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Kim Folander vinder af Vintertræningsløbene 2003/4 på bane sort kort
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Formanden har ordet

Så er foråret endelig på vej og o-sæsonen så småt i gang.

Dog var det en sorgens dag, da jeg modtog meddelelse om Bents alt for tidlige 
bortgang. Vi vil i O-63 savne Bent meget. Æret være hans minde.

Vi fik afholdt Vintertræningsløb finale i Viemose skov sidst i februar. Alt forløb 
fint – et godt arrangement. Tak til alle kagebagerne!!!

Formandens første o-løb i denne sæson – altså åbne løb – vil være Spring Cup 
den 27. marts – og så skal der ellers trænes.

Vi ses i skoven torsdage som altid kl. 18.30. Nu kommer de lyse aftener.

Marianne
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Forårsaktiviteter

Træningsløb

Klubben har planlagt følgende træningsløb i foråret. Vi håber at se rigtig mange 
til nogle dejlige ture i den snart grønne skov.

Dato Skov Starttid Mødested
Søndag 4/4 Rekkende-Tjørnehoved 10.00-11.00 Husflidsskolen
Torsdag 15/4 Troldbjerg 18.00-18.30 Kohavevej
Torsdag 29/4 Store Fredsskov 18.00-18.30 P-plads Mallings Kløft
Torsdag 13/5 Kulsbjerg 18.00-18.30 P-plads Syd
Torsdag 3/6 Kirkeskov-Oringe 18.00-18.30 Gåsetårnet

Se  i  øvrigt  løbskalenderen  på  hjemmesiden  www.o-63.dk,  hvor  også 
naboklubbernes løb er omtalt.

Påskeløb

Påskeløbene har altid deltagere fra O-63.  I år deltager Bonnie, Niels-Henrik, 
Peter og Bente. Alle indkvarteres hos familie i Ølgod og får selskab af Anne, 
Henrik og Troels fra henholdsvis OK Øst, Ålborg og Søllerød.

Divisionsmatch

 Årets første divisionsmatch finder sted lørdag den 17. april i Tisvilde Hegn. Det 
er vigtigt, at så mange som muligt møder op. Det er såvel sportsligt som socialt 
et godt arrangement. Formen kan lige pudses af ved ovennævnte træningsløb.

Pinsetur til Rügen

Kims forslag til lave en klubtur til Rügen i pinsen har fået opbakning fra flere af 
medlemmerne. Foreløbig er Lis, Kim, Bonnie, Troels, Bente og Peter tilmeldt. 
De får selskab af Hanne og Viggo fra Ølgod Orienteringsklub. Sådan et hold 
kan ikke undgå at få succes - om ikke i skoven, så i ”3. halvleg”. 
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Vintertræningsløb

Nu er vintertræningssæsonen 2003 – 2004 et overstået kapitel. Der blev løbet 
efter nye bestemmelser, hvor de vigtigste nyheder var: Fri tilmelding, gennem-
førelse af 6 løb for at kunne deltage i finalen og den endelige afgørelse i selve 
finalen. Mon løberne var tilfredse med denne form? Der har været kritiske rø-
ster om den fri tilmelding, hvor ældre ikke så hurtige løbere har følt, at det var 
uretfærdigt at skulle konkurrere mod unge hurtigløbere. Den utilfredshed deler 
jeg, og det må vi se på til næste sæson. Det, at afgørelsen først falder i selve  
finaleløbet,  fornemmer  jeg,  at  mange  har  opfattet  som  en  forfriskende  og 
spændende nyhed ud fra devisen om ”at det mest er for sjov”.

Hvordan  har  vi  så  opfattet  kvaliteten  af  løbene? Vi  opfordrer  jo  til,  at  man 
bruger disse til at øve nye banelæggere – det er også fint, man skal blot huske 
at vejlede dem og kontrollere deres arbejde, så vi undgår de alt for lette baner,  
som vi desværre igen har set i nogle af de mest udfordrende skove. Hvad så 
med skovene – det er jo normalt de samme? Vi har denne gang brugt Viemose 
for første gang og genset Glumsø Østerskov og Lorup Skov efter års pause.  
Lorup er en rigtig god lille skov, og der så vi vinterens bedste baner (min vur-
dering) kreeret af vores gamle formand Knud Madsen – sådan skal det bare 
gøres.

Der var for god plads mellem O-63’erne på de forskellige baner, og kun 2 af de 
garvede nåede på prispallen, nemlig vores helt nye medlem Kim Folander, der 
vandt bane Sort kort 28 sek. foran undertegnede. Det var en velfortjent sejr, da 
den flittige Kim, som den eneste, havde deltaget i alle 13 løb.

Finaleløbet i Viemose Skov 28. februar, hvor Erik genbrugte DM-banerne, var 
velbesøgt, og vejrguderne var med os. Mange af løberne tog imod tilbuddet om 
kaffe/the og kage sammen med præmieoverrækkelsen i den flotte samlingssal 
på Vintersbølle Skole.

Tak til alle arrangører for en god sæson.

Peter Bjørn

Redaktørerne opfordrer øvrige medlemmer til at komme med egne kommenta-
rer til den nye måde at afvikle vintertræningsløbene på. Det er især vigtigt at 
give sig til kende, hvis man ikke er tilfreds med de gennemførte ændringer.
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Erik på vej i mål Inge Marianne og Bonnie klar 
til start

2. præmie til Peter Bente
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Referat fra generalforsamling den 8. februar 2004 

Afbud fra formand Marianne Bergmann. Peter Bjørn Jensen var stedfortræden-
de formand.

Ad 1. Valg af dirigent: Bent Christiansen.

Ad 2. Formandens beretning.

Medlemmer. Klubben har ca. 34 aktive og 10 passive medlemmer.
Resultater.
Niels-Henrik Holscher, Erik Bülow-Olsen og Peter Bjørn Jensen fik en flot 2. 
plads i årets Nytårsstafet. Vintertræningsløbene gav gode resultater til O-63. 
Niels-Henrik  og Erik  gennemførte  DM lang og Peter  Bjørn opnåede en 10. 
plads ved DM klassisk og en 8.  plads ved DM kort.  Bente Skov-Jensen fik 
bronze ved SM kort. Klubmestre blev Marianne Bergmann og Carl-Aage Han-
sen.
Arrangementer.
Klubben har afholdt D-løb i Vintersbølle, 40 års jubilæum med løb på Kulsbjerg 
og efterfølgende middag på Vintersbølle skole, nattergaleløb, vintertræningsløb 
og skattejagt i forbindelse med Nyråd Sportsnat. Det største arrangement var 
DM for klubhold, som klubben har fået meget ros for. Tak til alle som i 2003 har 
bidraget til afvikling arrangementerne.
Kommunikation.
Flot blad med nyt look, tak til redaktionen. Hjemmesiden har fået ny web-ma-
ster  Bente  Skov-Jensen.  Alle  informationer  medlemmerne  ønsker  på  hjem-
mesiden kan mailes til webmaster.
Klublokale. 
Klubben har taget sit klublokale på Vintersbølle skole i brug. Lokalet deler vi  
med Nyråd IF’s bladredaktion. Der er løbetræning alle torsdag kl. 18.30 og klu-
baften sidste torsdag i hver måned. Tak til Klaus Jensen og Kim Jensen for det 
store arbejde med istandsættelse af lokalet.
IT. Klubben  er nu tilmeldt O-service. Tak til Kim for arbejdet med dette.
Planlagt  arrangement  i  2004. Vintertræningsløb  finale  28.  februar  i  Viemo-
seskoven.

Debat af formandens beretning.
Visioner. Der blev spurgt til klubbens visioner.
Arrangementer. Ved større arrangementer er det vigtigt at sørge for hjælp fra 
andre klubber  samt  for  suppleanter/back up på de vigtigste  funktioner  som 
f.eks. edb.
Herefter blev formandens beretning godkendt.
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Ad 3. Regnskab.
Regnskabet balancerer pga. indtægterne fra DM for klubhold. I 2004 afholdes 
kun regionalløb. Det betyder, at klubben ikke har indtægter fra løb, der kan 
kompensere for afgiften til DOF. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag om ændring af kontingentet blev vedtaget. Familiekontin-
gent kr. 500, aktive medlemmer kr. 275 og passive medlemmer kr. 175.

Ad 5. Indkomne forslag. Ingen.

Ad 6. Valg af bestyrelse.
Marianne Bergmann formand, Lis Noes kasserer, Niels-Henrik Holscher, Peter 
Bjørn Jensen, Erik Bülow-Olsen, Klaus Jensen, Kim Jensen og Michael Krogh. 
Bonnie Petersen suppleant.

Ad 7. Valg af revisor og suppleant.
Revisor Peter Hoffmann-Bang. Suppleant Birgit Madsen

Ad 8. Eventuelt.
Foreningens vedtægter foreslås lagt på hjemmesiden.
Kammeratskabspokalen blev tildelt  Lis Noes for hendes virke som kasserer 
gennem 10 år.
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Klubmesterskab 2003 afviklet 18. januar 2004

Herrer Damer
1 Carl-Aage Hansen 34.54 1 Marianne Bergmann 52.55

2 Kim Folander 37.30 2 Bente Skov-Jensen 60.49

3 Erik Bülow-Olsen 38.19 3 Bonnie Petersen 61.31

4 Peter Bjørn Jensen 39.46 4 Inge Hestbæk 101.13 
gående

5 Michael Krogh 40.35

6 Villy Rasmussen 41.15

7 Peter Hoffmann-
Bang

48.57

8 Bent Christiansen 45.39 (mgl 
klip)

Marianne gjorde det igen og det gjorde Carl-Aage også
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Mindeord for Bent

For sent

Er man ikke først i mål, er man bagefter, at komme for sent til noget, i mål, til 
start, for sent på arbejde, det oplever vi alle, det er alt sammen noget, vi kan 
ændre, vi er selv herrer over det.
Det at komme for sent til venner, bekendte, til dem man holder af, det går nok,  
lige til den dag, hvor de ikke er mere, så står vi med tomheden og savnet, da  
kom vi også for sent, for sent til at sige det, der aldrig blev fortalt.
Orienteringsklubben O-63 Vordingborg, har ikke alene mistet et medlem, vi har 
også mistet noget af klubben, noget af sjælen, en god ven og støtte. Bent var  
ikke alene medlem, han var også én del af klubben. Savnet for os vil aldrig 
være så stort som for dem, der stod Bent nærmest, alligevel vil vi i tiden frem-
over vende os og kikke efter ham til løb. Virkeligheden er forsat så uvirkelig, så 
vi ikke kan tro på den.

Villy, en o-løber, der forsat kikker over skulderen.

Bestyrelsen i O-63 skriver

O-sporten er afhængig af naturen. Kun hvis vi værner om naturen kan sporten 
overleve. Få mennesker har som Bent levet med dyb respekt for og kærlighed 
til naturen. Alt hvad Bent beskæftigede sig med afspejlede dette. Såvel på ar-
bejde som i fritiden brugte han kræfterne på at beskytte naturen, den natur som 
også blev nydt som biolog, ornitolog, vandrer, skiløber, orienteringsløber, cyk-
list, biavler og haveejer. Vi har meget at takke Bent for.

Tak

Tak for den varme deltagelse vi  har mødt 
fra  så  mange  af  o-vennerne.  Tak  for 
blomster, breve og trøstende ord.

Bonnie og Troels
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Vores økonomi set i lyset af afgifter til DOF

På generalforsamlingen kom jeg med nogle betragtninger vedr. vores økonomi 
i lyset af de ny DOF-afgifter. Disse vil jeg gerne uddybe, for som jeg ser det, er 
vores situation på længere sigt så alvorlig, at vi alene af økonomiske årsager 
kan blive nødt til at dreje nøglen om og sælge klubdragterne.

Vi kan ikke forvente nogen hjælp fra resten af Forbundet, for på det nys over-
ståede repræsentantskabsmøde blev den ny kortpolitik og de justerede afgifter 
enstemmigt vedtaget. Sidste år tjente vi ca. 10.000,- kr. på DM for Klubhold og 
et regionalløb, og vi måtte aflevere ca. 9.000,- kr. igen i afgifter til DOF. Virker 
det inspirerende? Klubbens øvrige indtægter – kontingent og tilskud/sponsorer 
går jo til den almindelige drift.

Hvordan ser det så ud i år? Regionalløb er der ikke penge i, og vi bad derfor 
om at få en divisionsmatch herned, men det ville Østkredsen ikke tildele os. 
Resultatet vil sandsynligvis blive, at vi ved regionalløbet i september i bedste 
fald vil få et overskud på ca. 2.000,- kr., og vi skal af med ca. 7.000 i afgifter til  
DOF. De kvikke kan hurtigt regne ud, at det giver en manko på ca. 5.000.

Vi  kan kun  dække Forbundets  pengebehov,  hvis  vi  arrangerer  meget  store 
stævner, og det har vi efter min mening ikke kapacitet til mere. Vi kan næppe 
tjene penge på kortsalg, da spejdere, forsvar o.l. i området ikke er særligt akti-
ve. Hvilke andre muligheder har vi så? Der er stadig plads til at hæve vores 
kontingent, men det er langt fra nok. Kan vi skaffe penge fra en lokal sponsor,  
når de blot skal sendes videre til Forbundet? Næppe. Vi vil selvfølgelig kritisk 
gennemgå medlemslisten, og der vil måske være lidt at hente. Idéer er meget 
velkomne fra Jer kreative.

Ser vi på Forbundet har det jo ingen rigtig hovedsponsor. Jeg har foreslået 
sponsorudvalget, at de prøver at henvende sig til store koncerner, der ikke ab-
solut har behov for at blive eksponeret i TV hver dag, men måske gerne vil  
støtte en god, spændende og sund familiesport i naturen. Om udvalget har af-
prøvet mit råd ved jeg ikke, men en hovedsponsor, der er villig til at lægge om-
kring 5 millioner på bordet hvert år, ville sikre vores overlevelse og give os inci-
tament til at arrangere igen.

Peter Bjørn
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Eller fortalt i billedsprog

O-63's kasserer 2003 Nyt fra DOF

Ugrrhhh En bombe under økonomien
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Bestyrelsen i O-63

Formand:
Marianne Bergmann, Wesselsvej 30, 4760 Vordingborg 55372028

mobil 25388083
Kasserer:
Lis Noes, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg 55375074

Øvrige bestyrelse:
Niels-Henrik Holscher, Algade 105, 4760 Vordingborg 55371060
Kim Jensen, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg 55375074
Klaus Jensen, Bakkebøllevej 27, 4760 Vordingborg 55387023
Peter Bjørn Jensen, P.C. Skovgaardsvej 6, 4760 Vordingborg 55375152
Erik Bülow-Olsen, Maltvej 3, 4760 Vordingborg 55371144
Michael Krogh, Søbakken 12, 4760 Vordingborg 55343115

Tilmelding til åbne løb:
Peter Bjørn Jensen, P.C. Skovgaardsvej 6, 4760 Vordingborg 55375152

Redaktører:
Bonnie Petersen, Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg 55373665
Bente Skov-Jensen, P.C. Skovgaardsvej 6, 4760 Vordingborg 55375152

Trykning af O-63’eren:
Carl-Aage Hansen, Nyråd Hovedgade 20, 4760 Vordingborg 55374829

        
              
Bidrag til næste nummer senest den 20. maj 2004
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