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Familietid i skoven
Læs om klubbens igangværende kampagne,
der gerne skal skaffe nye medlemmer,
se side 8 og side 11 – 13

Bemærk tilbud: Rabat på klubtøj, se side 10
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Klubben byder velkommen til
 Julie Herfelt Holck (Lucias mor)
 Jacob Steinthal (kun internationalt)

Har I ændret mailadresse eller mangler vi jeres mailadresse, så det ville være dejligt, om I vil
sende jeres mailadresse 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 besked på mail til aasen@city.dk.
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Nyt fra redaktionen
Velkommen til forårsnummeret af HegnsNyt.
Bladet indeholder en masse materiale fra den afholdte generalforsamlingsdag i form af formandsberetning, referat og tekst og fotos om de øvrige indlæg. Bemærk de vedtagne nye
rabatpriser på klubtøj.
Klubbens nye kampagne om familietid i skoven er kommet flot fra start. Andreas Duc Jørgensen
gennemgår tankerne bag kampagnen, og hvordan den gennemføres. Der skal lyde en stor tak
til de medvirkende, for det er særdeles vigtigt for klubben at få tilgang af nye medlemmer.
Se indbydelsen til klubmesterskabsløbene, der i år foregår over to afdelinger, og som sædvanlig
afsluttes der med præmieoverrækkelse og grill.
Christina Lyng Andersen har videregivet HegnsNyt-Stafetten til det nyvalgte bestyrelsesmedlem
Mette Vejen Eriksen, der fortæller om oplevelser med o-løb.
Baglokalet til klublokalet er ikke til at genkende. Der er nemlig blevet ryddet op. Se fotos.
I de nærmeste måneder har klubben flere store arrangementer på programmet, hvor der bliver
brug for mange af jer som medhjælpere. Det gælder Helvede i Nord den 22. april, SM-weekend
den 11. – 12. maj og DM-lang for MTBO den 15. juni.
Der er også mange o-løb på programmet. God forårssæson!
Husk at tilmelde dig til divisionsmatchen søndag den 5. maj i Kårup Skov i Odsherred,
hvor flere løbere end tidligere kan score point som følge af de nye regler for divisionsturneringen.
Redaktionen

Deadlines
HegnsNyt nr. 3/2019
HegnsNyt nr. 4/2019
HegnsNyt nr. 5/2019
HegnsNyt nr. 6/2019

13. maj
19. august
7. oktober
25. november

Stof til bladet mailes til hegnsnyt@live.dk
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Indbydelse til klubmesterskaber 2019
Af Svend Mortensen
I år afvikles klubmesterskaberne over to afdelinger:
Tirsdag den 11. juni i Tisvilde Hegn ved Asserbo Slotsruin, banelægger Tim Falck Weber
Tirsdag den 25. juni i Tisvilde Hegn ved Stængehus, banelægger Harald Andersen
Til klubmesterskabet er der som sædvanlig baner til alle, også helt nye, så vi håber på stort
fremmøde til spændende konkurrence i alle sværhedsgrader og aldersklasser.
Der løbes på 6 baner (fri tilmelding)
Alle med put & run med start mellem kl. 17.30 og 18.00

Bane 1:

8 - 10 km svær, D&H pokal

Bane 4:

4 - 5 km mellemsvær, D&H pokal

Bane 2:

5 - 6 km svær, D&H pokal

Bane 5:

ca. 4 km let, U&V pokal

Bane 3:

ca. 3 km svær, D&H pokal

Bane 6:

ca. 3 km begynder, 1 pokal

Tilmelding til Dan på mail danhaagerup@gmail.com med oplysning om bane og SI-brik senest
to dage før løbsdagen.
Det er gratis for alle medlemmer. Der vil være enkelte ekstra kort på dagen.
Præmier og grill
Efter anden afdeling lægges tiderne sammen, og hurtigste deltager i hver kategori er klubmester. Der er præmieoverrækkelse og grill ved klubhuset. Medbring selv mad og drikkevarer til et
hyggeligt arrangement.
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Referat af generalforsamling den 23. februar 2019
Af Lena Wraa
1. Valg af dirigent
Anne Grete Swainson blev valgt som dirigent og kunne herefter meddele at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til klubbens vedtægter.
2. Godkendelse af formandens beretning for 2018
Svend fremlagde sin beretning, den findes i fuld tekst andet sted i bladet. Beretningen godkendt.
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab 2018
Inger gennemgik regnskabet. Inger fremhævede tilskud til ungdom på kr. 12.500,- fra Musik i
lejet og resten er ungdomstilskud fra Helsinge Kommune. Overskuddet for åbne løb dækker
primært over Helvede i Nord, Natcup, Heino Fall samt Sensommercup, derudover nævnte
Inger, at vi får kr. 36.000,- mere fra WMOC. Posten klubtøj retur er elitens klubtøj som er
kommet retur efter Farum-Tisvilde har fået deres eget klubtøj. Vi må desværre betale for at
have penge i banken, derfor negative renter. Til klubhus har vi haft udgift på kr. 24.672,- det er
fra 2017, TGF er desværre meget langsomme til at fremsende regnskab for klubhuset, så der
ventes stadig på 2018 regnskabet. Der er blevet brugt penge fra materialepuljen til skolesæt, og
vi har fået kr. 9.000,- i tilskud fra Det Grønne Hus til projektor og lærred. Depotet har også
været en stor udgift, men nu depotet færdigt inklusiv køreveje til huset. Vi havde forventede et
større minus på grund af udgifterne til depotet 2018, men WMOC var ikke med i budget for
2018. Keld J. spurgte herefter til DOF landshold, Inger oplyste, at vi betaler et fast beløb per
løber, som er forhåndsudtaget til landsholdet og derefter fuld pris, hver gang en løber, som ikke
er forhåndsudtaget, får et wildcard til en landsholdsaktivitet. Derefter blev regnskabet godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat forslag om rabat på klubtøj i det kommende år på baggrund af de
store veksler, der er trukket på medlemmerne i 2018. Det er endvidere et generelt ønske, at så
mange som mulig optræder i klubbens tøj til løb. Der gives ekstraordinært tilskud til vores
overtrækstøj og løbebluser. Forslaget blev vedtaget, og de nye priser er omgående gældende.
Alle priser og rabatter kan ses på hjemmesiden.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for 2018
Bestyrelsen har i budgettet 2019 et lille underskud, da vi ikke har store ekstraordinære poster i
budgettet. Det blev herefter diskuteret, om der ikke bør budgetteres med f.eks. kørselsgodtgørelse eller en trænertrøje til medlemmer, der har meget kørsel fx ved korttegning eller
træning. Det er altid svært, at finde balancen mellem det uhonorerede arbejde, og det, som bør
kompenseres. Konklusionen blev, at ekstraordinært store indsatser eller udgifter vil kunne
kompenseres efter bestyrelsens skøn ved anmodning fra de pågældende. I den forbindelse blev
det nævnt, at Tim bl.a. i sin egenskab af træner modtager kr. 15.000 per år. Der var enighed
om, at dette bør fortsætte, og at det er vigtigt, at det er synligt.
Det blev bemærket, at det overskud, vi endnu mangler at få fra WMOC, er kr. 36.000,- ikke kr.
39.000,- således at det budgetterede underskud andrager kr. 31.000,-. Derefter blev budgettet
vedtaget og medlemskontingentet fastholdt som sidste år.
6. Valg af næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant:
Følgende var på valg:
1. Næstformand Tim Falck Weber genopstillede og blev valgt.
2. Kasserer Inger Kirkegaard genopstillede og blev valgt.
3. Bestyrelsesmedlem Lena Wraa genopstillede ikke, Jens Kovsted opstillede og blev valgt.
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4. Bestyrelsesmedlem Rolf Valery genopstillede ikke, Mette Vejen Eriksen opstillede og blev
valgt.
5. Bestyrelsessuppleant Jesper David Jensen genopstillede ikke, Rolf Valery blev valgt som
ny suppleant.
6. Jens Kovsted blev valgt som bestyrelsesmedlem, ingen suppleant blev valgt for 1år, ifølge klubbens vedtægter stilles der ikke krav til antallet af suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant: Følgende var på valg:
1. Revisor Ole D. Jensen genopstillede og blev valgt.
2. Revisorsuppleant Anne Grete Swainson genopstillede og blev valgt.
8. Eventuelt
Rolf viste vores nye klubflag der er en del højere end de tidligere. Rolf annoncerede nogle
oprydningsdage, første gang 9. marts, hvor der bl.a. skal opsættes hylder, så ting fremover kan
anbringes systematisk, og det gamle depotrum i klubhuset kan saneres. Han opfordrede folk til
at melde sig til dette, også selv om de ikke kan deltage første gang. Lene Ø. fortalte, at Birgitte
W., Inger K., Annette og hun selv, vil rydde op i det gamle depotrum, for det er ikke til at komme
til, på grund af alt rodet. Rolf mente, at det meste skal ud i det nye depot, og at det gamle
depotrum fremtiden skal kunne bruges til kontor med pc og printer.
Generalforsamlingen sluttede kl. 16:35.

Kontingentsatser
Her er de vedtagne kontingentsatser for 2019 (halvårlige beløb):
Senior (26 – 64 år)
Junior (indtil 25 år)
Pensionist (fra 65 år)
Familie, 1 senior + 1 junior på samme adresse
Familie, 1 senior + 2 juniorer på samme adresse
Familie, 1 senior + 3 eller flere juniorer på samme adresse
Familie, 2 seniorer + 1 junior på samme adresse
Familie, 2 seniorer + 2 juniorer på samme adresse
Familie, 2 seniorer + 3 eller flere juniorer på samme adresse

225 kr.
145 kr.
175 kr.
325 kr.
425 kr.
525 kr.
550 kr.
650 kr.
750 kr.

Medlemsstatistik
Her er opgørelse pr. 6. januar 2019 over medlemsantal og aldersfordeling:
Alder
0 – 6 år
7 – 12 år
13 – 18 år
19 – 24 år
25 – 39 år
40 – 59 år
60 – 69 år
70 år og derover
I alt antal
Procentfordeling

Antal mænd
1
6
14
13
8
43
10
21
116
56%

Antal kvinder
0
5
18
15
2
34
8
9
91
44%
7

Antal i alt
1
11
32
28
10
77
18
30
207
100%

Procentfordeling
0,5%
5,3%
15,5%
13,5%
4,8%
37,2%
8,7%
14,5%
100,0%
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Information om projekt med rekruttering af nye medlemmer til klubben
Christina H. Sørensen fortalte om nogle introduktionsløb, som THOK ville afholde i Tisvilde
Hegn på søndagene den 10., 17., 24. og 31. marts med mødested ved Naturrummet på stranden i Tisvildeleje.

Læs nærmere om kampagnen på siderne 11 – 13.

Efter Christinas indlæg fortalte Lene Øbro om muligheder for at skaffe opmærksomhed om
begivenheder ved brug af Facebook.
Resumé af Lenes indlæg bringes på siderne 14 – 15.
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Spisning

Alle havde medbragt en ret til fælles buffet,
klubben gav drikkevarer til maden
Tur til Sydkorea 2018

Efter spisningen berettede Iben Valery fra studieophold
med oplevelser og o-løb i Sydkorea i efteråret 2018
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Nye priser på klubtøj
Af Svend Mortensen
Her er oversigt over de nye priser på klubtøj, som blev vedtaget på generalforsamlingen.
Priserne gælder i 2019.

Overtræksjakke
Overtræksbukser
Løbejakke
T-shirt med lynlås
O-nylon med korte ærmer
og mesh
O-nylon med lange ærmer
Singlet
O-pants
Tights 3/4
Strømper

Købspris Salgspris Tilskud
719
400
319
656
300
356
512
300
212
359
150
209
314
359
296
404
359
119

150
150
150
350
300
120

164
209
146
54
59
-1

Forventet
salg pr. år
15
15
15
30

Tilskud i kr.
pr. år
4.785
5.340
3.180
6.270

20
5
10
15
15
5

3.280
1.045
1.460
810
885
-5
27.050

Se yderligere fotos på klubbens hjemmeside
https://www.tisvildehegnok.dk/klubben/klub-toj/
THOK har indgået ny aftale med Trimtex om levering af klubtøj, denne gang for perioden
1/1 2019 – 31/12 2022.
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Nyt koncept – Familietid i skoven
Af Andreas Duc Jørgensen
Fire søndage i marts måned har klubben lavet orienteringsløb med elektronisk tidtagning langs stier
og veje. Et projekt der startede i håb om at skabe
mere synlighed af klubben og O-sporten, samtidig
med at få forbedret medlemsstatistikken. Når denne
artikel skrives, er arrangementet afholdt to gange
med omkring 30 unge i alderen 8-14 år og 30 forældre samt et par enkelte klubmedlemmer. Men hvad
får vi ud af det, og hvor simpelt kan det være at afholde sådanne et arrangement samtidig med en
klubtræning?
Der er brugt mange frivillige timer i udarbejdelse af konceptet, planlægning for et så simpelt
men effektivt koncept. Her kan du læse lidt om, hvad der tilbydes både for nye, men også for
klubbens egne medlemmer.
Tanken bag – for medlemmer og for nye
Siden årsskiftet og egentlig meget længere tilbage startede en gruppe af klubbens friske frivillige medlemmer et rekrutteringsprojekt, der bygger på succesfulde rekrutteringsprincipper fra
bl.a. Sorø OK og Allerød OK. Tanken bag projektet var at skabe synlighed af klubben og sporten, Orientering, der på sigt forbedre klubbens medlemstal.
Derfra blev der udarbejdet et koncept om at skabe interesse for sporten. Hver søndag vil der
blive tilbudt en bane langs stier og veje på hhv. 3km og 5km med SI-enheder på hver post med
fri start mellem kl. 10 og kl. 11. Arrangementet skulle hedde ’Familietid i skoven’ som lagde op
til en anderledes dag i skoven for familierne. Det blev påpeget nøje, at baner ikke skal være
svære og at der skal være noget, som siger ’BIIIB’ ved hver post. Samtidig skulle vi være opmærksomme på ikke at bruge ’O-sprog’ da nye ikke forstå dette, og det i starten kun handlede
om at skabe interesse. Altså ingen store salgstaler om daglige træningstilbud (endnu).
I mål skal der være kage og saft, som gerne måtte blive sponsoreret, og alle unge fik et skovpas, hvor man kan få en signatur for deltagelse. Heraf er der præmie til dem, der har været der
mindst 3 ud af 4 gange. Deraf blev det også besluttet at afholde det fra Naturrummet på den
store P-plads ved stranden. Det skal helst være samme sted i en periode, så vi kan findes, og
start/mål skal gå fra mødested.
Nogen skoler i området har henvendt sig til vores klub for at høre, hvorvidt det var muligt at
kunne introducere idrætsklasser til sporten, Orientering, i forbindelse med Skole OL. Heraf var
disse søndage en glimrende måde at spare klubbens ressourcer ved at tilbyde disse dage som
forberedelse.
For at der deraf var motivation for klubbens medlemmer at give en hånd med, er der forsøgt at lave et bæredygtigt system, hvor hver hjælper på dagen også
selv kan få en tur i skoven. Heraf bliver der også lavet
en svær bane (tilbydes også på kurvekort) på de faste
WMOC pæle i skoven. Det skal også fungere som en
ekstra klubtræning i dagslys imens sæsonen ikke helt
er skudt i gang, og samtidig ser potentielt nye medlemmer også, hvem vi er som klub.
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Facebook som værktøj
En del af markedsføringen, som har gjort det nemmere for vores klub, er klart brugen af de sociale medier.
Der er blevet oprettet begivenheder på Facebook,
hvor det smarte er, at hver gang nogen trykker ’deltager’ eller tilkendegiver ’interesse’ vil personens venner også se begivenheden. Det har klart været en af
de store grunde til det overraskende store fremmøde.
Et ’bæredygtigt’ koncept
Al begyndelse af svær skulle man tro, trods det er gået meget bedre end vi turde håbe på. Men hvad skaber motivation for at hjælpe til og bruge sin søndag
formiddag i skoven? En opgaveliste i forbindelse med
et arrangement ser således ud:
- Banlægning af baner langs stier og veje
- Print af kort
- Afhente sponsoreret frugt i Rema 1000
- Bage en kage
- Hente materiel i klubhus
- Postudsætning af 5 km enheder langs stier og veje kl. 9:15 (kan klares på cykel)
- Modtagelse før og efter løb 10:00-10:30
- Modtagelse før og efter løb 10:30-12:00
- Postindsamling af 5 km enheder langs stier og veje kl. 12:00 (kan klares på cykel)
- Oprydning kl. 12.00
Alt i alt nogle simple opgaver, der alle kan kombineres med sin egen træningstur i skoven og ikke tager en hel søndag. Flere medlemmer har i opstartsfasen også været rigtig flittige til at tage
flere opgaver på sig, men for at ingen kører død i afholdelsen af så fine arrangementer, kan vi
altid bruge flere hænder, der samtidig kan få en tur i skoven. Er man i tvivl om, hvordan man
kan hjælpe, kan man i første omgang altid tage kontakt til mig (Andreas) så formidler jeg gerne
videre.

Stort koordineringsarbejde
Nu tænker de fleste nok, at det jo er fint med en
mandskabsplan, men hvad får det hele til at lykkes
på dagen. Det skal ikke være nogen hemmelighed,
at der ligger noget koordineringsarbejde i disse arrangementer ift. hvem der gør hvad, og om det hele
bliver gjort. Men til de ’tunge’ dele er der allerede frivillige hænder i forbindelse med koordinering, forberedelse og banelægning, hvor bl.a. Rolf, Christina,
Lene, Mette, Peter og Niels har taget flere store
tjanser.
Men denne byrde forventes med tiden at blive mindre i takt med at vi håber, at flere fra klubben vil
bakke konceptet op, så der kun er mindre at lave.
Specielt i forhold til vores succes.
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Er det det hele værd, og hvad sker der nu?
Man må ikke glemme, at der er tale om brug af klubressourcer, mens det samtidig er meget strengt at måle på
medlemstal så tidligt.
Hidtil har vi skabt stor interaktion på Facebook og formået
at få 60 potentielt nye medlemmer ud på en orienteringsbane på bare en times interval. Bedst at bemærke har været
alle de glade og positive oplevelser fra deltagerne i mål, og
at det samtidig ikke har været de samme 60 der er kommet
begge gange. Klubben har fået en stor synlighed og et koncept vi kan bygge videre på, som jeg personligt ikke er i
tvivl om nok skal give flere medlemmer, hvis vi bliver ved.
Det næste skridt bliver så at få taget godt hånd om eventuelle nye medlemmer, da hverken nattræning eller træning
på steder som ”ottevejskrydset”, ”asfaltfabrikken”, ”bananparkeringen” med videre. Vi må ikke glemme at det kan være sværere for nye medlemmer at finde derud end vi selv
tror, samtidig med at transporttid også er en faktor for nye
medlemmer, trods man er vant til at køre bil. I O-sporten er
der meget at lære og forstå ud over selve det ’at finde vej’,
og det må ikke blive for overvældende.

Videre forløb
Af Svend Mortensen
Vi fortsætter med denne række af løbstilbud til deltagerne i introduktionsløbene:
Tirsdag

2. april

Klubtræning efter Skole OL

Søndag

7. april

Brunch, sprintbane og info om klubben

Mandag

22. april

Baner ved Helvede i Nord

Tisvilde Hegn

Lørdag

11. maj

Baner ved SM-stafet

Tisvilde Hegn

Søndag

12. maj

Baner ved SM-lang

Tisvilde Hegn

Tirsdag

4. juni

By-orienteringsløb

Tirsdag

11. juni

Klubmesterskabsløb

Tisvilde Hegn

Tirsdag

25. juni

Klubmesterskabsløb

Tisvilde Hegn
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Skab PR-maskine med Facebook-begivenheder
Af Lene Øbro
I forbindelse med rekruttering og værktøj til at få flere nye medlemmer i klubben, deltog jeg på
DOF- akademiets kursus og fik en masse viden om hvordan Facebook begivenheder kan være
en hjælp i kampen om nye medlemmer.
Efter Andreas’ oplæg fra Allerøds koncept om rekruttering, sammen med min viden fra DOFkurset, har vi i marts lavet fire begivenheder, som ser ud til at virke, der er i hvert tilfælde stor interesse.
Tak til alle i rekrutteringsgruppen og de af jer der hjælper på dagene, ved fælles hjælp har vi fået disse begivenheder skudt i gang.
Jeg har indsat nogle fotos og vil vise jer hvorfor det er så vigtigt at i liker, kommenterer og deler
vores Facebook begivenheder og øvrige opslag.

Nedenstående er to arrangementer som OK73 har lavet for at rekruttere flere medlemmer.
Venstre er 1. begivenhed, højre 2. begivenhed
Læg mærke til hvor mange tusinde disse begivenheder er nået ud.
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Nu til vores 1. begivenhed som blev afholdt d. 10 marts og 2. begivenhed d. 17 marts.
Læg mærke til hvor mange tusinde personer vi er nået ud til, fordi i er blevet bedre til at kommentere, like og dele, tak.
Til begge begivenheder mødte 30 børn og familier op og d. 17. marts var 2/3 var gengangere,
så det er super godt, og ser ud som om der er stor interesse for at prøve at løbe orienteringsløb.
SÅ HUSK AT LIKE, DEL OG KOMMENTER, DET ER EN LILLE TING SOM HJÆLPER – TAK
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Månedsvise træningsbaner
Af Svend Mortensen
Sten Kirkegaard har startet et nyt initiativ med månedsvise træningsbaner i Tisvilde Hegn. Der
hænger små o-skærme i skoven. Så kan du løbe banerne, når det passer dig. Sten skriver:
Hver måned sætter jeg en bane op i Tisvilde Hegn. Startstederne vil blive koordineret med Dan,
så de passer med Hegns-joggerne.
Banen kommer til at hænge i ca. en måned, der vil være en PDF fil på vores facebookside og
på hjemmesiden, så man selv kan printe den ud. Dan og jeg vil printe nogle eksemplarer, og jeg
vil have print med ud til træninger og løb, så man kan få dem der.
Banen bliver lagt på O-track, så man kan sammenligne tider og vejvalg.
Hvis I har kommentarer eller forslag til banerne, så kom endeligt med dem, når vi mødes, på
mail stenkirkegaard@gmail.com eller sms 2628 3331.

Oprydning i depot ude og inde
Af Lene Øbro
I begyndelsen af marts var der en del friske medlemmer som fik forårskuller og ryddede op i
både udendørs - og indendørs depoter. Vi opfordrer alle til at holde orden begge steder, så vi
nemt kan finde tingene i forbindelse med stævner mm.

Glimt fra oprydningen i det
indendørs depot

Se flere fotos på bagsiden
af dette blad.
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HegnsNyt-Stafetten: Mette Vejen Eriksen
Navn: Mette Vejen Eriksen
Alder: 41 år
Hvornår begyndte du at løbe O-løb?
Jeg havde snuset lidt til O-løb for rigtig
mange år siden, men kom aldrig rigtig i
gang, da jeg efter få måneder fik brudt en
gammel knæskade op. Efter en knæoperation var lægens dom at jeg kun måtte løbe
på blødt, helt fladt underlag… Ikke så nemt
i O-løb! I 2017 var vi (Dan, Thor, Asbjørn
og jeg selv) imidlertid blevet enige om at
give sporten et forsøg alle fire – jeg kunne
jo altid gå rundt, hvis knæet skabte sig helt
tosset. Vi startede derfor lige efter skolernes efterårsferie, lige i tide til at få det fulde udbytte af en mørk, kold og våd vintersæson. Det
viste sig at gå overraskende godt for mit knæ, så jeg tænker jeg bliver hængende en rum tid
endnu.
Hvilke andre sportsgrene har du dyrket?
Tidligere har jeg redet og svømmet, og jeg har også været spejder i en lang årrække – det var
det første sted jeg blev introduceret til kort og kompas.
Mindeværdigt resultat
Nu er det jo ikke fordi jeg har løbet særlig længe, så mange ”mindeværdige resultater” kan jeg
ikke prale af. De fleste gange hvor jeg har klaret mig godt har antallet af modstandere været…
yderst begrænset! Der har dog også været resultater, hvor jeg selv synes at det gik rigtig godt –
et af dem var vores THOK-cup i Spanien sidste år, hvor jeg vandt min bane. Det havde været
nogle sjove og udfordrende baner i spændende terræner med værdige modstandere, så det var
en rigtig god oplevelse.

Præmieoverrækkelse til THOK-cup Spanien 2018
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Bom
Normalt kan jeg holde de værste bom stangen indtil jeg bliver træt sidst på ruten, så kan de
sagtens begynde at dukke op. En af de værste jeg har lavet, var dog ikke på et tidspunkt, hvor
jeg kunne bruge denne forklaring. Det var til sidste års DM-finale for hold, der blev holdt i Hareskoven. Et stræk hvor jeg havde en række punkter undervejs memoreret, løb ad lille sti, lige
over i stikryds, så skulle stien dreje og krydse en grøft samtidig, og ved næste grøft skulle jeg
ind til venstre og finde min post… Nåede jeg til næste stikryds uden at være stødt på grøften
hvor jeg skulle dreje fra, vidste jeg at jeg var løbet for langt. Desværre overså jeg den sti jeg
skulle krydse i starten, så da jeg nåede min ”bagstopper-sti”, troede jeg det var det første
stikryds. Alt passede da jeg passerede denne sti, her var også en grøft samtidig med at stien
knækkede, og jeg kom også til endnu en grøft hvor jeg drejede ind – men posten var der jo ikke.
Jeg rodede rundt længe, og først da jeg endte ude i kanten af skoven med udsyn til Hillerødmotorvejen, gik det op for mig hvor jeg var!
Mine bedste O-oplevelser
Asbjørn og jeg var med på klubturen til Spanien i 2018, og det må siges at være min bedste Ooplevelse indtil videre. Vi havde en super hyggelig tur, lærte en masse teknik og lærte også en
flok søde mennesker bedre at kende. Det er bestemt ikke sidste gang vi er med på sådan en
tur.
De værste oplevelser
De dårlige oplevelser står jo ikke ligefrem i kø, langt det meste af tiden synes jeg jo det er rigtig
sjovt. Asbjørns og min første træning i Spanien var dog ikke lige på listen over sjove ting, og
kandiderer nok til den hidtil værste oplevelse. Vi var ellers klar, og glædede os til at komme i
gang. Vi havde aftalt at løbe en bane sammen, og luntede op til startpunktet, som lå et stykke
oppe af en stor skråning. Alt gik fint til første post, men da Asbjørn skulle mod post 2, træder
han forkert og vrider anklen. Fornemmelsen af at være rejst til Spanien, og så vride om på foden efter 1. post til 1. træning – den var ikke særlig god, hverken for sønnen eller moren… Vi
udvalgte nogle få poster, som han fik humpet sig rundt til med mange pauser, inden vi nåede
tilbage til bilen. Heldigvis kom han sig hurtigt de følgende dage, og kunne fortsætte med at træne blot han fik tapet foden op.

Spanien 2018
Jeg giver stafetten videre til Fiona.
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Formandens beretning for 2018
Af Svend Mortensen

2018 har været et stort år i Tisvilde Hegn OK
Jeg vil starte med at nævne nogle udvalgte begivenheder i vores klub:


FOTOS. Årets helt store begivenhed var arrangementet af WMOC 2018, også kaldet Veteran-VM. Det er det største orienteringsstævne, der nogen side har været afholdt i
Danmark med op imod 4.500 løbere, der hver startede fem gange. Så der var mange
ting at holde styr.
Men det gik godt, og det var en fornøjelse at se hvor godt de fire arrangørklubbers medlemmer gik i spænd sammen. Vi var i alt omkring 400 officials til at få det hele til at fungere. Tak til alle hjælperne her fra klubben – nogle havde store opgaver, andre lidt mindre
opgaver, men alle brikker var væsentlige. Tak endnu en gang.
Den 1. september blev afholdt et afsluttende medhjælperarrangement i Farum Arena
med forudgående mulighed for at løbe på WMOC-kortet over Tisvilde Hegn.
Økonomisk er stævnet også gået godt. Senere i dag præsenteres årets regnskab.



FOTO: Ved senior-VM i Letland blev Amanda den tredje THOK-løber gennem tiderne,
der har vundet medalje. Det blev bronze i sprintstafetten, hvor Amanda løb en flot førstetur. Bravo.



FOTOS. En anden begivenhed hvor vi kom ud i medierne, fandt sted da Uhrskov Film
skulle lave et tv-program om orienteringsløb. Firmaet havde i forvejen lavet programmer
om andre sportsgrene for TV2 i en serie under overskriften ”Min klub”, og da turen var
kommet til orienteringsløb, skulle programmet selvfølgelig optages hos Tisvilde Hegn
OK.
Optagelserne fandt sted den 8. maj med en flok løbere i aktion i skoven, og hvor Thomas
Uhrskov lave interviews med Carl Emil og Tim og indhentede udtalelser fra flere personer i familien Bregensøe.

Nye tiltag i 2018
Den nye depotbygning er blevet færdig, og der er lavet en kørevej hen til bygningen. Vejen er
med farvet grusbelægning langs med jernbanen og bag ved huset. Foran huset er der lagt armerede plastikceller, som der kan vokse græs i. Tak til Niels L for hans indsats med at planlægge og styre arbejdet. Det er blevet en supergod bygning med dejlig plads til klubbens ting og
sager. Rolf har påtaget sig opgaven som depotbestyrer. Tak til Rolf.
Der er udført udvendig vedligeholdelse på selve klubhuset, som vi har sammen med TGF. Noget af træværket – specielt her på sydsiden – er skiftet ud, fordi det var særdeles slidt, og træværket er blevet malet sort så det matcher med depotbygningen. Der mangler dog stadig noget
slibe- og malerarbejde. Det skal vi klare til foråret.
Til gengæld var der så ikke penge på husets driftsbudget til også at udføre de planlagte arbejder med at forbedre omklædningsrummene med flere faste bænke og til at opsætte faste bænke udvendigt på huset ved indgangen fra parkeringspladsen. Det bør komme i år.
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Her i klublokalet har vi fået tilskud fra genbrugsbutikken Det Grønne Hus i Helsinge til at opsætte en projektor i loftet og et stort lærred på væggen. Det er en stor fordel ved klubaftener og ved
et arrangement som i dag.
Klubbens hjemmeside har fået nyt design, hvor forældede undersider er droppet, og hvor der er
skruet op for rekrutteringsdelen. Det er gennemført af web-master Susanne og en flok hjælpere.
Tak for indsatsen.
Lene har igen i 2018 taget initiativer sammen med nogle af de unge løbere til tiltag på Facebook, og det går fremad med at bruge det medie – dog ikke så stærkt som Lene kunne ønske.
Klubbens kommunikationsudvalg har været oppe på dupperne og har i det forløbne år fået de
lokale medier til at bringe flere artikler om THOK end tidligere år, men der har jo også været noget helt særligt som WMOC at fortælle om.
THOK har i 2018 fået tilskud på 15.000 kr. fra Gribskov Kommunes materialepulje til at køb af
en et skole- og træningssæt med udstyr til elektronisk tidtagning. Endvidere har vi fået tilskud
på 12.500 kr. fra Musik i Lejet til medfinansiering af årets klubtur til Spanien.
Bestyrelsen har fortsat en langtidsplan for arrangement af større o-stævner. Planen er blevet
suppleret her i begyndelsen af 2019, så den nu lyder således:
2019: SM-stafet og SM-lang den 11. – 12. maj og
DM-lang for MTBO den 15. juni
2020: DM-mellem den 29. august
2021: SM-nat i marts måned
2022: 1. runde for 3.- 6. division øst
2025: DM-stafet og DM-lang i september måned
Der er endnu ikke konkrete planer for 2023 og 2024.
Det er særdeles hensigtsmæssigt at planlægge sådanne arrangementer i god tid. Det holder os
i gang med den primære opgave at arrangere o-løb. Vi kan jo ikke bare nøjes med at komme og
deltage i de andre klubbers o-arrangementer, og overskuddene er med til at skaffe penge til
klubbens drift.
Klubbladet HegnsNyt udkommer fortsat med indslag om begivenheder i klubben og om medlemmernes oplevelser med o-løb. En populær artikelserie er ”HegnsNyt-Stafetten”, og et af
årets spændende nye tiltag er artikelserien ”Mit bedste stræk”. Stor tak til medlemmerne for indlæg til bladet – jeres indlæg er helt uundværlige. Og tak til redaktionen for samarbejdet omkring
bladet.
Jeg har lagt mærke til, at DOF’s blad ”Orientering” er ophørt som papirblad, så det nu kun udkommer elektronisk. Men der er ikke aktuelle planer om at stoppe med HegnsNyt som papirblad.

Arrangementer i 2018
WMOC har jeg allerede talt om.
Blandt klubbens øvrige arrangementer i 2018 vil jeg først fremhæve de tre store, årligt tilbagevendende begivenheder:
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Helvede i Nord 2. påskedag med store opgaver til specielt Dan og Inger K. Efterfølgende
har Jesper K afløst Dan i styregruppen. De øvrige THOK-medlemmer i styregruppen er
Lena og Inger.
Skovmarathon første søndag i november, hvor jeg selv var stævneleder, og
Heino MTB Fall Race senere i november med Rolf som stævneleder.

Skovmarathon kører nu uden om klubbens regnskab, fordi det foregår i kluboverbygningen
Farum-Tisvilde OK’s regi, så indtægterne går direkte til finansiering af aktiviteterne i FTOK.
I 2018 var der glædeligvis stigende deltagerantal i både Skovmarathon og Heino Fall, og der
var fortsat mange deltagere i Helvede i Nord.
Derudover har der været mange andre begivenheder i klubben i 2018:
På generalforsamlingsdagen den 24. februar berettede Keld og Tim fra deres deltagelse i
WMOC 2017 i New Zealand.
Den 10. april var der fællesspisning, som familien Øbro stod for, og derefter var der klubaften
hvor Klaus fortalte om den nye kortnorm, og hvor Tim fortalte om de nye regler for urørt skov.
Der var Find vej Dag den 5. maj i Valby Hegn med Finn som hovedkraft.
Der var by-orienteringsløb den 24. maj fra klubhuset med Klaus som banelægger. Det indgik i
en serie af såkaldte sideevents, som DOF havde taget initiativ til forud for WMOC med det formål at promovere o-løb.
Den 5. juni var der fællesspisning med familien Kovsted som kokke, og derefter var klubaften
om det forestående arrangement af WMOC.
Der var SkovCup-finale den 16. juni i Asserbo Plantage med Dan som hovedkraft.
Der var klubmesterskab dagen efter, den 17. juni, ligeledes med baner af Dan i Asserbo Plantage og med efterfølgende grill ved klubhuset.
Den 14. august var der på ny fællesspisning, denne gang med Peter Steen og Christina som
kokke, og hvor de indgraverede klubmesterpokaler blev overrakt.
Der var Sensommer Cupper i august-september med baner af Rolf i Tisvilde Hegn ved slotsruinen, Tim i Gribskov og Jesper David i Tisvilde Hegn ved HiN-stævnepladsen, afsluttende med
fælles grill ved klubhuset.
For andet år i træk var der stor klubtur til Madridområdet i skolernes efterårsferie med Tim som
hovedkraft.
Der var NatCup den 28. november i Frederiksværk Skov med Thomas og Inger K som hovedkræfter.
Der var klubaften den 8. december, hvor Amanda og Ida fortalte om årets store begivenheder.
Der var juleløb den 16. december i Tisvildeleje med Rolf som banelægger og efterfølgende julehygge i klubhuset.
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Der var klubmesterskab i natløb den 18. december i Tisvilde Hegn ved Bækkebro med Tim som
banelægger.
Som sædvanlig ved klubmesterskabsløb og Sensommer Cupper var Annette med i beregnervognen. Tak for indsatsen.
Kalenderårets sidste begivenhed var den legendariske julehockeyturnering på skolen i Tisvilde
den 28. december.
Den 12. januar var der et forsinket 2018-klubmesterskab i MTBO i Teglstrup og Nyrup Hegn, arrangeret af HSOK.
Der er fortsat en række faste ugentlige begivenheder i klubben:
-

Indendørs hockey og stabilitets- og styrketræning om mandagen
Teknisk træning om tirsdagen
Intervaltræning fra om torsdagen, det foregår nu i Frederiksværk
Hegns-joggerne om fredagen.

Alt i alt mange gode arrangementer i en travl klub.
Klubbens stab af korttegnere har en evig opgave med at revidere de eksisterende o-kort, så de
svarer til virkeligheden. Jeres indsats er helt uundværlig for klubben. Tak til jer.

Resultater i 2018
Klubbens løbere har opnået rigtig mange flotte løbsresultater igen i 2018.
Ved veteran-VM i København og Nordsjælland blev det til to VM-titler, da Rune og Thomas sejrede i sprint i henholdsvis H40 og H45. THOK har nu vundet guld ved veteran-VM 10 år i træk.
Det er helt enestående for en dansk klub og i topklasse på verdensplan. Sejrsrækken omfatter
17 VM-titler, fordelt på syv løbere.
Derudover vandt vores løbere tre sølvmedaljer. Det var Keld i sprint og Tenna og Thomas på
den nyindførte mellemdistance. På langdistancen blev Tenna en fin nr. fire.
Ved senior-VM i Letland havde vi to deltagere ud over Amanda. Det var Björn og Emil. Aldrig
har THOK haft så mange deltagere i et senior-VM.
Ved junior-VM i Ungarn deltog Agnes og Ida. Deres hold blev nr. otte i stafet og individuelt opnåede de deres bedste placeringer på mellemdistancen som nr. 10 og 14.
Ved JEC i Schweiz vandt Ida sølv på mellemdistancen i D20. I stævnet deltog endvidere Agnes
og Lasse.
Ved EYOC i Bulgarien havde vi én deltager, det var Lasse.
1. division øst blev en helt usædvanlig tæt affære, hvor vi sluttede på samme antal matchpoint
som Hillerød og Søllerød. Efter fintælling af løbspointene i de indbyrdes matcher blev vi lige akkurat nr. to foran Søllerød, og dermed havde vi kvalificeret os til DM-hold i Store Hareskov.
Også det stævne gav nogle tætte resultater, hvor Hillerød sejrede knebent foran OK Pan Århus
og os. Vores match mod Pan sluttede uafgjort, men vi måtte nøjes med bronze, fordi Pan havde
flere førstepladser end os i de indbyrdes opgør på de enkelte baner.
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TiI gengæld vandt vi medaljestatistikken for årets DM’er overbevisende foran Pan og Hillerød. I
de sidste 12 år har vi vundet medaljestatistikken 9 gange, mens vi er blevet nr. to 2 gange og
nr. tre 1 gang. Det er simpelt hen forrygende flot.
Thomas markerede sig ved at gøre rent bord individuelt og i stafet med hele 7 DM-titler.
Også på årets ranglister havde vi topresultater. På seniorranglisten, Trimtex Senior Cup, vandt
Amanda hos damerne, mens Emil blev nr. fire hos herrerne, og på årets juniorrangliste, Løberen League, vandt Ida hos pigerne, tæt fulgt af Agnes på andenpladsen. Hos drengene blev
Lasse nr. 15.
En anden slags resultat opnåede Ida den 6. marts, da Halsnæs Avis tildelte hende ”Årets
Sportspris 2017”.
På de seneste års generalforsamlinger er ”Årets ungdomstalent” i THOK blev udpeget af bestyrelsen. Prisen skal gå til den ungdomsløber, der er gået mest frem i 2018. Talentet er forhindret
i at være til stede her i dag, så derfor venter vi til divisionsmatchen den 5. maj med at fejre vedkommende.
Til gengæld skal vi fejre ”Årets ildsjæl” i klubben. Det plejer at foregå med overrækkelse af en
særlig bluse og en overdimensioneret check fra Handelsbanken i Helsinge, men lige for tiden
ligger den bankafdeling lidt underdrejet, fordi direktøren er sygemeldt. Vandrepokalen er dog
fået indgraveret det nye navn, og der er også et diplom og en slags check.

”Årets ildsjæl” er en af de bærende kræfter i vores klub, og vedkommende har været med i bestyrelsen i mange år. Personen har påtaget sig mange opgaver lige fra juleløb til tunge opgaver
ved klubbens store arrangementer.
Han har således været en af banelæggerne ved WMOC 2018, ligesom han tidligere har været
banelægger ved Nordiske Mesterskaber på Bornholm og ved sjællandsmesterskaber.
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Han tegnede første udkast til klubbens nye depot med to containere og en mellembygning, og
nu har han påtaget sig opgaven som depotbestyrer.
Han har gennem en årrække været stævneleder for Heino MTB Fall Race, og han har ligeledes
gennem flere år været klubbens primus motor ved Gang i Gribskov, der er et 2-dages sportsarrangement for de ældste skoleklasser.
Han er ungdomsleder i klubben, han har i en årrække været med i gruppen af ungdomstrænere,
og han har lavet skolearrangementer.
Alt i alt en lang række supergode ting. Ildsjælen er Rolf. Kom herop. Overrække pokal mv.
Vi skal også hædre årets klubmestre i natløb. Kom herop, når I bliver nævnt. Det er Asbjørn på
let bane, hans far Dan på mellemsvær bane, hans mor Mette i D3, Tenna i D2, Peter W i H3,
Peter Steen i H2 og Lasse i H1. Overrække pokaler og præmier.
Endvidere har jeg fornøjelsen at overrække pokaler og præmier til de nye klubmestre i MTBO.
Det er Jesper David, Leif og Birgit. Kom herop.

Udfordringer i 2019
Rekruttering af nye medlemmer bliver det store nye tiltag i vores klub her i 2019. Behovet har
længe stået klart for os, og Andreas Duc er kommet med et oplæg, som nu bliver realiseret. Det
emne har sit eget punkt på dagens program i forlængelse af generalforsamlingen, så det vil jeg
ikke sige mere om lige nu.
Klubbens 2019-arrangementer omfatter først og fremmest de tre store indtægtsgivende begivenheder, dvs. Helvede i Nord, Skovmarathon og Heino MTB Fall Race.
Der er indgået ny sponsoraftale med Løberen om Helvede i Nord, og i den forbindelse bliver arrangementet udvidet med et natløb aftenen før, dvs. 1. påskedags aften.
Vi har jo også andre store arrangementer på programmet: SM-stafet den 11. maj, SM-lang den
12. maj og DM-lang for MTBO den 15. juni. Alle tre begivenheder foregår i Tisvilde Hegn.
Klubmesterskaberne i juni har i mange år været afholdt over tre afdelinger. Sidste år blev det på
grund af det omfattende arbejde med at forberede WMOC afholdt over kun én afdeling. I år skal
der også være kræfter til at arrangere det nævnte DM-lang for MTBO, så årets klubmesterskab
bliver over to afdelinger, nemlig tirsdagene den 11. og den 25. juni. På sidste løbsdag slutter vi
som sædvanlig af med grill og præmieoverrækkelse.
Endvidere afholder vi Sensommer Cupper over tre tirsdage sidst i august og først i september.
Sidst på året er der natklubmesterskab og en afdeling af NatCup.
DOF har besluttet at ophøre med den årlige Find Vej Dag og i stedet tilslutte sig Skole OL, der
har fungeret i nogle år i andre idrætsgrene. THOK afholder Skole OL i o-løb tirsdag den 2. april i
Valby Hegn, hvor 5. og 6. klasserne fra skolerne i Gribskov Kommune er inviteret.
DOF vil fortsat promovere by-orienteringsløb frem mod senior-VM i Trekantområdet i 2020, og
man har fået både Halsnæs og Gribskov kommuner til at støtte op om det. Vi er derfor ved at
planlægge et by-o-løb i både Frederiksværk og Helsinge til afholdelse i løbet af i år.
Årets SkovCup-finale skal foregå lørdag den 22. juni fra Naturrummet på Tisvildeleje Strand.
Musik i Lejet har indbudt byens foreninger til stille med et hold af medhjælpere til årets musikfestival. Fra THOK er tilmeldt et hold på hele 20 personer med Ole D. som holdleder. Musik i Lejet
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honorerer det med frivilligarmbånd og forplejning mv. samt ved at bemærke 450 kr. pr. person til
THOK’s klubkasse. Det er lige 9.000 kr. Fint initiativ.
Det nyeste initiativ i klubben står Sten Kirkegaard for med månedsvise træningsbaner med poster i skoven. Flot.
Vi har en udfordring med at få bemandet de udvalg der ikke fungerer som det var tænkt, og der
skal overføres arbejdsopgaver fra bestyrelsen til de udvalg. Det vil kunne aflaste bestyrelsen.
Handelsbanken i Helsinge ligger som nævnt lidt underdrejet for tiden. Derfor har vi desværre
endnu ikke fået tilsagn om sponsorbidrag for 2019. Men vi tror på, at det går i orden.
Der er kommet nye pointregler for klubmatcherne i divisionsturneringen. Det er en ny udfordring, og det bliver spændende at se, hvad det betyder for vores resultater i 1.division.
I år har vi hele tre løbere blandt de forhåndsudtagne deltagere på seniorlandsholdet. Det er
Amanda, Björn og Emil. THOK er dermed den klub, der har flest deltagere i den faste trup til
seniorlandsholdet.
Ida og Agnes er selvfølgelig igen i år forhåndsudtaget juniorlandsholdet. De får så den ekstra
oplevelse at kunne løbe junior-VM i Danmark i deres sidste år som juniorer.
Det bliver spændende at følge vores landsholdsløbere hen igennem året.

Tak
Til sidst siger jeg tak til medlemmerne for et spændende år 2018 og tak for jeres helt uundværlige indsats med både større og mindre opgaver.
Tre personer forlader bestyrelses- eller suppleantposter. Det er Lena, Rolf og Jesper David.
Lena har været med i bestyrelsen i hele 16 år, deraf de fleste af årene som enten næstformand
eller sekretær.
Rolf har været i bestyrelsen i 10 år, men han siger at han blot vil holde en pause med bestyrelsesarbejdet, så der er håb om at han vender tilbage senere.
Jesper David har været suppleant i 2 år og trækker sig nu, fordi han har fået mere krævende
opgaver på arbejdsmarkedet.
Tak for jeres indsats. Overrække flasker.
Tak til de ihærdige ungdomstrænere og tak til bestyrelsen for godt arbejde og godt samarbejde.

Privatlivspolitik
Af Svend Mortensen
Idrætsforeninger skal formulere en privatlivspolitik, der fortæller hvordan de håndterer personoplysninger.
THOK har vedtaget sin privatlivspolitik med udgangspunkt i en standardversion fra DIF og DGI.
Den kan ses på hjemmesiden. Her er link:
https://www.tisvildehegnok.dk/wp-content/uploads/2019/02/Privatlivspolitik-THOK.pdf
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Særlige begivenheder
Søndag

7. april

DM-ultralang
teltansvarlig Leif E. Larsen

Frederikshåb og Randbøl

Tor.-lør.

18.-20. april

Søndag

21. april

Arrangement af Helvede i Nords natløb

Tisvilde Hegn

Mandag

22. april

Arrangement af Helvede i Nord

Tisvilde Hegn

Søndag

5. maj

Lørdag

11. maj

Arrangement af SM-stafet

Tisvilde Hegn

Søndag

12. maj

Arrangement af SM-lang

Tisvilde Hegn

Lørdag
Søndag

25. maj
26. maj

DM-sprint
DM-sprintstafet
teltansvarlig Keld Johnsen

Tirsdag

4. juni

Tirsdag

11. juni

Klubmesterskab, 1. afdeling

Tisvilde Hegn

Lørdag

15. juni

Arrangement af MTBO DM-lang

Tisvilde Hegn

Søndag

16. juni

SM-sprint

Lørdag

22. juni

SkovCup-finale

Tisvilde Hegn

Tirsdag

25. juni

Klubmesterskab, 2. afdeling
derefter grill

Tisvilde Hegn

Påskeløb
Stråsø og Vosborg
teltansvarlige Niels Landsperg / Peter Wraa

1. division øst
teltansvarlige Mette og Dan Eriksen

By-orienteringsløb

Kårup Skov

Grindsted by
Grindsted by
Helsinge by og Høbjerg Hegn

Køge by

Glimt fra oprydningen i
den nye depotbygning
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