen ad vejen. Da jeg kom i mål 
tænkte jeg, at hvis en TC-træning altid var så svær som denne, kunne det godt være at jeg 
skulle til at tage mig lidt sammen.  
 
Nu, halvandet år efter, er jeg blevet noget klogere. TC-træning er ikke altid hardcore kurvetræ-
ning, eller vilde intervaller. TC-træning er også hygge, små konkurrencer og tests. Et par gange 
om året har vi fx banetest. Det er der man virkelig sætter i de hurtige tider. Den første gang 
havde jeg spillet en fodboldkamp, og var blevet lidt halv skadet. Alligevel løb jeg 30 sekunder 
hurtigere end min tidligere rekord. Efter banetesten var der et lille oplæg omkring hvordan man 
analyserer sine GPS data, og hvordan man putter dem over i et program, så man kan se hvor-
dan man har løbet.  
 
Meningen med TC, er at skabe et miljø hvor løbere kan udvikle sig, og blive de bedste i Dan-
mark eller hele verdenen. Derfor tager man de bedste løbere fra forskellige klubber, og sætter 
dem sammen så de kan træne og blive bedre.  
 
Her er DOF´s egen beskrivelse af TC-projektet: 
 

 Omsætte det beskrevne træningskoncept i ’Talentets Udvikling – fra nybegynder til eks-
pert’ til handling 

 

 Skabe kvalitet i træningen på alle niveauer, men i dette projekt specielt på klub ogregio-
nalt niveau 

 

 Fastholde og talentudvikle i ungdomsrækkerne 
 

 Skabe en kontinuerlig udvikling af talentmassen 
 

 Fastholde juniorlandsholdets position som direkte fødekæde til verdenseliteniveau i de 
første senior år 

 

 Sikre uddannelse og udvikling på leder/træner siden, så der fremover er kompetente folk 
til at varetage træneropgaver på alle niveauer (fra klub til landshold) 

 
En meget vigtig ting vi har i TC, er en lille bog, hvor vi skriver hvad der gik godt og dårligt ved 
træningen. Dette er et vigtigt redskab til at blive bedre. Det nytter ikke at træne, hvis man ikke 
lærer af sine fejl.  
 
I TC har vi de bedste trænere i Danmark. Masha Semak er blevet kåret til den bedste træner i 
år, og Søren Larsen, var den bedste sidste år. Så hvis man er til TC træning i Østkredsen, så 
får man den bedste træning i Danmark. 
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Nye regler for divisionsløb 
Af Svend Mortensen 
 
Dansk Orienterings-Forbund har vedtaget et nyt reglement, Reglement 2013. Det indeholder 
bl.a. en ny klasseinddeling og nye pointregler for divisionsløb. 
 
Her er de vigtigste ændringer: 
 
Ny inddeling 
Efter de gamle regler var de mange løbsklasser fordelt på 12 baner, og der var maksimalt 205 
point at løbe om i hver match mellem to klubber. Tisvilde Hegn OK havde omkring 40 point-
tællende løbere i hvert divisionsstævne i 2011 og 2012. 
 
Efter de nye regler er klasserne fordelt i 17 grupper, og der er maksimalt 237 point at løbe om i 
hver match mellem to klubber. Fra hver klub kan maksimalt 44 løbere score point. 
 
Flere point til damer over 50 år 
Efter de gamle regler var D 50- ældste dameklasse, hvorfra der var to pointtællende løbere. 
 
De regler indeholder også klasserne D 55-, D 60-, D 65- og D 70-, og der kan være op til 7 po-
inttællende løbere fra D 50- og opefter. 
 
Ny ældste herreklasse 
Hidtil har H 65- været ældste herreklasse. Nu er ældste klasse H 70-. 
 
Flere point på mellemsvære baner 
Bedste løber i H -14 og D -14 har hidtil kunnet score 3 point. Fremover er det 6 point. 
 
I de voksne B-klasser har løberne hidtil højst kunnet score 1 point. Fremover scorer de tre hur-
tigste løbere 2 point. 
 
Ny sværhedsgrad blå svær 
De nye regler indeholder en ny sværhedsgrad, blå svær. Den benyttes for klasserne H 70- og D 
70-. 
 
Blå svær lægges i samme terræntype og efter samme retningslinier som sort svær, dog skal 
man undgå voldsomt kuperet terræn og svært fremkommeligt terræn, derunder terræn med 
brede og/eller dybe grøfter uden spang eller anden passagemulighed. 
 
Fortsat tillægspoint til ungdomsløbere 
Der er fortsat 2 og 1 tillægspoint til de to bedste løbere i klasserne H -20, H -16, H -14, H -12, D 
-20, D -16, D -14 og D -12. 
 
 
Se de detaljerede regler for hver af de 17 grupper i artiklen ”Bruttohold til divisionsløb" bagest i 
dette blad. 
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CopenhagenO 
Af Maria Falck Weber 
 
Her kommer lidt info om CopenhagenO, som er vores ”overbygningsklub” – dvs. det er den 
klub, som THOK samt flere andre Nordsjællandske klubber deltager for i internationale stævner 
samt stafetter, således at man kan stille mere optimale hold. 
 
Tidligere havde THOK et elitesamarbejde med Farum OK (og Allerød OK i nogle få år), så de 
to/tre klubber kunne stille rigtig gode hold ved internationale stafetter i eliteklasserne. Da det 
imidlertid begyndte at tynde ud blandt eliteløberne, blev man enige om at nedlægge Farum-
Tisvilde og i stedet gå sammen med endnu flere klubber – og dermed få et større løbergrundlag 
– og dette resulterede i CopenhagenO. 
 
Klubben er ikke kun for eliten – her er også plads til familien (forældre og mindre søskende), når 
man drager af sted til sommerferieløb i udlandet. Det giver ofte et større ”hold” af danskere på 
campingpladserne – og selvom man måske ikke kender alle løbere lige godt fra de andre klub-
ber, så er muligheden der absolut ved disse begivenheder  
 
Men der er selvfølgelig stadig en snert af elite over CphO! De bedste løbere har naturligvis sta-
dig lyst til at måle sig med de bedste svenske klubber (og andre udenlandske klubber) ved in-
ternationale stævner. 
 
På klubbens hjemmeside cpho.dk kan man se, hvilke løbere, der er tilknyttet CphO, løbspro-
gram, beskrivelse af ture og selvfølgelig bestyrelse, vedtægter m.m.  
 
Jeg vil opfordre vores ungdomsløbere til at gå ind og se på siden en gang imellem og notere 
datoer samt tilmeldingsfrister på de stævner, man kunne have lyst til at deltage i. Men her 
kommer jeg lige med årets foreløbige program: 
 
 

Dato Konkurrence Tilmeldingsfrist 
 

08 - 10 mar.  Nordjysk 2-dages  22 feb. 23:59 0 

15 - 17 mar.  Danish Spring  23 feb. 23:59 1 

03 - 05 may.  10mila  20 mar. 22:00 16 

08 - 09 jun.  Sprint Helgen  25 may. 23:59 0 

14 - 16 jun.  Jukola  20 apr. 23:59 0 

03 - 04 aug.  U-tiomila  06 jul. 23:59 0 

07 - 08 sep.  

Distriktsmesterskab stafet og 

mellem  

24 aug. 23:59 0 

21 - 22 sep.  Elitecenterweekend Sjælland  07 sep. 23:59 0 

11 - 13 oct.  Træningstur Eksjö  21 sep. 23:59 0 

25 - 27 oct.  Smålandskavlen 2012  05 oct. 23:59 0 

 

Hvis du ikke har været med før, kan du nedenfor læse Ibens beskrivelse af Ungdoms Tio-milan 
fra 2012 – måske du så selv får lyst til at deltage? 

Beretning fra U-Tiomila 2012 

Det var med gode forventninger at vi drog af sted til U-tiomila i Sverige fredag d. 3 august. 
Jeg havde selv været med før og vidste at det ville blive et fedt stævne. Vi ankom om afte-

nen til stævnepladsen og fandt de telte vi skulle sove i. Stafetten for de yngste var i gang 

http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=21
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=21
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=29
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=29
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=19
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=19
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=22
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=22
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=23
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=23
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=24
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=24
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=25
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=25
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=25
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=26
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=26
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=27
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=27
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=28
http://cpho.dk/?page=trip&mode=view&id=28
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da vi ankom, men vi havde kun hold i HD 18 og D stafetten. Første start til HD stafetten 
gik kl. 03:00 om natten og D stafetten kl. 5:30 så der var nogle der fik sig en lur da de 

skulle være friske. 
 

Der var mange der stod op om natten for at se starten på stafetten og heppe på vores 
hold. Dame stafetten startede et par timer efter, og jeg selv skulle løbe 2. tur så jeg var 
ude og se mit hold starte. Der er en god stemning på pladsen under hele stævnet og vores 

hold får da også nogle gode placeringer, især HD holdet som blev nr. 8. 
 

Lørdag eftermiddag og søndag morgen var der mulighed for at deltage i to ekstra løb som 
CPHO selvfølgelig benyttede sig af. Ved de to løb var der også baner for de voksne, så de 

kunne komme ud og få løbet. Under hele opholdet på stævnepladsen havde vi købt madbil-
letter til måltiderne så der var også varm mad på menuen. U-tiomila er et fedt stævne fordi 
det henvender sig specielt til de unge og jeg vil varmt anbefale det til folk som ikke har 

prøvet det før. Jeg regner i hvert fald med at tage med igen :-) 
 

O-hilsner Iben Valery 
 
 
 

Vores mand i CphO’s bestyrelse er Thomas Jensen, som du indimellem vil få en mail fra ang. 
tilmelding til løb i CphO-regi. Hvis du har uddybende spørgsmål, er Thomas også altid parat 
med et kvalificeret svar. Ellers kan du tage fat i Tim. Han kan som regel også svare  
 
Tim er ofte med som leder på turene(og indimellem også mig – især ved Sprinthelgen og Ung-
doms Tiomila), så selvom der er ledere og løbere med fra andre klubber, er der stadig et ”gam-
melt og velkendt” holdepunkt. 
 
 
 
 
 
 
 

Min dag som træner for Mini-THOK 
Af Ida Øbro 
 
Lørdag den 8. december var jeg træner til MINI THOK i Frederiksværk ved Carlsvej, DUI-hytten. 
Det var første gang jeg skulle prøve at være træner. Jeg lavede selv en let bane og en begyn-
derbane i Condes. Jeg fik lidt hjælp af min far, men kunne godt have gjort det selv. Min far hav-
de ud over det lavet fotoorientering i området. 
 
Jeg satte poster ud fredag aften sammen med min far.  
 
Der kom desværre ikke så mange til træning lørdag, måske fordi det var koldt og sneede. Der 
kom ca. 4, så det var lidt ærgerligt. 
 
Jeg kunne godt tænke mig, at lave træning en gang til sommer, hvor der måske kommer flere. 
 
 
 

Oktober nr. 4/08 

LadoniaMoun-

tainTrophy 

Måned /nr 
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Månedens bane: Hallands 3-dages 2012 
Af Oscar David Broman Jensen 
 

Var med far på sommerferie til Hallands 3-dages. Har tidligere været til løb i udlandet til O-
ringen 2010 og Schweizisk 5-dages i 2011. I 2012 var det kun 3 dage med løb. I foråret 2012 
var jeg begyndt at løbe selv (alene) til konkurrencer. Det var første gang jeg skulle løbe selv til 
Hallands OK. Jeg var med i H10 som havde 37 deltagere. Flest svenskere. Men også 3 andre 
danskere. På 1. etape ville jeg løbe uden kompas. Men jeg kunne ikke vende kortet rigtigt på 
vej til post 1. Der var mange stier/spor som ikke var med på kortet. Så jeg måtte løbe meget 
frem og tilbage inden jeg fandt posten. Banen var meget svær. Så jeg måtte stoppe op og læse 
kortet flere gange. Men jeg fandt fint posterne. Da jeg kom i mål blev jeg lidt ked af det, fordi det 
havde været så svært. Men alligevel blev jeg blev nr. 3 på 1. etape. 
 
2. etape (som er månedens bane). I dag ville jeg godt have kompas med (som far sagde). Jeg 
fik lov til at se kortet 1 min før start. Man må kun få hjælp af startpersonalet (forældre må ikke 
gå med ind i startboksen, som man må i Danmark). Så jeg brugte kompasset til at vende kortet 
rigtigt. 
 
-1: Kortet så mærkeligt ud mod 1. post. Men jeg løb bare. Blev overrasket da jeg kom ud på 
markkanten. Havde ikke set den på kortet. Men løb op af den lille sti, som var meget stejl, og 
fandt posten. 
 
1-2: Jeg skulle bare følge stien den rigtige vej. Det var meget nemt. 
 
2-3: Jeg skulle ud til stendiget og følge det. Det var meget mudret. Jeg snublede på vejen, lige 
foran en svensker. Hun spørger om jeg er OK. Og det var jeg. Og så løber jeg videre lige ind i 
posten. 
 
3-4: Følger stien. Omgivelserne noget mosede og flotte. 
 
4-5: Meget mystisk. Stien forsvandt bare helt ude i mosen. Der var mange løbere der kom på 
tværs. Og det var forvirrende. Prøvede mig frem. Brugte kompasset til at vende kortet, så jeg 
cirka kom rigtigt afsted. Pludselig så jeg en post længere fremme. Og det var den rigtige. 
 
5-6: I starten nemt at følge hegnet til man kunne komme igennem. Men det var svært at finde 
posten, som var lidt gemt. Brugte en del tid på at gå rundt og lede efter den. Fandt så ud af at 
den skulle være på den anden side af det lille hegn. Og så fandt jeg den. 
 
6-7: Løber ud på stien igen. Følger den hele vejen. Der var nogle klipper. Der var mange løbere 
som skulle i samme retning. Jeg kommer lige i posten. 
 
7-8: Kunne have valgt at løbe lige på. Men valgte at løbe lidt op inden jeg løb ind over en å. Og 
lige i posten. 
 
8-mål: Fuld fart. Det var en hård spurt. I mål sagde en svensker til mig at det var en bra spurt, 
da jeg fik mine stræktider.  
 
Jeg var glad for mit løb. Det gik godt, selv om det var svært. Det var godt jeg havde kompas 
med. Jeg blev nr. 8 på etapen. Det gik også godt på 3. etape, så jeg blev nr. 5 sammenlagt og 
fik en stol i præmie. Det var en god sommerferie. Jeg glæder mig til næste sommer, selv om jeg 
ikke ved, hvor vi skal hen. 
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Mountainbike Orientering – MTB-orientering eller MTBO 
Af Klaus Olsen 
 

Prøv det lørdag den 2. marts 2013 fra klubhuset. Der er start i skoven mellem 11 og 12 og 
hjælp til at komme i gang. Tilmelding via O-service. 
 

Søger du afveksling i træningen, så kom op på jernhesten og træd i pedalerne. Det har 
løbere altid gjort, også for at spare på belastningen af kroppen. At løbe bliver mange 
gange sjovere med et kort i hånden, og sådan er det også på cyklen. Så du har ingen 
undskyldning for ikke at komme ud og prøve MTBO. 
 

MTBO foregår på cykel men ikke nødvendigvis på en moun-
tainbike. Hvis man tænker på hurtighed er en MTB en fordel 
med de brede dæk og mange gear, men fornøjelsen kan 
man sagtens få på en almindelig cykel. 
 

Se dette billede fra veteran WM i MTBO i Polen i 2010 med 
en rytter fra Rusland på sidste post. Almindeligt tøj, alminde-
lig cykel og håndholdt kort. Han blev nr. 2 en af dagene. Jeg 
vender tilbage til udstyret. 
 

Hvad er MTB-orientering 
MTBO er en disciplin hvor man kombinerer orienteringsmomentet med en cykel. Det gælder 
derfor om at finde posterne og samtidigt at holde høj fart på cyklen. 

Man må kun køre på de stier, som er markeret på kortet. Kortet er enkelt, så MTBO kan køres 
af alle, der har en cykel uden egentlig forberedelse og træning. Det er ikke tilladt at forlade sin 
cykel under løbet. 

Posterne er altid placeret på stier, så orienteringmomentet er at finde den hurtigste vej mellem 
posterne, men der er meget, der skal tages hensyn til. Det ligner sprintorientering en del. 
 

Kortet 
Kortet er et omarbejdet O-kort, hvor der er 
taget hensyn til, at man kun må cykle på de 
stier, der er på kortet. Derfor er stierne frem-
hævet, og irrelevante signaturer nedtonet el-
ler fjernet. Når man cykler, er det vigtigt, at 
man ved, hvor hurtigt man kan køre på stier-
ne.  
 
Der er 4 forskellige kategorier: 
 

 
Hver af disse 4 kategorier er delt i 2 - om sti-
erne er 1,5 meter brede eller mindre. Det ses 
af stregernes tykkelse. 
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Det betyder, at du kan køre store omveje, hvis stien er en god skovvej eller endnu bedre en as-
faltvej. 
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at hugninger og utydelige stier ikke er med på kortet, og 
så må man selvfølgelig ikke cykle på dem. 
 
Vækstgrænser er ikke indtegnet på kortet, da de kan forveksles med de dårligste stier. 
 
Tætheder er kun tegnet som tæt skov og dækker tæt skov og meget tæt skov. 
 
Du får ikke udleveret løse postbeskrivelser, ja der er simpelt hen ikke postbeskrivelser, da alle 
poster er ved en sti. Kontrolnummeret er trykt på kortet ved siden af postnummeret (se kortet). 
 
Udstyret 
Som jeg har skrevet ovenfor kan en almindelig cykel anvendes, men en MTB er bedre med sine 
bredere dæk og flere gear. 
 
Du vil også have stor glæde at en kortholder, der er fastgjort til styret – så kan du cykle og læse 
kort samtidigt. 
 
MTB orientering i praksis 
Det vigtigste er at se på stiernes beskaffenhed, men der er også kurver på kortet, og det kan 
være tungt at køre op ad bakke – jo lettere din cykel er jo lettere kommer du op. 
 
Vælg ikke vejvalg med for mange vejsving – her går farten ned. Se vejvalg på kortet – det ind-
tegnede med blåt. 
 
Regler 
Du må kun cykle på de stier, der er på kortet. Er du kommet til at cykle ulovligt er det retur 
samme vej til du er tilbage på lovlig sti. 
 
Du skal altid være i forbindelse med din cykel – du må ikke forlade cyklen for lige at løbe inde i 
terrænet måske op ad bakke for at få posten. 
 
Følg færdselsreglerne – hold til højre. 
 
Brug godkendt cykelhjelm – obligatorisk. 
 
Sænk farten ved møde med andre gæster i skoven – de kan let blive forskrækket af farten. 
 
I andre lande er reglerne anderledes. 
 
Vil du vide mere 
Gå ind på vores hjemmeside under aktiviteter og MTBO 

(http://www.tisvildehegnok.dk/aktiviteter/mtbo/), der er et par nyttige links.  
 
 
 
 
  

http://www.tisvildehegnok.dk/aktiviteter/mtbo/


Teltansvarlige 2013                                                                         

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

16 lørdag Danish Spring, mellem Gribskov Mårum Sten Skytte Kirkegaard

17 søndag Danish Spring, stafet Gribskov Mårum Sten Skytte Kirkegaard

23 lørdag KUM-udtagelsesløb Gribskov Familien Øbro

28 – 30 tors. - lør. Påskeløb Velling, Gludsted, St. Hjøllund Jannie og Henrik

April

20 lørdag DM-sprint Nordby, Fanø Bente og Keld

21 søndag DM-ultralang Fanø Bente og Keld

Maj

5 søndag Kredsløb Folehaven Niels Landsperg

26 søndag 1. division Danstrup Hegn Susanne og Jens Jørgen

August

18 søndag 1. division En skov ved Helsingør Svend Mortensen

24 lørdag DM-mellem Thorsø Bakker Familien Kopp Stannum

25 søndag Midgårdsormen Silkeborg Vesterskov Familien Kopp Stannum

September

14 lørdag DM-stafet Klinteskoven Fam. Schøier Kovsted

15 søndag DM-lang Klinteskoven Fam. Schøier Kovsted

22* søndag Ned-/oprykning 1.-2. div. Stokkebjerg Skov Birgit og Klaus

29* søndag DM-hold Frøslev Plantage Birgit og Klaus

Oktober

13 søndag Kredsløb Lille Hareskov og Jonstrup Vang Leif E. Larsen

27 søndag Kredsløb Ikke fastsat Brdr. Albahn

November

10 søndag Jættemilen Hareskovene Rune Gundersen

*  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

20
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HegnsNyt-Stafetten: Thomas Jensen 
 
Jeg har i denne udgave fået den store ære at få lov til at fortælle lidt om mig selv og min tid som 
orienteringsløber. Som den flittige læser vil vide følger HegnsNyt-Stafetten et fast koncept. De 
første 8 spørgsmål er tvungne. Derefter er den en række spørgsmål, man kan tage udgangs-
punkt i, hvis man ønsker det – men man må også skrive mere frit. Jeg har valgt det sidste.  
 
1. Navn: Thomas Jensen 
 
2. Alder: 41 år 
 
3. Hvornår begyndte du at løbe O-løb? Jeg løb mit første løb i 1981.  
 
4. Hvorfor valgte du O-løb? (f.eks. hvem hev dig med i skoven) Jeg blev taget med i skoven af 
min far, der var begyndt at løbe et par år tidligere. Jeg har altid konkurreret rigtig meget med 
min tre år ældre bror. Her fandt jeg en sport, jeg var bedre til end ham – så det lå lige til højre-
benet at fortsætte.  
 
5. Hvilke andre sportsgrene har du dyrket? Jeg har spillet fodbold og tennis en del, da jeg var 
yngre. Jeg har også snuset lidt til håndbold og basketball – men det var ikke her, jeg med mine 
små arme havde mine kompetencer.   
 
6. Hvilke O-klubber har du været medlem af? Jeg startede i Odense orienteringsklub. I 1992 
skiftede jeg til Tisvilde Hegn OK. Jeg løber o-biathlon for Kolding OK. Internationalt har jeg løbet 
for Trolhättans SOK, IFK Södertälje og OK Pan Kristianstad – og så selvfølgelig Farum-Tisvilde 
og nu CopenhagenO.  
 
7. Hvad er de værste skader du har haft grundet O-løb? Jeg har for mange år siden haft pro-
blemer med min achillesener – og min lyske har også drillet. Ellers har jeg været rimelig forskå-
net for alvorlige o-løbsrelaterede skader. Jeg fik en blodprop i læggen for nogle år siden, der si-
den satte sig i lungerne. Det gav et halvt år med utrolig dårlig form – men heldigvis blev det med 
god hjælp fra Keld Johnsen opdaget, før jeg mistede lungekapacitet permanent. Jeg har i det 
hele taget haft problemer med mine lægge de seneste mange år. Jeg får typisk en lille fiber-
sprængning i læggen 3-4 gange om året. F.eks. døjer jeg lidt med en fiber i skrivende stund.  
 
8. Nævn dine 3 bedste og mest mindeværdige resultater? Her har jeg valgt tre resultater af lidt 
forskellige årsager  
- Testløb i Danstrup-Krogenberg i 1994. Dagen inden havde vi løbet langdistance med fælles-
start i Grib Skov. Jeg havde løbet et kanonløb – indtil jeg kort før mål lavede en total hjerne-
blødning, hvor jeg kom til at følge en forkert jernbane. Det kostede 5 minutter og betød, at jeg 
blev nr. 13. Inden løbet i Danstrup-Krogenberg, havde jeg for sjov spurgt landstræneren, om jeg 
kom med til Worldcup, hvis jeg vandt i dag. Han sagde, at hvis jeg vandt med 5 minutter, ville 
jeg komme med. Jeg vandt med 3 minutter foran alle de store stjerner med Allan Mogensen og 
Carsten Jørgensen i spidsen. Selvom jeg manglede to minutter, gav det mig som 22 årig min 
første landsholdsudtagelse. Jeg kan stadig huske, hvor jeg glad jeg blev, da jeg fik beskeden. 
- 10-mila 2003 i Kongsör. Jeg løb første tur og kom først ind. Det var den hurtigste km-tid i 10-
mila historie (ca. 4:50) – og den er ikke blevet slået siden. Jeg har valgt dette resultat, fordi det 
er ret sjovt hvert år at komme til 10-mila og høre, at den svenske speaker Per Forsberg stadig 
nævner dette resultat.  
- VM o-biathlon 2000 i Estland. Jeg vandt sprinten efter et helt forrygende o-løb, hvor jeg ikke 
satte en fod forkert på o-banen. Jeg skød også bedre, end jeg plejer at gøre (det siger ikke så 
meget) – men det var helt klart et perfekt o-løb, jeg vandt på.  
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Thomas på præmieskamlen til VM i o-biathlon 2000 
 
Fritstil afsnittet 
I stedet for at udvælge en særlig oplevelse og fortælle om den, vil jeg skrive kort om de begi-
venheder og beslutninger, der har flyttet grænser og haft betydning for mit orienteringsliv.  
 
Flytning til Sjælland 
Da jeg efter endt værnepligt i 1992 skulle beslutte mig for, hvor jeg skulle studere, valgte jeg at 
flytte væk fra Odense og over til Nybrogaard kollegiet. Jeg meldte mig ind i den nye fusionsklub 
mellem Vinderød OK og OK Nord lige tids nok til, at jeg kunne være med i afstemningen om det 
nye navn. Jeg foreslog selv OK Nordvinden – men det endte som bekendt med Tisvilde Hegn 
OK. Det var primært for at løbe på stafethold med Carsten, at jeg valgte Tisvilde.  
 
Efter jeg flyttede ind på kollegiet gik det op for mig, at jeg havde trænet alt for useriøst. Der var 
en fantastisk træningskultur på kollegiet – og jeg fik lov til at træne med alle det seje drenge 
som Allan Mogensen, Thomas Nielsen, Carsten Jørgensen, Carsten Gemmer og mange flere. 
Her kunne jeg se, hvor seriøs en indstilling de havde til træningen – og hvor meget træning der 
skulle til, for at blive god. Her fik jeg første gang flyttet mine grænser.  
 
Trolhättans SOK 
Jeg kom hurtigt i rigtig god form, men jeg var teknisk alt for svag, så snart vi kom uden for 
Danmarks grænser. Jeg valgte derfor, at løbe internationalt for den svenske klub Trolhättans 
SOK. Igen fulgte jeg i Carstens fodspor. 
 
I min tid i Trolhättans SOK har jeg løbet godt i stort set hver eneste stafet, jeg er stillet op i. Når 
jeg løb stafet forstod jeg, at det var orienteringen, der bestemte farten. Til mit første Jukola løb 
jeg på andetholdet. Men efter en rigtig god førstetur, hvor jeg var 3’er i mål, blev jeg fast inven-
tar på førsteholdet. Jeg løb næsten altid tredjesidste tur. Min opgave var at løbe et teknisk godt 



Tisvilde Hegn OK                                   HegnsNyt nr. 1/2013, februar 2013  
 

 
23 

løb – så gjorde det ikke så meget, om jeg tabte et par minutter i løbstempo – for vi havde Björn 
Kristiansson og Carsten Jørgensen på de sidste to ture – så de skulle nok fikse placeringerne.  
 
Det var et simpelt koncept – og når jeg udelukkende koncentrerede mig om teknikken, viste det 
sig, at jeg kunne være med de allerbedste på min tur, også selvom jeg løb alene hele vejen. Det 
var enormt lærerigt. Desværre var jeg ikke så god til at omsætte det til individuelle løb. Her gik 
der stadig cirkushest i det hele – og jeg bommede alt for meget på individuelle løb.  
 
Min fedeste orienteringstur 
I Trolhättans SOK fik jeg et træningsstipendium. Det brugte jeg til at tage til Australien og New 
Zealand sammen med Carsten. Carsten fik et lidt større stipendium fra TSOK end mig – og da 
han altid har været utrolig gavmild, stod han for alle fællesudgifterne, så jeg fik betalt hele turen.  
 
Vi lagde ud med X-mas 5-days i Ballarat i Australien – og rejste derefter til New Zealand, hvor vi 
løb 14 konkurrencer på 21 dage på Nordøen. Vi fik også lejlighed til at løbe et bjergløb. Det var 
en fed oplevelse. Først løb vi op ad bakke i en time – så løb vil en halv time på en bjergryg i tæt 
tåge. Derefter var der et enormt stenet nedløb. Carsten vandt og satte den lokale storfavorit på 
plads på nedløbet. Jeg blev selv nr. 4 efter at være blevet hentet på nedløbet af en af de lokale. 
Jeg kan stadig huske, at jeg var helt høj efter løbet. Så måske skulle jeg til at lave sådan noget 
igen…. 
 
På diverse landsholdture har vi danskere altid haft det rigtig fint med australierne og newzea-
lænderne, der på mange måder har samme humor og tilgang til tilværelsen som os, så vi kend-
te i forvejen rigtig mange løbere fra de to lande. De var utrolig gæstfrie – og vi følte os rigtig vel-
komne dernede. De tog os med til alle de sociale begivenheder uden om konkurrencerne – og 
jeg havde i det hele taget en helt fantastisk oplevelse. Jeg tog tilbage med en oplevelse af, at 
hvis jeg skulle bo et andet sted i verden end i Danmark, så skulle det være i New Zealand. Car-
sten har formentlig haft den samme oplevelse – det er i hvert fald der han er endt. 
 

 
 

Thomas på en helt almindelig træningsdag på Fanø 
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Sommeren 1996 
Min mest grænsebrydende o-tur er nok Team Danmark elitecenter lejren i Grimstad i sommeren 
1996. Det var en legendarisk tur, hvor jeg fik flyttet mine grænser for, hvor meget man kan træ-
ne. Carsten Jørgensen og Torben Skovlyst satte træningsrekord denne uge med 32 timers lø-
betræning. Jeg satte selv personlig rekord med 26 timers rent løb. Trods de mange timer, hav-
de vi også overskud til at løbe hurtige træninger. F.eks. fandt vi et 10 km gadeløb i Grimstad, 
som Carsten selvfølgelig vandt i en tid lige omkring 30 minutter – til trods for, at det var en utro-
lig kuperet rute.  
 
Hver morgen løb vi vores morgenjoggerunde på 70 minutter. Det var utrolig hurtigt, at jeg væn-
nede mig til, at man selvfølgelig kunne jogge 70 minutter hver morgen. Det var jo bare at gøre 
det.  
 
Efter denne hårde træningsuge satte vi (Carsten, Torben, Preben Jørgensen og jeg) os i en bil 
og kørte til sydfrankrig, for at løbe fransk 5-dages. Det var en kanonuge, hvor jeg følte mig rigtig 
frisk. Carsten kom også i kanonform – mens Torben blev skadet. Så det var lige til grænsen, 
men det åbnede mine øjne for, at jeg kunne meget mere, end jeg selv troede – og at det faktisk 
er ret let at nedbryde de barrierer, man sætter op for sig selv.  
 
Birkerød træningscentrum 
I 1998 blev jeg færdig med min cand.merc. uddannelse og skulle flytte fra Nybrogaard kollegiet. 
Jeg flyttede sammen med Carsten ind i en lejlighed på Birkerød hovedgade. Ved siden af os 
boede landsholdkollegaen Thomas Höjsgaard og en dygtig atletikløber fra Blovstrød Løverne 
Christian Madsen – og senere flyttede en anden landsholdskollega Chris Terkelsen ind i en lej-
lighed lidt længere ned ad gaden. Så der var masser af træningskammerater.  
 
På kollegiet havde jeg trænet rigtig meget sammen med Carsten – men nu kom jeg endnu tæt-
tere på hans træning. Jeg kørte med på det meste af hans træningsprogram og fik på denne 
måde igen flyttet mine grænser. Jeg havde nok den bedste træningsvinter i vinteren 1998/1999. 
Mandag aften løb vi f.eks. fast 3-timers langtur med lampe – en træning jeg nok ikke selv havde 
fundet på… Denne vinter trænede jeg mellem 14 og 17 timers ren løb hver uge. Når benene 
gjorde kludder stod den på løb i vand – noget jeg nok heller ikke selv havde fundet på, hvis 
Carsten ikke havde vist vejen.  
 
Militæret 
Da jeg havde overstået min værnepligt, hvor jeg blev sergent, tegnede jeg en rådighedskon-
trakt. Denne kontrakt har jeg haft utrolig stor glæde af. I militærregi dyrker jeg orienteringsbiath-
lon (skiskydning med orienteringsløb i stedet for skiløb). Det har givet mig en masse gode ople-
velser – og der er et fantastisk sammenhold og en helt fantastisk fair play holdning blandt både 
løbere og trænere. Jeg har vundet VM-sprint en gang og har vundet Nordiske mesterskaber en 
del gange. Hver gang har de andre landes løbere og ledere heppet mig i mål på mine sidste 
strafrunder. Da jeg vandt VM i år 2000 var jeg rent faktisk lige ved at løbe forbi den post, man 
skulle klippe når man løb ud på anden runde. Den svenske leder Göran Andersson stod ved 
posten, og sagde ’Kom i håb att stämpla’. Havde han ikke gjort det, var jeg formentlig løbet lige 
forbi den.  
 
Ud over orienteringsbiathlon har militæret også givet mig mulighed for at sammenligne mig med 
verdens bedste – også efter jeg ikke længere var på det civile landshold. Til militær-VM stiller 
løbere som Thierry Gueorgiou og Daniel Hubmann også op – så det har givet en masse gode 
oplevelser.  
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Thomas på skydebanen i orienteringsbiathlon 

 
Nutiden 
Den nyeste grænse jeg har fået flyttet, er at jeg så småt er begyndt at acceptere, at jeg ikke 
længere er 25 år. Jeg har stadig målsætninger – men nu hedder det Veteran-VM i stedet for 
landsholdsambitioner – og placeringsmålsætninger i militær-VM – og hvor jeg tidligere har haft 
klare målsætninger på løbedistancer som 5.000 meter og 10 km – hygger jeg mig nu med at 
konkurrere med de andre i veteranklassen. 
 
Selvom de oplevelser, jeg har skrevet om i denne lille beretning ligger et stykke tid tilbage, ny-
der jeg stadig livet som orienteringsløber i fulde drag. Jeg kommer på en masse spændende tu-
re med militæret. I 2015 er det f.eks. planen, at vi skal til Military World Games i Sydkorea.  
 
Jeg lærte aldrig at lade orienteringen styre farten på de individuelle konkurrencer i de år, hvor 
jeg havde formen til at være med, hvor det er rigtig sjovt. Mit bedste resultat fra dengang er en 
23. plads til VM i 1999. Det ville have fedt, hvis jeg havde været så klog dengang, som jeg (tror) 
jeg er i dag. Men det ændrer ikke på, at jeg har haft en hel masse enormt fede oplevelser med 
orienteringsløb. Og det fede ved orienteringsløb er, at man kan fortsætte med at tage på store 
orienteringsoplevelser hele livet. 
 

 
Thomas ofrer sig for nationen og tager med militærlandsholdet til Rio  

for at forsvare nationens ære  
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Bruttohold til divisionsløb i 2013 
Af Svend Mortensen 
 
I 2013 er vi forsvarende danmarksmestre for klubhold. Årets mål er at genvinde danmarks-
mesterskabet og at vinde sjællandsmesterskabet for klubhold. 
 
Vi skal i 1. division øst dyste mod FIF Hillerød, Søllerød OK og OK Øst Birkerød, første gang 
søndag den 26. maj i Danstrup Hegn og anden gang søndag den 18. august i en endnu ikke 
fastsat skov ved Helsingør. De to bedste hold kvalificerer sig til DM-finalen for klubhold, der af-
vikles søndag den 29. september i Frøslev Plantage ved Padborg. De to dårligste hold skal 
søndag den 22. september løbe i Stokkebjerg Skov ved Jyderup mod de to bedste hold fra 
årets 2. division øst om de sidste to pladser i næste års 1. division øst. 
 
Her er de nye regler og bruttoholdet for hver gruppe, i alt 159 løbere (for løbere i gruppe 9 er 
angivet deres orienteringsløbsalder i 2013, dvs. deres alder pr. 31.12.2013): 
 
 
 

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- fortsat 
Jonas Falck Weber Stefan Nielsen 
Emil Øbro Jakob Nielsen 
Bertram Kopp Stannum Nicolaj V. Sørensen 
Nikolaj Agervold Albert Scherfig Weber 
Mathias Wraa  
Anton Scherfig Weber H 35- 
Vinoth Wamberg Rune Olsen 
 Jamie Stevenson 
H 21- Rasmus Nielsen 
Casper Wraa Jakob David Jensen 
Nis Stendevad Johan Fégar 
Lars Stendevad Sune Salicath 
Anders Wraa Peter Kragelund 
 

 
 

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- 
Thomas Jensen Henrik Markvardsen 
Jesper David Jensen Tim Falck Weber 
Jakob Landsperg Rolf Valery 
Preben Jørgensen Jakob Albahn 
Henrik Møller Ole Hansen 
 Sten Skytte Kirkegaard 
 Morten Neregaard 
 Jakob Stausholm 
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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- 
Sebastian Laust Olsen Henrik Albahn 
Carl Emil Schøier Kovsted Jens Jørgen Hansen 
Asger Skytte Kirkegaard Henrik Nielsen 
 Poul Henning Poulsen 
H 55- Niels Agervold 
Ole D. Jensen Evt. en H 60- her 
Arne Clod Præstholm  
 
 
 
 

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 
Gunnar Grue-Sørensen Ole Vexø 
Peter Wraa Peter Stendevad 
Ole Galle Svend Mortensen 
Carsten Schwartz  
 
 
 
 
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 Dolfi Rotovnik 
Dan Haagerup Harald Andersen 
Kurt Valery Poul Erik Birk Jakobsen 
Niels Lyhne Erik Lund 
Bent Rasmussen Christian Kjær 
 
 
 
 
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  
Aksel Scherfig Weber  
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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 
Jonathan Wraa Michael H. Petersen 
 Michael Madsen 
H 21-B Niels Wamberg 
 Michael Wraa 
H 35-B Leo Scherfig 
Dennis Øbro Stefan Pedersen 
Rune Gundersen Danny Jensen 
Finn Bregensøe Palle K. Hansen 
Jens Kovsted Thomas Hjorth Jensen 
Kenneth P. Olsen Ole Nielsen 
Lars Jon Kunckel Jensen Steen Mikael 
 
 
 
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 
Hans Andersen Ivan Graumand 
Oscar David Broman Jensen (10)  
Villads Nørgaard Landsperg (10) H 21-C 
  
H -14B  
 
 
 

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 
Simone Wraa  
Iben Valery D 35- 
Klara Scherfig Weber Ditte Marie Olesen 
Amalie Wraa Charlotte Kunckel 
 
 
 

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 Gjedsig Thomsen 
Annette Nygaard Jensen Susanne Rhodstrand 
Susanne Grøn  
Jeanette Smed  
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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- 
Nikoline Tillingsøe Lena Wraa 
Frida Kopp Stannum Bente Madsen Johnsen 
Mahalaksmi Liv Wamberg Birgitte Wraa 
 Kirsten Urhøj 
  
 D 55- 
 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- 
Inger Kirkegaard Inger Landsperg 
Birgit Olsen  
Lenni Gottlieb  
 
 
 
 
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 
Ida Øbro Louise Schwærter 
Anna Cecilie Olsen Katrine Mathiesen 
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 
Sahra Nielsen Lene Øbro 
Sascha Lohse Hansen Marie Kopp 
 Lotte Marholt 
 Lotte Mathiesen 
 Eva Nielsen 
 Eva Weber 
 
 
 
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 
Celina Bregensøe Elise Stendevad 
 Vibeke Mortensen 
D -14B Julie Henriksen 
 Christina Ann Olsen 
D -20C Anne-Mette Reiche 
Patricia Plesner Arnsted Nana Bryder 
Nathalie Plesner Arnsted  
Anne Graumand  
 
 
 
 
Gruppe 9 2,5 - 3,5 km grøn begynder  
1 point pr. gennemførende løber, dog højst 3 pr. hold. 

H -10 D -10 
Carl Gustav Olsen (9) Johanne Schøier Kovsted (9) 
Tobias Olloz (9) Frederikke Gundersen (10) 
Albert Nørgaard Landsperg (9) Xenia Bregensøe (10) 
Christoffer Andersen (10) Dagmar Kopp Stannum (7) 
 Alma Marholt (10) 
H -12B Isabella Andersen (8) 
  
Begynder D -12B 
 Lærke Skov Nielsen (12) 
 Nina Valery (12) 
 Amalie Reiche (12) 
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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 
 
Søndag 10. februar Fastelavn  Klubhuset 
 
Søndag 17. februar Generalforsamling Klubhuset 
 
 
 
 
 

 
 

Frida Kopp Stannum og Rolf Valery i aktion ved klubfesten 


