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Kære klubmedlem

Så er foråret godt i gang med konkurrencer i den nyudsprungne skov, og vi kan 
begynde at glæde os til DM, sommerferieløb og ikke mindst VM i Danmark! I 
denne udgave af klubbladet, kan du få inspiration til, hvilke sommerferieløb, 
du kan deltage i, du skal møde to nye medlemmer, så skal du skynde dig at til-
melde dig klubtur til Bornholm, og måske skal du være frivillig til Musik i Lejet? 
Dét og meget andet godt kan du læse mere om, hvis du bladrer videre.

God fornøjelse med læsningen!

- Redaktionen

Bliv stærkere med mandagsstyrke
Hver mandag er der styrketræning på Sankt Helene Skolen i Tisvilde.
Først kan man varme op i holdsalen med hockey eller ude i det  gode vejr 
med Ea som instruktør. Efterfølgende er der fælles styrketræning i holdsa-
len, hvor der bl.a. er fokus på stabilitetstræning og ikke mindst godt humør! 

Alle kan være med, og det er kl 17:30 i gymnastiksalen på Tisvilde Bygade 
37, 3220 Tisvildeleje.

Helvede i Nord blev af-
holdt efter 2 års pause
Efter to års pause pga corona kun-
ne vi endelig afholde Helvede i 
Nord sammen med løbeklubben 
Nordtrim.
I anledning af at Helvede i Nord 
kunne fejre 20 års jubilæum, kun-
ne deltagerne løbe en 32 km rute, 
og det var også muligt at gå 12 km 
ruten.
Der var 800 glade og tilfredse lø-
bere, der deltog.

Fortæl om dit 
sommerferieløb
Til næste udgave af klub-
bladet vil vi meget gerne 
høre om dine oplevelser 
til sommerferieløb. Både 
hvis du har været i Dan-
mark eller i udlandet, 
hvis det har været sjovt, 
nyt, udfordrende, svært, 
så tøv ikke med at kon-
takte redaktionen!
Vi vil meget gerne høre 
om det.

Kom med på klubtur til 
Bornholm!
Så er der indbydelse til klubtur 
til Bornholm. I forbindelse med 
DM-weekenden i september har 
Finn Bregensøe sørget for at skaffe 
overnatning til os. Læs mere inde 
i bladet om, hvordan du tilmelder 
dig!
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Fastelavn og højt humør

Af Mette  Vejen Eriksen

Sidste søndag i februar var der faste-
lavn, og i bestyrelsen havde vi beslut-
tet at bruge dette som lejlighed til at 
børn udefra kunne komme og prøve 
orienteringsløb. Så der var planlagt 
dinosaursignaturer, pokemonjagt og 
sprintbaner, og naturligvis købt tønde, 
slik, boller og frugt i lange baner. Hel-
digvis var vejret med os, solen stråle-
de fra en skyfri himmel. Så det blev

Efterfølgende blev deltagerne selvføl-
gelig opfordret til at komme til vores 
træninger om tirsdagen, hvor vi træ-
ner med børneholdet kl. 17.15, samme 
sted som resten af klubben træner. Til 
disse træninger er vi efterhånden som 
oftest omkring 10 børn, som starter 
med opvarmning og leg, hvorefter de 
kommer ud på en bane. Nogle vil helst 
gå sammen med deres forældre, andre 
børn danner en lille gruppe, og enkel-
te er nået til at løbe alene rundt. Der 
er mulighed for det hele, og det er en 
fornøjelse at se børnene komme retur 
med røde kinder og kort i hånden. Her 
er det altid muligt at møde op og prø-
ve, så hvis man har børn, børnebørn 
eller kammerater, der er interesseret, 
så tag dem endelig med.

nogle hyggelige timer, hvor klubhuset 
og omgivelserne var fyldt med glade 
børn og deres forældre, og hvor der 
både var tid til at snakke om kort og 
signaturer, orienteringsløb generelt og 
THOK i særdeleshed, og så blev der 
brugt (en hel del, ifølge nogle) tid på at 
slå tønden til pindebrænde, så børne-
nes lommer kunne fyldes med godter.
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Stor sejr til divisionsmatch!

77 af klubbens medlemmer var 
mødt  op til divisionsmatch søn-
dag den 24. april i Store  Hareskov. 
Klubben er rykket ned i 2. division, 
så det gjaldt om  at få så mange point 
som muligt, så vi i slutningen af  året 
kan rykke op i 1. division igen!

Emil Øbro fik voksen-pokalen for at 
gennemføre H21 med den hurtigste tid 
og desuden for at have leveret et rigtig 
flot resultat til DM i 10 km på landevej 
dagen før, hvor han blev nummer 8.
Ungdomsdiplomet gik til Eigil  
Gerstrøm, som fik et rigtig fint re-
sultat i H12 og gennemførte end-
da banen uden at blive skygget!
THOK vandt selvfølgelig alle tre  mat-
cher mod både Sorø OK, OK Roskilde 
og Ballerup OK, så hvis der er lige så 
stor opbakning til de kommende divi-
sionsmatches, så kan vi forhåbentlig 
konkurrere i 1. division igen til næste 
år.

Sidst i april var der divisionsmatch i Store Hareskov, hvor 77 af klubbens 
medlemmer stillede op for at samle point. De klubber, der skulle løbes 
imod, var Ballerup OK, Sorø OK og OK Roskilde, og THOK vandt selvføl-
gelig stort over alle de tre klubber!

Som altid  var der bagt kage, og der 
blev uddelt diplom og pokal  til en 
voksen, som havde gjort   det godt på 
dagen, og der blev uddelt et diplom 
til en ungdomsløber, der også havde 
gjort det godt.

Af Iben Valery

Emil fik pokalen for at have vundet 
H21, og Eigil fik et diplom for at have 

klaret det rigtig flot i H12.
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Formandens beretning 

2021 har ligesom året før været et år 
præget af mange begrænsninger som 
følge af COVID-19 pandemien. Det 
har betydet væsentligt mindre akti-
vitet i klubben det seneste år, men i 
skrivende stund ser det ud til at alle 
begrænsninger er væk, og vi kan håbe 
på, at dette bliver sidste gang, at en 
formandsberetning indeholder kom-
mentarer om pandemien.

Medlemmer
På trods af disse begrænsninger har 
klubben i årets løb haft en netto med-
lemstilgang på 22, således at klubben 
nu har 210 medlemmer, hvoraf 181 
er aktive medlemmer, der løber for 
klubben. Det er en stor glæde, at vores 
klub og vores sport kan tiltrække fle-
re medlemmer, og så er det fantastisk, 
at en stor del af medlemstilgangen er 
sket via nye børne- og ungdomsløbe-
re og deres familier. Mette skal have 
stor ros og tak for et fantastisk stykke 
arbejde med at tiltrække og fastholde 
disse løbere.

Som annonceret ved sidste generalfor-
samling har bestyrelsen arbejdet med 
mere medlemsinddragelse i forbin-
delse med vore stævner og aktiviteter. 
Alle medlemmer har således ved årets 
begyndelse modtaget en mail, der in-
viterede til dialog om, hvordan de

enkelte medlemmer gerne vil invol-
veres og bidrage. Jeg erkender, at det-
te kan ses som et lidt ukonventionelt 
skridt, som af nogle kan opfattes som 
en bebrejdelse for ikke at gøre mere. 
Dette har på ingen måde været besty-
relsens hensigt, men vi vil gerne for-
stå, om der er ønsker og ressourcer 
blandt medlemmerne, der ikke ud-
nyttes, samt forstå om vi allerede har 
strammet vores ambitionsniveau så 
meget, at medlemmer føler sig over-
vældede allerede.

Baseret på den tilbagemelding, vi 
har fået indtil nu, har reaktionen væ-
ret overvejende positiv, men der har 
også været indikationer på, at nogle 
medlemmer føler, at et lille tilsagn 
om hjælp kan udvikle sig til at omfat-
te meget mere end ønsket. Andre har 
meldt tilbage, at de ganske enkelt ikke 
har mulighed for at bidrage mere, men 
stadig nyder at løbe i og for klubben. 
Vi vil gerne sige tak for tilbagemel-
dingerne, som vil være et brugbart 
værktøj for den nye bestyrelse. Jeres 
tilbagemelding viser dog også, at der 
allerede trækkes store veksler på få 
meget aktive medlemmer, og det ser 
bestemt ikke ud til, at der er en masse 
uudnyttet potentiale i klubben. Det er 
således min vurdering, at nye tiltag i 
klubben kun kan gennemføres, hvis vi

samtidigt stopper nogle af de igang-
værende aktiviteter.

Adgangen til skovene kan være 
truet
I årets løb har der også været en del 
fokus på, at Miljøministeriet arbejder 
med planer om at udpege 10 såkaldte 
naturnationalparker i Danmark. Gribs-
kov er allerede udpeget som fremtidig 
naturnationalpark, hvilket betyder, at 
store græssende dyr lukkes ud i et stort 
indhegnet område af Gribskov. Tisvil-
de Hegn er udpeget som et muligt nyt 
område for næste bølge af naturnatio-
nalparker. I den forbindelse har besty-
relsen, repræsenteret ved Rolf, gjort 
opmærksom på, at vi som brugere af 
skoven går 100 % ind for mere biodi-
versitet i dansk natur, men vi er stærke 
modstandere af at indhegne skoven og 
af at lukke store græssende dyr ud i 
disse indhegninger. Vi er især bekym-
rede for de begrænsninger, dette kan 
medføre for vores sport samt de poten-
tielt farlige situationer, der kan opstå i 
mødet mellem o-løbere og disse dyr.

Træning
Træningstilbuddet har igen i år været 
præget af begrænsninger som følge 
af COVID-19 pandemien, men det 
er glædeligt at se, at træningsudbud-
det nu er tilbage i fuldt omfang. Tim, 
Rolf, Dennis, Ea, Mette og Dan skal 
have en stor tak for den store indsats, 
de leverer som trænere, indpiskere og 
koordinatorer af træningen. 

Det er flot, at en mellemstor klub 
som THOK kan have træningstilbud 
på 4 af ugens 7 dage, i form af styr-
ketræning mandag, O-træning tirsdag 
og hegnsjoggerne fredag. Senest har 
klubben indgået træningssamarbejde 
med Allerød OK, OK Øst og FIF Hil-
lerød omkring MTBO træning. Det er 
således muligt for klubbens medlem-
mer at køre træningsløb i vinterhalv-
året på lørdage kl. 10 og i sommer-
halvåret på tirsdage kl 17.30. Tak til 
Klaus for at tage dette initiativ.

Årets O-aktiviteter
Klubmesterskabet blev afholdt over 
tre tirsdage i juni med Peter Wraa og 
Niels Landsperg som stævneledere og 
med Andreas Duc, Peter Landsperg og 
Carl-Emil som banelæggere.
Sensommercuppen blev afviklet over 
tre tirsdage i august og september. Her 
var Inger Kirkegaard i samarbejde 
med undertegnede stævneleder, og ba-
nelæggere var Peter Landsperg, Den-
nis Øbro samt Tim og Rolf.
Natklubmesterskabet blev afholdt 30. 
november med Tobias Olloz som ba-
nelægger.
I januar 2022 var Klaus Olsen bane-
lægger og stævneleder ved MTBO se-
riens afdeling i Tisvilde Hegn.
I februar var THOK vært for en af-
deling af Natcuppen denne gang med 
Rolf som stævneleder og Sten Kirke-
gaard som banelægger. Ved alle disse 
arrangementer har Annette stået for 
tidtagning. En stor tak til Anette.
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MTBO klubmesterskabet er udskudt 
til afholdelse den 5. marts i forbindel-
se med en afdeling af MTBO Vinter-
serien.
Tak til alle, der har taget ansvar for 
afvikling af disse arrangementer og 
tillykke til alle klubmestre.
Jeg kan oplyse, at vi vil overrække 
præmier og pokaler til årets klubme-
stre efter generalforsamlingen. 

Resultater
Ved årets divisionsmatcher kneb det 
med at leve op til tidligere års resul-
tater. Første afdeling blev løbet i Kon-
gelunden den 20. juni med en 3. plads 
til THOK og anden afdeling foregik 
i Geel Skov den 5. september - igen 
med THOK på 3. pladsen. Begge gan-
ge endte med Søllerød som en suve-
ræn vinder og FIF Hillerød et mulehår 
bedre end THOK. Allerød OK blev 
ved begge løb distanceret markant. 
THOK skulle derfor deltage i op-/ned-
rykningsmatchen i Store Dyrehave. 
Denne gang kneb det desværre med at 
samle et stort hold og med at distan-
cere Allerød. Således sluttede Farum, 
Allerød og THOK alle med 4 point, og 
der skulle ses på antal opnåede løbs-
point. Her var Farum bedst med 322 
løbspoint mod 318 til både THOK og 
Allerød. Endelig placering skulle der-
for afgøres med antallet af indbyrdes 
1. pladser, og her vandt Allerød med 
17 mod THOK’s 13. Vi blev således 
sendt ned i 2. division med mindst mu-
lig margin. I 2022 skal THOK derfor 

løbe i 2. division efter mere end 15 år i 
træk i 1. division. Nøglen til at komme 
tilbage til 1. division vil være vores 
evne til at genetablere en stærk børne- 
og ungdomsafdeling i THOK.
Også 2021 bød på fantastiske indivi-
duelle løbsresultater for THOKs med-
lemmer.
VM i BO (biathlon-orientering) gav 
en sølv- og en bronzemedalje til Jonas 
Falck Weber samt en sølvmedalje til 
Nina Najbjerg.
Veteran VM gav en guldmedalje til 
Keld Johnsen og en guldmedalje til 
Thomas Greve Jensen og ved veteran 
VM i MTB-orientering opnåede Klaus 
Olsen en bronzemedalje.
Ved forskellige DM stævner opnåe-
de klubbens medlemmer ikke mindre 
end 22 førstepladser, 21 andenpladser 
samt 10 tredjepladser
Et andet eksempel på klubbens aktu-
elle styrke i eliterækken er de mange 
landsholdsløbere, hvor THOK med 6 
udtagne landsholdsløbere i 2021 var 
den klub i Danmark med flest lands-
holdsløbere.

Andre aktiviteter
Vore store indtægtsgivende arran-
gementer har som i tidligere år be-
stået af ”Helvede i Nord” og ”Heino 
Fall Race”. I 2021 blev ”Helvede 
i Nord” afviklet efter et alternativt 
og Corona-sikret koncept med frit 
starttidspunkt over en af de fem på-
skedage. Det betød naturligvis fær-
re deltagere, men mere end 600

løbere nød at kunne slippe Coronaens 
snerrende favntag med en tur i skoven. 
”Heino Fall Race” var til gengæld til-
bage med stor styrke og fint deltager-
antal. Tak til Inger, Jesper, Lena og 
Rolf for at koordinere disse store ak-
tiviteter samt tak til alle, der har bidra-
get med større eller mindre indsatser i 
forbindelse med disse arrangementer.
Farum Tisvilde elitesamarbejdet har 
kørt fint igen i år. Uden dette samar-
bejde ville det formentlig være svært 
at fastholde og udvikle vore eliteløbe-
re, så det er essentielt, at vi fastholder 
dette samarbejde. Som tidligere år 
finansieres samarbejdet primært via 
indtjening fra Skov Marathon løbet. 
Løbet var i 2021 tilbage i fin form og 
med mange deltagere. Tak til Svend for 
at koordinere dette arrangement. Igen 
i år var Tim initiativtager og koordina-
tor af en klubtur til Spanien. Deltager-
antallet var ikke helt så højt som håbet, 
men for dem, der deltog, var der gode 
træninger, og for mange var dette årets 
højdepunkt i klubregi. Et område, som 
tit bliver overset, men som er helt 
essentielt for, at vi kan dyrke vores 
sport, er korttegning. Her vil jeg gerne 
rette en stor tak til Kurt, Niels, Klaus 
og Morten for at varetage dette arbej-
de for klubben. Som det fremgår, er 
der tale om særdeles erfarne og kom-
petente kræfter, men jeg vil opfordre 
til, at flere melder interesse her, så vi 
sikrer, at vi også har næste generati-
on af korttegnere klar til at tage over.
Som mangeårigt medlem af klubben

har det altid været en fornøjelse for 
mig, når et klubblad blev udgivet, og 
man spændt kunne læse om løbeop-
levelser i indland og udland. Dette år 
har ikke været nogen undtagelse. Tak 
til Iben for at sikre relevante og vel-
skrevne klubblade.
Leif og Annette har gennem mange år 
ydet en stor indsats med at varetage 
tøjsalg og varetage depot for vores tøj-
lager. Dette er ikke længere en holdbar 
løsning, og bestyrelsen har besluttet, 
at vi vil overgå til en ny webbaseret 
løsning. Lene Øbro vil således sætte 
en web-løsning op, der giver mulighed 
for at bestille klubtøj to gange årligt. 
Tak til Leif og Annette for i mange år 
at varetage opgaven, og tak til Lene 
for at tage initiativ til den nye løsning. 
Lene vil efter generalforsamlingen i 
dag orientere lidt nærmere om den nye 
løsning.

Årets ildsjæl
Hvert år udpeger bestyrelsen et med-
lem, der har gjort en særlig stor indsats 
for klubben. I år er det en fornøjelse 
at kunne overrække prisen som årets 
ildsjæl til Mette Vejen Eriksen. Tak 
for en kæmpe indsats som bestyrelses-
medlem og sekretær for bestyrelsen, 
som redaktør for vores hjemmeside og 
ikke mindst for at opstarte og stå for 
børneholdet. Dette tiltag har resulte-
ret i, at klubben nu igen har løbere i 
de yngre løbsklasser. Som jeg har an-
ført tidligere, er klubbens overlevelse 
på sigt enormt afhængig af, at vi kan
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tiltrække og udvikle løbeinteressen 
hos børn og unge mennesker. Her har 
Mette taget et kæmpe ansvar ikke bare 
i at stille op om tirsdagen til træninger, 
men også ved at følge op med børnene 
og deres forældre også udenfor træ-
ningssamlingerne, og derved har hun 
skabt en dejlig atmosfære af at føle sig 
velkommen.
Stort tillykke og tak til Mette.

Bestyrelsen
Jesper Kracht har efter en årrække 
i bestyrelsen valgt at takke af som 

bestyrelsesmedlem. Tak til Jesper 
for din tid i bestyrelsen og tak for de 
opgaver, du fortsat vil bidrage med i 
klubben. For et lille år siden påtog jeg 
mig efter flere henvendelser ansvaret 
som formand for klubben. Efter det-
te år nu er gået, må jeg konstatere, at 
mit job og mine øvrige interesser ikke 
lader sig forene med at være en aktiv 
og synlig formand for klubben. Vi skal 
derfor igen i år vælge en ny formand 
for klubben - denne gang gerne en for-
mand med et lidt længere tidsperspek-
tiv.

Nye medlemmer

Af Ea Bregensøe

Her vil vi præsentere to af klubbens nyeste medlemmer. Stort velkommen 
til Jannie og Annabella. Vi håber, I vil tage godt imod dem!

Hvor tit/meget træner I?
Jannie: Ca. 1 gang om ugen.
Annabella: 1 gang om ugen.

Hvorfor har I valgt at melde jer ind 
i THOK?
Jannie: For at få kvalitetstid med min 
datter, og fordi orienteringsløb er 
sjovt.
Annabella: Fordi orienteringsløb er 
sjovt.

Hvad forventer I jer af jeres med-
lemskab af THOK?
Jannie: En masse hyggelige og sjove 
timer med nye bekendtskaber.
Annabella: En masse sjov motion.

Hvad hedder I, og hvor gamle er I?
Jannie: 33 år.
Annabella: 11 år.

Hvor længe har I løbet o-løb?
Jannie & Annabella: Siden marts/april 
i år.

Hvordan fandt I på at begynde til 
orienteringsløb?
Jannie & Annabella: Vi prøvede det til 
fastelavn og syntes, det virkede sjovt.

Dyrker I anden sport end oriente-
ringsløb?
Jannie: Nej, jeg dyrker ikke andet.
Annabella: Jeg går også til fodbold.

Hvad har I ellers af fritidsinteres-
ser?
Jannie: Ikke rigtig noget.
Annabella: At være kreativ og sam-
men med veninderne.

Hvad er det sjoveste ved oriente-
ringsløb?
Jannie: At blive udfordret på en anden 
måde.
Annabella: Stævner.

Er der noget, I gerne vil sige til jeres 
nye klubkammerater?
Jannie & Annabella: Vi glæder os til at 
lære jer at kende.

Det var Mette Vejen Eriksen, der blev udpeget som årets ildsjæl for sit 
arbejde i bestyrelsen, med hjemmesiden og med børnetræning.
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Inger Mogensen har fået fred
Af Maria Falck Weber

Inger var i mange år vores allesammens 
mor Inger. Hun var lille af statur, men 
havde det største hjerte! Hun tog imod 
alle med åbne arme og var altid parat 
til at hjælpe med alverdens ting – og 
selvfølgelig altid med et smil på læben.
Inger arbejdede i mange år i købmanden 
i Ramløse, så hele Ramløse har også 
nydt godt af Ingers smittende humør.

Til klubbens egne løb var Inger ofte 
at finde i kiosken, men intet arbejde 
var for svært for Inger. Hun var der-
for i mange år en kæmpe arbejdskraft 
for klubben, men vil nok især bli-
ve husket for sin omsorg for os alle.
Inger og Poul Erik, som vi mistede 
for et par år siden, var som et ekstra 
sæt svigerforældre for mig. De har 
altid elsket Tim, og da jeg begyndte 
at komme i klubben, blev jeg også 
taget imod som en datter/svigerdat-
ter. Altid med kys og kram. Altid in-
teresserede i vores liv og vores børn. 
Når vi kom på besøg i deres skøn-
ne hus på Irisvej ved kanten af Ar-
resø, havde Inger selvfølgelig altid 
bagt franskbrød og rugbrød. Vi blev 
installeret i de bedste stole og skul-
le endelig ikke hjælpe til med no-
get – nej, vi skulle bare slappe af, så 
gjorde Inger frokosten klar. Børnene 

vimsede rundt i køkkenet hos Inger, 
og hun fandt alle mulige sjove ting og 
sager frem, som de kunne kigge på el-
ler lege med. I haven viste Inger dem 
alle blomster og planter og tog børne-
ne med ned til søen - det var fantastisk 
for børnene at opleve, at man kunne 
bo i et hus med have helt ned til søen!

Når vi skulle hjem, fik vi altid både 
franskbrød og rugbrød med hjem – 
ja, ja, selvfølgelig skulle vi det – In-
ger kunne bare bage igen i morgen .
Inger var også parat, da Amanda meld-
te sin ankomst. 
Min mor var på tur til Gråsten, så 
hun kunne ikke passe Jonas, mens 
jeg skulle ind og føde, så Inger hav-
de selvfølgelig sagt, at vi bare kun-
ne ringe til hende. Så omkring kl 03 
om natten d. 28. juli 1996 ringede 
Tim til Inger. Hun sprang fluks ud af 
sengen og da vi kom med Jonas, var 
hun allerede i fuld vigør og tog kær-
ligt imod Jonas. Han fik Ingers plads 
i sengen ved siden af Poul Erik <3 
Jeg kan ikke huske, om In-
ger gik i seng igen, eller om hun 
mon gik i gang med at bage brød.

De sidste år af deres aktive liv 
brugte Poul Erik og Inger på at få

kroket op at køre i  Ramløse, og da 
det var gjort med succes, spillede de 
på livet løs! Så meget, at de to kære 
mennesker vandt den ene konkurren-
ce efter den anden i hele Danmark.
Inger var dement de sidste år af sit liv. 

Vi sås desværre ikke så meget mere, 
men når vi sås, kunne man se, at hun 

lige havde lidt svært ved at finde ud 
af, hvem vi var. Men så snart vi be-
gyndte at tale til hende, kunne man 
se i hendes skønne øjne, at nu var 
man genkendt.  Det var så dejligt!

Æret være Ingers minde <3

Billede fra Jonas Falck Webers konfirmation, 
hvor Inger og Poul Erik også var inviteret.
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Skal du med på klubtur til 
DM-weekenden på Bornholm?

Af Finn Bregensøe

I weekenden 10.-11. september afhol-
des der DM-stafet og DM-Lang på
klippeøen Bornholm.

Tisvilde Hegn OK har derfor for-
håndsbooket 15 studio-lejligheder 
med plads til 2 personer i hver (mu-
lighed for børn under 12 år i ekstra 
opredning til nedsat pris) fra fredag 
den 9. september til søndag den 11. 
september; er behovet  større end det-
te, kan flere bookes; men ellers gælder 
først til mølle.
Da det kun er en forhåndsreservation, 
som vi har foretaget, bedes I tilmelde 
jer senest søndag den 15. maj 2022 
med jeres navn – gerne parvis, så vi 
ved, hvem som skal bo sammen - eller 
skriv, hvem I skal dele studielejlighed 
med.

Med hensyn til mad så skriv, hvis I har 
allergi af en slags eller andre behov, så
vil vi undersøge muligheden for at 
imødekomme dette; men det er ikke 
noget, vi på forhånd har vendt med 
rejsebureauet eller feriestedet, så der 
er ingen garanti for dette; kontakt 
derfor evt. selv rejsebureauet på 7022 
7717. 

Tilmelding
Send jeres tilmelding til Finn - på 
e-mailadressen: 
barmie3230@outlook.com.
Skriv meget gerne i emnefeltet ”Klub-
tur”.

Pris
Pr. person: kr. 999,- (børn under 12 år 
i ekstra opredning: kr. 500,-)
Bestyrelsen har besluttet at støtte med 
300 kroner pr. person, hvis man gen-
nemfører opholdet.

Hvor
Feriecenter Bornholm - tæt på Sand-
kås strand:
www.risskov-bilferie.dk/feriecen-
ter-bornholm.html

Tilbuddet indeholder:
• 2 overnatninger
• 2 x morgenmad
• 1 x 2-retters menu (lørdag)
• Sengelinned og rengøring
• Gratis parkering og internet

Pssst... smugkig på terrænerne på næ-
ste side.

Paradisbakkerne: terrænet vi skal løbe DM-langdistance i. 

Slotslyngen: terrænet vi skal løbe DM-stafet i.
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Fik du handlet klubtøj i 
Trimex-team-shoppen?

Den 07.04 gik vi live med vores nye 
teamshop, hvor vi nu køber klubtøj.
Teamshoppen har åben 2 gange om 
året og vil åbne igen i september.
Webshoppen er et samarbejde med 
Trimtex, som producerer vores 
klubtøj.
Vores teamshop er indbygget i Trim-
tex webshop.

Udover vores klubtøj er der også en 
anden fordel, som er, at THOK-med-
lemmer altid får 25% rabat på vejle-
dende pris på alle standardprodukter 
hos trimtex.dk, når klubben har en 
teamshop, også selvom THOK team-
shop ikke er åben for bestilling.
Det hele foregår, som når du normalt 
handler på nettet. Jeg sender en mail 
ud til klubbens medlemmer når team-
shoppen åbner, og så har du 14 dage

Af Lene Øbro

til at købe klubtøj i. Du betaler selv 
fragten, og ca. 5-6 uger efter shoppen 
lukker, modtager du din pakke.

Vi har selv mulighed for at designe 
nyt klubtøj og tilføje til sortimentet, 
så hvis du brænder inde med ideer til 
klubtøj, som kunne være interessant 
for alle medlemmer, er  du velkommen 
til at kontakte mig på  obro@pc.dk . 
Jeg har b.la. fået forespørgsel på regn-
jakke, cykeltrøjer og svedbånd. 

Tak for den gode modtagelse af team-
shoppen.

Husk at benytte dig af Trimtex egen 
webshop og få de 25 % !

Sommerferieløb
Har du tilmeldt dig sommerferieløb? 

Herunder er der et par få udvalgte 
bud på konkurrencer, så du kan få lidt 
inspiration til, hvor du eller familien 
kan tage hen og få løbet orienterings-
løb i spændende terræner.

WOC Tour, 25.-30. juni, Trekantområdet
Løb publikumsløb og følg eliten til VM i Trekantområdet
https://www.woc2022.dk/

World Masters Orienteering Championship, 10.-16. juli, Vieste, Italien
Veteranverdensmesterskab i Orienteringsløb, hvor mesterskabsklasserne er fra 
H/D35 og opefter.
https://www.wmocitaly.eu/

Fin5, 12.-17. juli, Lahti, Finland
Et sommerferiestævne for hele familien. Alle aldersgrupper kan deltage i fem 
dage med spændende orienteringsløb.
https://2022.fin5.fi/ 

O-ringen, 24.-30. juli, Uppsala, Sverige
Dette stævne er et af verdens største orienteringsstævner og byder på fem dage 
med kvalitetsorienteringsløb i Sverige for hele familien.
https://oringen.se/

Kilde: World of O
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Hjælp til ved 
Musik i Lejet

Det er aftalt med MIL, at THOK ar-
bejder på at stille hold til to opgaver, 
hvor der skal stilles med mindst 10 
hjælpere for at kunne indgå samar-
bejdsaftale.

Et hold til vagt ved ind- og udgang på 
Strandterrassen under afviklingen af 
festival i lighed med tidligere år. Med 
vagter på 2 x 8 timer en eftermiddag/
aften fra kl. 13 til 21 samt en aften/nat 
fra kl. 21 til 05.

Nyt, er et hold til Team stærk med op-
gaven opsætning af hegn om festival-
pladsen samt forefaldne opgaver, hvor 
der kræves god fysik, arbejdet er man-
dag-onsdag inden festivalen.

Meld dig gerne med det samme, hvis 
du kan deltage som hjælper, med hvil-
ken af de to hold du gerne vil på, be-
mærk alderskrav på 18 år og ønsket om 
god fysik på holdet ”opsæt hegn mv.”

Jo tidligere vi hører fra dig, kan det 
afklares, om vi kan stille hold til

Af Ole D Jensen

MIL-festival i Tisvilde.

Tilmelding Ole D. mail: Oledj15@
gmail.com eller tlf. 23 30 74 67, hvor 
der også kan stilles spørgsmål.

Sidst i maj skal det senest være af-
klaret, om vi kan stille hold, jeg for-
venter dog, at det sker tidligere. Alle 
MIL-hjælpere skal registreres i MIL 
medhjælperportal HEAP, når det er af-
klaret, om vi kan stille hold, udsendes 
”link” til registrering.

FORENINGSFRIVILLIGE MODTAGER FØLGENDE PR. 
PERSON FOR 16 TIMERS ARBEJDE.
• 1 x Frivilligarmbånd (giver adgang til festivalens tre 

dage).
• 1 x Musik i Lejet frivillig t-shirt.
• 2 x Forplejningsbillet.
• Adgang til kaffe/the, vand og frugt i frivilligområdet på 

festivalpladsen under vagt.
• Mulighed for overnatning på Ren & Rolig-camping ved 

Tisvilde Idrætshus med mulighed for at slå eget telt op på 
frivilligområdet. 

• Invitation til Musik i Lejets frivilligfest.
• 1 x Donation på 450 kr. til foreningen pr. frivillig, der er et 

godt bidrag til THOKs økonomi.
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Støt landsholdet ved 
VM med en t-shirt

Trimtex håber, at hele oriente-
rings-Danmark vil være med til at 
gøre WOC 2022 i Danmark til en 
kæmpe folkefest. Derfor vil de gerne 
give alle danske o-løbere muligheden 
for at købe en unik VM Supporter trø-
je i det super flotte landsholdsdesign, 
og Trimtex sponsorerer fragten!
Supportertrøjen kan købes via en 
speciel Dansk Orienterings-Forbund 
teamshop i Trimtex's webshop. 

Man opretter sig som bruger eller 
logger ind med sin eksisterende Trim-
tex-konto og indtaster teamkoden 
’DOF2022’ for at få adgang til den 
specielle DOF-shop. 

Her kan man finde supportertrøjen i 
en dame-, herre- eller juniormodel, 
der alle koster 199 kr. Deadline for be-
stilling af supportertrøjen er 8/5 2022.

Udover en fed trøje og gratis fragt, er 
det også muligt at handle med 25% 
rabat på alle ikke allerede nedsatte 
standardprodukter på hele Trimtex's 
webshop frem til 4/7, ved at bruge 
koden 'DOFVM25' ved betalingen på 
webshoppen.

Link til webshoppen: https://trimtex.
dk/en_DK/search?cgid=TS0001395 

Kilde: do-f.dk
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Logik-O-opgave
6 rigtig gode O-venner fra 6 forskellige nordsjællandske klubber deltog for 
nylig i et rigtig fedt løb, hvor løberen fra THOK selvfølgelig var den eneste af 
dem, der klarede hele banen helt uden bom, mens de 5 andre alle røg ud i et 
enkelt bom hver, og det var endda 5 forskellige poster, de hver især bommede.
Du skal nu ud fra nedenstående oplysninger finde ud af, hvilken klub hver af 
disse fem løbere kommer fra, hvilken nummer post, de hver især bommede, 
og hvad det var for en postgenstand, de skulle finde ved den post, de hver især 
bommede.
Ved at læse oplysningerne igennem nogle gange, og hver gang i det tilhørende 
skema sætte henholdsvis krydser og minusser ud for de rigtige matches og de 
matches, der med sikkerhed kan udelukkes, samt ved undervejs at sammen-
holde de fundne og de kendte oplysninger, ender du til sidst ud med at have 
udelukket alle forkerte matches og kun have krydser i lige netop de felter, 
der afslører hvilken løber, der løber for hvilken klub, og hvilket nummer post 
på banen og hvilken postgenstand, denne løber bommede, så du kan udfylde 
svarskemaet for neden. 

• Anne bommede 3 poster længere fremme på banen end løberen fra FIF 
Hillerød.

• Stenen lå senere på banen end punkthøjen og tidligere på banen end den 
lille lavning.

• Ham fra OK Øst havde virkelig svært ved at finde punkthøjen, så han tabte 
flere minutter på at løbe forvildet rundt og lede efter den.

• Malthe, der ikke løber for Søllerød OK, bommede en slugt, som var po-
sten lige før den, som løberen fra Allerød OK bommede.

• Post 8 var et hul, som begge piger løb lige spot on på og fandt med det 
samme.

• Pigen fra Allerød OK var den løber, der nåede længst på banen, inden hun 
røg ud i et grumt bom.

• Jakob løber for den klub, der vandt divisionsmatchen for klubhold i 2021.



Tisvilde Hegn OK HegnsNyt Nr. 1/2022, maj 2022

28

SÆRLIGE BEGIVENHEDER

Lørdag den 21. maj  Sjællandssprinten  Næstved

Søndag den 22. maj  SM sprint  Herfølge

26.-28. maj   Ungdomscup  Gribskov/Tokkekøb

Søndag den 29. maj  SM stafet  Korsør Lystskov

Søndag den 5. juni  DM sprint  Odense

Mandag den 6. juni  DM sprintstafet  Odense


