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KLUBNYT 

I dette nummer bringes en oversigt over efterårets træningsløb og de vigtigste 
arrangementer på midtersiderne. Her finder du også information om vintergym-
nastik. 

Der er divisionsmatch i Sjørup Plantage den 8. september. Pga. kort afstand er 
der ikke fælles bustransport denne dag. 

Men bemærk især divisionsmatchen den 29. september i Rold Skov. Her afgø-
res det om vores klub skal rykke op eller ned i næste års turnering, så må du 
meget gerne tilmelde dig! Vi skal så mange som muligt afsted. Der er gratis bus-
transport med afgang fra klubhuset kl. 7:30. Skriv ”BUS” ved tilmeldingen i O-
Service. Tag kaffen med så giver klubben rundstykker. 

Tilmeld dig gerne i god tid til begge matcher, sådan at træningsudvalget kan nå 
at sammensætte det bedst mulige hold. 

Det er hyggeligt at være mange til divisionsmatch, og reglerne er lavet sådan, at 
alle kan bidrage med point til klubben uanset alder og erfaring. Klubben betaler 
startafgiften ved divisionsmatcher. Hvis du ikke er dus med tilmelding i O-
Service, kan du ringe til Torben Isen 4251 3225 eller sende en mail 
isen@webspeed.dk. 

For at vi kan blive endnu flere deltagere, tilbyder bestyrelsen et års kontin-
gentfrihed til det klubmedlem, der rekrutterer flest nye medlemmer i resten af 
2019. 

Læs på side 5 om klubtur til Gøteborg (iNORDvation). I forbindelse med Påske-
løbet blev det aftalt, at vi skulle forsøge at lave en fælles klubtur for Vestjysk OK 
og Herning OK. Det bliver 11. til 13. oktober. Vi vil bruge noget af overskuddet 
fra Påskeløbet til denne træningstur, hvorfor klubben giver 600,- kr. i tilskud pr. 
deltager. Restbeløbet trækkes på O-Service. Tilmelding til Søren Søgaard 
ssn@mail.tele.dk , tlf. 40 29 37 67. Senest torsdag den 26. september. 

Ny version 10 af Condes: Klubben har investeret i denne nye version. Der bliver 
link fra hjemmesiden ligesom med den gamle version 9 som fortsat kan bruges. 
Nærmere info: Kenn Kristensen. 

Og til sidst en efterlysning - en ny formand for træningsudvalget søges! Susanne 
Kristensen vil gerne blive i udvalget, men ikke som formand. 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B4542513225&hl=da&authuser=0
mailto:isen@webspeed.dk
mailto:ssn@mail.tele.dk
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B4540293767&hl=da&authuser=0
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Hvem bliver kommunens bedste skole til Orientering. 

Hvert år afvikler klubben et orienteringsløb, hvor kommunens bedste skole kåres. 

Det foregår altid den første onsdag i september måned og i år altså den 4. septem-
ber. Stævnecentret er som sædvanlig klubhuset med skolerne fordelt rundt på de 
omgivende plæner. Vi starter kl. 9 er er færdig ved 13-tiden. 

I år er der foreløbig tilmeldt 525 elever fra 5. og 6. klasse fra 9 af kommunens sko-
ler. Det svarer nogenlunde til sidste års fremmøde. Efter sommerferien plejer der 
som regel at dukke endnu et par klasser op.  

Hver skoles elever bliver delt op i 8 forskellige løbsklasser. Tiden for skolens bedste 
elev på hver bane lægges sammen, og skolen med den laveste tid er samlet vinder. 
Sidste års vinder fra Højgårdskolen i Lind stiller også op i stærkeste opstilling i år. 
Desuden er der guldmedalje til den hurtigste løber i hver løbsklasse. 

Ud over stafetløbet kan eleverne deltage i Halvmånestafetten, et sprintløb med 
elektronisk tidtagning rundt om Halvmånesøen. Der må løbes lige så mange gange, 
man har lyst.  

Dagen slutter med en fantastisk orienteringsstafet, hvor elevernes heppen på kam-
meraterne må kunne høres over det meste af byen. 

10 – 15 af klubbens medlemmer er engageret hvert år. Hvis du også har lyst til at 
være med, er du velkommen til at rette henvendelse til undertegnede. 

Økonomisk hænger arrangementet fint sammen, idet vores hovedsponsor Naturlø-
bet også leger med i år. 

Asger 

Tlf. 2276671, Mail: asger.kristensen@city.dk 
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Tilmelding til Søren Søgaard 

ssn@mail.tele.dk , tlf. 40 29 37 67.  

Senest torsdag den 26. september. 

mailto:ssn@mail.tele.dk
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B4540293767&hl=da&authuser=0
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Mange henvendelser om hjælp til skoler 

Hvert år får klubben mange henvendelser fra lærere, der gerne vil have 
klubben til at lave et løb for deres elever. I første omgang henviser jeg til de 
faste poster, men ofte vil man gerne prøve noget andet. De fleste gange må 
jeg stå af på grund af andre gøremål. 

Vi søger Herning Idrætsråds Pulje til Åben Skole. Har du et fritidsjob, du må 
skippe den dag, kan vi sikkert dække den manglende indtjening. 

Måske kan du få tid til at hjælpe. Der er som regel bruge for hjælp til: 

- Postudsætning 

- Postindsamling 

- Instruktion 

- Banelægning 

P. t. ligger følgende henvendelser og venter på svar: 

A:  Talentklasserne på Sønderager.  
Ca. 70 elever fra 7.-8. klasser. Vil gerne onsdag morgen den 11.9. evt. fra 
klubhuset. Brug for postudsættere og indsamlere samt banelægger. Skolen 
betaler kort. Vi søger tilskud fra Åben skole. 

B:  8. klasse Hammerum skole.  
Vil gerne have et forløb på 2 gange henholdsvis 3. og 10. oktober kl. 13-
14.45 fra klubhuset. Skolen betaler kort. Vi søger undervisertilskud fra Åben 
skole. Ca. 30 elever. 

C: 7. kl. Hammerum Skole  
(”Begyndere”) uden eksamenskrav. Vil gerne tirsdagene 1. og 10. oktober kl. 
13-14.45. Skolen betaler kort. Vi søger tilskud via Åben skole. 

D: 8. kl. (4 klasser, 80-100) Lind Skole 
Vil gerne prøve elektronisk tidtagning. Gerne uge 35 – 38. Søger tilskud via 
Åben skole. 

E: 32 elever fra Gjellerupskolens 9. klasse. 
Idrætstimer fredag 12.30-15. Gerne først i sept. Utrænede i at læse kort. 
Søger tilskud via Åben skole. 
 

Lad mig høre fra dig i en fart. 

Asger, Tlf. 22676671, Mail: asger.kristensen@city.dk 
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TRÆNINGSLØB og TERMINSLISTE 
Alle træningsløb + udvalgte løb fra O-Service. Der kræves ikke tilmelding til træ-
ningsløb. Løbene  i O-Service kræver tilmelding via O-Service, gerne i god tid så kan 
klubkammeraterne se mulighederne for samkørsel. Du kan altid framelde igen in-
den tilmeldingsfristen.  

Husk at tilmelde dig til den meget vigtige op/nedrykningsmatch den 29/9  

i Rold Skov.  

Tirs 06.08 Hørbylunde Syd   

Tirs 13.08 Birkebæk   

Lør 17.08 ? JFM stafet 

Søn 18.08 ? JFM lang 

Tirs 20.08 Hørbylunde Nord   

Tirs 27.08 Torsted Fællesløb 

Lør 31.08 Rold Skov Hesselholt DM mellem 

Søn 01.09 Myrhøj/Uhrehøj Midgårdsormen 

Tirs 03.09 Harrild Hede Syd   

Søn 08.09 Sjørup plantage Divisionsmatch 

Lør 14.09 Gribskov DM stafet 

Søn 15.09 Søskoven DM lang 

Søn 15.09 Ulfborg Skyttecenter VJOK - fællesløb 

Søn 22.09 Rold Skov Vælderskoven 
Divisionsmatch op- /nedrykning - 
hvor alle skal med!!! 

Lør 28.09 Momhøje   

Lør 05.10 Nr. Vosborg HOK - fællesløb 

Fre-søn 11-13.10 Gøteborg Klubtur 

Lør 12.10 Haunstrup Fællesløb 

Søn 20.10 Husby VJOK - fællesløb 

Lør 26.10 Hoverdal Øst Fællesløb 

Lør 02.11 Nørlund Nord   

Lør 09.11 Vestre Plantage HOK - fællesløb 

Søn 17.11 Holstebro By VJOK - fællesløb 

Lør 23.11 Nørlund Syd Fællesløb 

Søn 01.12 ØTN/Vestre VJOK - fællesløb 

Lør 07.12 Løvbakkerne Æbleskiveløb 

Lør 14.12 Harrild Hede Nord Fællesløb 
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Gymnastik for alle 
Den anden tirsdag i september starter vi igen op med gymnastik på Brænd-
gårdsskolen. 

Dvs. når vi er færdige med tirsdagstræningen i skoven. 

Vi laver gymnastik/motion fra kl. 18 – 19, og alle kan være med. 

Så hvis du vil have grundtræningen i orden og bygget op gennem vinteren, 
så pak tasken med indendørs sportssko, et underlag, håndklæde og som 
noget nyt også 2 x ½ liters flasker eller 2 x ½ kg håndvægte, så vi kan give 
armene lidt mere modstand. 

Alle kan som sagt være med, og har du en god ven, som gerne vil være med, 
så kan det også lade sig gøre for 300 kr. frem til marts måned. 

På gensyn til september 

O – hilsen 

Susanne Kristensen 

Vejledning om træningsløb 
Starttid i sommerhalvåret: Tirsdag fra kl. 17.45-18.30.  
Poster nedtages fra kl. 20.00. 
Starttid i vinterhalvåret: Lørdag fra kl. 12.30-13.30.  
Poster nedtages fra kl. 15.00. 
 
Banetilbud: Begynder 2-2,5 km, let 3-3,5 km, mellemsvær 4,5-5,5 km, ekstra 
kort svær 3-4 km, kort svær 5-6 km og lang svær 7-9 km. 
Man kan ikke med sikkerhed regne med kørsel fra klubhuset, så mangler du 
kørelejlighed så ring til Gitte Isen: Tlf. 97 22 42 23.  
Angivelse af løbsområdet samt vejledning i banelægning vil banelæggerne 
modtage fra Leif Olsen.  
 
Materielkasse, borde og telt kan afhentes i materielskuret ved klubhuset 2 
dage før træningsdagen. Materielkasse, deltagerliste, rettekort, udfyldt op-
tællingsliste, borde og telt afleverer du i optalt og rengjort stand senest 2 
dage efter. Husk: Ingen kontanter i klubhuset! 
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Competitions With a View 
 
Konkurrencer med udsigt - lokkede arrangørerne med, og det må man ind-
rømme, de fuldt levede op til, da Gitte og jeg deltog i Primiero O-Week i 
Dolomotterne i det nordlige Italien. 
Vi deltog i et træningsløb, to prologer og endelig de tre løb, der udgjorde 
Dolomiti3Days. 
Billedet herunder stammer fra finaledagen, og søen kan ses på korudsnittet 
på næste side. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denne dag foregik løbet omkring beskedne 1000 meters højde. Så her gis-
pede vi noget mindre end vi havde gjort på de to første etaper, hvor ski-
liften havde bragt os op over de 2200 meter. 
Det blev to ugers ferie i utroligt smukke omgivelser, da vi brugte den følgen-
de uge på vandreture i højderne. Stævnet afholdes hvert andet år og kan 
absolut anbefales. 
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Her er de første 13 poster 
på min bane på finale da-
gen. 
Banen var 2,8 km med 200 
m stigning. 
De sidste 750 m var decide-
rede løbestræk for at kom-
me fra post 13 og op til 
stævnepladsen. 
På de første to etaper 
sluttede banerne, hvor den 
egentlige orientering ophør-
te, og så kunne man i ro og 
mag kravle op til stævne-
pladsen for at få aflæst sin 
brik. 
 

På første etape løb Gitte 
med vores GoPro-kamera, 
men hun manglede kamera-
et, da vi kom tilbage til lej-
ligheden om eftermiddagen. 

Heldigvis var det blevet indleveret på stævnekontoret, så hun kunne få det 
tilbage den følgende dag. 
Det er derfor, hun ser så glad ud på billedet. 
Er du nysgerrig mht. re-
sultater og kort, eller vil 
du nyde nogle af de 
smukke billeder fra 
stævnet, kan du besøge 
stævnets hjemmeside: 
www.dolomiti3days.com 
eller Facebooksiden: 
Primiero O Week. 
 

O-hilsen 
Torben Isen 

file:///C:/Users/JJJ/AppData/Local/Temp/Temp1_Primiero%20O-Week.zip/www.dolomiti3days.com
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Kære alle eksterne hjælpere og alle i Vestjysk OK og Herning OK 

Vi vil som stævneledere sige stor tak til alle for jeres store ar-
bejdsindsats og et meget vellykket Påskeløb 2019.  

Det er ikke nogen selvfølge, at det gik så godt. Med 10 år mel-
lem hvert arrangeret påskeløb er vi alle novicer.  

Vi har oplevet: 

Stor velvillighed da de 100 officials skulle findes. 

Stor velvillighed fra naturstyrelsen, naboer og sponso-
rer. 

Meget stor opfindsomhed, når de forskellige opgaver skulle planlægges. 

Stort sammenhold og megen hygge omkring løsningen af de mange opgaver. 

At det har været let at være stævneledere med så stort et engagement og 
fokusering i de enkelte funktioner. 

Vi kan glæde os over at støtte vores allesammens DOF med 185.000 kr i løbsafgift. 

Men herudover bliver også et pænt overskud til vore to klubber.  

Vi havde en hyggelig afslutningsmiddag i vores velfungerende hovedkvarter på 
Vindkraften, derfor er der ikke planlagt en afsluttende evaluering. Stævnehåndbo-
gen er foreløbig lagt på Herning OK's hjemmeside.  

Det er oplagt at bygge videre på det gode samarbejde klubberne imellem. Noget af 
overskuddet fra påskeløbet kunne gå til fælles aktiviteter. Her har en klubtur / træ-
ningstur til Sverige været nævnt. Mogens Vennevold og Søren Søgaard har arbejdet 
på sagen. Resultatet er at vi deltager i den traditionsrige Sverigestur (iNORDvation) i 
efterårsferien. Se side 5. 

Nedenfor følger et udpluk af de mange positive kommentarer fra deltagerne i På-
skeløb 2019: 

• Tak for et godt påskeløb. 

• TAK TAK TAK   

• Her fra Nordvest OK skal der lyde en stor TAK for sidst. Det var et rigtig fint 
Påskeløb med mange udfordringer. Det var godt tilrettelagt, og så var det jo 
også et fantastisk vejr - lige som sidst det blev afholdt hos jer. Det betyder nu 
så meget med vejret. Som vores webmaster bl.a. har skrevet på vores hjem-
meside : "Vejret var fremragende med fuld sol alle dage og op til 20 °C. Det 
betød at ingen havde lyst til at tage hurtigt hjem eller komme i sidste øjeblik, 
hvilket igen betød god tid til snak med klubkammeraterne. 

• Tak for et super stævne. Der var ikke noget at pege fingre ad. 

• Tillykke med den flotte afvikling. Ja vejret fejlede ikke noget.   

• Påskeløbene var i særklasse gode og svære - det kan du sige til din nabo, og 
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hilse tak fra mig. Jeg holdt koncentrationen og løb (kravlede) yderst discipli-
neret i de tætte fyrrekrat - tidligere har jeg været for utålmodig og hastet for 
meget - ud i bom. Denne gang gav det topplacering i min "nye" klasse H70 :) 

• Godmorgen. Og tak for et fint arrangement. 

• Og så er det jo i øvrigt en fantastisk sport i solskin og med skøn stemning på 
stævnepladsen, så tak for endnu et godt Påskeløb. 

• VELLYKKET PÅSKELØB. OK HTF havde en fantastisk klubtur til Holstebro og 
omegn. Vejret og løbene var over al forventning. Vi fik også nogle gode resul-
tater med hjem. 

• Herning OK og Vestjysk OK stod for et fantastisk Påskeløb 2019 – og fik god 
hjælp af vejrguderne, der gav os det bedste påskevejr i mands minde. 

• Det lykkedes ikke for den lokale ulv at sætte tænderne i nogen af de mange 
orienteringsløbere fra Køge OK, som havde en rigtig flot påskeoplevelse i 
Vosborg heder og Stråsø plantage. 

• Jeg siger også tak for et godt tilrettelagt stævne. Jeg må indrømme, jeg var 

noget nervøs over at skulle løbe i "Ulveland"  men det var jo glemt, 

så snart jeg forlod start.  

• Tusind tak for super god service; både på Stævnekontoret, i Start og i Mål 
møder jeg engagerede og imødekommende frivillige, hver eneste gang jeg 

har dummet mig i forhold til tilmelding - briknummer   - tabte 

briller osv . 

• Det var endnu et dejligt påskeløb. Tak til alle frivillige 

Hilsen 222888 (eller var det nu 888222???)  

• Tak for et rigtig godt arrangement. I kan roligt stille jer i rundkreds, klappe 
hinanden på skuldrene og sige "godt gået"! 
Stor hilsen fra Køge OK. 
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• Tusind tak for et fantastisk arrangement gode baner og gode forhold hele 

vejen i gennem ️ ️ ️ ️ ️ 
dog manglede der is og sodavand den sidste dag det ville have holdt lidt me-

re på kunderne og pyntet på bund-
linjen. 

• Tusind tak for et fantastisk arrangement 

 ♂️  ♀️ 

• TAK for et godt Påskeløb 2019 i Stråsø, hvor I havde sørget for, at vejrguder-

ne var med os ALLE  

• Mange tak for gode oplevelser, dejligt vejr, fine baner i svært terræn og sam-
vær med mange søde mennesker. Tak til arrangørerne. Vi har nydt det

 

• Tak for et veltilrettelagt Påskeløb 2019 - dejligt med samme stævneplads alle 

etaperne. Gode baner og fedt vejr ️  

• Tak for god speakning og gode baner samt godt kort. 

• Vielen Dank für die schönen Wettkämpfe! 

• Tak for super gode dage i Ulveland  

 

Ann-Vibeke Mose og Jens Jørgen Jensen 
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Generel information 

 
Referater af bestyrelses– og udvalgsmø-
der mm, kan ses når du er logget ind på 
klubbens hjemmeside: 
www.herning-orienteringsklub.dk 
 
Den komplette medlemsoversigt kan fin-
des i O-service, www.o-service.dk. 
 
Tilskud 
Herning Orienteringsklubs træningsløb er 
gratis for klubbens medlemmer. Leje af 
EMIT-brik koster dog 10 kr. 
Ved divisionsturneringsløb betaler klub-
ben startafgiften for klubbens medlem-
mer. Dog afholdes udgiften til evt. brikleje 
af løberen selv. 
 
Ungdomsløbere 
Herning Orienteringsklub betaler startaf-
giften for klubbens ungdomsløbere ved 
åbne løb.  (Brikleje betales af løberen) 
Hvis løberen alligevel ikke stiller til start, 
skal løberen selv betale afgiften. 
 
Kontingent - årligt 
Junior   375 kr. 
Senior   575 kr. 
Passive  200 kr. 
Familiemedlemskab: 
Første senior   575 kr. 
Efterfølgende seniorer 400 kr. 
Første junior   225 kr. 
Anden junior   150 kr. 
Efterfølgende juniorer 100 kr. 
Kontingent trækkes på O-Service. Med-
lemmerne bedes sørge for dækning på 

løbskontoen: 7640 1089156  
 
Løbetræning 
Tirsdag kl. 17.45 orienteringsløb i skoven 
(fra ca. 1/4 til ca.1/9). 
Torsdag kl. 18.00 fra klubhuset. 
Lørdag kl. 12.30 orienteringsløb i skoven 
(fra 1/9 til 1/4). 
 
 
 

Klubbens udvalg 

Bestyrelse 
Bodil Schulz, Lucia Aagaard, Mildred 
Hansen, Søren Andersen, Jens Jørgen 
Jensen.  

Arrangementsudvalg 
Stine T. Søndergaard, Anni Jensen, Jon-
na Jørgensen og Lene Andersen. 

Klubhusudvalg 
Søren Andersen (udlejning), Inger Knud-
sen, Åge Knudsen, Arne Lock, Torben 
Hansen, Jørgen Pedersen og Søren Sø-
gaard. 

Materielbestyrer 
Jørgen Pedersen 

Kortudvalg 
Flemming Sasser, Jens Ole Krogh, Frede 
Rasmussen, Lucia Aagaard, Kaj Halling 
og Asger Kristensen. 

Kommunikationsudvalg 
Knud Erik Klode og Jens Jørgen Jensen. 

Klubblad 
Jens Jørgen Jensen 

Facebook 
Rasmus Andersen, Søren Andersen, Alex 
Heldgaard Kristensen, Lucia Aagaard. 

Økonomiudvalg 
Mildred Hansen, Gitte og Torben Isen. 

MTB-O udvalg 
Ubesat. 

Ungdomsudvalg 
Kim Schmidt, Lars Mikkelsen, Alex Held-
gaard Kristensen, Henriette Nygaard og 
Lene Nygaard. 

Træningsudvalg 
Susanne Kristensen, Leif Olsen, Helle 
Petersen og Frede Rasmussen. 

RUF udvalg (Rekruttering, Udvikling og 
Fastholdelse) 
Asger Kristensen. 

Skoleorientering 

Torben Isen, Kim Schmidt, Asger Kristen-
sen. 
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