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UNGDOMSLEDER 
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 4879 7884  tim@falckweber.dk 
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Godhavnsvej 3, 3220 Tisvildeleje 
 4870 9184 
 
BANKFORBINDELSE 
Handelsbanken – Kontonummer: 6301 1641786 
 
E-MAIL OG HJEMMESIDE 
E-mail:o-klubben@tisvilde-hegn-ok.dk 
Hjemmeside: www.tisvildehegnok.dk 
 
 

FACEBOOK 
http://www.facebook.com/#!/groups/2093252958
01436/ 
 
MATERIELDEPOTER 
Frederiksværk: 
Peter og Birgitte Wraa 
Sommervej 4, Asserbo, 3300 Frederiksværk 
 4774 6626. Ring for at få en aftale. 
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Dan Haagerup 
Tågerupvej 15, 3200 Helsinge 
 2636 0066. Ring for at få en aftale. 
 
EDB/SPORT IDENT- OG TØJDEPOT 
Annette A. Hansen 
Ahornvej 56, 3200 Helsinge 
 3026 7412  annahbio@mail.dk 
 
Tisvildeleje: 
Klubhuset, Godhavnsvej 3 
Kun skærme og gamle stativer 
Nøgle lånes hos én fra bestyrelsen. 
 
Efter brug afleveres ALT MATERIEL i pæn or-
den og stand på afhentningsstedet. 
 
TILMELDING OG STARTTIDER 
Tilmelding til åbne løb og starttider (KUN for lø-
bere UDEN Internet) samt tilmelding til løb der 
ikke kan tilmeldes på O-service: 
Aase Neregaard  4772 1640 
 
Bemærk: Frist for sidste tilmelding er kl. 20.00  
2 dage før den frist, der er opgivet som sidste 
tilmeldingsfrist på O-service. 
 
REDAKTION – KLUBBLAD 
Ansvarlig redaktør: 
Svend Mortensen 
Vestskellet 44, 3250 Gilleleje 
 2337 3052  hegnsnyt@live.dk 
 
Øvrige redaktionsmedlemmer: 
Marie Kopp 
Maria Falck Weber 
Thomas Jensen 
Lene Øbro 
Susanne Gjedsig Thomsen 
Jakob Albahn 
 
Fotos: Klubbens medlemmer 
Tryk: Dan Haagerup 
Udbringning: Egon Neregaard 
Udsendelse: Aase Neregaard 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 årets sidste nummer af HegnsNyt. Bestyrelsen indbyder til generalforsamling den 
22. februar, og Tur- og Holdudvalget præsenterer muligheder for overnatning ved påskeløbene 
og forårets weekend med DM-sprint og DM-ultralang. 
 
Der fortælles om arbejdet med at arrangere Skovmarathon og om udbyttet af arrangementet. 
 
Der berettes fra læringsturen til Blekinge og fra årets Halloween-arrangement. Ungdomsarbej-
det i klubben har givet mange flotte resultater, bl.a. er tre løbere udtaget til junioreliten 2014. De 
tre løbere præsenteres. 
 
Iben Valery står for månedens bane. Det er hendes bane fra stafetløbet ved junior-EM. 
 
Egon Neregaard har videregivet HegnsNyt-Stafetten til Peter Wraa, der bl.a. fortæller om speci-
elle oplevelser ved o-løbet Wild West i 1983. 
 
Leif E. Larsen fortæller om en kombineret sol- og o-ferie på Tenerife. Endvidere er der et tanke-
vækkende indlæg om den helbredende skov. 
 
Derudover indeholder bladet femte runde af klubmesterskabet i quiz. Se de 10 nye spørgsmål, 
svarene fra fjerde runde og stillingen efter fjerde runde. 
 
To aktive kræfter i klubben havde sølvbryllup den 31. oktober. Se bagsiden. 
 
Redaktionen takker for mange gode indlæg fra klubbens medlemmer i 2013, og vi ser frem til 
2014. 
 
Glædelig jul og godt nytår! 
 Redaktionen 
 
 

Deadline 
 
HegnsNyt nr. 1/2014   29. januar 
 
Stof til bladet mailes til hegnsnyt@live.dk  
 
 

 

 

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

mailto:hegnsnyt@live.dk
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Indbydelse til generalforsamling 22. februar 
Af bestyrelsen 
 

Tisvilde Hegn OK afholder 
 

Generalforsamling 

 lørdag d. 22. februar 2014 klokken 16.00 i 
Tisvilde Hegn OK’s klubhus 

Godhavnsvej 3 
Tisvilde 

 
 

Program for dagen: 
Løb med samlet start kl. 13.00 og kaffe og kage kl. 15.00 

 
Under kaffen bliver der uddeling af pokaler til klubmestre i nat-o og MTB-O og 

fotograferet, så vi ser gerne, at alle de nye klubmestre er tilstede! 
 
 
Dagsorden 
  

1.    Valg af dirigent 
 
2.    Godkendelse af formandens beretning for 2013 
 
3.    Godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2013 
 
4.    Behandling af indkomne forslag.  

  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 25. januar! 
 
5.    Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent for 2014 
 
6.    Valg af næstformand, sekretær, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant 

a.     Følgende er på valg: 
1.  Formand Dan Haagerup, (ønsker ikke genopstilling) ? opstiller 
2.  Bestyrelsesmedlem  Rolf Valery (genvalgt 2013) 
3.  1 bestyrelsesmedlem (Lena valgt 2013) 
4.  1 bestyrelsesmedlem ? 
5.  Bestyrelsessuppleant ? 
6.  Bestyrelsessuppleant ? 

 
7.    Valg af revisorer og revisorsuppleant 
 Følgende er på valg:  

1. Revisor Bent Larsen og Ole D Jensen  
2. Revisorsuppleant evt. Ole Nielsen 

 
8.    Eventuelt 
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Overnatning ved DM-sprint og DM-ultralang den 26. – 27. april 2014 
Af Jakob Albahn og Jens Hansen 
 

Inden vi ser os om, så hedder sæsonen 2014, og allerede nu er det tid at tænke på overnatning 
til diverse løb vest for Storebælt. 
 
Vi har lagt billet ind på 24 dobbeltrum på Holstebro Kaserne, som ligger på vejen mod sønda-
gens ultralang i Nørlund/Harrild ved Ikast, efter vi har løbet sprint i Lemvig om lørdagen. Vores 
kaserneekspert Jens Hansen har fået KFUM’s Soldaterhjem til at arrangere morgenmad og 
madpakkesmøring fra 6.30-8.30 søndag morgen. Soldaterhjemmet ligger lige uden for hoved-
porten. 
 
Aftensmad lørdag aften bliver ude i byen i Holstebro eller omegn. Skriv gerne eventuelle ønsker 
ved tilmelding, så prøver vi at finde et sted at booke plads. Udgangspunktet er valgmuligheder 
af god mad til rimelige priser. 
 
Pris for overnatning og morgenmad/madpakke: Ca. 250 kr/person. 
 
Tilmelding efter først til maile-princippet til jakob@albahn.dk. 
 
Bestikkelse kan ikke på forhånd afvises. 
 
 
 
 
 

Overnatning ved påskeløbene 2014 
Af Jakob Albahn 
 

Tilmelding haster!!! 
 
Efter en del research er det er foreløbigt bedste bud på overnatning i forbindelse med Påskelø-
bene 17.-19. april 2014 på Sydfyn i ferielejligheder på feriecenter Danland i Fåborg. Beliggen-
hed er fin, mulighed for havudsigt og priserne vist ikke meget over vandrehjemsniveau. 
 
Der er køkken i lejlighederne, men måske kan der arrangeres fællesspisning i restauranten. Det 
undersøges nærmere. Men foreløbigt altså cirka 200-300 kr. pr person,  per nat. Alt efter hvor 
mange, der kan og vil bo sammen. 
 
Der er fire typer lejligheder: 
 
2 vær. (4 pladser) : 2 senge i soverum, 2 i stuen. Pris: 1908 kr (477 kr/v. 4) 
 
2 vær. m. havudsigt (4 pladser): 2 senge i soverum, 2 i stuen. Pris: 2056 kr (514 kr/v.4) 
 
2½ vær. (6 pladser): 2 senge i soverum, 2 i stuen, 2 på hems. Pris: 2112 kr (352 kr/v6 – 
528/v4) 
 
2½ vær. m. havudsigt (6 pladser): 2 senge i soverum, 2 i stuen, 2 på hems. Pris: 2374 kr 
(396kr/6 – 594/v4) 
 
Priserne er for to nætter, torsdag til lørdag. 

mailto:jakob@albahn.dk
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Læs mere www.danland/feriecentre/faaborg 
 
Meld tilbage allerede med dine/jeres ønsker nu, så vi kan komme videre med bestillingen, hvis 
der er interesse for det. Vi har ikke booket endnu, så det haster. 
 
Hvis du synes, det er helt i skoven (ja, altså på den ufede måde), så meld også gerne tilbage. 
Jeg vidste jo ikke, at din tante ejer en af de berømte fynske herregårde med 30 gæsteværelser 
og festsal ;-) 
 
jakob@albahn.dk  (skriv ”Påskeløb” i emnefelt) 
 
 
 
 
 
 

Skovmarathon 2013 
Af Thomas Jensen 
 
Den 3. november afholdt vi sammen med Farum OK Skovmarathon i Store Dyrehave. Løbet har 
efterhånden vokset sig stort. Der var således over 2.500 tilmeldte – hvoraf lidt over 2.100 løbere 
kom til start på dagen.  
 
Med den størrelse arrangementet har fået, kræver det en stor indsats af os alle for at få det til at 
fungere gnidningsløst. Vi var fem i stævneledelsen, der havde en masse arbejde inden arran-
gementet – og vi mønstrede ca. 40 hjælpere fra Tisvilde Hegn OK på dagen. Jeg kan ikke andet 
end at være imponeret over den store indsats, alle I der var med leverede. Jeg har modtaget 
rigtig mange kommentarer fra glade løbere, der har fortalt at hjælperne var søde, smilende og 
hjælpsomme. Det er helt fantastisk, at så mange vil bruge deres sparsomme fritid på at hjælpe 
klubben. Så tak for det til jer alle. 
 
Mandag inden stævnet løb vi ind i en ekstra udfordring. Oktoberstormen lagde en stor del af 
skoven ned – og der var ikke færre end 32 steder, hvor der lå så store træer på tværs, at vi selv 
med motorsav ikke ville kunne rydde dem op uden hjælp fra professionelle folk. Men så er det jo 
helt fantastisk, at Skov- og Naturstyrelsen var så super hjælpsomme, at de fik ryddet op inden 
stævnet. Selvom Tim siger, at det er en del af deres servicekoncept, at de hjælper, der hvor der 
er stævner først, så var det nok ikke helt dårligt at have Tim på holdet, der vidste hvilke tråde 
der skulle trækkes i. 
 
Stævnet blev en stor succes. Motion Danmark har lavet en rigtig flot observatørrapport, som 
man kan læse her: http://www.skovmarathon.dk/observatoerrapport_ls2013.pdf. Hvis du går ind 
på Skovmarathons Facebook side kan du også læse en masse kommentarer fra glade og til-
fredse løbere. Så skal man heller ikke glemme, at løbet har givet over 80.000 kroner til klubkas-
sen. Pengene er ikke øremærket til noget specielt formål – men det giver os mulighed for som 
klub at holde et rigtigt højt aktivitetsniveau – både for ungdommen, eliten, bredden og alle os 
andre. 
 
Jeg håber derfor, at I vil blive ved med at støtte op om dette arrangement. Uden jeres hjælp vil 
det slet ikke kunne fungere. 
 
Så mange tak for i år – lad os gøre det mindst lige så godt næste år.  

http://www.danland/feriecentre/faaborg
mailto:jakob@albahn.dk
http://www.skovmarathon.dk/observatoerrapport_ls2013.pdf
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Tre Tisvilde Hegn løbere i junioreliten 
Af Thomas Jensen 
 
Vi kan i Tisvilde Hegn OK bryste os af, at vi har ikke færre end tre løbere i junior-eliten i 2014. 
Junior-eliten er grundstammen på juniorlandsholdet, og det er første gang vi i klubben har haft 
mere end én løber i junior-eliten. Så det er utrolig flot. Alle tre løbere er kommet i gruppen efter 
rigtig flotte indsatser i 2013 – og alle tre løbere hører til i 17-18 klassen i 2014 – og har således 
3-4 år i juniorklassen endnu. 
 

 
              Amanda  Emil                Nikoline 
 
Amanda Falck Weber 
Amanda var allerede i gruppen i 2013. Hun har i år etableret sig fast på juniorlandsholdet. Til 
junior-VM i Tjekkiet leverede hun en række rigtig flotte præstationer. Især hendes flotte langdi-
stance, hvor hun blev nr. 23 – og ikke mindst hendes forrygende indsats på stafetten, hvor hun 
løb den 6. hurtigste tid på andenturen var imponerende. Det skal også nævnes, at hun blev nr. 
4 til O-ringen, hvilket er en rigtig flot bedrift. 
 
Emil Øbro  
Emil er virkelig rykket i 2013. Hans fysiske niveau har udviklet sig enormt over det seneste år – 
og samtidig er han blevet væsentlig mere stabil teknisk. Han kronede en fantastisk flot sæson 
med en flot sølvmedalje til DM-lang, hvilket resulterede i en udtagelse til JEC. Emil er i en forry-
gende udvikling for tiden. Det bliver spændende at se, hvor meget han kan løfte sig i 2014.  
 
Nikoline Tillingsøe 
Nikoline har haft et rigtigt stærkt år 2013. Hun vandt guld til DM på nat, ultralang og mellem – og 
sølv på sprinten. Oven i dette fik hun en flot bronze til EYOC-stafet (Ungdoms europamester-
skaberne) sammen med Astrid Maag og Josefine Lind.  
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Læringstur til Blekinge 
Af Maria Falck Weber 
 
I efterårsferien var der arrangeret læringstur for ungdom og voksne. Carsten havde skaffet kon-
takt til Ronneby OK, så vi kunne låne deres klubhus og kort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ronnebys klubhus, Karlsnäsgården, er ikke bare et klubhus. I Sverige kaldes det ofte klubgård 
– og det var det virkelig! Et fantastisk hovedhus med stort køkken, spisesal, kontor og toilet i 
stueplan og en 1. sal, jeg slet ikke var oppe at se. Desuden kælder. Til venstre for hovedhuset 
var der to annekser med senge til os alle – i det ene anneks endda også et lille køkken samt toi-
let. En stor bygning med helt nye baderum ligger til den anden side. På den anden side af vejen 
lå en stor lade, som bliver brugt til udstyr. 
 
Ud over selv at bruge klubgården til bl.a. bingo-arrangementer , har klubben også et stort an-
tal kanoer, som man kan leje og fornøje sig med i den skønne sø lige bag ved hovedhuset. 
Karlsnäsgården ligger naturligvis lige op ad en dejlig skov, hvor man finder flere vandreruter 
samt lysløjper. Ydermere er der en stor fodboldbane tilknyttet. 
 
Vi var en god flok af sted - 27 personer fordelt med 14 u-løbere og 13 voksne. 
 
Den forlængede weekend bød på udfordrende baner, kreeret af Carsten, Tim og Rolf i dejligt 
svensk kystterræn.  

 
Den ene dag, 
da der skulle 
løbes i Jär-
navik, gik 
starten midt i 
nogle søde 
køers ind-
hegning – 

det gav an-
ledning til en 
smule uro for 
nogle af vo-
res ellers så seje løbere… men de fleste valgte alligevel at ta-
ge det direkte vejvalg ind forbi køerne. Faktisk blev køerne 
nok mest bange for os. I hvert fald var et par stykker af dem 
kommet til at gå ind i en anden fold og havde så lidt svært ved 
at finde tilbage til tryghed hos resten af gruppen. 
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Den sidste dag skulle der 
løbes sprint i Brunns-
skogan, som er en bynær 
skov/park.  
 
 
 
 

Der var lavet flere små sløjfer 
med fælles start.  
 
 
 
 
 
 

Her fik løberne både ud-
fordringer og meget 
smuk natur – bl.a. var 
der anlagt en Japansk 
Have, hvor vores kære 
banelæggere også hav-
de ”kastet” et par poster 
ind. 
 

 
 
Det var ingen sag at lave mad i det store køkken og de forskellige madhold tryllede da også no-
get dejligt mad frem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opvaskeholdene hyggede sig også – der var jo en dejlig opvaskemaskine  
 
Nogle af pigerne var friske at hoppe i søen – det var nok det skønne efterårsvejr, der lokkede – 
men koldt var det vist. 
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Aftenerne blev brugt på banegennemgang og en masse hygge samt kåring af lejrmestrene. Den 
ene aften blev løberne sat sammen to og to og skulle så fortælle hinanden om vejvalg og tan-
kerne bag. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tak for en dejlig tur til alle deltagerne og en stor tak til Carsten for hans store arbejde med plan-
lægning m.m. 
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Halloween i THOK 2013 
Af Maria Falck Weber 
 
 

 
 
 

Igen i år arrangerede vi Halloween for u-løberne. Lige som sidste år foregik det i DUI-huset i 
Frederiksværk. I år havde der heldigvis ikke været nogen mus på spil, inden vi kom  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Til gengæld havde der været en masse hunde udenfor, hvilket sås på en masse efterladenska-
ber… men så er det jo godt, man selv er hundeejer og har det rette udstyr med til fjernelse af 
disse, så området blev mere sikkert at betræde med o-sko  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lasse havde lavet en retningsskift-bane med SI samt en sprintbane i det åbne område ved hu-
set. Der blev løbet godt til med indbyrdes fighter og de store piger var flinke til at hjælpe de yng-
re børn. 
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Efter denne opvarmning var det tid til at løbe i skoven. Også her havde Las-
se lavet baner – der var flere sløjfer at gå ombord i. Da alle havde løbet, var 
det tid til at komme ind i varmen og spise sin medbragte frokost, hvorefter 
der blev budt på varm kakao med flødeskum – og ikke mindst græskarud-
skæring.  
 
Der blev kreeret flotte og fantasifulde udskæringer – enten fra skabelon eller 
frit fra fantasien. 
 
Endnu en dejlig dag i skønt efterårsvejr. 
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Månedens bane: JEC-stafet 2013 
Af Iben Valery 
 
I starten af oktober var jeg så heldig at komme med til årets JEC i Frankrig. Jeg var reserve, og 
da Miri desværre meldte afbud pga. skade, var det til mit held, for det betød at jeg fik en plads 
på holdet. Vi boede oppe i bjergene, og løb i 1200-1400 meters højde alle dage. Det var et su-
per fedt og anderledes terræn, hvor man virkelig kunne få brugt alt det, vi har lært til de mange 
tirsdags træninger! Der var hård konkurrence alle dage, da det jo er de bedste fra Europa, man 
er oppe i mod, så jeg havde fra start af sagt til mig selv, at jeg ville gå efter at få en god oplevel-
se ud af turen, i stedet for at sætte mig op til medalje, da jeg stadig var inde i et skadesforløb 
med mit knæ. 
 
Vi havde sprint om fredagen, lang om lørdagen og stafet om søndagen. Jeg har valgt at gen-
nemgå mit løb til stafetten, fordi det er det løb jeg er mest tilfreds med, jeg lavede ingen store 
fejl fordi jeg havde lært af terrænet de andre dage. Jeg skulle lige finde ud af hvilken teknik der 
krævedes i det franske, og var fokuseret på stafetten med hvordan jeg ville løbe mit løb. 
 
Jeg løb 2. tur på 3. holdet og var på hold med en englænder som løb 1. tur og Maja Brinch fra 
FIF som løb 3. tur. 
 
Til træningerne de andre dage fandt man hurtigt ud af, hvad der var vigtigt i det terræn, som vi 
skulle løbe i. De små tætheder og lysninger var tit meget diffuse og utydelige, så dem skulle 
man ikke orientere efter. Det vigtigste var at få planlagt hele strækket og finde et attackpoint, så 
man kunne komme så tæt på posten som muligt. 
 
Jeg har valgt at gennemgå de stræk jeg synes der var mest spændende og krævede mest plæ-
nlægning. 
 
Banen startede hårdt op ad bakke og jeg kunne mærke at jeg lige skulle i gang. Jeg kendte det 
område fra dagen før og følte mig måske lidt for sikker, for jeg bommer nogle sekunder til post 
1. Et godt eksempel på strækplanlægning laver jeg til post 3. Jeg havde sagt til mig selv at jeg 
skulle stoppe et par sekunder op ved hver post og planlægge mit stræk inden jeg løb videre. 
Hvis jeg skulle løbe lige på, ville jeg komme igennem meget underskov, og ville være nødt til at 
læse på de utydelige tætheder. Der ville derfor være stor sandsynlighed for at bomme, fordi jeg 
ikke ville vide hvor langt jeg var kommet, og postens definition er en kolbotten, som tit er en 
utydelig ting i skovbunden. Jeg valgte derfor at løbe langs kurven og ud til det gule område og 
videre af stien, hvorefter jeg drejer ned ad hugningen, som fører mig næsten direkte ned i po-
sten. På den måde skal jeg løbe næsten uden at orientere på små detaljer, og jeg får heller in-
gen højdekurver. 
 
Jeg havde erfaret at det var svært at løbe et helt stræk på kurven, men til post 4 virkede det 
som det optimale vejvalg, for alternativet var at jeg fik en del højdekurver ved at løbe op til stien 
til venstre. Min plan var derfor bare at følge kurven og ramme stien, og derfra søge ind til po-
sten. 
 
Jeg var stort set alene i skoven og havde ingen til at presse mig eller gøre mig ukoncentreret, 
så at jeg var fokuseret og havde styr på mine velvalg var altafgørende. Jeg stopper ved hver 
post op for at planlægge mit stræk. Ved post 5 ser jeg stien til højre som det optimale vejvalg, 
og jeg får kun ca. 3 højdekurver, og løber på sti en stor del af vejen. Mit attackpoint er der hvor 
stien deler sig, og jeg kan stort set løbe direkte ned i posten. 
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Når man så kommer hjem fra turen og bagefter ser strækket, kan man nogen gange sige til sig 
selv, hvorfor så det andet vejvalg der måske virker mere oplagt, fordi til post 6 er der nok mange 
der med det samme vil se stien oppe til venstre. Men hvis man ude på banen har besluttet sig 
for et vejvalg, og er løbet af sted, er det vigtigt at man ikke ombestemmer sig undervejs, da det 
ofte ikke kan betale sig hvis man løber et vejvalg halvhjertet. 
 
Post 11 ser umiddelbart svær ud fordi vi fra lang havde erfaret at de stenede områder var nær-
mest umuligt at løbe i, men fordi jeg havde mit attackpoint som var enden stien, skulle jeg derfra 
bare søge op til toppen af bakken og fik på den måde posten. 
 
Jeg tror at den post jeg taber mest på er min post 12. Lidt nord for posten er der et område med 
sten og lysning som ligner præcis det hvor posten skal ligge, så jeg laver en parallelfejl og tror 
at jeg er det rigtige sted, men finder hurtigt ud af det. 
 
Post 13 var lidt svær på den måde at jeg ikke har helt styr på hvor jeg ligger højdemæssigt når 
jeg kommer ud af det grønne område og leder derfor lidt for lang oppe, men jeg ville hellere lig-
ge for højt oppe, i stedet for at tabe højde og skal løbe op igen. 
 
Jeg synes det var et vellykket løb fordi jeg gennemførte de ting som jeg havde planlagt inden 
jeg løb ud og derfor laver jeg ingen store fejl. Jeg planlægger mit stræk ved hver post og jeg 
finder et attackpoint som jeg angriber posten fra. 
 
Mit hold slog faktisk vores 2. hold og blev nr 23   
 
Det var en super fed tur til Frankrig og jeg håber på mange ture endnu med juniorlandsholdet! 
 
 

 
 
  



Tisvilde Hegn OK                                   HegnsNyt nr. 6/2013, december 2013  
 

 
16 

HegnsNyt-Stafetten: Peter Wraa 

 
 

 
Alder 61 år 
 
Jeg startede med at løbe O-løb da jeg var 
18-19 år. Det var min far som tog mig med 
til nogle træningsløb i Tisvilde Hegn som 
Vinderød OK stod for.  
 
Det gik nu ikke særligt godt første gang. 
Jeg husker at vi løb forkert adskillige gan-
ge.  
 
Så blev jeg medlem af Vinderød OK, men 
jeg løb kun engang imellem. 

 
 
Så kom jeg ind til Civilforsvaret. Der løb vi et par O-løb, men der var ikke nogle, der gjorde me-
get væsen af sig af frygt for at blive udtaget til befalingsmandsskolen. Da dette var overstået, 
begyndte folk at vise hvad de kunne. Der skulle udtages 4 deltagere til DM i Terrænsport. Ter-
rænsport bestod af 5 discipliner, hvoraf den ene var O-løb.  Det viste sig nu at bl.a. Karsten S. 
Jørgensen fra O-klubben SG løb på landsholdet. Det blev besluttet at 2 andre fra holdet og jeg 
skulle følge efter ham til O-løbet. Vi vandt, men vi blev efterfølgende disket, for det viste sig at 
der ikke måtte være A-løbere i gruppen, og vi stillede op i C-klassen. Vi fik dog 3 dage fri for 
tjeneste, da vi kom tilbage til kasernen.  Den oplevelse, de efterfølgende O-løb med ham og at 
se hvordan et løb kunne løbes, gjorde at jeg nu fik mere mod på O-løb. 
 
Jeg har aldrig været rigtigt skadet af O-løb, højst trådt forkert og måtte lunte hjem. Men desvær-
re er jeg rigtig mange gange blevet syg af migræne efter et løb, og hvor Birgitte eller andre har 
måttet køre mig hjem fra Jylland, da jeg ikke selv var i stand til det. 
 
3 bedste resultater: Jeg har aldrig opnået de store resultater, men jeg har altid været glad for at 
løbe natløb. Jeg blev nr. 4 i H 21 i 1980 i Guldborgland. Keld Johnsen blev i øvrigt nr. 3. I 1985 i 
H35 blev jeg nr. 3 i Gribskov, og jeg har vundet forskellige medaljer til DM-stafet, når jeg var 
heldig at komme på holdet. 
 
Bedste O-oplevelse: Der har været mange gode oplevelser. Først med mine forældre og sø-
skende på O-ferie i udlandet og siden med min egen familie. Det var dejligt at se sine børn løbe 
godt og synes at det er sjovt at løbe O-løb. 
 
Værste O-oplevelse: Jeg har hverken løbet super godt eller helt ud i skoven. Jeg har altid ligget 
i midten af resultatlisten. Men jeg husker specielt Wild West (et løb på gamle sort-hvid kort 1-
20.000 målebordsblad) i 1983 i Ulfborg Plantage. Den gang løb man med de gamle natlamper 
som kun lyste med 4 watt. (Til jer der ikke ved hvor meget det er, så er det ikke ret meget.) For 
ren information deltog yderligere fra klubben: Egon Neregaard, Morten Ebbensgaard og Niels 
Landsperg. Da vi stod ved starten fik vi at vide, at store områder var oversvømmet og at vi skul-
le holde os fra andre særlige områder. Starten gik kl 1.00 om natten som det altid gør ved dette 
løb. Jeg skulle ud på en tur, som var 26 km. Selvom vi havde fået disse informationer, endte vi 
stadig med vand til livet, kravlede i gennem troldeskovsagtige områder med en udsigt til mere 
vand og krat. Det positive ved det var at jeg aldrig var alene, da der havde været fælles start og 

Oktober nr. 4/08 
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jeg var endte i en gruppe på 10 løbere. Vi var snart godt trætte af at løbe op på høje, da halvde-
len af vores poster lå på højtoppe. Ved post 21 have vi brugt mange minutter på at fare op og 
ned af forskellige høje i området for at finde posten. Vi løb lidt videre og mødte endnu en høj, 
men ingen af os orkede at tjekke om posten var på toppen. Så tilbød en løber at løbe op og 
tjekke om posten var på toppen, mod at vi andre blev hvor vi var og ikke forsatte uden ham (po-
sten var heller ikke på denne høj). Da gruppen når andensidste post begyndte jeg at sakke 
bagud og resten af gruppen forsvandt. Lige pludselig kunne jeg se toget (gruppen) komme til-
bage imod mig og dreje 25 meter før de nåede mig. Det resulterede i at jeg endte sammen med 
de forreste i toget og endte med at blive nr. 14 ud af 159 gennemførende løbere, med en tid på 
5 timer og 34 minutter. 
 
 

 
 

Billedet viser mig sammen med Jonathan, Amalie og mine tvillinger Simone og Mathias. Det 
blev taget til fransk 5-dags i 1999. 
O-posten trykte følgende om dette billede. 
Hele familien var med hver dag, stor som lille. En løbsdag kunne godt blive lang, når man skulle 
vente på at alle kom hjem fra skoven. Men så er det godt at få læst en lille historie til at fordrive 
ventetiden med. 
 
 
HegnsNyt-Stafetten gives videre til Ole Galle, som ikke har løbet så længe for klubben. 
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Sol O-ferie på Tenerife 
Af Leif E. Larsen 

Jeg skal ikke nævne noget om O-løb et sted hvor der er varme, før Annettes Rejsebureau har 
undersøgt mulighederne for at komme af sted. På den internationale kalender var der mulighed 
for at deltage i et lokalt løb med ca. 100 deltagere og tilmelding på dagen, den 17. november. 
Rejsebureauet havde hurtigt en plan klar fra den 14. til 24. november, så jeg kunne nå Nat 
Cupperne den 13. og 26. november. 

Vel ankommet til Tenerife og fået vores Ford Fiesta fra Goldcar, gik turen nordpå ad motorvejen 
til vores Hotel Teide Mar i Puerto de la Cruz. Fredag kørte vil til Santa Cruz for at hente de træ-
ningskort, som jeg havde bestilt. De var dog ikke blevet afleveret til afhentningsstedet, så det 
blev aftalt at jeg først fik dem om søndagen til løbet, men jeg fandt så ud af hvor stævnepladsen 
var til løbet. 

Strandtur i stedet for træning, på øens bedste sandstrand, San Andres. Lørdag var dømt turist 
tur, først til Icod de los Vinos for at se et meget gammelt træ, kaldet Drageblodstræet.  

 

Drageblodstræet 

Derefter gik vi en tur op igennem hovedgaden, hvor veteranbilklubben havde udstillet deres kle-
nodier. Efter det kulturelle ville vi helt ud vestpå, men blev 5 km før stoppet af nogle vejarbejde-
re. Vi kørte lidt rundt, inden vi kørte sydpå til Los Gigantes. Det tog ca. 1½ time at køre de 40 
km ad snoede bjergveje, men så var det også sol resten af dagen på en lækker strand. 

Søndag var O-løbsdag, det var også gråvejr. Der var fri start mellem kl. 10 og 12, vi var der i 
god tid, det blæste og regnede, og stævnepladsen, Las Lagunetas, lå i 1500 m. højde. 
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Stævnepladsen 

Jeg fik købt mine træningskort, og da jeg skulle vælge en bane var den længste kun 5,8 km 
med 225 m stigning, så jeg tog elitebanen med 23 poster, uvidende om hvor svært det var, og 
at kortet ikke helt var som de danske normer. Det var regnvejr, så briller er ikke det bedste, slet 
ikke når skoven er tæt (mørkegrøn). Post 1 og 2 gik fint, 3’eren sad oppe på et stup, ledte nede 
indtil jeg så definitionen, post 4 flad slugt, løb rundt i samme område længe, da en lokal løber 
fortalte at en bestemt slags vandrestier ikke var med på kortet? De næste poster går nogenlun-
de, men post 10, en stiende i tæthed 3, 200 m fra sidste sikre udgangspunkt med 80 meters 
stigning, tog 19 min at finde. Jeg havde nu været i skoven 80 min og kun løbet 3 km. Min ven 
fra post 4 møder jeg ved post 7-9-10-11-12-13. Fra post 11 til mål laver jeg ikke flere fejl og 
kommer i mål efter 2 t. og 5 min godt træt og våd, og min løbeven kommer ind et stykke tid efter 
mig. Jeg regnede med en tid omkring 90 min, så Annette sad og frøs i bilen. Der blev ikke lavet 
resultater på dagen, så vi kørte videre til Guimar for at se nogle pyramider. Vi købte den store 
pakke for at se Thor Heyerdahl og Galapos udstillingen, men det var ikke pengene værd. Vi 
skulle have nøjedes med at gå rundt og se på stenbunkerne. 

Tirsdag var jeg oppe og træne i Las Raices, det var et godt område, hvor jeg løb ca. 4 km på 50 
min. Derefter kørte vi sydpå til Los Christianos, men efter et par timer slap solen op, og vi kørte 
videre vestpå til Playa de San Juan. Efter et par timer her var solen ved at gå ned, så vi måtte 
hjemover. Vi kørte op over bjerget forbi vulkanen Teide, det var er flot syn i solnedgangen (se 
foto på næste side). 

Onsdag morgen startede med flot solskin og vi kunne se Teide fra vores altan mens vi spiste 
morgenmad, desværre var der kommet skyer ned fra bjergene da vi skulle ud og ligge ved poo-
len. Det blev en tur til vulkanen i håb om at det var bedre vejr deroppe. Det kom vi ikke til at for-
tryde. Efter en times kørsel op igennem regnskyerne kom solen frem i 2000 meters højde, og vi 
fik en skøn tur med liften op til udsigtspunktet i 2,5 km højde. De sidste 250 m op kunne man 
kun gå op hvis man havde købt et adgangskort. Landskabet på og omkring vulkanen er helt 
unikt med mange variationer, klipper, ørken, lav bevoksning, fyrretræer stående imellem lava-
blokke. 
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Vulkanen Teide i solnedgang 

Torsdag morgen så det ud til poolvejr, så Annette valgte sol og jeg løb. Jeg kørte op til Las La-
gunetas og løb på deres faste poster på den vestlige del af det kort som blev brugt om sønda-
gen. Her stemte kort og terræn bedre overens, og jeg fandt 7 afmærkningspinde ud af de 27 
poster jeg var ved på den 7 km lange bane. Det kunne se ud som om deres afmærkninger hav-
de svært ved at få lov at stå fred, der var mange svampeplukkere i skoven, og der blev kørt 
meget mountainbike i området. 

Fredag blev der også dømt sol, men jeg var heldig at der sidst på dagen blev overskyet, så jeg 
fik lokket Annette med op i den nordlige nationalpark, Anaga. Vi kørte ud ad nogle små veje i 
noget der lignede regnskov, og i tilfælde af modkørende måtte man kante sig forbi hinanden. 
Det er underligt, at der efter at man har kørt 20 km ud ad en blind vej ligger en lille by med sko-
le, kirke, og en restaurant. 

Aftensmåltiderne blev indtaget på de lokale restauranter, først omkring hotellet, senere blev det 
nede i centrum af byen ved havnepromenaden, problemet var bare at der var 250 trappetrin op 
til vores gade, men det klarede Annette flot, Det var utroligt at side udendørs i november og spi-
se aftensmad. En af de første aftener sad vi på afsats ca. 200 m over vandet og spiste og kun-
ne kigge ned på havnepromenaden. 

Vi havde 10 gode dage, der blev tilføjet farve til kroppen, jeg fik løbet 3 ture i nyt terræn, og vi 
fik næsten set hele øen på vores køreture og hyggede os om aftenen med god mad og et glas 
vin. 
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Den helbredende skov 
Af Marie Kopp 

 

Det er jo sundt at løbe orienteringsløb. Sundt for hjerte og hjerne, fordi vi bliver udfordret både 

fysisk og mentalt. Men flere og flere forskere har efterhånden påvist, at skoven også har en dy-

bere sundhedsfremmende virkning for os. Det er simpelthen helbredende for sindet at opholde 

sig i skoven og se på dens linjer. 

Amerikanske forskere mener, at vi har to typer opmærksomhed – en rettet og en spontan. Den 

første kræver energi og koncentration. Den bruger vi i byerne, hvorimod den spontane op-

mærksomhed er mindre krævende og i brug i naturen – hvor hjernen kan slappe af og restituere 

sig. 

Moderne arbejdspladser giver en mental træthed på grund af det store informationsflow, vi hele 

tiden skal navigere i. Men når man går eller løber i naturen, er man langt væk fra dette bombar-

dement af sanserne, og det har en stor rekreativ effekt. 

Børnene 

Nutidens børn kommer halvt så meget ud i naturen som deres bedsteforældre, siger forskerne. 

Børnene vælger nemlig ofte leg med digitale medier frem for en tur ud i det fri. Hvis børn ikke er 

nok ude i naturen, medfører det ifølge nogle hjerneforskere, at de lider af noget, der minder om 

kronisk jetlag. 

Børn er på hele tiden. Naturen derimod kalder med sin uforudsigelighed på børns åbne og 

spontane opmærksomhed. Det er netop her, de kan – og bør – lade batterierne op og stresse 

af. Før i tiden var det at koble af noget godt. I dag er det nærmest lidt utjekket at være koblet af. 

Man skal være koblet op konstant, og det er ikke sundt. 
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Børnenes sanser bliver understimuleret, og kreativiteten i den højre hjernedel bliver sjældent 

vakt, når naturen bliver valgt fra og computerspillet til. Venstre hjernehalvdel er den analytiske 

side, og det er den, der primært bliver brugt, når vi er inden døre eller går i en by. Her er det 

de lineære strukturer, der gælder – i form af veje, bygninger og vægge. Naturen derimod er 

knopret, bakket og har et væld af farver, der kræver, at børnene bruger deres kreative sider og 

sanser og begynder at tænke i helheder. Derfor er den god for børns udvikling og er ligefrem 

sundhedsfremmende. 

 

Skoven kan levere bivirkningsfri medicin 

Nogle forskere mener, at vi i løbet af en brøkdel af et sekund vurderer omgivelser ud fra et over-

levelsesmæssigt synspunkt. Naturlige omgivelser vurderes instinktivt som trygge. Blodtryk, 

stresshormonniveau og muskelspændinger falder. Det modsatte sker i byer. 

En forsker kalder fænomenet for naturens åbne tiltale. Naturen har ingen intention med os eller 

nogen iboende mening. Alligevel er den fuld af udtryk. Det betyder, at man i naturen kan være, 

som man nu engang er. Den er et rum, man kan tolke sig ind i. 

Store undersøgelser i Danmark har vist, at skovgæsterne mere end noget andet ønsker at op-

leve stilhed i skoven. Stilhed, natur og dyr. Ikke lastbiler og træer på snorlige rækker. Folk er 

heller ikke meget for, at man fælder store områder på en gang. Det forstyrrer billedet af skoven 

som noget stabilt i en foranderlig verden. Det handler om vores følelser. Og statsskovene har 

indrettet sig efter kunderne – og efter krav om biodiversitet og bæredygtighed. Ingen sprøjte-

midler, flere gamle træer, mindre dræning, mere økologi og områder med urørt skov har igen-

nem de seneste 20 år især gjort statens skove vildere og mere varierede. Nu dyrker statens 

skovfogeder natur frem for produktionstræ. 

Og det kan også orienteringsløberne jo have glæde af.  
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Klubmesterskaber i quiz, 5. runde 
Af Maria Falck Weber og Thomas Jensen 
 
Vi åbner hermed for femte runde af klubmesterskabet i quiz. Deadline for besvarelse er den da-
gen inden klubfesten. Til klubfesten vil der være en finale – hvor det er muligt at score ekstra 
mange point – så intet er afgjort endnu.  
 
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 lukke 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 hjemmeside www.tisvildehegnok.dk  
 
 
Spørgsmål 1: 
Hvilket år blev dette billede taget – og hvem der de seje THOK medaljører? 
 

 
 
  

mailto:thomas_paa_vulkaner@hotmail.com
http://www.tisvildehegnok.dk/
http://www.tisvildehegnok.dk/
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Spørgsmål 2 
Tisvilde Hegn OK vandt Spring Cup efter en forrygende sidstetur af Carsten Jørgensen. Hvilket 
år skete det? 
 

 
 
 
Spørgsmål 3 
Hvem tænker vi på? 

- 48 år ung 

- Bestyrer af THOK’s tøjlager 

- Miss tidstagning 

 
Spørgsmål 4 
Her ses Tim til indvielsen af Rend og Hop. Hvilket år var det? 
 

 
 
 
Spørgsmål 5 
Hvilke af THOKs medlemmer gennem tiderne har været verdensmester i orientering i senior-
klassen (tæller også selvom de ikke var medlem af THOK, da de vandt titlen)? 
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Spørgsmål 6 
Hvilken familie tænker vi på? 

- 4 personer 
- Faderen er en forrygende 10-mila kok  
- Moderen uundværlig del af pr-, blad- og webudvalg  
- Sønnen har haft et forrygende år kronet med udtagelse til JEC 
- Datteren vandt sølv til DM-stafet i år 

 
Spørgsmål 7 
I hvilket land ligger denne skov, hvor Amanda løb en helt forrygende 2. tur? 
 

 
 
 
Spørgsmål 8 
Det blev til to danske medaljer til junior-VM i 2013. Hvem var de to dygtige medaljører? 
 
 
Spørgsmål 9 
Hvad er navnet på THOKs legendariske fysiske og sjove torsdagstræning? 
 
 
Spørgsmål 10 
Hvor mange deltagere var tilmeldt til Heino Fall Race i 2013? 
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Svarene på seneste rundes spørgsmål: 

 1: 1993 - Allan Mogensen 

 2: 1974 - Mona Nørgaard 

 3: Iben Kuhrt Valery 

 4: Jakob Schøier Kovsted, Zophie B. Sørensen, Hans Andersen, Toke Tillingsøe  

 5: 16 udvalg (+ økonomi, tilmelding og webredaktionen) 

 6: Familien Øbro 

 7: Danmark 

 8: Jamie Stevenson 

 9: Guld: 23, Sølv: 11, Bronze: 15 

 10: Furuboda, Åhus, Sverige 

 

Stillingen: 

Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Samlet 

Tim Falck Weber 22 22 22 22 88 

Jonas Falck Weber 22 22 22 22 88 

Aase og Egon 15 22 22 22 81 

Svend Mortensen 15 18 18 18 69 

Lasse Falck Weber 22 22 0 22 66 

Iben Valery 18 22 0 22 62 

Rolf Valery 18 22 0 22 62 

Fam. Bregensøe 18 22 18 0 58 

Lena Wraa 15 22 0 0 37 

Jakob Landsperg 0 22 0 0 22 

Bertram Kopp Stannum 18 0 0 0 18 

Ida Øbro 18 0 0 0 18 

 
 
 
 
 
 
  



Tisvilde Hegn OK                                   HegnsNyt nr. 6/2013, december 2013  
 

 
28 

Særlige begivenheder 
 
Søndag 15. december Julecross og julehygge            Tisvilde Hegn og klubhuset 
 
Søndag 5. januar Nytårsstafet   Kongsøre Skov 
 
Lørdag 22. februar Generalforsamling  Klubhuset 
 
 
 
 
 

 
 

Maria og Tim Falck Weber havde sølvbryllup den 31. oktober 
Stort til lykke 
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