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BESTYRELSE 
 
Formand: 
Svend Mortensen 
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 2337 3052  hegnsnyt@live.dk 
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Præstemosevej 36, 3480 Fredensborg 
 5381 2401  tim@falckweber.dk 
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Bokildevej 15, 3370 Melby 
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Rolf Valery 
Lundehøj 30, 3210 Vejby 
 2091 6149  rolf.valery@mail.dk 
 
Jesper Kracht 
Gl. Frederiksborgvej 25D, 3200 Helsinge 
 5115 7303  kracht@privat.dk 
 
Finn Bregensøe 
By-Lyngen 54, 3230 Græsted 
 3082 2922  barmie@mail.dk 
 
 
ELITELEDER OG TALENTTRÆNER 
Tim Falck Weber 
Præstemosevej 36, 3480 Fredensborg 
 5381 2401  tim@falckweber.dk 
 
UNGDOMSLEDER 
Rolf Valery 
Lundehøj 30, 3210 Vejby 
 2091 6149  rolf.valery@mail.dk 
 
KLUBHUS 
Godhavnsvej 3B, 3220 Tisvildeleje 
 
BANKFORBINDELSE 
Handelsbanken – Kontonummer: 6301 1641786 
 
HJEMMESIDE OG CVR 
Hjemmeside: www.tisvildehegnok.dk 
CVR: 30379675 
 
 
 

FACEBOOK 
Side: www.facebook.com/tisvildehegnok 
Gruppe: 
www.facebook.com/groups/209325295801436/ 
 
MATERIELDEPOTER 
Frederiksværk: 
Peter og Birgitte Wraa 
Sommervej 4, Asserbo, 3300 Frederiksværk 
 4774 6626. Ring for at få en aftale. 
 
Helsinge: 
Dan Haagerup 
Tågerupvej 15, 3200 Helsinge 
 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 3B 
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 
Ea Bregensøe 
 
Fotos: Klubbens medlemmer 
Tryk: Dan Haagerup 
Udbringning: Egon Neregaard 
Udsendelse: Aase Neregaard 
 

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
http://www.facebook.com/groups/
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Klubben byder velkommen til 
 
 
 Tonni Leth Kristensen 
 Mathias Rosenkjær Kristensen 
 Nadia Larsen 
 Søren Larsen 
 Emma Larsen 
 Dicte Andersen (kun internationalt) 
 Lucia Holck 
 Jens Rane Holck 
 Anders Bjerregaard Christensen 
 Iben Thrane Christensen 
 Milla Harrishøj Nørskov 
 Mikkel Seiling 
 

 
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 sensommernummeret af HegnsNyt. 
 
Læs om klubbens nye depotbygning, der er godt på vej, og hvor der er styr på økonomien. 
 
Se reportagen fra klubbens 25 års jubilæumsfest, der havde fint fremmøde og mange festlige 
indslag.  
 
Læs endvidere om klubmesterskaberne og om THOK-løbernes præstationer ved senior-VM og 
junior-VM.  
 
Lasse Falck Weber har videregivet HegnsNyt-Stafetten til Carl Emil Schøier Kovsted. Bemærk, 
at Carl Emil fik en dårlig oplevelse i sit allerførste rigtige o-løb, fordi han var tilmeldt på en for 
svær bane. Men han er heldigvis vendt stærkt tilbage. 
 
Carl Emil fortæller også om et af sine løb ved årets junior-VM, og Lene Øbro beretter fra famili-
ens sommertur til O-ringen. 
 
Se indbydelserne til overnatning ved DM-hold og klubtur til Madrid. 
 
Bemærk endvidere opfordringer til bakke op om klubbens Facebook-side og til at komme med 
kommentarer om klubbens nye struktur. 
 
Klubbens største opgave i 2018 er arrangementet af veteran-VM, WMOC. Der er brug for rigtig 
mange medhjælpere til større og mindre opgaver. Bliv inspireret af indlægget og kontakt 
THOK’s mandskabskoordinator, Inger Kirkegaard. 
 
God efterårssæson! 
 Redaktionen 
 
 
 
 

Deadlines 
 
HegnsNyt nr. 5/2017   16. oktober 
HegnsNyt nr. 6/2017   27. november 
 
Stof til bladet mailes til hegnsnyt@live.dk  
 
 
 
 

 
 
  

mailto:hegnsnyt@live.dk
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Depotbyggeriet 
Af Svend Mortensen 
 

Der er fuld gang i byggeriet af THOK’s nye depotbygning ved klubhuset, og der blev afholdt rej-
segilde den 18. august. 
 

 
 
Bygningen omfatter to containere og en mellembygning med fælles tagkonstruktion og træbe-
klædte vægge, også udvendigt på containerne, så det hele kommer til at fremtræde som én stor 
træbygning på 69 kvadratmeter. I mellembygningen kommer der en port, så man kan køre en 
trailer derind i forbindelse med af- og pålæsning af materiel. Der bliver adgang til loftsrummet 
via en lem i gavlen ud mod jernbanen. 
 
Byggearbejdet udføres af tømrerfirmaet Jacob Randskov ApS fra Liseleje, og de forventer at 
være færdige med arbejdet omkring den 10. september. 
 
Derefter mangler maling af bygningen udvendigt og lægning af fliser på gulvet i mellembygnin-
gen. Det arbejde skal udføres af THOK’s egne medlemmer. 
 
Gribskov Kommune har netop i 2017 en pulje på 1,5 mio. kr. til anlægsprojekter på idrætsom- 
rådet, og det er lykkedes for THOK at få tilskud på hele 310.000 kr. fra den pulje. Stor tak til 
kommunen for det. 
 
Det betyder, at økonomien i projektet hænger sammen, således at det hele ser ud til at kunne 
udføres for den nettoudgift på ca. 52.000 kr., der er afsat i THOK’s vedtagne budget for 2017. 
 
Stor tak til Niels Landsperg for projektarbejde og byggestyring.  
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THOK blev 25 år – hip hip hurra og så det laaaaaaaage 
Af Lene Øbro 
 

Fredag den 23.06 holdt THOK 25 års jubilæumsfest og omkring 60 mødte op og var med til at 
fejre dagen. 
 
Aftenen bød på en dejlig middag og masser af drikkevarer som klubben gav i anledning af jubi-
læet. Jubilæumskage var der selvfølgelig også lavet til anledningen. 
 
 
Maria og Ea var med i festudvalget og sørgede for super god og sjov underholdning med quiz-
zer og andet sjov og ballade. 
 
 
I løbet af aftenen blev klubmestrene også hædret. 
 
En dejlig aften med godt humør og glade mennesker – tak til arrangørerne for denne flotte fest. 
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Foto af alle de fremmødte inden mørkets frembrud 
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Klubmesterskaber 2017 
Af Svend Mortensen 
 

Årets klubmesterskaber blev som sædvanlig afholdt i juni måned. I år fandt løbene sted i Son-
nerup Skov, Lyngby Skov og Asserbo Plantage. 

Tak til banelæggerne Klaus Olsen (2 gange) og Niels Landsperg. Og tak til de uundværlige 
medhjælpere Dan Haagerup og Annette A. Hansen. 

Efter sidste løb afholdt klubben jubilæumsfest i klubhuset, hvor klubmestrene blev fejret. 

Klubmestre blev: 

Herre 1, lang svær Jesper David Jensen 
Herre 2, mellemlang svær Oscar David Jensen 
Herre 3, kort svær Steffen Hoelstad 
Herre 4, mellemsvær Tobias Olloz 
Dame 1, lang svær Ida Øbro 
Dame 2, mellemlang svær Lena Wraa 
Dame 3, kort svær Xenia Bregensøe 
Dame 4, mellemsvær Lene Øbro 
Voksen, let Christina Lyng Andersen 
Ungdom, let Martha Kaas Nielsen 
Begynder Mathias Rosenkjær 

Stort til lykke til alle mestrene. 
 
 

 
Her ses Lene, Lena, Oscar, Jesper, Ida, Xenia og Christina. 

De øvrige mestre var ikke til stede, da billedet blev taget. 
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Tilmelding til Tim på mail tim@falckweber.dk  
hurtigst muligt og allersenest 1. september. 
 
Den 21. august var der tilmeldt 42 personer. 
  

mailto:tim@falckweber.dk
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Overnatning ved DM-hold 
Af Svend Mortensen 
 
Årets DM-finale for klubhold foregår søndag den 24. september i Finderup Øvelsesterræn og 
Morville Plantage vest for Viborg. 
 
THOK har booket et antal pladser til overnatning i Brande til natten mellem den 23. og 24. sep-
tember, så vi kan være klar til finaleløbet. I takt med behovet booker klubben et yderligere antal 
pladser i Midtjylland. 
 
Klubben betaler for overnatningen, og som sædvanlig ved divisionsmatcher betaler klubben og-
så startafgifterne. 
 
Tilmelding til overnatning sker til Lena på lenawraahansen@gmail.com. 
Tilmelding til løbet sker i O-service. Du opfordres til at tilmelde dig allerede nu. 
 
DM-finalen foregår blot 1 uge efter årets anden runde i 1. division øst. I første runde besejrede 
vi både Søllerød og Allerød. Vi vandt 130 - 121 over Søllerød, og medmindre vi taber med stør-
re cifre til Søllerød i anden runde, har THOK kvalificeret sig til DM-finalen. 
 
Hvis THOK ikke kvalificerer sig til DM-finalen, annulleres både overnatningerne og tilmeldinger-
ne til finalestævnet. I givet fald skal vi i stedet deltage i op/nedrykningsmatch i Stenholt Vang 
ved Hillerød søndag den 1. oktober. 
 
 
 
 

Senior-VM 
Af Svend Mortensen 
 
Årets VM blev afholdt i Estland med deltagelse af Amanda Falck Weber og Björn Cederberg fra 
THOK. Amanda blev nr. 25 i sprint, og Björn sluttede som nr. 31 på lang. Fint klaret i den hårde 
konkurrence. 

                             

mailto:lenawraahansen@gmail.com
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Junior-VM 
Af Svend Mortensen 
 
Junior-VM blev i år afholdt i Tampere i Finland. Fra Danmark deltog seks piger og seks drenge, 
og fire af deltagerne var fra THOK. 
 
Det var Ida Øbro, Agnes Kracht, Line Cederberg og Carl Emil Schøier Kovsted. 
 
For fjerde år i træk var THOK dermed den danske klub, der havde flest løbere med til junior-VM. 
 
Alle tre piger kom flot fra start med placeringer i top 14 på mellemdistancen. Ida var hurtigste 
THOK’er i sprinten som nr. 26, og på lang blev Agnes en fin nr. 11. 
 
I stafetten udgjorde Line og Agnes Danmarks førstehold sammen med Josefine Lind fra OK 
Gorm. De skaffede Danmark en flot femteplads, 5½ minut efter vinderne. 
 

 
Line, Josefine og Agnes med deres diplomer efter stafetten 

 
 
 
Hos drengene var der særdeles hård konkurrence om placeringerne. Carl Emil var bedste dan-
sker på langdistancen med en placering som nr. 38. 
 
Læs nærmere om Carl Emils løb på næste side. 
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Så hvad jeg har lavet denne sommer? 
Af Carl Emil Schøier Kovsted 
 
I den første uge af sommerferien var jeg leder på U2-sommerlejr i Norrköping. Denne brugte jeg 
som en slags fortræning til JWOC i Finland. På trods af, at Norrköping-terrænerne ikke ligner 
Tampere-området synderligt, var det en perfekt mulighed for at få det nordiske terræn ind under 
huden, inden JWOC gik løs. 
 
En uge kombineret med en masse spas og kvalitetsorienteringsløb var en perfekt start på 
sommerferien, og samtidig kunne jeg få tankerne lidt væk fra JWOC - da man let kan gå lidt op i 
en spids når tankerne cirkulerer omkring at præstere. 
 
Mellem U2 og JWOC havde jeg lige en uge, hvor jeg kunne komme helt ned i gear. 
 
Overgangen fra U2 til JWOC var fra et univers til et helt andet. At gå fra at skulle træne andre 
og gøgle rundt, til at det udelukkende handler om én selv og præstationen på dagen var en stor 
forandring. 
 
Til JWOC boede alle nationer på et konferencecenter, så man havde rig mulighed for at hygge 
med de andre nationer. Vi lavede blandt andet nogle sociale lege med det schweiziske og nor-
ske landshold, hvoraf jeg fik nogle nye venner. 
 
Til sådan et junior-VM løber man 4 individuelle løb og en stafet. Det vil blive for meget, hvis jeg 
skal fortælle om all distancerne, så det bliver langdistancen for denne gang. 
 
Banen var 10,7 km, 21 poster og en estimeret vindertid på 69 min. På de første par poster prø-
vede jeg at holde igen med farten, få et godt flyd og komme godt ind på kortet. Da jeg var en af 
de sidste startende var der en del spor i skoven, men jeg prøvede bevidst ikke at lade mig dra-
ge for meget af dem. Efter de første 3-4 km havde vi butterfly - for at undgå for eget ”klumpløb”. 
Posterne sad tæt i et detaljeret område og jeg var fokuseret på at få en god ud- og indgangs-
vinkel på hver post og jeg syntes, at lykkedes meget godt med det. 
 
Herefter havde vi et transportstræk nordpå for derefter at have et godt langstræk. Her stopper 
jeg op et par sekunder for at planlægge, og får som udgangspunkt lagt en udmærket plan. På 
vej ud af posten får jeg dog ikke lagt kompasset på og kommer 90o skævt til venstre. Jeg opda-
ger det heldigvis forholdsvis hurtigt og får rettet op med kompasset, og kommer tilbage til den 
originale plan. Efter at have kæmpet rundt i et grønt område, vælger jeg at lave lidt om på pla-
nen og trækker rundt på stien frem for at kantløbe en lysegrøn bakke. Herfra går banen stort set 
lige hjem til stævnepladsen, og jeg får ryggen på Audun Heimdal på nogle af de sidste par po-
ster hjem. Det ender med, at jeg får en 38. plads, hvilket jeg er godt tilfreds med. 
 
Alt i alt var JWOC en virkelig god uge, som jeg vil se tilbage på med glæde. 
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Hjælp søges til Facebook-siden 
Af Lene Øbro 
 
En bøn til alle jer med mobiltelefoner. 
 
 
 
Jeg har virkelig brug for hjælp fra alle til at gøre THOK`s Facebook-side endnu mere levende og 
spændende at besøge. 
 
Du kan hjælpe med fotos, små historier og små videoer om alt hvad der rører sig i klubben, ikke 
kun eliten, men jeg vil også godt vise bredden. SÅ send din historie til mig på mobil 40 10 41 64 
eller mail obro@pc.dk 
 
Alt fra hockey til vores nye byggeri, Hegns-joggernes fredagsture, klubture, madaftener, post-
udsætning, træning m.m., alt er velkomment. 
 

HUSK AT DELE OG LIKE OPSLAG på klubbens Facebook side 
 
 
 
 
 
 
 
Vi får allerede mange likes fra andre orienteringsklubber, men vil godt længere ud til andre bru-
gere 
 
SÅ en stor opfordring til at dele og like vores opslag, så vi kommer ud til endnu flere brugere af 
Facebook 

På forhånd tak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommerferien gik i år til O-ringen, Arvika, Värmland 
Af Lene Øbro 
 
Vores, familien Øbro’s, sommerferie gik i år til O-ringen i Arvika. 
 
Inden vi tog derop kørte vi forbi Karlskrona et par dage og fik set hvor Emil bor lige p.t. og tog 
ham med til O-ringen. Super hyggeligt at se hvor han holder til. 
 

mailto:obro@pc.dk
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Vi ankom ret sent til campingpladsen i Arvika og fik slået teltet op, Emil og Ida fandt hurtigt de-
res respektive ungdomslejre og kom i løbet af ugen forbi til morgen mad ”to go” og en gang i 
mellem til aftensmad, så ren luksus at se sine børn ind imellem. Rester af mad blev med glæde 
delt ud til de unge. 
 
Vi boede i danskerlejren sammen med Sten, Marianne og Gunvor, Jesper D, Oscar og en ven, 
Andreas og Tobias, Dennis og jeg. Vejret var rent faktisk godt hele ugen med lidt småregn om 
natten, så det var fantastisk, da jeg godt kan blive en smule gnaven hvis jeg skal bo i telt en uge 
til O-ringen i regn. Koldt var det dog om natten, så vi måtte ud og investere i en dejlig varm so-
vepose til mig. 
 
For Tobias var det hans første O-ringen, og selvom han havde hørt at det er stort og der er 
mange mennesker, så blev han ret overrasket over at det alligevel er så kæmpe stort. Arran-
gementet var som altid fint og vi boede ikke langt fra hverken O-ringstorvet eller busserne til 
stævnepladsen, trods det så kom der mange skridt på kontoen hver dag. 
 
Løbene var meget udfordrende og da jeg ikke er godt til at gå i detaljer/nørde, er der kort udsnit 
nedenfor. Jeg kan dog sige, at både Tobias og jeg løb medelsvår….og tja blev virkelig udfordret 
alla dagene. Tobias blev dog bedre dag for dag, hvor jeg stadig var vildt udfordret på kurver og 
styb alle dagene. 
 
 
Medelsvår 50 motion, Lene  H50 -1, Dennis 
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Det er altid hyggeligt, at være sammen på campingpladsen og vi fik da nørdet kort, drukket kaf-
fe, lidt vin og hygget med masser af løs godis og nød de lyse lune sommeraftener. 
 
Marianne og Gunvor inviterede Dennis og jeg med på Arvika travbane, og det var en skøn og 
hyggelig aften…sjovt især fordi Dennis åbenbart mener han har ”næse” for trav og vandt, vi  
andre tænker det er mere held end forstand… men sjovt var det. Så Dennis måtte give vinder-
is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Andreas og Tobias 
                                                                                   Ida sad i ”hot seat” på Sprinten D18 elite  
                                                                                              og endte på en flot 5. plads 
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Evaluering af ny klubstruktur – du kan stadig nå det 
Af Svend Mortensen 
 
I efteråret 2016 indførte klubben en ny organisation med seks udvalg under bestyrelsen. 
 
De nye udvalg skulle erstatte de hidtidige udvalg og ansvarsområder, og de skulle aflaste besty-
relsen for en række udprægede driftsopgaver, så bestyrelsen kunne arbejde på et mere over-
ordnet niveau med kræfter til nytænkning og nye opgaver. Udvalgene skulle have kompetence 
og budget til at beslutte nærmere tiltag. 
 

 
 
Til efteråret vil bestyrelsen evaluere den nye struktur. 
 
I den forbindelse anmoder bestyrelsen om kommentarer fra klubbens medlemmer og fra  
udvalgene om følgende: 
 

 Hvad fungerer godt ved den nye struktur? 

 Hvad fungerer dårligt ved den nye struktur? 

 Hvad kan vi gøre for at styrke det der fungerer godt? 

 Hvad kan vi gøre for at ændre på det der fungerer dårligt? 
 
Kommentarer sendes til formand Svend Mortensen på hegnsnyt@live.dk senest den 25. sep-
tember. 
 
Kommentarerne vil blive behandlet i bestyrelsen på møde den 2. oktober. 
 

Du kan stadig nå at komme med dine bemærkninger 😊 
 
 
  

mailto:hegnsnyt@live.dk
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HegnsNyt-Stafetten: Carl Emil Schøier Kovsted 
 
 
Navn: Carl Emil Schøier Kovsted 
 
Alder: 20 år (04-03-1997) 
 
Hvornår/hvorfor begyndte du at løbe O-
løb? 
Første gang jeg afprøvede orienteringsløb 
var dengang Danish Spring hed Spring 
Cup (foråret 2011). Jeg blev hevet ind i 
sporten af min lillebror, Jakob, som havde 
løbet O-løb et årstid i THOK inden. På da-
værende tidspunkt spillede jeg fodbold i 
VTF og var godt tilfreds med det. Desvær-
re var jeg begyndt at få ondt i knæet, og 
det skulle vise sig at være et ”slatter-knæ”. 
Jeg blev derfor anbefalet at lave noget, 
hvor knæet ikke blev vredet på samme 
måde som ved fodbold. Derfor begyndte 
jeg at deltage i kondikarl om torsdagen. 
 

 

Efter et par måneder med kondikarl skulle min far og jeg prøve kræfter med noget rigtig oriente-
ringsløb til Spring Cup i Hvalsøskovene. Her endte vi med at løbe en mellemsvær bane idet, at 
vi havde besluttet os for at en let bane lød for uambitiøst. Resultatet endte med, at vi smed en 
lejebrik væk og fandt kun halvdelen af posterne… Efter det holdt jeg en pause med oriente-
ringsløb. 
 
Hvilke andre sportsgrene har du dyrket?) 
Jeg har prøvet lidt forskellige ting. Da Jakob og jeg var mindre gik vi til svømning en gang 
ugentligt. Samtidig gik jeg til spejder med en del af drengene fra min klasse – hvilket jo nærme-
re er en fritidsaktivitet. Efter vi flyttede til Tisvilde gik jeg så i krig med MTB og fodbold, inden jeg 
begyndte til orienteringsløb. 
Her inden for det sidste års tid har jeg prøvet kræfter med rulleski, og er efterhånden ret så glad 
for det! 
 
Hvilke O-klubber har du været medlem af? 
Jeg har kun været medlem af Tisvilde Hegn OK. 
 
Hvad er de værste skader du har haft grundet O-løb? 
De(n) værste skade jeg har haft i forbindelse med O-løb er vrid på min venstre ankel. Siden vi 
var på klubtur i Frankrig, Fountaineblaeu, og min venstre fod sad fast i et hul på vej ned ad en 
skrænt, har jeg haft en dårlig ankel – som har været meget/ er meget tilbøjelig til at vrikke rundt. 
Ud over det har jeg prøvet løberknæ et par gange, men har efterhånden fundet ud af, at det det 
er i forbindelse med mine fødder. Det skyldes, at jeg pronerer og derfor løber en anelse skævt, 
men når jeg får lavet nogle øvelser for fødderne kan jeg modarbejde det, og så kan jeg holde til 
en del mere løb. Så inden for det sidste årstid har jeg virkelig prøvet at være mere opmærksom 
på det, så jeg forhåbentlig på samme tid kan få trænet min ankel op igen og i sidste ende blive 
uafhængig af optapeninger. 
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Første stafet. Sammen med Frida og Sebastian. DH-43 

 
Nævn dine 3 bedste og mest mindeværdige resultater 
Det første som jeg kommer i tanke om, må være til testløbene ved Skovskolen i Nødebo i 2013 
til mellemdistancen. Her var det nok første gang, hvor jeg virkelig fik følelsen af at kunne finde 
alle poster – uden at lave større bom. Jeg husker, at mens jeg løb derude så tænkte jeg: ”Det er 
dæleme fedt det her! Sådan her føles det når orienteringen går godt!”. Det endte med, at jeg gik 
hen og vandt, men det betød i bund og grund ikke så meget for mig – for mig havde det været 
en virkelig god oplevelse. 
 
Det næste som kommer op til overfladen er til sidste års DM-stafet, hvor jeg løb på hold med 
Asger og Emil, og det kræver en lille uddybning hvorfor. For det er nemlig ikke første gang vi tre 
løber stafet med hinanden. Første gang vi tre var på hold med hinanden var til DM-stafet i 2012, 
da det var ved Silkeborg. På daværende tidspunkt var jeg ikke specielt erfaren med stafet. As-
ger lagde ud på førsteturen og sendte mig afsted som nummer 3. Jeg husker ikke helt nøjagtigt, 
hvordan mit løb gik men det var ikke helt skidt. Da jeg kommer skifter vi som nummer 2 kun 20-
30 sekunder efter Silkeborg OK, og her bliver Emil sendt ud på sidste tur et godt stykke foran de 
andre hold. Asger og jeg står på stævnepladsen og er ved at gå ud af vores gode skind, og ven-
ter spændt på at Emil skal passere på publikumspassagen… Men det sker bare aldrig. Først 
kommer Søllerød, derefter kommer Silkeborg, så Farum som vi ellers havde været godt foran. 
Men Emil kommer aldrig… Det viste sig efterfølgende, at han var faldet i skoven og havde tryk-
ket et ribben. Året efter prøvede vi igen til SM-stafet, men nu med Sebastian (Laust Olsen). Igen 
gik det fremragende på de to første ture. Asger og Sebastian som løb de to første ture havde 
lagt os op på en andenplads da de sendte mig afsted på sidste tur. Jeg passerede det førende 
hold i starten af løbet og var et godt stykke foran på publikumspassagen, men heldet skulle 
snart vende. Ufokuseret og en så tåkrummende dårlig kompasretning, sendte jeg mig selv på 
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en himmelfart ud af kortet. Jeg er ikke sikker på, hvor længe jeg tågede rundt før jeg fandt ud af 
hvor jeg var. Vi ender på en anden eller tredjeplads trods alt – men jeg besluttede mig den dag 
at jeg ALDRIG skulle løbe stafet igen. Det holdt dog ikke så længe. 
 
Da vi så stod klar til start sidste år var vi fast besluttede på at bryde ”forbandelsen”, hvilket vi i 

den grad også gjorde – Vi førte hele stafetten. Men det var ikke kun en enkeltmandspræstation, 

vi havde alle tre løbet godt og holdt sammen på løbet hele vejen. Det var en vildt fed følelse at 

stå der sammen og alle have følt, at vi havde gjort et fremragende godt arbejde den dag! 

 
Forbandelsen er brudt! 

 
At fremhæve et sidste løb er ret svært, men generelt så er stafetterne ret mindeværdige. Efter-
hånden er det gået hen og blevet sådan, at jeg virkelig nyder at løbe stafet og noget som jeg 
ser frem til! 
 
Så det sidste løb jeg vil fremhæve må være Tiomila i Falun 2015, som samtidig var mit første. 
Jeg husker det som afsindigt sjovt da jeg var i skoven, men knap så sjovt da man efterfølgende 
kom i mål midt om natten, havde småkvalme og var kold som en ispind. Det var første gang jeg 
deltog i en rigtig stor stafet, og følelsen af at være på et stort hold kombineret med Tiomila 
stemning gjorde det til en fremragende oplevelse som jeg sent vil glemme. 
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Oplevelser og kammeratskaber 
Orienteringsløb giver mig mange oplevelser, målsætninger, glæder og har fyldt ret meget for 
mig de sidste 5-6 år, men det som jeg værdsætter mest er de venner som jeg fået gennem 
sporten. Hvis ikke jeg havde fået så mange gode venner i sporten, så havde jeg for længst fun-
det på noget andet at lave. Det inkluderer både venner i klubben, men i lige så høj grad i andre 
klubber. 
 
Specielt når vi er på tur er der en afsindigt fed stemning, her bliver der løbet, gøglet og spist 
kæmpe mængder slik. Det er de her ture og alle vennerne som får selv de koldeste og mest vå-
de træninger til at blive sjove. På trods af at orienteringsløb er en individuel sport, så er det dog 
har jeg har fået mine bedste venner som jeg i lige så høj grad ser uden for sporten. 
 
For eksempel rejste Asger, Emil, Christian (Bagger Hagner) og jeg sammen til New Zealand her 
sidste vinter og oplevede landet sammen, og besøge Carsten (Jørgensen). Det er altid sjovest 
at dele alle de gode og sjove oplevelser man får via orienteringsløb med en god klat venner! 
 
 

 
Billede fra Göteborg, fortræning til Tiomila med Farum-Tisvilde 
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Særlige begivenheder 
 
Tirsdag 29. august Sensommer Cup, 2. afdeling Asserbo Plantage 
 
Tirsdag 5. september Sensommer Cup, 3. afdeling Valby Hegn 
 
Lørdag 9. september DM-stafet  Langesø Syd 
 
Søndag 10. september DM-lang  Krengerupskovene 
 
Søndag 17. september 1. division øst  Krogenberg Hegn 
 
Søndag 24. september DM-hold Finderup Øvelsesterræn og Morville Plantage 
 
Lørdag 7. oktober Kredsungdomsmatch Munkebjerg vest 
 
Søndag 8. oktober Kredsungdomsmatch Engelsholm 
 
Søndag 15. oktober Kredsløb Jonstrup Vang og Lille Hareskov 
 
Lør.-lør. 14.-21. oktober Klubtur Madridområdet 
 
Søndag 22. oktober Kredsløb Ravnsholt Skov 
 
Lørdag 28. oktober Höst Open Bolsterbjerg 
 
Søndag 29. oktober Höst Open Paradisbakkerne 
 
Søndag 5. november Arrangement af Skovmarathon Store Dyrehave 
 
Søndag 12. november Jættemilen Gribskov Mårum og Midt 
 
Søndag 19. november Arrangement af Heino MTB Fall Race Tisvilde Hegn 
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