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Nyt fra redaktionen
Velkommen til sensommernummeret af HegnsNyt.
Sommerens største løbsresultat er, at Tenna blev verdensmester. THOK har nu fået en verdensmester fem år i træk, fordelt på fem løbere. Det er noget absolut enestående for en dansk
orienteringsklub, og på europæisk plan må det også være i topklasse.
I virkeligheden er der tale om hele 9 VM-titler. Listen er således: 2009: Leif E. Larsen H55 sprint
og Carsten Jørgensen H35 lang, 2010: Carsten Jørgensen H40 både sprint og lang, 2011: Keld
Johnsen H60 både sprint og lang, 2012: Thomas Jensen H40 både sprint og lang og 2013:
Tenna Nørgaard Landsperg D40 lang.
Tennas VM-bane er månedens bane i næste nummer af HegnsNyt.
Her er det Inger Kirkegaard, der står for månedens bane. Det er Croatia Open, som hun vandt i
D60.
Jonas Falck Weber har videregivet HegnsNyt-Stafetten til en klubbens allermest rutinerede løbere, Egon Neregaard, der fortæller om mange begivenheder fra nydedelen og ydedelen i sit oliv.
Bladet indeholder tredje runde af klubmesterskabet i quiz. Se de 10 nye spørgsmål, svarene fra
anden runde og stillingen efter anden runde.
Der er resultater fra klubmesterskaberne, junior-VM og divisionsturneringen.
Derudover er der bl.a. beretninger læringsturen til Tyskland og sommerferieløb i Skagen, Slovakiet og Nordsverige. Så der er masser af læsestof.
Carsten Jørgensen med familie er nu i Danmark. Se velkomsten.
En opfordring: Husk at tilmelde dig til DM for klubhold, der afholdes den 29. september i
Frøslev Plantage ved Padborg. Der kommer nærmere oplysninger på klubbens hjemmeside
om klubtur til DM-stævnet.
Fra redaktionens indre linjer nævnes, at vi har fået tilgang af Jakob Albahn, der er journalistuddannet.
Højsæsonen for DM-stævner er i gang. God efterårssæson !
Redaktionen

Deadlines
HegnsNyt nr. 5/2013
HegnsNyt nr. 6/2013

7. oktober
2. december

Stof til bladene mailes til hegnsnyt@live.dk
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The prodigal son returns
Af Thomas Jensen
Så kan vi godt slagte fedekalven. Den fortabte søn er vendt tilbage. Den uden sammenligning
største sportsprofil i Tisvilde Hegn OK’s historie er vendt tilbage til Danmark. Sammen med sin
familie – samlever Jenni og børnene Kaja og Torun – kommer han til at bo i Hillerød et år, før
han vender tilbage til New Zealand næste sommer.
Jenni arbejder til hverdag på universitetet i Christchurch, men har fået lov til at arbejde på Niels
Bohr Instituttet det næste år – og det gav den lille familie en fantastisk mulighed for at bosætte
sig i Danmark i nærheden af Carstens forældre, så de kan få set lidt mere til børnebørnene.
I første omgang er Carsten medflyttende ægtemand – men hvis du har hørt om nogen, der
mangler en GIS-ekspert, så er jeg sikker på, at han vil være meget interesseret.
Carsten var ikke bare THOK’s – men også Danmarks – største løbeprofil i 90’erne. På atletiksiden var hans flotteste resultat, da han i 1997 blev europamester i cross. Men også hans to danske rekorder fra 1998 på 10-km (27:54) og ikke mindst halvmaraton (61:55) var imponerende
højdepunkter.
I orientering vandt han VM- og NOC-stafet i 1997 med det danske hold. Han var en legendarisk
stafetløber, der ofte har sprængt stafetfeltet til stumper og stykker med sin fantastiske løbestyrke. Han har også nogle rigtig flotte individuelle resultater, hvor bronze til VM på den lange distance i 1995 var det fornemste – og derefter hans to fjerdepladser i 1997 og 2003.
Han har et utal af sejre i det hedengangne Park World Tour – der var forløberen til sprinten. Så
hvis sprint havde været på VM-programmet i 90’erne, havde han helt sikkert haft en ordentlig
samling medaljer på den distance.
Carsten er efterhånden blevet 42 år gammel, men han har allerede vist, at der stadig er lidt tilbage i ham, da han hev en masse værdifulde point hjem til THOK ved at vinde divisionsmatchen i Klosterris den 18. august i år – og til DM-stafet er han et sikkert valg på H21 holdet.
Tag dog imod den lille familie, så de får lyst til at vende tilbage igen på et senere tidspunkt.
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Flot Junior-VM debut til Amanda
Af Thomas Jensen
For første gang siden 1990 havde Tisvilde Hegn OK i år en løber med til Junior-VM. Amanda fik
dermed debut allerede som første års D 17-20 løber – så med lidt held og dygtighed, har hun
formentlig stadig tre junior-VM’er tilbage.
Amanda gjorde det rigtig flot i Tjekkiet, hvor mesterskaberne blev afholdt. Især på langdistancen, mellemdistancefinalen og stafetten, viste hun meget høj klasse.
Det startede på den lange distance, hvor Amanda efter et rigtig flot løb sluttede som nr. 23 af de
148 startende. Dette var over alle forventninger.
På mellemdistance kvalificerede Amanda sig desværre ikke til a-finalen, men hun løb en rigtig
flot b-finale, hvor hun blev nr. 4. En præstation der formentlig ville have rakt en top 20 i afinalen.
På sprinten løb Amanda et teknisk rigtig fint løb. Men hun måtte sande, at i denne hurtige disciplin er hendes fysik endnu ikke til at blande sig med de hurtige piger, der er op til tre år ældre
end hende. Det resulterede i en placering som nr. 51.

Amanda i spurten ved sprinten
Sidste opgave var stafetten. Her løb Amanda andentur på det danske andethold. Hun løb et helt
forrygende løb. Hun holdt sig til den på forhånd fastlagte taktik og tog en række udenomsvejvalg, hvor hun kom til at løbe lidt længere, men hvor hun til gengæld undgik tæt skov og kunne
holde et rigtig højt tempo. Taktikken betød at Amanda løb den 6. hurtigste tid på andenturen, og
hun var blot 47 sekunder langsommere end det tjekkiske vinderhold på turen. Da det danske
førstehold, der ellers lå til at blive nr. 4, desværre blev disket, var Amanda med til at løbe en
meget fin 11. plads hjem til Danmark.
Det danske hold hjemførte to medaljer til mesterskaberne. På mellemdistancen vandt Miri Thrane Ødum fra OK Øst Birkerød – og på sprinten to Nicoline Klysner Friberg fra FIF Hillerød sølv.
Det er ottende år i træk, at det danske hold kommer hjem fra junior-VM med mindst én medalje.
En helt fantastisk præstation af en så lille orienteringsnation som Danmark. Hvis Amanda kan
holde sin udvikling over de næste år, er det bestemt meget realistisk, at hendes navn om et par
år kommer til at figurere blandt de danske medaljetagere.
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Amanda ved publikumspassagen på stafetten

Ny rabataftale, du får nu 20% rabat, når du siger, du er medlem af Tisvilde Hegn OK
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Er det en skattejagt?
Af Camilla Hartmann Nagel
Vi er en familie på 4 nye klubmedlemmer, som startede i klubben i dette forår. Historien er
egentlig at det er vores datter, som har æren for at vi startede i klubben. Allerede i en alder af
5 år, var hun kun interesseret i orienteringsløb, uanset hvilken sportsgren hun ellers blev præsenteret for, idet hun havde en idé om, at det var en skattejagt.
Da vi en dag så en annonce i avisen, om orienteringsløb i den lokale skov, ”Fin vej i….”, var vi
ikke sene til at slå til, for selvom vores datter gerne ville på skattejagt, så havde resten af familie bestemt også lyst til at prøve kræfter med Kaptajn Klo. Det var nu ikke ham vi mødte, men
derimod Dan, som foreslog os at møde op i klubhuset til mini–THOK den kommende lørdag - og
derefter var vi solgt.
Vi er blevet mødt med en varme og interesse og vi føler os alle 4 rigtig godt modtaget. Vi er
imponerede over den glæde og villighed der er at finde hos alle, til at tage hånd om nye medlemmer – unge som gamle. Vores børn har følt sig trygge ret hurtigt og synes b.la. det har været sjovt og spændende at løbe med en ”skygge”.
Vi er meget begejstrede for den alsidige og differentieret træning som vi er blevet introduceret
for. Det er jo ikke kun løb med kort og kompas, men også styrke – og konditionstræning, sjov
og spas i form af forskellige løbelege, f.eks. ”bankrøver”, som vi i øvrigt genbrugte til en fødselsdag med stor succes. Og uanset træningens indhold, kan vi alle være med – også de små
ben. Og mens nogle drøner retningsbestemt af sted og æder kilometer efter kilometer, imens
der bliver holdt nøje øje med tid og puls, kan andre tage den i luntetempo og koncentrere sig
om at finde nord og syd på kortet og derefter være heldige at løbe ind i den rigtige post. Vi
kommer alle trætte og glade hjem, og selv skovens kryb og dybe dynd bliver ”angrebet” med
stor entusiasme og frygtløshed.
Fordelen ved klubbens mange aktiviteter i alle ugens dage er, at det er fleksibelt og overkommeligt for en familie med en presset hverdag. Vi kan vælge til og fra efter tid og behov – skønt
ikke at være holdt fast på en bestemt ugedag, måned efter måned. Hvor er det dejligt, at I er
nogle mennesker som har tid og lyst til at lave alle disse aktiviteter.
Alt i alt har vi lidt svært ved at få armene ned og er virkelig glade for, at vi har fundet en
sportsgren som vi kan dyrke sammen og få fælles oplevelser med.
Vi fortæller med glæde og begejstring om vores oplevelser med orienteringsløb til andre, som
efterspørger en familievenlig sportsgren med mulighed for udfordringer til alle. Det gør det
trods alt lidt lettere at komme ud af døren de dage hvor sofaen ser meget indbydende ud eller
arbejdet ligger i bunker og venter.
Vi glæder os i hvert fald til den næste skattejagt.
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Klubmesterskab 2013
Af Lene Øbro
Årets klubmesterskab blev vanen tro afholdt 3 tirsdage i juni måned og som altid var det de 2
bedste løb som tæller. Der var i alt 6 baner i alle sværhedsgrader og aldersklasser – så der var
noget for alle.
Årets første løb var i Frederiksværkskovene med Stefan som banelægger, andet løb var i Tisvilde Hegn med Niels Agervold som banelægger, sidste løb var i Valby Hegn ved bålhytten ved
Bukkarvej. Her var det Harald der var banelægger og som altid var der både voksen- og børnedrik når man kom i mål. En stor TAK skal lyde til de 3 banelæggere, for gode og udfordrende
baner.  Efter sidste løb viste vejret fra sin gode side og der blev grillet og hygget ligesom der
var præmieoverrækkelse til klubmestrene. Pokalerne må de dog have til gode og vente på med
tålmodighed.
Årets klubmestre skal selvfølgelig nævnes og STORT TILLYKKE til jer alle.
Begynder - XeniaBregensøe
Let Ungdom – Celina Bregensøe
Herre Mellemsvær – Michael H. Petersen
Dame Mellemsvær – Agnes Kracht
Herre 1 – Tim Falck Weber
Herre 2 - Sebastian Olsen
Herre 3 – Niels Lyhne
Dame 1 – Amanda Falck Weber
Dame 2 – Aase Neregaard
Det skal nævnes, at mange af klubmestrene var gået hjem inden præmieoverraskelsen og fotografering

Bagest fra venstre ses mestrene Agnes, Amanda, Michael, Sebastian og Tim.
Forrest fra venstre Tobias, Frederikke og Carl Gustav fra begynderbanen.
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THOK er på ny sjællandsmester for klubhold
Af Svend Mortensen
THOK vandt særdeles stort over de tre andre klubber i anden runde af 1. division øst, der blev
afviklet den 18. august i Klosterris Hegn. Vi besejrede FIF Hillerød med hele 32 point, og da vi i
første runde ”kun” tabte med 25 point, var vi bedst i de to indbyrdes matcher. Dermed tilbageerobrede vi sjællandsmesterskabet for klubhold.
Vi har tidligere vundet SM-hold fem år i træk i 2007 – 2011, mens vi sidste år måtte nøjes med
andenpladsen efter FIF Hillerød.
Vi sejrede i alle tre matcher i grupperne H1, H3, H4, H7, D3 og D6. Gruppe H1 scorede særlig
store pointoverskud.
Resultaterne blev således:
THOK - Hillerød
Gruppe H1
Gruppe H2
Gruppe H3
Gruppe H4
Gruppe H5
Gruppe H6
Gruppe H7
Gruppe H8
Gruppe D1
Gruppe D2
Gruppe D3
Gruppe D4
Gruppe D5
Gruppe D6
Gruppe D7
Gruppe D8
Gruppe 9
I alt

26
10
15
7
7
6
6
1
10
10
13
7
6
8
5
5
3

-

13
11
8
3
3
7
3
7
14
11
11
3
3
5
4
4
3

145 - 113

THOK - Øst
26
13
15
7
7
10
6
2
17
11
16
3
5
10
4
6
3

-

13
8
8
3
2
2
3
7
7
9
7
7
4
3
5
0
3

161 - 91

THOK - Søllerød
24
14
13,5
7
3
6
6
6
16
12
17
4
5
10
5
4
3

- 15
- 7
- 10,5
- 3
- 7
- 7
- 3
- 3
- 8
- 9
- 7
- 6
- 5
- 2
- 4
- 4
- 3

155,5 - 103,5

Hillerød besejrede Øst med 154-96 og Søllerød med 149-110. Søllerød vandt over Øst med
130,5-121,5.
For Tisvilde Hegn OK deltog 76 løbere, deraf 24 ungdomsløbere. De tre andre klubber havde
sammenlagt 235 løbere med i skoven.
Carsten Jørgensen og hans kone Jenni Adams var tilbage på klubholdet efter en årrækkes ophold i New Zealand. Carsten fejrede det ved at vinde herrernes eliteklasse, mens Jenni blev nr.
tre og vores bedste løber i gruppe D2.
Der var THOK-løbere på førstepladsen i syv af de 17 grupper. Ud over Carsten Jørgensen var
det Jens Jørgen Hansen, Gunnar Grue-Sørensen, Henrik Møller, Nikoline Tillingsøe, Ida Øbro
og Celina Bregensøe.
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Endvidere fik vi andenpladser til syv løbere, det var Tim Falck Weber, Keld Johnsen, Finn Bregensøe, Tenna Nørgaard Landsperg, Aase Neregaard, Iben Valery og Albert Nørgaard
Landsperg.
Der var debut på klubholdet til fire løbere. Det var Benjamin Stockmann, Mathilde Nør-gaard
Kracht, Agnes Nørgaard Kracht og Kaia Jørgensen. Ud over Carsten Jørgensen og Jenni
Adams var endvidere Lise Haagerup tilbage på holdet efter en længere årrækkes fravær. Velkommen på holdet.

Så er der gang i uddelingen af vandrepræmier.
Albert står midt i billedet med bamse og diplom.
Efter løbet var der overrækkelse af de to vandrepræmier for særlig indsats i dagens klub-match.
Ungdomsbamsen gik til Albert Nørgaard Landsperg for hans andenplads i gruppe 9, og voksenpokalen gik til Anne Grete Swainson for hendes kampånd for at gennemføre i gruppe D5. Til
servering blev der budt på 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):
Gruppe H1 8,7 km svær, 24 poster, 25 deltagere
1. Carsten Jørgensen
5. Rasmus Nielsen
6. Emil Øbro
7. Jonas Falck Weber
9. Bertram Kopp Stannum
18. Mathias Wraa

11

H 35H 35H -20
H -20
H -20
H -20

43.54
47.14
48.38
49.22
52.06
1.05.38

24 P
18 P
20 P
14 P
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Gruppe H2 6,7 km svær, 19 poster, 27 deltagere
2. Tim Falck Weber
4. Jakob Landsperg
10. Sten Skytte Kirkegaard
11. Rolf Valery
13. Jakob Albahn
18. Dennis Øbro
26. Jens Kovsted
- Ole Hansen

H 45H 40H 45H 45H 45H 45H 40H 45-

39.59
41.09
47.01
48.16
51.16
1.00.13
1.22.32
udgået

17 P
13 P
7P

Gruppe H3 5,4 km svær, 16 poster, 36 deltagere
1. Jens Jørgen Hansen
4. Leif E. Larsen
delt nr. 6. Asger Skytte Kirkegaard
9. Henrik Nielsen
10. Henrik Albahn
24. Ole D. Jensen
28. Poul Henning Poulsen
32. Niels Agervold

H 50H 55H -16
H 50H 50H 55H 50H 50-

33.52
37.30
38.41
42.06
42.09
53.09
55.16
1.04.03

18 P
13 P
12,5 P

Gruppe H4 4,4 km svær, 12 poster, 25 deltagere
1. Gunnar Grue-Sørensen
2. Keld Johnsen
4. Klaus Olsen
8. Peter Wraa
9. Niels Landsperg

H 60H 60H 65H 60H 65-

32.11
33.09
37.07
39.36
40.14

12 P
9P

Gruppe H5 3,4 km blå svær, 11 poster, 13 deltagere
3. Kurt Valery
H 706. Egon Neregaard
H 709. Dan Haagerup
H 7010. Dolfi Rotovnik
H 7012. Poul Erik Birk Jakobsen
H 70-

33.27
36.28
44.23
49.47
1.38.07

10 P
7P

Gruppe H6 4,7 km mellemsvær, 11 poster, 9 deltagere
3. Lasse Falck Weber
H -14
4. Jakob Schøier Kovsted
H -14

34.13
37.16

14 P
8P

Gruppe H7 4,7 km mellemsvær, 11 poster, 18 deltagere
1. Henrik Møller
H 35-B
2. Finn Bregensøe
H 35-B
3. Anders Wraa
H 21-B
4. Andreas Pedersen
H -20B

29.43
33.03
38.49
40.52

6P
6P
6P

Gruppe H8 3,3 km let, 13 poster, 15 deltagere
6. Villads Nørgaard Landsperg
8. Benjamin Stockmann
9. Svend Mortensen
12. Stefan Pedersen

21.00
21.26
23.08
28.04

6P
3P
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H -12
H 21-C
H 21-C
H 21-C
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Gruppe D1 6,7 km svær, 19 poster, 19 deltagere
2. Tenna Nørgaard Landsperg
4. Amanda Falck Weber
8. Mathilde Nørgaard Kracht
17. Simone Wraa

D 35D -20
D -20
D -20

43.16
44.01
54.38
1.14.31

17 P
18 P
8P

Gruppe D2 5,4 km svær, 16 poster, 18 deltagere
3. Jenni Adams
4. Susanne Gjedsig Thomsen
15. Susanne Grøn
17. Jannie Nielsen

D 40D 45D 40D 45-

42.43
45.50
1.05.39
1.11.16

16 P
13 P
4P

Gruppe D3 4,4 km svær, 12 poster, 18 deltagere
1. Nikoline Tillingsøe
4. Bente Madsen Johnsen
6. Lena Wraa
14. Birgitte Wraa

D -16
D 50D 50D 50-

29.55
36.09
37.24
56.10

24 P
13 P
9P

Gruppe D4 3,6 km svær, 11 poster, 12 deltagere
4. Inger Kirkegaard
6. Birgit Olsen
10. Inger Landsperg

D 60D 60D 65-

38.31
39.29
52.19

9P
5P

Gruppe D5 3,1 km blå svær, 9 poster, 6 deltagere
2. Aase Neregaard
D 706. Anne Grete Swainson
D 70-

33.58
1.42.19

11 P
5P

Gruppe D6 3,9 km mellemsvær, 10 poster, 10 deltagere
1. Ida Øbro
D -14
3. Agnes Nørgaard Kracht
D -14
7. Sidse Tillingsøe
D -14

27.34
29.31
38.12

18 P
10 P

41.11
43.53
47.00
51.51
1.02.11

6P
5P
3P

22.17
36.25
48.42

12 P
3P

17.11
17.44
19.51
21.13
30.44
30.58

3P
3P
3P

Gruppe D7 3,9 km mellemsvær, 10 poster, 20 deltagere
2. Iben Valery
D -20B
4. Christina Schøier
D 35-B
7. Charlotte Nielsen
D 21-B
10. Lene Øbro
D 35-B
16. Marie Kopp
D 35-B
Gruppe D8 3,3 km let, 13 poster, 8 deltagere
1. Celina Bregensøe
6. Lise Haagerup
7. Vibeke Mortensen
Gruppe 9

D -12
D 21-C
D 21-C

2,7 km begynder, 13 poster, 32 deltagere
2. Albert Nørgaard Landsperg
H -10
4. Xenia Bregensøe
D -10
5. Johanne Schøier Kovsted
D -10
10. Kaia Jørgensen
D -10
22. Dagmar Kopp Stannum
D -10
23. Tobias Olloz
H -10
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Med tre sejre scorede vi 6 matchpoint i denne runde af danmarksturneringen. Resultatet af 1.
division øst 2013 blev således:

1.
2.
3.
4.

Tisvilde Hegn OK
FIF Hillerød
Søllerød OK
OK Øst Birkerød

Løbspoint
829
845
695,5
664,5

Matchpoint
10*
10*
2**
2**

Det samlede resultat af de to indbyrdes matcher er afgørende ved lighed i matchpoint:
* Tisvilde Hegn OK – FIF Hillerød 260 - 253
** Søllerød OK – OK Øst Birkerød 251,5 - 244,5.
Resultatet betyder, at Tisvilde Hegn OK og FIF Hillerød har kvalificeret 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.
Søllerød OK og OK Øst Birkerød skal løbe mod Allerød OK og OK Roskilde om de sidste to
pladser i 1. division øst 2014. Den match foregår den 22. september i Stokkebjerg Skov ved Jyderup.
Gå ind i O-service og tilmeld dig til DM-finalen. Der kommer nærmere oplysninger på THOK’s
hjemmeside om klubtur til Sønderjylland i forbindelse med finalen, derunder hvilket økonomisk
tilskud klubben vil yde til de deltagende medlemmer.
Ved DM-finalen stiller THOK op som forsvarende danmarksmester.
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Veteran-VM kommer alligevel ikke til Nordsjælland i 2016
Af Svend Mortensen
Som omtalt på THOK’s generalforsamling den 17. februar 2013 var der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Farum OK, Søllerød OK og Tisvilde Hegn OK med henblik på at få
WMOC (Veteran-VM) til Danmark i 2016.
Gruppen bestod af tre medlemmer fra hver klub, og den blev ledet af Farums Ole Husen, der er
tidligere DOF-formand og har mange internationale kontakter. For THOK deltog Dan Haagerup,
Tim Falck Weber og undertegnede.
Gruppen havde i december 2012 sendt ansøgning til det internationale orienteringsforbund,
IOF. Der var også ansøgninger fra Frankrig, Japan og Estland, og IOF afgjorde i januar, at det
endelige valg skulle stå mellem Estland og Danmark.
IOF-repræsentant David May besøgte de to lande i juni for at få præsenteret de planlagte løbsområder og stævnefaciliteter.
Den danske plan omfattede sprintkvalifikation i forskerparken DTU Scion i Hørsholm, sprintfinale i Helsingør omkring Kronborg, to kvalifikationsløb på langdistance i Tisvilde Hegn med stævneplads i Enebærdalen og langdistancefinale i den centrale del af Gribskov med stævneplads
ved Kongens Bøge ved Esrum Sø. Der skulle være stævnecenter i Farum Arena.
David May havde den indvending, at der var for få vejvalgsmuligheder i gaderne i det centrale
Helsingør. Som alternativ løsning anbefalede arbejdsgruppen at afholde sprintfinalen i DTU
Lyngby, og det løbsområde kunne David May godkende.
Under sommerens VM i Finland afgjorde IOF’s Council, at WMOC 2016 skulle foregå i Estland.
På en pressekonference udtalte IOF’s præsident Brian Porteous, at det at skulle vælge mellem
forskellige ansøgere til internationale begivenheder er en af de hårdeste opgaver for IOF’s
Council, hvilket særlig gjaldt i år, hvor de stod over for to enestående gode bud.
Ole Husen var til stede i Finland, og han fik efterfølgende mange indikationer om, at det danske
bud ikke faldt pga. manglende kvalitet. Estland er tidligere blevet forbigået flere gange ved tildeling af internationale o-arrangementer, og det kan godt have været afgørende.
IOF er nødt til at give WMOC 2017 til New Zealand, der det år er vært for World Masters Games, som afholdes hvert fjerde år.
IOF-præsidenten meddelte Ole Husen, at IOF har brug for et stærkt bud i 2018, idet IOF’s økonomi er afhængig af indtægter fra arrangementer, så de ser gerne et sted, der tiltrækker mange
deltagere. Det vil et WMOC i Danmark kunne gøre.
Arbejdsgruppen overvejer nu at ansøge om at få tildelt WMOC i 2018. Der er ansøgningsfrist
ved udgangen af 2014.
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Læringstur til Tyskland
Af Maria Falck Weber
Kort før sommerferien drog en flok THOK u-løbere på læringstur til Tyskland. Vi fløj til Berlin –
hvilket var en luksus, der normalt ikke hører til læringsture – og derfra kørte vi i lejede biler mod
Dresden.
Vi skulle deltage i Mannschaftsmeisterschaft om lørdagen og søndag var der landsdelsmesterskaber individuelt.
Men vi kom derned allerede fredag aften og havde så aftalt med arrangørerne, at vi kunne
overnatte i en gymnastiksal. Men et par dage før afrejse modtog jeg en mail om, at netop den
gym-sal var bukket under for den enorme mængde regn, der kort tid før havde ramt Dresden.
Men det var nogle fantastiske stævneledere (bror og søster), som naturligvis havde fundet en
anden gym-sal, vi kunne være i – men vi kunne desværre først komme ind efter kl. 22. For at
”råde bod på skaden”, tilbød de os en guidet rundtur i Dresden fredag aften. Det var jo et vildt
flot tilbud, som vi naturligvis sagde ja tak til.
Så da vi ankom, stod stævnelederen, Janek, og tog imod os. Han
og hans kæreste gik så med os rundt i byen og viste og fortalte os
en masse spændende om den smukke by. En STOR oplevelse for
alle u-løbere – og selvfølgelig også for os ledere  Udover at byen
var både smuk og spændende, var vi enormt heldige med vejret –
der var sydlandske temperaturer, så vi kunne gå i korte ærmer og
shorts hele aftenen frem til kl. 23. Janek fortalte, at netop den fredag, vi kom, var den bedste dag på hele året at besøge Dresden.
Der var nemlig Musik og Kulturfestival, så der var levende musik i
hele byen og forskellige kulturelle arrangementer rundt omkring.
Herudover var der rulleskøjteløb gennem byen med deltagelse af
5000 løbere! Vi nød rundturen, beskrivelserne, musikken, rulleskøjteløberne m.m.m. Vi fik også set, hvor højt vandet havde stået i
floden bare kort tid, før vi kom. Jeg håber, alle u-løbere har fortalt
om den skønne aften – ellers må I, forældre, spørge ind til det.

En lille detalje: Da vi hilste på Janek og kæresten, snakkede jeg tysk med dem. Da vi så skulle
gå rundt i byen, spurgte han, om det var bedre på engelsk. På det tidspunkt vidste jeg ikke, at
han var stævnelederen – tænkte han måske var en, der var vant til rundvisning – så jeg sagde,
at det nok var en god idé på engelsk, så flest mulige u-løbere kunne forstå ham. Jeg troede jo,
vi ville stoppe op og så han ville fortælle og forklare om det, vi så. Men da vi så gik, snakkede
han bare løs med mig, mens han gik… og kæresten snakkede løs med Dennis. Så indimellem
stoppede jeg op og fortalte u-løberne, hvad han havde sagt. Jeg ville hellere snakke tysk, men
det glemte Janek indimellem, så det blev en god blanding af tysk og engelsk – og sådan fortsatte det hele weekenden. Bedst som jeg troede, vi snakkede tysk, slog han over i engelsk 
Mannschaft-løbet er et slags socialløb, hvor man løber
sammen 3&3. Alle på holdet starter ud samtidig, mens der
er starttider for hvert enkelt hold, således at der typisk var 4
eller 8 min mellem hvert startende hold. Ved start får hver
deltager et kort med samme bane på, og herudover var der
nogle ”valgfrie” poster. Hele holdet skulle løbet samlet til
post 1, hvor holdlederen så skulle fordele de valgfrie poster,
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så man nogenlunde skulle ramme sidsteposten samtidig… nogle fik måske 2 valgfrie poster, en
anden 5 og den sidste måske 6. Hver deltager skulle herefter hurtigst muligt løbe til alle poster
på den almindelige bane og samtidig indflette de valgfrie poster, man var blevet tildelt. Ved
sidsteposten skulle holdet det så mødes og løbe samlet i mål. Janek tog sig tid før start til at
tegne og forklare vores løbere om Mannschaft.
THOK’s u-løbere fandt hurtigt ud af teknikken og leverede alle
nogle flotte resultater:
Sidse, Ida, Astrid vandt D14
Amanda, Mathilde og Iben blev nr. 2 i D18 (på trods af, at Iben
kun kunne gå rundt)
Lasse, Jakob og Agnes vandt H14
Bertram, Carl Emil og Jonas vandt H21 – og fik medaljer!
Tim, Rolf og Dennis vandt H105
Frida kom på et blandet hold med to tyskere og blev nr. 2 i klassen åben lang (på trods af, at
Frida ikke kunne løbe). Frida var lidt nervøs for, at de to tyskere skulle komme til at stå og vente
på hende ved sidsteposten, men da Frida jo er super skrap til at orientere, var det selvfølgelig
Frida og den mandlige deltager, der ventede i rimelig lang tid på den kvindelige 3. tur. Normalt
spurter man jo i mål, men Frida måtte slet ikke løbe, så manden tog lige i et snuptag Frida over
skulderen og løb i mål med hende – rigtig fint initiativ – og vist en stor overraskelse for Frida ;-)
Desværre nåede jeg ikke at få et foto af det.
Lørdag aften havde vi egentlig planlagt at gå ud at spise, men Janek
fortalte, at hans klub, som arrangerede stævnet, ville grille og vi var da
meget velkomne. Så Tim og Dennis kørte ned og købte ind til grill,
mens de fleste af u-løberne valgte at spille fodboldlandskamp med tyskerne! Først drengene –
men så kom også pigerne på banen. Tror nok,
Danmark vandt  I hvert fald hjalp det gevaldigt, da Sidse kom på banen og lige lavede 3 mål i træk!

Jeg spurgte forsigtigt Janek, om vi evt. måtte låne en plads i køleskabet,
så vi kunne få kold mælk og yoghurt til morgenmaden søndag. Der var
ingen problemer – de flyttede deres ting sammen på en enkelt hylde, så
vi fik masser af plads. Køkkenet stod også til vores rådighed, så da Tim
og Dennis kom tilbage, satte vi Amanda,
Mathilde, Frida og Iben til at lave en lækker salat. Det blev vist en udfordring for
Iben, der ikke var helt enig med de andre
piger om, hvad man kunne tilsætte en salat… Iben mente ikke, der skulle frugt i,
men hun var i undertal… Amanda og Mathilde var tilfredse med deres salat 
Det blev en fin aften med dejlig grillmad, hyggeligt samvær – Carl Emil på slap line  - og den
mest fantastiske solnedgang! Dennis var grill-mester og styrede både kød og øl, og Rolf så på –
og lærte måske noget?
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Natten til søndag sov vi i en kamp-hal. Det var fint på den måde,
at der (hvis man var hurtig!) kunne tage en kamp-måtte og ligge
på. Måtterne blev hurtigt udsolgt ;-) Det var ikke kun os, der skulle sove der – også andre deltagere lå der, så vi var vel omkring
100, der sov der. Da det var meget varmt, stod døren åben, så
der var fri adgang for myggene…. De havde rigtig fest hele natten!! Udover døren var der også nogle virkelig smarte vinduer i
hallen, som i løbet af natten automatisk åbnede og lukkede –
desværre ikke lydløst, så flere forsøgte forgæves at slå automatikken fra.
Så vi sov ikke alle lige godt – nogle sov dog fra det – hvordan de så kunne det…

Søndag morgen stod vi op til smukt solskin og vi fik anvist en rigtig fin plads, hvor vi kunne spise morgenmad. Herefter skulle der
pakkes. Stævneplads, overnatning m.m. var alt sammen inden
for få hundrede meter, så det var dejlig nemt.

Søndagens løb var også lidt specielt for løbere i H/D16 og op: første tredjedel af banen var udelukkende på kurvekort, og for at give lidt mere spænding, var der forskel i ækvidistancen på de
to dele… Men det er jo kvikke u-løbere, vi har, så den fangede de hurtigt.
THOK’s resultater var igen rigtig fine:
Jonas blev nr. 2 i H21E
Agnes vandt D14, efterfulgt af Astrid og Ida på anden og tredjepladsen, og Sidse blev nr. 7
Lasse vandt H14 og Jakob blev nr. 4
Carl Emil vandt H16
Amanda vandt D18 og Mathilde blev nr. 2
Tim vandt H45, Rolf blev nr. 5 og Dennis nr. 11
Bertram valgte ikke at løbe hele banen i H21, Frida og Iben gik rundt på noget af banen i hhv.
D16 og D18.
Efter præmieoverrækkelse og frokost skyndte vi os at køre mod Berlin, da Rolf og Iben ville forsøge at nå et tidligt fly. På vej i bilen gav jeg alle u-løbere en seddel, hvorpå jeg bad dem skrive
om en oplevelse på turen. De kommer helt ucensurerede her:
Bertram: på denne tur var jeg skadet, så løbet og terrænet spillede ikke den store rolle. Derimod
var byen, Dresden, meget spændende med masser af flotte slotte og kirker med gyldne statuer
på spiret. Kl. 22.oo rullede 5000 mennesker igennem byen på rulleskøjter. Det var ret sjovt.
Ida: Da vi landede i Berlin, skulle vi hente vores bagage, så vi (Astrid,
Sidse, Agnes og jeg) tog to bagagevogne. Efter at vi havde fået vores bagage, gik vi alle ud for at hente vores biler. Da vi kom ud, kørte
vi om kap ned ad bakken. Jeg maste Agnes’ madpakke – hun blev
glad, for så blev det pandekager. Bagefter kørte vi over mod bilerne.
Jeg kørte Agnes og var hele tiden ved at ramme en masse ting, men
det skete heldigvis ikke. Det var sjovt.
Sidse: Jeg synes, at det sjoveste var, da Ida, Astrid, Agnes og jeg smækkede alle myggene i
omklædningsrummet med nogle lommetørklæder.
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Jakob: Jeg synes, det sjoveste var, da mig, Agnes, Astrid, Ida og Sidse spillede fodbold mod tre
tyskere: Nøgen-Allan (svederen), Paul (ham med de nye sko) og Moritz (kampvognen)
Astrid: Efter vi havde været i supermarkedet, sad Ida, Agnes, Sidse og jeg mellem bilerne og
snakkede. Ida havde købt en vanddunk, som hun sad og legede med. Pludselig sprøjter Ida
vand ud over mig. Bagefter sprøjter Sidse også med sin. Ida beder Sidse om at sprøjte ”den”
vej og sætter så fingeren ned i vandstrålen. Det var sjovt.
Agnes: Ida og jeg sad i bilen på vej til Dresden. Vi sad med musik i ørerne, og lagde derfor ikke
mærke til, at vi snakkede ret højt. Vi kørte på et tidspunkt gennem en by. Jeg sagde: ”Ej, jeg
tror, jeg har været her før”, hvorefter Ida siger: ”Det har jeg også, hvis der ligger en Aldi lige
derovre”. Så grinede alle. Aldien dukkede aldrig op. Ida havde altså aldrig været i den by.
Carl Emil: I Dresden så jeg mit livs største idol. Det var Hagrid med hans trækvogn og lanterner.
Vi havde gået og snakket om ham, og der var han så, Hagrid 
Mathilde: ”Frida på flyet”: Det var første gang, siden Frida var 3 år, at hun skulle ud at flyve. Udover at være en smule forvirret i lufthavnen, gik hun helt amok, da vi lettede! Hun hoppede i
sædet, klappede i hænderne og fik tårer i øjnene. Flyveturen gik vildt hurtigt, og desværre fik
Frida kvalme under landingen, og en noget slukøret og glad Frida havde haft en god første flyvetur i mange år.
Frida: jeg løb på hold om lørdagen med to tyskere, som var rigtig flinke.
Jeg gik banen rundt pga. jeg lige var blevet opereret, men det var helt
fint for dem. På slutningen af banen spørger manden om noget, jeg ikke
kunne høre, så han tager bare lige pludselig fat i mig og kaster mig over
sin højre skulder og løber med mig hele vejen til mål.
Jonas: Når vi spillede fodbold med tyskerne, gav vi dem navne som ”Kampvognen”, ”Appelsinen og ”Svede”. Hver gang Kampvognen skød, råbte han højt ”roaaar!” Svede svedte bare meget og Appelsinen havde en orange trøje på, og hver gang, de havde scoret, skød han den en
ekstra gang i mål.
Amanda: Lørdag aften var vi blevet indbudt til at grille med tyskerne. De fire ”store” piger havde lavet lækker salat, og herrerne stod
for borde, stole og grillning. Det var en nydelse at sidde og spise
lækker mad med klubkammeraterne i de sidste solstråler fra den
varme dag. Men mens jeg sad og nød min pølse, fik jeg pludselig
øje på en mand med agurker i panden! Han havde lige valgt ansigtsmasken under middagen. Det kan man jo også – i hvert fald i
Tyskland!
Iben: Der er rigtig mange klamme og anderledes ting og madvarer i de tyske supermarkeder,
bl.a. grøn budding, som Frida syntes så spændende ud, og hun besluttede sig
for at købe en. Det var også ret varmt dernede, så da buddingen havde ligget
et stykke tid i tasken, og det var tid til at spise den, var grøn budding blevet til
grønt vand i en lille bøtte, så der var ingen budding til lille forventningsfulde
Frida i denne her omgang (heldigvis).
Lasse: Det sjoveste var, da jeg glemte mine helt nye briller i lejebilen. Vi var kommet gennem
security og alt det der og sad og ventede, da min mor pludselig spurgte, hvor mine briller var.
”De ligger ude i bilen”, sagde jeg. Så blev min mor virkelig rasende og stresset. Hun skyndte sig
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af sted ud gennem hele møget og ud til der, hvor man lejede biler. En masse frem og tilbage
med en stresset mor, men endelig kom hun ud i bilen og fandt mine briller og skyndte sig ind
igen. Heldigvis kunne hun komme ud og ind gennem security. Da hun kom ind igen, var der
stadig 5 min tilbage, til man kunne gå ombord. Jeg lovede, at jeg aldrig ville glemme mine briller
igen!
Vi tror, alle nød turen – og forhåbentlig lærte noget – både i skoven og lidt om Dresden. Mange
forsøgte sig også lidt med det tyske – mest i bilen måske, men vi hørte da nogle tyske gloser.
Nogle af u-løberne snakkede også lidt engelsk med deres konkurrenter eller Janek, så hjernen
var på arbejde det meste af weekenden.
Tak for en dejlig tur til alle u-løberne – I er alle sammen skønne at have med og opfører jer
pænt. Så vi overvejer allerede den næste læringstur 

Månedens bane: Croatia Open 2013 – guld i W60
Af Inger Kirkegaard
Sommerens o-ferie gik i år til Kroatien, hvor jeg deltog i Croatia Open – et 5-dages løb. Mine
rejsefæller (Kurt, Dan og Dolfi) skulle løbe samme bane som jeg på alle etaper, så vi talte meget om tider og vejvalg efter hvert løb.
1., 3 og 4 etape foregik i kuperede og stenede skovområder omkring Delnice. Jeg syntes, at det
var svære løb, og jeg bommede også en enkelt post eller to alle dagene, men til mit held bommede de andre i min klasse også, så jeg lå blandt de første i hver etape.
2. etape, sprintløb i Krk, var ikke svært, men opløbet var specielt med forhindringer, idet løberne
skulle tværs gennem legepladsen på stranden.
Efter 4. etape lå jeg i spidsen for min klasse med ca. 11 min, men foran mig ventede også den
5. etape, som var den mest udfordrende.
Denne etape fandt sted i Golubinjak nationalpark på et område kaldet ”Devil’s garden” bestående af op til 30 m høje klipper, sten og huler.
I invitationen stod, at denne etape kun var for gode tekniske o-løbere, så på forhånd var jeg lidt
betænkelig, da jeg ikke mener at tilhøre denne kategori.
Der var 800 meter til start med kraftig stigning de sidste 100 m. Oppe ved starten måtte jeg sætte mig ned, da jeg til tider ikke kan kontrollere min højdeskræk. Det var også varmt. Jeg sad faktisk og overvejede, om jeg skulle droppe denne etape og så bare smutte ned igen. Dolfi ville
sikkert berolige mig og fortalte, at der var reb til at hjælpe os frem i startboksene. Denne information hjalp bestemt ikke på min voksende nervøsitet.
Men jeg brugte ventetiden positivt og tog mig alvorligt sammen. Jeg gik frem mod start og benyttede også rebet i startboksene for at komme op til selve startpunktet.
I dette fremmede og overvældende landskab stod jeg nok i 30 sekunder og turde ikke røre mig
ud af stedet, før jeg havde fået styr på, hvad der var hvad på det meget detaljerede kort. Da jeg
mente at være klar, fandt jeg også forholdsvis hurtigt post 1.
På min vej til 2. post ser jeg Dolfi stå højt oppe, og jeg tror, at han er i nærheden af posten, men
ak – han er ikke helt tilfreds, så jeg fortsætter for mig selv og kravler videre og finder post 2 noget længere nede, end jeg havde regnet med.
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Turen til post 3 går meget laaaangsomt og med stor koncentration, og det lykkes.
Det går fint nu, og post 4, 5 og 6 har jeg ikke det store besvær med, men jeg bliver alligevel
overhalet af min nærmeste konkurrent, som startede 2 min. efter mig. Hun er fra Ungarn, og jeg
bemærker, at hun bevæger sig hurtigt og sikkert i terrænet.
På vej til post 7 går det galt. Set i bakspejlet tager jeg en forkert beslutning ved ikke at vælge
stien tæt på posten. I stedet er jeg overmodig og tager en kompaskurs, der desværre fører mig
hen et sted, som jeg ikke umiddelbart kan finde på kortet. I næsten et kvarter går/løber jeg frem
og tilbage og forstår ikke noget som helst. Men pludselig er jeg med igen, og så er det bare fuld
fart frem på sti til post 7 og tilbage igen samme vej hen til post 8. Finder hurtigt de næste poster.
Et kort øjeblik overser jeg dog den lille sti ind mod post 11 på det meget detaljerede kort. Herefter løber jeg bare det hurtigste jeg kan på sti til de sidste poster og ind i mål, for jeg har måske
stadig chance for en 2. eller 3. plads sammenlagt.
I målområdet sidder min ungarske konkurrent. Jeg er sikker på, at hun har løbet fejlfrit og vil
lykønske hende, men heldet er med mig, og det viser sig, at hun også har bommet post 7. Hun
vinder alligevel dagens løb, men sammenlagt vinder jeg med 4.46 minutter.
Jeg er lidt stolt af min præstation, især fordi mine meget erfarne rejsefæller jo også syntes at
have problemer på flere af etaperne og specielt i Golubinjak.

Skaw-Dysten 2013
Af Finn Bregensøe
Weekenden 19.-21. juli (uge 29) var der traditionen tro inviteret til et herligt 3-dages arrangement i området omkring Skagen.
Vi var i år lokket med til dette arrangement for første gang (tak Øbro'er) og havde set frem til et
par udfordrende o-dage og ikke mindst nogle hyggelige efter-løbs-stunder med de øvrige
THOK'er, som også havde taget den lange vej til Danmarks nordligste by.
Fredagen stod på en omgang sprint og/eller MTB o-løb - disse to arrangementer deltog vi desværre ikke i, da vi havde valgt at gøre holdt i Århus et par timer for at besøge et par gamle venner, som vi ikke ser så meget til.
Men men men; jeg skal da love for at de fremmødte THOK'er gjorde sig godt bemærket.
På MTB H-B1 (14,4 km) sluttede Jakob D. Jensen sølle 52 sek. efter vinderen og endte på en
på en flot 3. plads.
Samme placering overgik Leif E. Larsen på bane H-B2 (10,3 km), som kom flot i mål 5:09 min
efter vinderen.
Leif E. Larsen havde endda overskud til at stille til start i sprinten 3-4 timere senere i H45, hvor
han sluttede som nr. 9.
Tenna Landsperg viste også god form ved at slutte som nr. 2 i D21 klassen.
Helt til tops kom THOK dog på bane D13-16, hvor Agnes Kracht vanen tro kæmpede imod Ida
Øbro, der denne dag sluttede som henholdsvis nr. 1 og nr. 2 på denne bane - Flot løbet piger
.
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Andre THOK-løbere, som også deltog i sprinten, var Birgitte og Peter Wraa, Lene og Dennis
Øbro, Niels Agervold, Henrik Albahn og Jens Jørgen Hansen.
Vi ankom selv til Skagen Skole, hvor der var overnatningsmulighed, omkring 18:30, og kunne
her indlogere os for søller 30 kr. pr mand - Hvor i Skagen i uge 29 finder man et bedre og billigere tilbud på overnatning? 
Her mødtes vi med Øbro'erne og Agnes samt Birgitte og Peter Wraa og fik dagens gode O-løbs
oplevelser genfortalt; især var Agnes og Ida i højt humør efter deres flotte resultater.
Lørdag……nu var det nu. Vi havde set frem til det her alle sammen. Vi kørte tidligt ud til stævnepladsen ved Bunkenborg Klitplantage straks efter morgenmaden, for der var lovet varmegrader som aldrig før, så man gjorde klogt i at komme tidligt ud på ruten for ikke at brænde op på
heden .
Jeg havde i øvrigt fødselsdag, så jeg drog ud på min 7 km H-40 tur med højt humør og gå-påmod, og 1. posten gik også rigtig godt, så der var god karma imod post 2, men herefter begyndte udfordringerne  - Det viste sig hurtigt, at skoven ikke var som i Tisvilde Hegn med god
gennemløbsmulighed, men snarere mindede om "troldeskov" med grene viklet ind i hinanden
og tætheder så umulige at krybe sig igennem, at man hurtigt kom ud af kompaskursen og pludselig legede Find-Holger med 8-10 andre løbere, som også havde mistet sporet.
Ude på ruten mødte jeg Dennis Øbro et par gange. Han havde lige som jeg også lidt udfordringer med at finde sine poster - det grinede vi meget af den aften 
Skæbnen ville det, at Dennis og jeg kom samtidig til sidsteposten; jeg havde dog ikke set Dennis, så det var først, da vores familier råbte på henholdsvis Dennis og mig, at det gik op for mig,
at jeg skulle kæmpe om spurten mod Dennis, der ikke var for fin til at gøre sig bred på selve opløbet, men jeg tror nok, jeg fik ham til sidst 

Min tur sluttede efter 1:48:05 for de godt 7 km - ikke imponerende nej, men dog særdeles lærerigt.
Jeg vil derfor straks fremhæve lidt fra de andre baner, hvor THOK var med helt i front.
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Tenna Landsperg bed tænderne sammen og fik snoede sig vej gennem skov og sandbælter og
satte alle sine konkurrenter på D40 til vægs ved at vinde med 2:42 min ned til nr. 2 - Virkelig en
flot præstation!
Villads Landsperg viste også god form i H-10 og sluttede som en flot nr. 2.
Samme placering opnåde Jens Jørgen Hansen i H50 - kun 14 sek. efter nr. 1, og med Leif E.
Larsen på 3. pladsen også i H50.
I D13-16 var det Ida Øbro, som trak det længste strå lørdag og sluttede øverst med Agnes
Kracht som nr. 2.
Så må jeg heller ikke glemme min egen datter Celina Bregensøe, som i D11-12 vandt med 54
sek. ned til nr. 2.
Min anden datter Xenia Bregensøe var i en meget stærk gruppe D-10, men sluttede alligevel i
den bedste halvdel; så hun kunne bestemt også være stolt af sit første løb med EMIT-brikken,
som hun var meget nervøs for før starten.
Jeg vil også lige nævne Susanne G. Thomsen, som sluttede sin bane D45 på en fornem
5.plads.
Søndagens løb forgik fra samme stævneplads, men det stod ret hurtigt klart efter starten, at løbet skulle løbes i/på og omkring Råbjerg Mile.
Sikken et område; det var meget flot, men også noget barskt og råt lyng-natur, der hurtigt skulle
vise sig atter engang at give mig nogle gevaldige udfordringer 
Jeg fik igen meget for min start afgift og tilbragte lang tid på min rute; de første mange poster i
det åbne landskab forløb ellers ok, og jeg fik taget nogle gode kompasretninger, men mangler
dog en del i at kunne løbe efter de rigtige højdekurver/bakker, men så er det jo godt, at der også er andre løbere i terrænet . Hen imod slutningen af løbet skulle Råbjerg Mile passeres; det
var godt nok hårdt og ens løbesko fyldtes med sand fra milen og gav kun ekstra "kilo", at slæbe
rund på. Efter godt 1:38:45 nåede jeg dog i mål .
Fra de øvrige baner med THOK-deltagelse var det dog igen gået meget bedre.
Suveræne Tenna Landsperg holdt igen alle sine konkurrenter bag sig og sluttede atter som nr.
1.
Jens Jørgen Hansen viste også alle sine konkurrenter tænder ved at vinde dages løb; Henrik
Albahn sluttede som en flot nr. 3 i samme klasse, præcis 4 min. efter Jens.
Villads Landsperg løb sig også i dag ind som en flot nr. 2 på sin bane - kun sølle 4 sek. fra nr. 1.
Lillebror Albert Landsperg kom i mål som en fornem nr. 4; kun 2 min efter vinderen.
Ved søndagens løb var det så atter Agnes Kracht, der kom hurtigst igennem bane D13-16, med
Ida Øbro lige efter på 2. pladsen.
Slutteligt om Skaw-Dysten kan jeg kun sige, at det var en kæmpe oplevelse for hele familien at
deltage i løbene, om end jeg aldrig bliver den store orienteringsmester, så nyder jeg dog det rigtig dejlige sammenhold og de hyggelige studer, man har efter løbene og i lejeren sammen med
de øvrige THOK'er og O-løbere generelt; så jeg kan kun opfordre andre i klubben til at prøve at
kaste sig ud i de her arrangementer.
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Sommerferieløb – SlovakiaKarst Cup
Af Lene Øbro
Vores sommerferie gik i år til et par dages badeferie ved Balatonsøen i Ungarn, efterfulgt af 4
dages o-løb SlovakiaKarst Cup i byen Mošovce. Vi havde indlogeret os på camp Drienok sammen med de øvrige o-løbere og havde en sjov oplevelse, da vi tjekkede ind som de første. Personalet var på ingen måde klar over vi kom og undrede sig over ”how you find us”, da ingen
kunne engelsk, tysk eller andet end slovakisk og de ikke rigtig var gearet til det store ryk ind.
Dog lykkedes det hele, og den første aften efter 1. etape holdt borgmesteren tale og bød velkommen til byen og løbet, ligesom dagens vindere i alle klasser modtog en meget flot SlovakiaKarst Cup kage.

Som afslutning på denne festlige aften kom der lokale spillemænd og spillede musik for os.
Terrænet var kontinentalt med væsentligt flere højdemeter en vi er vant til. Det er nok noget af
det sværeste terræn jeg har prøvet, og selv om jeg løb mellemsvær fik jeg godt nok kamp til
stregen. Dette til trods for, at Emil havde taget mig med ud i skoven dagen før, for se på den
bane han havde løbet til træningsløbet. Så tænker I, at jeg burde være kampklar til at angribe
terrænet, men hold da op hvor var der dårlig sigt og de grøfter mm. på kortet var nærmest ikke
eksisterende i skoven og jeg må sige min o-teknik kom på en prøve. Jeg gennemførte alle etaperne og tænker, at svær bane i de Nordsjællandske skove må føles som ”peace of cake”. Vi
får se. Dennis havde det også svært, men ligesom mig gennemførte han også alle etaperne.

Lille klip af min mellemsvære bane

Emils svære bane

Ida havde nogle super gode løb og endte som vinder af 3 etaper og vandt samlet med 11 min.
Emil vandt 2 etaper men kunne desværre ikke følge konkurrenternes tempo på jagtstarten hvor
Emil løb først ud, med 4 sek. føring, dog endte han på en flot 3. plads
24

Tisvilde Hegn OK

HegnsNyt nr. 4/2013, august 2013

Løbet var utroligt godt arrangeret og ligner på mange måder et dansk løb, med den undtagelse
at deres generator er en gammel gul skoda, som klarede skærene uden problemer i varmen.
Og ja så var sortiomentet i kiosken udvidet i forhold til det danske med Vodka til 1 euro og
cigaretter. Lidt at overveje næste gang vi har kiosk.

Skoda generatoren

Gave fra naboen

Ellers var det en super sjov og anderledes oplevelse, og det lykkedes os at snakke med vores
bulgarske naboer som inviterede på mad, dessert og en gave, 1½ liter hjemmebrændt raki
ligende drik, som ifølge dem selv kurerer alle sygdomme.
Hyggeligt var det også at snakke med en anden dansk o- løber Jens Asserbo fra Herlufholm og
hans kone Marianne.

Boden 2013
Af Marie Kopp
I år blev det store svenske stævne O-ringen afholdt lige syd for polarcirklen, nærmere bestemt
Boden i Lapland i det nordlige Sverige. Vi kørte derop i egen bil, proppet med telt og soveposer
og gasapparat, og blev mødt af dejlig, tør varme og lyse nætter. Af en eller anden grund havde
vi taget pandelamper med – men dem fik vi slet ikke brug for. Solen gik nærmest ikke ned, og
flere havde svært ved at sove og måtte have sort stof over øjnene om natten.
Stævnet var som altid vel tilrettelagt, og noget af det dejlige ved O-ringen er, at det er de samme principper fra år til år, så når man først har prøvet det én gang, kender man rutinerne. Vi
fandt os til rette på campingpladsen på ’danskervejen’. Der var ikke mange danskere med, og
ikke mange fra THOK. Vi mødte Ole og Bente og Keld, der boede et andet sted i byen, og lidt
længere nede ad danskervejen på pladsen boede Lena i telt sammen med Jonathan og Amalie.
Og så var Emil alene af sted, og han og Bertram boede i en lejr sammen med Thor Nørskov og
co. Jeg var glad for, at denne lejr befandt sig i den helt anden ende af campingpladsen, da planen vist var, at der skulle være fest næsten hver aften.
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Nat på campingpladsen

Inden vi tog til Boden, havde jeg været lidt nervøs for, om der nu ville være bjørne, men jeg slog
koldt vand i blodet. Jeg tænkte stort set heller ikke på dem i løbet af stævnet. Den sidste aften
fik dog jeg at vide, at der i år var blevet skudt knap 40 bjørne i Nordsverige.
Terrænet deroppe var vildmark med masser af udfordringer, sten og fjelde - og ret åbent. Jeg
selv havde ved en fejl meldt mig til en begynderbane, og det vidste jeg ikke, så jeg syntes godt
nok, første etape var lidt nem. På anden etape gik det for alvor op for mig, at der var noget galt.
Banen var så nem, at jeg ikke kunne lide at vise den til nogen efter løbet. Jeg lå dog helt oppe i
toppen af klassementet, og Søren syntes bestemt, at jeg skulle gå efter guldet, men jeg valgte
at skifte til en bane med flere udfordringer, og det fik jeg heldigvis også. To af etaperne foregik
på et skisportssted, og jeg løb blandt andet rundt på de næsten lodrette løjper.
Som altid havde O-ringen også gjort meget ud af børnebanerne, som kaldes mini-knat på
svensk. Hver dag var der et nyt tema, for eksempel militær, vand, eventyr, og der var forskellige
opgaver og folk ude på banen til at underholde de små løbere. Dagmar bagte snobrød og skød
med bue og pil og meget mere. Hun løb hver dag først en såkaldt ’indskolingsbane’ og dernæst
en børnebane, begge dele sammen med Søren.
Over for os på danskervejen camperede familien Ørnhagen fra OK Snab. Deres seje søn Morten vandt i H12, og det var meget fint at følge den glade og stolte familie.

Morten Ørnhagens svenske sejrskrans
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Dagmar med et rensdyrgevir, som vi købte i Jokkmokk

I alt kørte vi omkring 4500 km gennem det smukkeste landskab. Vi så elge og rensdyr og Storfossen, som er skrækindjagende voldsomt. Jokkmokk havde desuden et fantastisk samemuseum, som gav et indblik i dette særlige, undervurderede folks liv.

Storfossen var imponerende

Se et yderligere foto på bagsiden af dette blad.
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JWOC Tour 2013
Af Maria Falck Weber
Amanda var udtaget til JWOC, og derfor ville vi gerne til Tjekkiet og følge hende. Mormor og
Dan ville også med  Amanda skulle flyve derned med Junioreliten, mens vi andre måtte tage
den lange tur i bil… Det gik dog også fint – de fleste steder.
Vi kørte hjemmefra fredag morgen og tog færgen fra Gedser til
Rostock kl. 11. Derfra gik det
bare derudaf på de tyske Autobahn’er. Vi havde planlagt at
overnatte i Dresden, da Tim og
jeg jo lige havde været der på
læringstur, og især jeg var blevet ret forelsket i byen og ville
gerne vise den til mormor og
Dan. Efter vi var blevet indkvarteret på vores hotel, kørte vi til
Altstadt, hvor jeg legede guide
og viste rundt og fortalte det
meste af det, jeg havde hørt
ugen før. Det var igen en skøn
aften – dog lidt køligere, og vi
fandt en fortovsrestaurant på torvet, hvor vi bestilte vores mad. I løbet af ca. 10 min. blev der
serveret! Tim og Dan havde ikke taget en trøje/jakke med, så de frøs, og Tim havde lige rejst
sig, for at gå hen til bilen og hente lidt ”varme” til de to mandfolk. Men vi nåede lige at kalde
ham tilbage, så han ikke fik kold mad. Efter maden ville mormor og jeg gerne gå rundt og kigge
lidt mere – evt. få en kop kaffe/the eller en is, men de to herrer frøs og var trætte. Så efter en
kort runde fandt vi bilen og hotellet og sagde godnat.
Efter morgenmad næste dag lagde vi kursen mod Tjekkiet. Vi havde
både GPS og et kort – som ikke altid var enige, så det blev indimellem
til nogle sidste øjebliks-vejvalg, som måske ikke altid var de bedste. Da
vi nærmede os vores mål – feriebyen, Cerný Dúl, stod vi igen med problemet: skulle vi følge GPS’en eller kortet? Dan styrede kortet og sagde,
han ”kendte” en god vej. OK, af sted gik det – men hastigheden blev
langsommere og langsommere efterhånden som vi kom ud på mere og
mere skumle grusveje. Indimellem kørte vi dog på en asfaltvej og var
igen glade – GPS’en havde fundet vejen! Men, men, men… på et tidspunkt kørte vi op og ned gennem et hav af slugter – på grusveje og over
diverse broer, som var af ældre dato og ikke alle så lige pålidelige ud.
Mormor blev mere og mere nervøs, især kort efter vi lige havde overlevet måske Tjekkiets ældste og mest faldefærdige bro – og Dan og Tim
så blev usikker på vejvalget. Var vi nødt til at vende om? ”Så vil jeg gerne sættes af, og så går jeg resten af vejen!”, meddelte mormor. Det blev
heldigvis ikke nødvendigt og snart kom vi igen ud på en mere civiliseret
vej. Da vi nåede til vores lille hytte-koloni, var Tim og Dan igen uenige
om vejvalget. Tim mente, det var lige inde til højre, mens Dan mente, at
det skulle ligge oppe i bjergene, så vi måtte skulle mere op. Vi kørte op.
Efter 4-5 km og ingen hytte-koloni vendte vi om, og måtte så tjekke Tims
idé ud. Den viste sig at være bedre  Vi fik et fint lille hus (ingen hytte) i
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to plan med 3 værelser, køkken, bad, gæstetoilet samt terrasse med havemøbler. Så var mormor igen glad 
Mandag skulle der løbes lang distance. Tim og Dan var en smule misfornøjede med, at deres
starttider lå oven i JWOC, da de jo gerne ville følge med. Men heldigvis startede Amanda noget før, og da hun gennemførte sit første løb
ved Junior WM i fantastisk flot tid, nåede både Tim og Dan lige netop
at heppe Amanda i mål, før de løb til start. Til sådan et mesterskab er
der helt klare regler for, hvor deltagerne må opholde sig. Således skal
de opholde sig i et karantæneområde før start, så de ikke kan se storskærm og snakke med de løbere, som har løbet. Efter Amanda var
kommet i mål, blev hun interviewet på storskærm, da hun kom ind til
en foreløbig andenplads. Bagefter skulle hun snakke med Junior Elitens trænere og fysioterapeut, så der gik et godt stykke tid, før vi så
hende. Amanda endte næsten med at komme i top 20, som en af JE’s
trænere havde fortalt mig, at hun nok ville gøre med den fine tid.
Amanda blev nr. 21 på lang distance, og det er et rigtig flot resultat af en førsteårsløber ved
JWOC.
Tirsdag valgte mormor og jeg at blive hjemme fra løb, da kvalifikationen til mellemdistancen var
et andet sted, end der hvor Tim og Dan skulle løbe. Men vi ville jo gerne ud at gå. Så vi blev
kørt op på bjerget og gik en tur hjem derfra.
Vi begyndte vores tur med at kigge på elven, som flittigt og højlydt brusede hele vejen ned gennem dalen. Da der kun var én rigtig vej i bil til toppen, ville vi gerne finde en mere stille og rolig vej at gå ned. Vi fandt hurtigt en hyggelig lille brostensbelagt gade, hvorfra en lille sti førte os videre.
Hele vejen ned fulgte vi den brusende elv, som
nogle steder også var brostensbelagt. Undervejs bemærkede vi hele tiden den store forskel
i husene: nogle var meget gamle og slidte,
men andre var nyrenoverede og andre igen
var ældre, men velholdte – og så lige med lidt
blomster for at skabe lidt hygge. Det er sjovt
at komme rundt til forskellige steder i verden og se, hvordan man
bygger huse. Hvis det skal være fint her i Tjekkiet, er huset med striber ;-) først er huset malet hvidt, hvorefter der er sat brune træbjælker på langs. På gavlen er det lige modsat: her er gavlen malet brun
og så besat med små hvide bjælker. Nogle huse vælger dog kun at have en brun gavl…
På et tidspunkt kom vi forbi et lille museum. Her var der flere store sten – bl.a. Dolomit, men
herudover var der en fin træmølle, et tog med kæmpe sten i samt et fint
borde-bænkesæt.
Senere kom vi forbi den lokale kirke. Det første, vi mødte oven for trappen til kirkegården,
var et monument fra første verdenskrig med
navne på faldne soldater. Hele vejen rundt i
kanten af kirkegården stod der små tårne i cement, hvor der inde i hvert var et fint ikon af
Jesus’ lidelser langfredag. 12 forskellige ikoner
var der. Da vi gerne ville se dem alle, gik vi hele turen rundt. Vores første indtryk af kirken var
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egentlig, at det var en fin, lille kirke, men det viste sig, at kirken var ret miserabel. På bagsiden
var der en trædør, som nærmest var rådnet op, og muren på kirken var også meget forfalden.
Eneste nyskabelse på kirken var et helt nyt plastiknedløbsrør…
Onsdag var der finale i mellemdistance. Amanda havde lige nøjagtig ikke kvalificeret sig til Afinalen, da hun blev nr. 23 i kvalifikationen og de 20 bedste fra hvert af de 3 heats gik videre. Til
gengæld var hun en af de sidst startende i B-finalen. Her løb
Amanda et godt og stabilt løb og endte på en fin 4. plads. B og
C-finalerne startede først og A-finalerne sidst. Så da Amanda
og de andre danske løbere i B- og C-finalerne var kommet i
mål, stod alle danskere ved opløbet med store og små flag og
heppede på vores løbere i A-finalen. Miri Thrane Ødum fra OK
Øst havde ikke løbet langdistance, da hun havde problemer
med det ene lår, men hun satsede så i stedet på mellemdistancen, hvor hun med et godt kvalifikationsløb, hvor hun blev nr. 5 i sit heat havde sikret sig en
god start i A-finalen. Såvel terrænet som Miris problem med låret var med til at holde farten nede. Hele stævnet var meget fint tilrettelagt med mange mellemtider og TV fra skoven, så da vi
første gang så Miri løbe i skoven, kunne vi se, at det ikke gik hurtigt. Alligevel havde hun en af
de bedste mellemtider, så dansker-humøret steg. Kunne Miri holde koncentrationen hele vejen
hjem? Ville de andre løbe fra hende? De følgende mellemtider og tv-klip fra skoven viste, at Miri
løb (og flere gange gik) stabilt, hvilket lønnede sig, så da Miri løb ned mod sidsteposten, havde
hun bedste tid! Alle danske tilskuere heppede Miri i mål og svingede med Dannebrog – det var
helt fantastisk – og jeg måtte knibe en tåre af bare glæde over Miris flotte løb. Der var endnu
enkelte løbere i skoven, som teoretisk kunne nå at slå Miri, men kort tid efter kunne speakeren
annoncere, at Miri havde vundet og dermed var blevet juniorverdensmester på mellemdistancen! Endnu en gang var der vild glæde hos danskerne, som
hujede og vajede med flaget. Det var SÅ stort at være med til
at overvære en dansker vinde et verdensmesterskab – og så
endda en af Amandas allerbedste veninder  Da herrernes Afinale var færdig skulle der være blomsterceremoni på pladsen. Den egentlige præmieoverrækkelse foregik om aftenen i
stævnecenteret i Hradec. Men vi blev naturligvis og klappede
af Miri ved blomsterceremonien på stævne-pladsen. Inden da
havde vi lige nået at hilse på Miri og ønske hende tillykke. Da
Miri og nr. 2 og nr. 3 havde fået blomster og var blevet behørigt hyldet, ville Miri lige træde et
skridt tilbage og samle Dannebrog om skuldrene, men pludselig forsvandt Miri fuldstændig! Hun
faldt simpelthen ned bag pallen! Heldigvis dukkede hun kort efter op med et stort smil og kom
igen op på pallen til fornyet applaus.
Torsdag var der hvile for konkurrencerne for deltagerne i JWOC, men alle var dog ude på model event på sprinten.
Fredag gjaldt det så finalen i sprint. Det foregik i stævnecenterbyen, Hradec Králové, som var
en stor by, hvor deltagerne fik lov til både at løbe i et ældre borgområde, i park, op og ned ad
trapper og måtte tage hurtige beslutninger om de ville den lange vej udenom eller ad de snørklede veje mere direkte. Stævnepladsen
lå i et parkområde, og herfra kunne vi
følge løberne forbi publikumspost med
et tvunget vejvalg ind forbi målområdet,
inden de skulle ud på sidste sløjfe. Der
var naturligvis også mellemtider og tvpassager på storskærmen. Igen var det
en stor dag for danskerne, da Nikoline Friberg Klysner fra
FIF Hillerød løb et fantastisk løb og kom ind som førende!
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Længe måtte hun og de danske tilskuere holde vejret, men mod slutningen måtte hun se sig
slået af norske Heidi Martensson. Men sølvmedalje til Nikoline og endnu en gang blev Dannebrog hejst ved præmieoverrækkelsen, som foregik på stævnepladsen. Efter præmieoverrækkelsen var det tid til den obligatoriske lufttur til den danske medaljetager 
Lørdag var der stafet, og som de andre dage var det rigtig varmt. Vi havde kun fået en smule
regn ved sprinten, ellers havde solen skinnet og temperaturerne været høje alle dage, men ved
stafetten var det varmest. Alle løberne var i karantæneområdet, hvorfra de ikke kunne se storskærmen, som igen viste mellemtider og tv fra flere steder i skoven. Men alle kunne høre, hvad
speakeren sagde og dermed følge lidt med. Stafetten blev en gyser!! Mange landes andet-hold
klarede sig bedre end førsteholdet, da flere desværre klippede forkert på førsteturen. Nikolines
søster, Cecilie kom først ind på førsteturen – SÅ flot! Så førsteholdet var godt i gang, og Miri gik
i skoven. Samtidig var andetholdets Camilla Bevensee kommet
ind som nr. 29 – ca. 6 min efter Cecilie – og havde sendt Amanda ud på andenturen. Da Amandas hold lå godt nede, blev hendes løb ikke kommenteret af speakeren, som naturligvis i stedet
fulgte mellemdistance-verdensmester, Miris, kamp på stafetten.
Men som altid var der en publikumspassage, og her så vi, at
Amanda hentede ind på Miri. Så da førsteholdets Ita Klingenberg
(som ellers havde løbet rigtig fint og kom ind som nr. 4) desværre havde klippet forkert på sidste sløjfe, og Amanda havde løbet
ca. 3 minutter hurtigere end Miri og havde 6. bedste tid på andenturen, var det nu andetholdets sidstetursløber og sprintens
sølvvinder, Nikoline, vi spændt fulgte i skoven. Nikoline løb et fint løb og andetholdet fik dermed
en flot 11. plads. Det var ikke kun i den danske lejr, der var drama – det norske hold løb i mål
som vindere, men blev kort efter diskvalificeret, da sidsteturen havde klippet forkert på sidste
sløjfe som Ita. Til gengæld gav det plads til hjemmebanesejr til de tjekkiske damer med Finland
på andenpladsen og så igen et andethold fra Sverige (med en af Amandas klassekammerater
fra gymnasiet i Eksjö på tredieturen), som tog bronze.
Hos herrerne var der også drama. Flere hold blev diskvalificeret
og igen var det andetholdene, som markerede sig. Det danske
andethold med Thomas Knudsen, Simon Thrane Hansen og
Magnus Maag formåede at holde nerver i ro, benene i gang og
fokus på orienteringen, så de løb sig til en overraskende, men
meget flot 4. plads. Så igen var der danske løbere på præmieskamlen, da de første 6 placerede bliver hyldet. Som traditionen
byder, havde de danske piger lavet en krans til drengene, som
de overrakte sammen med løbestiftsrøde kindkys, hvilket gav lidt
tumult på præmiepodiet.
Det var en stor oplevelse at være tilskuer ved JWOC, når ens egen datter var med – og når de
danske løbere gjorde det så godt. Tjekkerne havde været rigtig dygtige til at arrangere stævnet
med flere nye og flot gennemførte forhold, som gjorde det meget interessant at være tilskuer.
Næste år foregår JWOC i Bulgarien.
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Klubmesterskaber i quiz, 3. runde
Af Maria Falck Weber og Thomas Jensen
Vi åbner hermed for tredje runde af klubmesterskabet i quiz. Deadline for besvarelse er den 7.
oktober 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 offentliggjort 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
Endnu et vinderbillede af Tenna - hvilket år tænker vi på?
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Spørgsmål 3
Hvem tænker vi på?
- Blev født den 2. august for 23 år siden
- Storebror til tvillinger, men også lillebror

Spørgsmål 4
Hvem ser vi på dette billede?

Spørgsmål 5
Hvad står ATK for (det koncept der ligger bag THOK’s ungdomstræning)?

Spørgsmål 6
Hvilken familie tænker vi på?
- 5 personer
- Faderen kan godt lide at have meget luft under vingerne
- Moderen tager kærligt egne og andres børn under vingerne
- Ældste søn begyndte i klubben som 11-årig - og har siden lokket resten af familien
med i skoven
- Yngste søn løb sin første SM-stafet som 8-årig
- Datteren har været en meget flittig hjælper ved Mini-Thok
- Ikke at forveksle med en kendt dansk forbryderbande…..

Spørgsmål 7
I hvilket land ligger denne skov?
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Spørgsmål 8
Hvad hedder denne skov?
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Spørgsmål 9
Hvilken Tisvilde Hegn’er vandt 3 guld og en bronze ved DM 2000 - og 2 guld ved SM?

Spørgsmål 10
Må vi få en af THOK’s 6 overordnede målsætninger?

Svarene på seneste rundes spørgsmål:
1. 1997
2. 1993
3. Poul Erik Birk Jakobsen (Røde)
4. – dette svar får du først senere –
5. Birgitte Wraa
6. Familien Albahn
7. Ungarn
8. Grib Skov
9. Aase Neregaard
10. 1995

Stillingen:

Navn
Tim Falck Weber
Jonas Falck Weber
Lasse Falck Weber
Fam. Bregensøe
Iben Valery
Rolf Valery
Aase og Egon
Lena Wraa
Svend Mortensen
Jakob Landsperg
Bertram Kopp Stannum
Ida Øbro

Runde
1 Runde 2
22
22
22
22
22
22
18
22
18
22
18
22
15
22
15
22
15
18
0
22
18
0
18
0
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Samlet
44
44
44
40
40
40
37
37
33
22
18
18
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HegnsNyt-Stafetten: Egon Neregaard, 75 år
Så blev det min tur til at berette om mit liv
som O-løber. Det startede i 1959, jeg var
soldat, og i 6 uger lå vi i telt i Melbylejren.
Her kom der noget nyt i dagsbefalingen, Oløb, og jeg kan svagt mindes en post i Ellemosen og en standplads til afstandsbedømmelse på højen ved Ramløse forsamlingshus.
Senere samme år var den kolde krig brudt
ud, og det blev besluttet at jeg og resten af
3. batteri med 6 kanoner skulle flyttes til
Bornholm for at hindre den onde fjende i at
besætte øen. Det lykkedes fint; vi havde ikke meget at lave, så hver onsdag blev der
dømt O-løb. Det foregik ved at vi blev kørt
et sted hen, og så var der et antal poster og
mål på kasernen og så fyraften.
Jeg ved at vi har startet fra både Dueodde, Hammerknuden og Gudhjem, en post ved rokkestenen og en på toppen af klipperne ved Ekkodalen og så lige en til på toppen af den anden side,
det er noget jeg husker. Nogle få gange var der flybillet hjem på orlov til vinderen, jeg vandt en
enkelt gang.
Så gik der 14 år, og jeg prøvede og havde prøvet gymnastik, håndbold, motocross og skeet
skydning. De sidste 2 ting var rigtigt sjovt, men alt for dyrt.
I 1974 kom vi hjem efter 1½ år i Tanzania og var klar til at starte på noget nyt, og meget belejligt
havde Vinderød OK en annonce i Gulvmåtten hvor de tilbød 3 prøveløb. Det gik fint, jeg blev
medlem og har vel løbet 1-2 løb om ugen siden. Det må blive ca. 3000 løb! Det bedste resultat
er bronze i sprint ved WMOC i Portugal 2008; det var en fin bane der startede med 4 finurlige
poster ved nogle diffuse tætheder, så et stræk gennem en tæthed 2 ad en utydelig sti til en slugt
på bagsiden af en lang bevokset klit, derefter katastrofe til post 6, en lille lavning på samme klit
som nu var bevokset med spredte grønne klatter, ca. 40.sek. tog det for meget, en evighed i
sprint. De næste 4 var sjove byposter, nr. 11 var en blind smøge, her stod en stor kraftig mand
som fyldte det hele så jeg løb nogle skridt forbi, vendte og dansede en tur med manden, fik
stemplet og valset en tur til ca. 15 sek. De sidste 5-6 poster var ren overlevelse, jeg var i mål
som nr. 3, 40 sek. fra guld og 15 fra sølv.
Mit første DM-guld husker jeg med glæde, det var i 1988 i Horserød Hegn. Banen gik rundt om
Gurresø og var ikke vildt spændende. Et DM på Fyn husker jeg, fordi jeg i starten fik udleveret
emit-brik med defekt elastik, og selv om jeg himlede op kunne jeg ikke få den byttet, så jeg løb
og var meget opmærksom på, at jeg hele tiden havde brikken i hånden samtidig med at jeg
passede de normale gøremål på en O-bane dvs. jeg havde ikke tid til min store svaghed, momentvis koncentrationssvigt. I mål nåede jeg at love målpersonalet alle landets ulykker, inden
jeg fandt ud af at jeg havde vundet. Bagefter blev jeg ret flov og har siden passet meget på med
brok.
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Andre gode O-oplevelser er turen til USA i 93, hvor vi troede Carsten var udtaget. Det var han
ikke, men vi så Allan blive mester, det var stort. Turen fra N.Y. var også spændende, Aase og
jeg mistede hurtigt kortkontakt og kom på Manhattan og rundt om Central Park igennem Harlem, hvor Aase fik travlt med at låse dørene, inden vi med hjælp af kompasset kom nordpå. I 95
så vi Carsten få bronze i Tyskland, han sagde bagefter at det sek. han var foran skyldtes de
danske tilskuers jubel i opløbet. Så i 97 var vi i Norge og se drengene vinde stafet, også en stor
dag.
Min værste O-oplevelse, ja der er mange dårlige resultater f.eks. Troldens fodspor i Tisvilde
Hegn for et par år siden, der var en ½ meter sne og midt på banen blev jeg væk, der gik 20 min.
inden jeg fandt mig selv på Vagtbakken med udsigt til den store p-plads. Det skal bare glemmes, men det er ikke let, for der var 2 klubkammerater fra Herlufsholm som havde kroget mig,
og de husker det godt.
Skader har jeg egentligt ikke haft, dog holder en slem skulderskade mig fra at køre MTB-O for
tiden og fra at spille badminton for altid.
Ydesiden
Ovenstående vil jeg kalde for nydedelen af mit O – liv. På ydesiden vil jeg nævne 11 år som
formand for Vinderød OK., 5 år som næstformand i Østkredsen, pt. er jeg med i THOK’s bestyrelse.
Jeg har været hjælper til et hav af arrangementer, et af de tidligste jeg kan huske var et B-løb
fra Bækkebro. Stævnelederen spurgte om jeg ville stå for børne– P? Selvfølgelig svarede jeg
uden at tænke mig om. Da vi nærmede os dagen, fik jeg at vide der var tilmeldt 17 børn, og at
jeg skulle regne med lidt flere på dagen, så fik jeg travlt med at finde et par hjælpere med kompetence i ble og sutteflaske. På dagen underholdt jeg de lidt større børn bl.a. med trillebørsrace,
der var kun en enkelt af de unge mødre, som syntes det var for vildt.
Så var der Stjernestafetten fra halvmånemarken, et udpræget breddearrangement hvor jeg lavede baner. Lidt sent spurgte DOF om vi også ville lave elitebaner. Vi havde tegnet nyt kort, og
det kom som vanligt noget efter sidste øjeblik. Jeg fik set, at en ny ridesti var kommet med, men
ikke at den lå forkert i forhold til en lille lavning med en post, 10 m vest for i stedet for 10 m øst
for. Så var der protest, og damebanen blev annulleret. Jeg skrev bagefter et lille stykke i HegnsNyt, hvor jeg forklarede mit syn på hændelsen, og hvor jeg kaldte eliteløbere for nogle computerhjerner som burde kunne bruge lidt fantasi, og det markante kurvebillede i den åbne skov ved
posten. Stykket blev sakset til O-Posten, og så fik jeg travlt med at trække i land og hælde vand
ud af ørene samtidig med, at jeg stadig mente at fejlen var under bagatelgrænsen. I alt kom det
til at fylde 2 hele sider og nogle af mine meget gode venner sagde at det var godt skrevet, uden
at de dog ville give mig ret.
Senere kom der påskeløb og Sjællands 3 dages sammen med Farum, inden vi i 2004 lavede
EOC + Dansk 3 dages sammen med Farum, Roskilde og H.G. Dan var stævneleder. Det er det
største stævne jeg har været med til, og jo det var hårdt. Vi startede med kval. i Avnstrup, så
kval. sprint på Sankt Hans og bagefter ny stævneplads, hvorfra sprintfinalen gik rundt om Domkirken, så til Grønholt Hegn for mellemdistance, derefter en ”fridag” inden lang på Møns Klint.
Så flyttede vi hele cirkusset til Skjoldnæsholm, hvor der blev løbet stafet, inden det sluttede med
banket i Roskilde. Alt var en stor succes, som det var sjovt at være med til, men det sker jeg har
mareridt og så er det flagstammen jeg drømmer om. Det var en træstamme, hvori der var boret
huller til flagstængerne til nationernes flag, jeg tror der var ca. 30, det var rigtigt flot, men hvor
var det tungt at flytte rundt med.
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I 2007 skulle Østkredsen arrangere NOM på Bornholm. Da der ikke var nogen klubber der havde mod på opgaven, blev Tom Nesgaard (formand for Østkredsen) stævneleder, og Ib Konradsen (kasser i Østkredsen) blev økonomiansvarlig. Nøglepersoner blev håndplukket fra mange
klubber, og her var THOK godt repræsenteret, så blev der fyldt op med folk fra Bornholm og frivillige fra hele Sjælland. Jeg skulle bl.a. stå for stævnepladsen i Paradisbakkerne, og efter en
besigtigelsestur 3 mdr. før følte jeg mig godt rustet. Desværre blev skovparten op til stævnepladsen solgt lige inden løbet, og vi måtte ikke løbe der, så det betød ændring af passage af
stævnepladsen og indløbet til mål. Banelæggeren og jeg mente vi havde klaret udfordringen
OK. Midt på eftermiddagen kom den internationale kontrollant og foreslog en ændring af opløbet, og senere kom speakerne og foreslog en større ændring for at på bedre udsyn. Jeg må lige
nævne, at pladsen lå meget flot, men at tilkørselsforholdene var dårlige, heldigvis havde naboen både traktor og vogn, og da han samtidig var bomstærk og arbejdede hårdt hele dagen, var
han en god hjælp, tak Finn. Ellers husker jeg sprinten i Gudhjem, det var meget flot. Stævnet
gav mod forventning et pænt overskud, så alle hjælperne blev tilbudt gratis deltagelse i Høst
Open nogle mdr. senere, og et lille tilskud til næste års Høst Open.
Jeg bruger en del tid på at rekognoscere vores skove, sammen med for få andre. Kurt eller Morten sørger så for, at der kommer et pænt kort ud af det jeg har lavet. Tisvilde Hegn har jeg været med til at tegne mange gange, dog ikke første gang (respekt for dem der gjorde det), senest
i 2012. Der er 2 områder, som især har voldt kvaler, kortstykke A, hvor kurverne har været ændret ved hver revision. Her tror jeg nu ved god hjælp af Cowi, at det bliver svært at lave meget
bedre. Kortstykke B, som også bliver ændret hver gang, her er der trods Cowi stadig plads til
forbedring.

Kortstykke A

Kortstykke B

Det var lidt om mit lange O-liv, og jeg vil nu give stafetten videre til Peter Wraa.
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Særlige begivenheder
Tirsdag

27. august

Sensommer Cup

Aggebo-Græsted Hegn

Tirsdag

3. september

Sensommer Cup

Høbjerg Hegn

Søndag

8. september

Kredsløb

Frederiksværkskovene

Tirsdag

10. september

Sensommer Cup

Tisvilde Hegn

Lørdag

14. september

DM-stafet

Klinteskoven

Søndag

15. september

DM-lang

Klinteskoven

Lørdag

28. september

Klubtur til DM-hold

Søndag

29. september

DM-hold

Frøslev Plantage

Søndag

13. oktober

Kredsløb

Jonstrup Vang, Lille Hareskov

Søren, Frida og Dagmar ved polarcirklen, jf. side 25-27
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