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Klubben byder velkommen til 
 
 
 Marie Olloz 

 Andreas Pedersen (er tilbage i THOK) 
 Renata Amorim (Rune Gundersen) 
 Claus Nagel 
 Camilla Nagel 
 Emil Nagel 
 Ida Nagel 

 
 
 
 
Har I ændret mailadresse eller mangler vi jeres mail-adresse, så det ville være dejligt, om I vil 
sende jeres mail- adr. til aasen@city.dk 
 
 
 
 
 
 

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. 

  

mailto:aasen@city.dk
mailto:aasen@city.dk
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Nyt fra redaktionen 
 
Velkommen til sommernummeret af HegnsNyt. 
 
Klubmesterskaberne står for døren. Se indbydelsen og tilmeld dig/jer til løbene. Grillen tændes 
efter sidste afdeling, hvor der også er præmieoverrækkelse. 
 
Der er beretning fra KUM og fra divisionsmatchen i Danstrup Hegn. Endvidere er der oversigt 
over THOK’s medaljetagere ved forårets SM’er og DM’er, og du kan se den foreløbige stilling i 
årets DM-medaljestatistik. 
 
Anne Grete Swainson opfordrer medlemmerne til at bakke op om klubben ved at deltage i det 
organisatoriske arbejde. 
 
Carl Emil Schøier Kovsted står for månedens bane. Den er fra U16-samlingen ved Göteborg. 
 
Rune Olsen har videregivet HegnsNyt-Stafetten til Jonas Falck Weber, der bl.a. fortæller om sit 
europamesterskab i U16-stafet i 2010, og om hvordan han som 9-årig krydsede en bred å ved 
Sørlandsgaloppen. 
 
Bladet indeholder anden runde af klubmesterskabet i quiz. Se de 10 nye spørgsmål, svarene på 
de 10 første spørgsmål og stillingen efter første runde. 
 
Se oplysninger om klubtøj – de mange forskellige modeller og de aktuelle priser. 
 
På bagsiden kan du se bryllupsfoto med en af klubbens mange topløbere. Vi afslører ikke nav-
net her. Det må selv se, hvem det er. 
 
Husk at tilmelde dig/jer til divisionsmatchen den 18. august i Klosterris Hegn. Den dag skal vi 
gerne forsvare vores nuværende andenplads i 1. division øst, så vi kvalificerer os til årets DM-
finale for klubhold den 29. september i Frøslev Plantage ved Padborg. 
 
Snart er der sommerferieløb i ind- og udland. Redaktionen håber at modtage beretninger fra 
sommerens o-oplevelser. 
 
God sommer! 
 
 Redaktionen 
 
 
 
 
 

Deadlines 
 
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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Klubmesterskaber 2013 
Af Dan Haagerup 
 
I juni gentager vi sidste forårs succes med at afvikle klubmesterskaber over tre afdelinger,  
hvoraf to er tællende. 
 
Der bliver baner til alle, også helt nye, så vi håber på stort fremmøde til spændende konkurren-
cer i alle sværhedsgrader og aldersklasser. 
 

Der løbes på 6 baner (fri tilmelding) 
 

Alle med put & run med start mellem kl. 17.30 og 18.00 
 
 

 
 
 
Bane 1: 8-10 km svær, 1 pokal Bane 4: 4-5 km mellemsvær, D & H pokal 
Bane 2: 5-6 km svær, D & H pokal Bane 5: ca. 4 km let, U & V pokal 
Bane 3: ca. 4 km svær, D & H pokal Bane 6: ca. 3 km begynder, 1 pokal 
 
Tirsdag den 11. juni i Frederiksværk skovene, mødested følger 
Tirsdag den 18. juni i Tisvilde Hegn, Ruinen, Niels Agervold er banelægger 
Tirsdag den 25. juni i Valby Hegn, Harald Andersen er banelægger 
 
Efter det sidste løb, bliver grillen tændt, og du kan grille din medbragte mad. 
Derefter afslutning med præmieoverrækkelse, og vi kan ønske hinanden en god sommerferie, 
forhåbentlig med nogle spændende sommer o-løb rundt i Europa. 
 
Tilmelding til Dan: dhaagerup@gmail.com 
 
Startafgift for seniorer kr. 50,- pr løb. Det er gratis for ungdom. 
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Demokrati – eller? 
Af Anne Grete Swainson 
 
Efter THOK’s seneste generalforsamling, (hvor jeg var dirigent), kom jeg til at gøre mig nogle 
tanker om demokrati, forsamlings- og foreningsfrihed, og hele det net af organisationer, der til-
sammen danner noget af det, jeg synes, er det bedste ved Danmark. 
 
Det har ikke altid været sådan. At foreningsfrihed ikke er en basal rettighed, ses måske først og 
fremmest af § 78 i Grundloven, som i 1849 for første gang slog fast, at danskerne har ret til at 
lave foreninger, som kan varetage deres interesser. (Med nogle begrænsninger om, at sådanne 
foreninger ikke må stride i mod grundloven). 
 
Rundt omkring i verden kæmper mange mennesker bl.a. for denne basale frihedsret. I Danmark 
tager vi foreningsretten for så givet, at det i virkeligheden er svært at få foreningernes medlem-
mer til at deltage i det arbejde, der er grundlæggende for sportsklubber, politiske foreninger, 
ejerforeninger, kulturelle foreninger og alle andre tænkelige organisationer, nemlig ledelsen af 
den pågældende forening. 
 
Således også i THOK. Ved generalforsamlingen viste det sig, at der blandt klubbens medlem-
mer ikke er tilstrækkelig interesse for bestyrelsesarbejdet til, at man kunne få alle bestyrelses-
poster besat. Her, som i så mange foreninger, er det de ældre, og som regel Tordenskjolds  
soldater, der interesserer sig for ledelsen af klubben. 
 
Vi diskuterede lidt, hvorfor det er sådan. Nogle fremførte, at klubmedlemmer, der løber meget, 
har arbejde og sommetider også små børn, og at de derfor ikke har tid og overskud til at deltage 
i det ”kedelige” arbejde med den praktiske ledelse af klubben. 
 
Men den argumentation holder ikke 1 meter. Hvis det var tilfældet, ville der ikke være oriente-
ringsklubber i Danmark, for langt hovedparten af disse er stiftet af aktive løbere, der brændte så 
meget for sporten, at de tog sig tid, trods løb, arbejde og familie, til at stifte den forening, der 
kunne give sporten udfoldelsesmuligheder. 
 
Derfor denne opfordring til alle THOK’ere: Bak op om klubben ved at deltage i generalforsam-
lingen, bestyrelsesarbejdet og de udvalg, der er tilknyttet bestyrelsen. Selvfølgelig er løbsresul-
taterne og træningen klubbens fundament, men hvis ingen gider deltage i det organisatoriske 
arbejde, så risikerer vi, at klubben lige så stille afgår ved døden. 
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KUM 2013 
Af Agnes Kracht og Ida Øbro 
 
I weekenden 11-12. maj var vi til KUM (Kreds Ungdoms Match). I år blev det afholdt i Østkred-
sen, i Roskilde. Første dag skulle vi løbe individuelt (klassisk). 
 
Da vi ankom til stævnepladsen, fik vi udleveret vores østkredstøj. Efter alle busserne fra de an-
dre kredse var ankommet, blev KUM-flaget hejst, og KUM var dermed ”skudt i gang”. 
 
Efter løbet blev alle transporteret til Trekoner Skolen. Da man ankom til skolen, blev man klas-
sevis inddelt i forskellige klasselokaler. Alle begyndte derefter at gøre sig klar til festmiddag og 
stor fest. Klokken 19 var der mad, og der var bordene også klassevis inddelt. Maden var ikke alt 
for god, men hyggeligt alligevel. Under middagen var der underholdning, der var bl.a. flødebol-
lespisning, sodavandsstafet og spejlægskonkurrence. Efter hovedretten var der præmieover-
rækkelse, så dessert og bagefter fest. Festen var rigtig sjov, under festen blev der afholdt ølsta-
fet. Festen sluttede kl. 01.00 og folk trak sig stille og roligt tilbage til deres klasselokaler.  

 
Søndag morgen vågnede alle trætte, folk spiste morgenmad og efter det gik de ud til bussen. 
Da vi kom til stævnepladsen, blev stafet holdene råbt op. Efter det begyndte folk at gøre sig klar 
og H17-20 at klæde sig ud. Da starten gik, var der meget kaos. Da H20 passerede deres publi-
kum post, holdt de nadver/korsfæstelse, det var sjovt, de havde nemlig et stort kors med. Sta-
fetten fortsatte, de andre blev sendt ud og KUM var snart slut. 
 

 
 
ØST vandt selvfølgelig KUM og KUM-stafetten. Næste år er det SYD der afholder KUM, vi glæ-
der os allerede. 

 Agnes og Ida  
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To sejre i divisionsturneringen 
Af Svend Mortensen 
 
Den 26. maj dystede Tisvilde Hegn OK for første gang efter de nye regler for divisionsmatcher, 
da vi mødte FIF Hillerød, OK Øst Birkerød og Søllerød OK i 1. division øst i Danstrup Hegn. 
 
Vi stillede op med et stærkt afbudsramt hold, og det stod hurtigt klart, at vi ville tabe til Hillerød. 
Længe så det ud til, at vi også ville tabe til Øst, mens vi var mere jævnbyrdige med Søllerød. 
 
Lykkeligvis endte det med knebne sejre over både Øst og Søllerød, men det stod først klart, da 
vores sidste to deltagere, Jannie Nielsen og Anne Grete Swainson, var kommet i mål og blev 
noteret for tilsammen 4 point mod begge klubber. 
 
Af baneresultaterne ses, at vi sejrede i alle tre matcher i grupperne H4, H5, H6, H7, D3 og D5. 
Gruppe D3 scorede særlig stort pointoverskud.  
 
Vi manglede en pointtællende løber i hver af grupperne H1, H8 og D6, og i flere af de øvrige 
grupper havde vi så få deltagere, at alle scorede point. 
 
Resultaterne blev således: 
 
 THOK -  Hillerød THOK -  Øst THOK -  Søllerød 
 
Gruppe H1 19 - 19 14 - 24 13 - 25 
Gruppe H2 6 - 15 11 - 10 15 - 6 
Gruppe H3 13 - 10 8 - 16 9,5 - 14,5 
Gruppe H4 7 - 3 7 - 3 7 - 3 
Gruppe H5 6 - 4 7 - 2 6 - 4 
Gruppe H6 8 - 5 10 - 2 8 - 5 
Gruppe H7 6 - 3 6 - 3 5 - 4 
Gruppe H8 0 - 7 1 - 7 2 - 6 
Gruppe D1 6 - 18 7 - 17 7 - 17 
Gruppe D2 7 - 14 10 - 10 9 - 12 
Gruppe D3 13 - 11 15 - 8 17 - 6 
Gruppe D4 5 - 5 5 - 5 5 - 5 
Gruppe D5 5 - 4 5 - 4 7 - 0 
Gruppe D6 2 - 10 6 - 6 6 - 4 
Gruppe D7 4 - 5 4 - 5 5 - 4 
Gruppe D8 5 - 4 6 - 0 3 - 5 
Gruppe 9   3 - 3   3 - 2   3 - 3 
 
I alt 115 - 140 125 - 124 127,5 - 123,5 
 
Hillerød besejrede Øst med 142-109 og Søllerød med 147-107. Øst vandt over Søllerød med 
123-121. 
 
For Tisvilde Hegn OK deltog 57 løbere, deraf 20 ungdomsløbere. De tre andre klubber havde 
sammenlagt 240 løbere med i skoven. 
 
En række af vores løbere udviste fin klubånd ved at deltage på andre baner, end de først havde 
tænkt sig. Tak for det, for ellers ville vi ikke have vundet to af de tre matcher. 
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Anne Grete Swainson stod for noget særligt. Hun havde egentlig slet ikke tænkt sig at deltage, 
fordi hun er holdt op med at løbe efter et skiuheld for tre år siden. Det ene ben driller, men for 
klubbens skyld ville hun forsøge at kæmpe sig gennem sin bane inden for max.tiden. Det lykke-
des, og de 2 point hun scorede mod OK Øst blev afgørende. 
 
Vi vandt førstepladsen i fire af de 17 grupper, og vi fik fem andenpladser. 
 
Førstepladserne blev løbet hjem af Keld Johnsen, Egon Neregaard, Lasse Falck Weber og In-
ger Kirkegaard, mens andenpladserne blev vundet af Gunnar Grue-Sørensen, Henrik Møller, 
Bente Madsen Johnsen, Celina Bregensøe og Xenia Bregensøe. 
 
 

 
 

 Søstrene Celina og Xenia Bregensøe 
 

 

Efter løbet var der overrækkelse af de to vandrepræmier for særlig indsats i dagens klubmatch. 
Ungdomsbamsen gik til Celina Bregensøe for hendes andenplads i gruppe D8, og en ny udga-
ve af voksenpokalen gik til Inger Kirkegaard for hendes sejr i gruppe D4. Til servering blev der 
budt på masser af lækker kage og frugt. Tak for det. 
 
Vores løbere opnåede følgende placeringer (for hver af de pointscorende løbere er nævnt det 
samlede antal point i de tre matcher): 
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Gruppe H1 8,7 km svær, 22 poster, 21 deltagere 
 5. Thomas Jensen H 35- 47.53 20 P 
 9. Bertram Kopp Stannum H -20 51.50 18 P 
 16. Mathias Wraa H -20 1.12.50 8 P 
 
Gruppe H2 6,5 km svær, 18 poster, 25 deltagere 
 5. Jakob Landsperg H 40- 44.32 14 P 
 6. Ole Hansen H 45- 44.59 11 P 
 8. Rolf Valery H 45- 46.07 7 P 
 13. Sten Skytte Kirkegaard H 45- 52.19 
 23. Dennis Øbro H 45- 1.04.51 
 
Gruppe H3 5,8 km svær, 17 poster, 38 deltagere 
  delt nr. 5. Leif E. Larsen H 55- 45.08 13,5 P 
 8. Carl Emil Schøier Kovsted H -16 48.12 12 P 
 10. Henrik Nielsen H 50- 48.53 5 P 
 36. Jens Jørgen Hansen H 50- 1.54.40 (sen start) 
 
Gruppe H4 4,8 km svær, 13 poster, 30 deltagere 
 1. Keld Johnsen H 60- 39.31 12 P 
 2. Gunnar Grue-Sørensen H 60- 41.59 9 P 
 3. Ole Galle H 60- 43.29 
 5. Peter Wraa H 60- 47.51 
 7. Klaus Olsen H 65- 48.43 
 10. Niels Landsperg H 65- 51.03 
 
Gruppe H5 3,8 km blå svær, 10 poster, 13 deltagere 
 1. Egon Neregaard H 70- 37.21 12 P 
 4. Kurt Valery H 70- 42.40 7 P 
 7. Dan Haagerup H 70- 54.36 
 10. Dolfi Rotovnik H 70- 59.32 
 
Gruppe H6 5,0 km mellemsvær, 12 poster, 9 deltagere 
 1. Lasse Falck Weber H -14 36.18 18 P 
 4. Jakob Schøier Kovsted H -14 43.05 8 P 
 
Gruppe H7 5,0 km mellemsvær, 12 poster, 19 deltagere 
 2. Henrik Møller H 35-B 35.01 6 P 
 3. Finn Bregensøe H 35-B 38.03 6 P 
 5. Jens Kovsted H 35-B 42.07 5 P 
 6. Andreas Pedersen H -20B 48.03 
 
Gruppe H8 3,6 km let, 10 poster, 14 deltagere 
 7. Svend Mortensen H 21-C 27.23 3 P 
 
Gruppe D1 6,5 km svær, 18 poster, 20 deltagere 
 15. Klara Scherfig Weber D -20 1.09.25 11 P 
 16. Simone Wraa D -20 1.12.06 6 P 
 18. Birgitte Wraa D 35- 1.21.19 3 P 
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Gruppe D2 5,9 km svær, 16 poster, 15 deltagere 
 4. Susanne Gjedsig Thomsen D 45- 59.47 15 P 
 12. Susanne Grøn D 40- 1.25.42 7 P 
 14. Jannie Nielsen D 45- 1.47.05 4 P 
  -  Lene Øbro D 45- udgået 
 
Gruppe D3 4,8 km svær, 13 poster, 17 deltagere 
 2. Bente Madsen Johnsen D 50- 43.26 17 P 
 4. Lena Wraa D 50- 46.02 13 P 
 5. Frida Kopp Stannum D-16 47.55 15 P 
 17. Annemette El-Azem D 55- 1.36.29 
 
Gruppe D4 3,8 km svær, 11 poster, 12 deltagere 
 1. Inger Kirkegaard D 60- 45.32 12 P 
 12. Inger Landsperg D 65- 1.08.05 3P  
 
Gruppe D5 3,2 km blå svær, 10 poster, 5 deltagere 
 3. Aase Neregaard D 70- 47.29 10 P 
 4. Anne Grete Swainson D 70- 2.12.16 7 P 
 
Gruppe D6 3,6 km mellemsvær, 11 poster, 9 deltagere 
 3. Ida Øbro D -14 28.16 14 P 
  -  Sidse Tillingsøe D -14 udgået 
 
Gruppe D7 3,6 km mellemsvær, 11 poster, 17 deltagere 
 5. Marie Kopp D 35-B 44.57 6 P 
 9. Iben Valery D -20B 48.35 4 P 
 13. Amalie Wraa D -20B 53.14 3 P 
 
Gruppe D8 3,6 km let, 10 poster, 9 deltagere 
 2. Celina Bregensøe D -12 26.51 11 P 
 6. Vibeke Mortensen D 21-C 37.39 3 P 
 
Gruppe 9 3,1 km begynder, 12 poster, 24 deltagere 
 2. Xenia Bregensøe D -10 19.36 3 P 
 5. Frederikke Gundersen D -10 21.46 3 P 
 7. Johanne Schøier Kovsted D -10 22.49 3 P  
 13. Tobias Olloz H -10 28.19 
 15. Alma Marholt D -10 29.46 
 16. Dagmar Kopp Stannum D -10 31.29 
 
 
 
Med to sejre scorede vi 4 matchpoint i denne runde af danmarksturneringen. Stillingen i 1. divi-
sion øst 2013 er således: 
 
 Løbspoint Matchpoint  
 1. FIF Hillerød 429 6 
 2. Tisvilde Hegn OK 367,5 4 
 3. OK Øst Birkerød 356 2 
 4. Søllerød OK 351,5 0 
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De fire klubber mødes igen den 18. august i Klosterris Hegn ved Hornbæk. Den dag skal vi  
gerne være i nogenlunde stærkeste opstilling. Sæt løbet ind i din kalender og tilmeld dig i O-
service. 
 
Den samlede vinder er sjællandsmester for klubhold 2013. Både sjællandsmesteren og den 
samlede nr. to kvalificerer sig til årets DM-finale for klubhold, der afvikles den 29. september i 
Frøslev Plantage ved Padborg. Her er modstanderne de to bedst placerede klubber fra både 1. 
division nord og 1. division syd. 
 
De to dårligst placerede klubber i det samlede resultat efter to runder skal løbe mod de to bed-
ste hold fra 2. division øst om de sidste to pladser i 1. division øst 2014. Den match foregår den 
22. september i Stokkebjerg Skov ved Jyderup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THOK’s medaljetagere ved forårets SM’er og DM’er 
Af Maria Falck Weber 
 
Som alle ved, er der plads til alle i THOK – både de der ”bare” vil løbe for sjov en gang imellem, og for 
de mere ambitiøse der deltager i mesterskaber. Sidstnævnte er der en del af – THOK er typisk en af de 
bedst repræsenterede klubber, når det handler om mesterskaber. Alle kan jo ikke vinde hver gang – og 
heldigvis går det lidt på skift, hvem der får en medalje om halsen. Det holder motivationen oppe, når man 
bliver slået af en af sine værste konkurrenter – hvad enten det er fra THOK eller en anden klub. 
 
I PR-udvalget har vi besluttet, at vi et par gange om året vil nævne medaljetagere samt evt. andre fine 
placeringer her i klubbladet. Det kræver jo både fin form, klar hjerne og en stålsat mentalitet at slå til på 
dagen  
 
Følgende løbere har vundet guld ved SM: 
Nat: Ida (D14), Lasse (H14), Carl Emil (H16), Thomas (H21), Jakob L. (H40), Tim (H45), Leif (H60) 
 
Stafet: Emil, Bertram, Jonas (H20), Rasmus N., Tenna, Jakob L. (H35) 
 
Lang: Tenna (D40), Ole H. (H45) 
 
Følgende løbere har vundet sølv ved SM: 
Nat: Iben (D20) 
 
Stafet: Ida, Jakob SK, Lasse (H13-16) 
 
Lang: Frida (D16), Bertram (H18), Thomas (H21) 
 
Følgendeløbere har vundet bronze ved SM: 
Nat: Bertram (H20) 
 
Lang: Emil (H18) 
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Præmieoverrækkelse ved SM-stafet i H 13-16: 
Lasse Falck Weber og Jakob Schøier Kovsted vandt sølv 

sammen med Ida Øbro, der ikke er med på billedet 
 
 
 
Følgende løbere har vundet guld ved DM: 
Nat: Nikoline (D16), Leif (H60) 
 
Sprint: Ida (D14), Aase (D70), Egon (H75), Røde (H85) 
 
Ultralang: Nikoline (D16), Jens H. (H50), Egon (H70) 
 
Følgende løbere har vundet sølv ved DM: 
Nat: Tim (H45) 
 
Sprint: Nikoline (D16), Rune (H21), Keld (H60) 
 
Ultralang: Aase (D70) 
 
Følgende løbere  har vundet bronze ved DM: 
Nat: Lasse (H14) 
 
Sprint: Birgit (D60) 
 
Ultralang: Ida (D14) 
 
Gunnar er vores mand på hjemmesiden, som opdaterer arkivet, og her vil man altid kunne følge med i 
resultater og medaljestatistik for THOK.  
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Medaljestatistik 
Af Svend Mortensen 
 

Efter forårets tre DM-stævner er stillingen i top 10 af årets medaljestik således, idet guld tæller 3 
point, sølv 2 point og bronze 1 point: 
 

Nr. Klub Antal medaljer Antal  
point Guld Sølv Bronze 

1 Silkeborg OK 8 10 11 55 

2 OK Snab Vejle 10 8 5 51 

3 OK Pan Århus 10 6 7 49 

4 FIF Hillerød 6 9 7 43 

5 Tisvilde Hegn OK 9 5 3 40 

6 OK Øst Birkerød 9 1 4 33 

7 OK Gorm Jelling 4 6 4 28 

8 Søllerød OK 2 5 4 20 

9 Helsingør SOK 2 5 1 17 

10 OK Roskilde 4 1 2 16 

 
THOK er på femtepladsen med 40 point. Sidste år på samme tid af sæsonen var vi på anden-
pladsen med 55 point, helt tæt efter Silkeborg med 56 point. Hillerød var nr. tre med 54 point. 
 
I medaljestatistikken for hele 2012 sluttede THOK på tredjepladsen med 99 point. Hillerød sej-
rede med 122 point, og Silkeborg kom på andenpladsen med 102 point.. 
 
I de fem forudgående år 2007 – 2011 vandt THOK medaljestatistikken. 
 
Her er link til den samlede oversigt, inkl. opdeling på de forskellige discipliner: 
http://www.tutzon.dk/Medaljeoversigt2013.pdf.  
Du kan se oversigterne fra og med 2006 ved at udskifte årstallet i linket. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

http://www.tutzon.dk/Medaljeoversigt2013.pdf
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Månedens bane: U16-samling ved Göteborg 
Af Carl Emil Schøier Kovsted 
 

Banen her er fra U16-samlingen ved Göteborg. Pointen med denne bane var at man skulle for-
enkle og have en kompaskurs. 
 
Det var lettere at tage en god kompaskurs, når der nu var så åbent, men samtidig skulle man 
virkelig være præcis med det. Samtidig skulle man prøve at fokusere på at have et godt indløb 
til posten, altså et godt sidste udgangspunkt. Terrænet var perfekt til dette, da det var så detal-
jeret, og man kunne hurtig blive forvirret, hvis man stod og læste på alt. 
 
Banen var på 12 poster 1:10 000 og 5 meters kurver, og var fra et nærtliggende O- gymnasiets 
træning. Jeg vil sige, at lige i starten så det hele lidt uoverskueligt ud, da der var så mange de-
taljer på. Men det gjorde det meget nemmere, når man forenklede og samtidig havde en ordent-
lig kompaskurs på. 
 
Til post 1 valgte jeg at løbe højre om, det var nok ikke det smarteste at gøre, hvis jeg skulle gø-
re det nu. Jeg ville ikke gøre det, fordi jeg ikke følte at jeg fik et ordentligt indløb til posten, gen-
nem den lille slugt som gik op gennem de to bakker. 
 
Til post 2 valgte jeg at tage en kompas kurs mod den store bakke, som post 2 lå ved. Det lyk-
kedes også meget godt. Da jeg var kommet op på bakken, rettede jeg op på kortet, og tog en 
kompaskurs mod den modsatte side af bakken, mod den forhøjning med punkthøjene på. Jeg 
ramte forhøjningen, og kom ned gennem den lille slugt som gik ned fra forhøjningen. 
 
Til post 3 tog jeg en kompaskurs direkte mod 3’eren. Jeg valgte så at løbe ned i den store slugt, 
der skilte de to bakker fra hinanden, og så løbe op når jeg kunne skimte toppen på venstre 
hånd, og så sigte efter den. 
 
Til 4’eren tog jeg en kompaskurs mod den store bakke. Jeg vidste at nå jeg ramte bakken skulle 
jeg bare fortsætte i samme retning, og derefter ramme en stor mose. Det lykkedes mig også ret 
godt. Efter det skulle jeg bare holde mig mellem de to bakke toppe, men holde lidt til venstre, 
hvor posten ville være. 
 
Til post5 valgte jeg at tage en kompaskurs mod den store slugt. Jeg vidste at når jeg løb i slug-
te, skulle jeg bar holde mig langs stybben, når den så stoppede skulle jeg tage en kompaskurs 
mod posten fra stybbets slutning. Jeg ramte posten ret godt, og kom lige op i til den. 
 
Til 6’eren tog jeg en kompaskurs mod posten direkte, hvorefter jeg løb først op på bakken, hvor 
jeg vidste at efter bakken ville der komme en impassabel mose, hvorefter jeg skulle op på en 
bakke, derefter gennem to moser til. Hvor jeg så skulle op i en lille slugt som førte op til den lille 
mose, hvor posten var placeret. Jeg prøvede at hver gang jeg kom op på en bakketop at tage 
en kompaskurs og kigge op, så jeg kunne få en ide om hvor jeg var henne præcis, og hvor jeg 
skulle hen. Det lykkedes ret godt alt sammen. 
 
Til 7 forenklede jeg, så jeg skulle til venstre om mosen og op på toppen af bakken og ned i slug-
ten/posten, jeg tog en kompaskurs, og jeg fik posten rimeligt rent. 
 
Til 8’eren tog jeg en kompaskurs, der var lidt skæv i forhold til hvor jeg skulle hen. Jeg sigtede 
mod mosen som var nord fra stegen der gik over til posten. Jeg vidste at når jeg ramte den mo-
se, så skulle jeg igennem den løbe langs kanten der forbandt de to moser. Når jeg ramte den 
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anden mose skulle jeg tage en kompaskurs mod de mange små høje som gik ud i mosen, som 
små øer, og løbe på dem op til posten. 
 
Til 9’eren gik det ikke helt så godt som jeg ville have det. Jeg fik taget en kompaskurs, men jeg 
fik ikke rigtigt et ordenligt indløb til posten, min ide var først op på bakken, så på tværs af slugt 
og til sidst op mod bakken. Det gik ikke som jeg havde tænkt det, så jeg rammer posten skævt. 
 
Til 10’eren prøver jeg virkelig at fokusere på at jeg skal forenkle. Så jeg tager en kompaskurs 
mod posten og jeg ved, at jeg bare skal op mod toppen af bakken og ned i den lille mose som 
var bag ved. Det hele går som jeg havde planlagt, og jeg rammer posten. 
 
Da jeg skulle til post 11 prøvede jeg at holde fokus og forenkle så meget som muligt. Jeg læste 
på den høj der er på vej til 11’eren og tog en kompaskurs der fra de sidste stykke så jeg ramte i 
posten, ved stybben. 
 
Til post 12 er min plan bare at tage en kompaskurs, ned mod den store mose/ de store høj-
spændingsledninger, hvor jeg derefter skal op på bakken. Alt det går efter min plan, og jeg fin-
der et godt tracé op til posten og rammer den sydfra. Til mål er det bare at tage en kompaskurs 
mod vejen, og ellers bare følge bakken syd på. 
 
Jeg syntes at denne bane var ret svær nogle steder, da den var ret teknisk. Man skulle have en 
plan for hvert stræk, ellers blev man straffet. Det kunne man også godt mærke da, at det kunne 
være ret svært at forenkle ude i det lyse område, fordi der var så mange klippeflader og sten, 
som man godt kunne forveksle. Kurverne var vigtige at læse på i dette terræn, samtidig var mo-
serne også rigtig gode at læse på, da begge ting var meget tydelige i terrænet jeg syntes det 
var sjovt at prøve at løbe i, fordi det netop var så teknisk svært og det krævede fuld koncentrati-
on hele vejen. 
 

 
Carl Emil Schøier Kovsted 
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Klubmesterskaber i quiz, 2. runde 
Af Maria Falck Weber og Thomas Jensen 
 
Vi åbner hermed for anden runde af klubmesterskabet i quiz. Deadline for besvarelse er den 20. 
august 2013. 
 
I hvert klubblad der udkommer fra nu af og frem til klubfesten, vil du blive stillet 10 spørgsmål. 
Svarene skal du sende til thomas_paa_vulkaner@hotmail.com. Den aktuelle stilling bliver of-
fentliggjort på www.tisvildehegnok.dk senest tre uger efter næste klubblad er udkommet. 
 
Reglerne 
Runden lukker den dag der er deadline for næste nummer af klubbladet. Her vil du kunne se 
svaret på den seneste runde – og svare på de 10 nye spørgsmål. Sidst runde lukker præcis en 
uge inden klubfesten.  
 
De tre første spørgsmål du svarer rigtigt på, giver et point. De efterfølgende tre spørgsmål giver 
to point. Svarer du rigtigt på spørgsmål 7, 8 og 9, giver det tre point for hvert rigtigt svar. Endelig 
giver spørgsmål 10 fire point. Svarer du f.eks. rigtigt på fem spørgsmål får du 1+1+1+2+2 = 7 
point. Svarer du rigtigt på alle 10 spørgsmål får du 1+1+1+2+2+2+3+3+3+4 = 22 point. 
 
Det er meget tilladt at søge hjælp på klubbens nye hjemmeside www.tisvildehegnok.dk  
 
Spørgsmål 1: 
Hvilket år blev dette guldbillede taget? 
 

 
 
 
Spørgsmål 2 
Hvilket år tænker vi på? 
 

  

Oktober nr. 4/08 
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mailto:thomas_paa_vulkaner@hotmail.com
http://www.tisvildehegnok.dk/
http://www.tisvildehegnok.dk/
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Spørgsmål 3 
Hvem tænker vi på? 

- Blev født den 23. maj  

- Formand for DOF i 6 år 

- Tog tre medaljer til DM i 2012 – heraf to af guld  

- En farverig person – der dog ikke længere lever helt op til sit tilnavn 

 

Spørgsmål 4 
Hvem ser vi på dette billede? Vi har ændret lidt på konceptet – så det fulde billede kommer næ-
ste gang. 
 

 
 
 
Spørgsmål 5 
Hvem er indtrådt i hold- og turudvalget i 2013?  
 
 
Spørgsmål 6 
Hvilken familie tænker vi på? 

- To brødre 

- Kommer oprindeligt fra Nyborg 

- Yngste bror dimitterede fra Journalisthøjskolen i 2000 

- Ældste bror vandt DM-nat i 1983 

 

Spørgsmål 7 
I hvilket land ligger denne VM-skov, hvor Simone Niggli-Luder (her ses slutningen på hendes 
VM-langdistance) vandt guld – men meget utraditionelt måtte nøjes med bronze på mellem og 
sprint? 
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Spørgsmål 8 
Hvad hedder denne skov? 
 

 
 
 
Spørgsmål 9 
Hvilken Tisvilde Hegn’er fik guld til DM-ultralang, DM-mellem og DM-nat – og sølv på DM-lang – 
i 2012? 
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Spørgsmål 10 
Hvilket år stammer følgende citat fra årsberetningen ’Et af de meget glædelige sportslige resul-
tater var også, at nogle af vore håbefulde unge også løb sig til nogle flotte resultater, hvoraf 
højdepunktet var da Christina, Julie og Martin løb sig til en sølvmedalje ved DM-stafet i H/D 13-
14. Vi har i bestyrelsen i den anledning besluttet at hædre dem som ’Årets gennembrud XXXX’? 
 
 
 
Svarene på seneste rundes spørgsmål: 

1. Emil Øbro 

2. 2006 

3. Maria Falck Weber 

4. – dette svar får du først senere –  

5. Svend Mortensen 

6. Familien Bregensøe 

7. Frankrig 

8. Tisvilde  

9. Astrid Skytte Kirkegaard 

10. Dan Haagerup 

 
Stillingen: 

Navn Runde 1 Samlet 

Lasse Falck Weber 22 22 

Tim Falck Weber 22 22 

Jonas Falck Weber 22 22 

Bertram Kopp Stannum 18 18 

Ida Øbro 18 18 

Fam. Bregensøe 18 18 

Iben Valery 18 18 

Rolf Valery 18 18 

Svend Mortensen 15 15 

Aase og Egon 15 15 

Lena Wraa 15 15 
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HegnsNyt-Stafetten: Jonas Falck Weber 
 
1. Navn 
Jonas Falck Weber 
 
2. Alder 
19 
 
3. Hvornår begyndte du at løbe O-løb? 
Jeg har altid været med ude med mine forældre på stævnepladsen siden jeg var helt lille. Jeg 
løb min første børnebane som 2-årig. Jeg løb mit første løb med skygge som 5-6 årig. Mener, 
det var når jeg var 9 år, jeg første gang løb alene. 
 
4. Hvorfor valgte du O-løb? (f.eks. hvem hev dig med i skoven) 
Som sagt har jeg altid været med ude til o-løb, så det var naturligt for mig at starte. 
 
5. Hvilke andre sportsgrene har du dyrket? 
Springgymnastik, basket, svømning og tennis. 
 
6. Hvilke O-klubber har du været medlem af? 
Er medlem af Tisvilde Hegn OK og Eksjö SOK. 
 
7. Hvad er de værste skader du har haft grundet O-løb? 
Jeg er skadet lige nu, og det er det værste, jeg har været ude for. Jeg har været skadet siden 
starten af 2012, men heldigvis er skaden ved at blive bedre. Ellers har jeg en gang fået en pind 
ind i benet lige over knæet, men det skulle bare hvile et par uger. 
 
8. Nævn dine 3 bedste og mest mindeværdige resultater? 
Da jeg vandt EYOC-stafet 2010, da jeg blev nr. 5 til 10-mila ungdomskavlen, og da jeg vandt 

mit første individuelle DM-guld i 2006 til DM-mellem. 

 

Jonas som guldvinder ved DM-mellem i H -12 i 2006 
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9. Din bedste O-oplevelse? 
Min bedste o-oplevelse var, da jeg vandt EYOC stafet i 2010. Jeg løb anden tur og var på hold 
med Joakim Sehested Sie og Thor Nørskov, som begge er fra OK Øst. Joakim løb første tur og 
var inde som nr. 9 – ca. 3 min efter. Så var det min tur. Jeg løb af sted sammen med nogle an-
dre og tænkte ikke så meget på dem - jeg løb bare mit eget løb. Det gik rigtig godt. Der var kun 
en post, som jeg var usikker til. Jeg kom ind og sendte Thor af sted på sidste turen. Da jeg kom 
ud til de andre, fortalte de mig, at jeg havde løbet os op til en andenplads, og nu var vi kun ca. 
50 sekunder efter det førende hold. Jeg blev rigtig glad, men syntes, det var mærkeligt, for jeg 
havde ikke rigtig set nogle andre løbere på banen. Thor løb også godt og løb os op til en første- 
plads. Vi løb sammen i mål og kunne være godt tilfredse med vores sejr på ca. 3 minutter. 
 

 

Jonas som europamester i U16-stafet 2010 
 
 
10. Din værste O-oplevelse? 
Min værste o-oplevelse var, da jeg var til Sørlandsgaloppen i 2003. Der løb jeg selv en bane, og 
ca. midt på banen skulle jeg over en stor mose med en stor å i midten. Jeg kunne ikke finde den 
sti, som jeg skulle have været over, så jeg blev nødt til at komme over åen. Da jeg kom hen til 
den, vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle komme over, fordi jeg var ikke så godt til at svømme, så 
jeg var lidt bange. Men så kom der to andre drenge fra min klasse. De kom bare, hoppede ud i 
åen og svømmede over. Så tænkte jeg, at det skulle jeg også gøre, men jeg hoppede ikke i - 
jeg gik stille og roligt ned til kanten og tog et skridt ud i åen. Jeg kan tydeligt huske, hvor bange 
jeg blev, når jeg havde taget skridtet ud i åen, men heldigvis var der en gren eller noget nede i 
åen, som jeg trådte på, så jeg ikke sank og kunne derefter sikker komme op på den anden side. 
Derefter bommede jeg endnu mere, og jeg tror, det endte med, at jeg spurgte en mand om 
hjælp, så jeg kom hen til min post. 
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Klubtøj, modeller og priser 
Af Lene Øbro 
 

Hvis du vil have THOK-klubtøj, så kontakt Annette A. Hansen, 4879 1013, der har tøj på lager. 
 
 

 
Net korte ærmer 385 kr.                      Lynlås korte ærmer 325 kr. 
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V-hals korte ærmer 385 
kr. 

Rund hals korte ærmer 325 
kr.  
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Lange ærmer 385 kr. Løbejakke 503 kr. 

Overtræksjakke 525 
kr.  
ny model 
N 
Ny model 

Overtræksjakke 525 kr. 

Gl. model 
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Nylon knæ 285 kr. Tight knæ 285 kr. 

Nylon lang 285 kr. 

Gl. model 
eldel 

Overtræksbuks 475 kr. 
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Lynlås korte ærmer 75 
kr. 

Lange strømper 125 kr. 

Overtræksdragt 250 
kr. 

Nylonbukser 100 
kr. 
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Særlige begivenheder 
 
Tirsdag 11. juni Klubmesterskab  Frederiksværkskovene 
 
Tirsdag 18. juni Klubmesterskab  Tisvilde Hegn, slotsruinen 
 
Tirsdag 25. juni Klubmesterskab  Valby Hegn 
 
Søndag 18. august 1. division  Klosterris Hegn 
 
Lørdag 24. august DM-mellem  Thorsø bakker 
 
Søndag 25. august Midgårdsormen  Silkeborg Vesterskov 
 
Lørdag 14. september DM-stafet  Klinteskoven 
 
Søndag 15. september DM-lang  Klinteskoven 
 
 
 
 
 

 
 

Jesper David Jensen blev den 1. juni gift med Anne-Mette i Gilleleje 
 

Stort til lykke 


