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Så smukt er der i skoven netop nu. Nyd det så tit du kan.
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Formanden har ordet

Ja – som man har kunnet læse i dagspressen, er jeg blevet konstitueret for-
mand i klubben, idet  vi på et ekstraordinært  bestyrelsesmøde har valgt under-
tegnede som formand  i perioden frem til næste generalforsamling.

Marianne har af arbejdsmæssige  årsager bedt sig afløst før tid, og vi takker 
dig for din tid som formand og er glade for, at du vil fortsætte i bestyrelsen.

I weekenden var vi fire løbere til DM i Jylland og alle fik pæne resultater. Vi har 
arrangeret flere løb med flot deltagelse bl.a. ”Nyråd – Sportsnat” med 150 børn, 
regionalløb i Vintersbølle skov med 85 løbere og flere lokale træningsløb samt 
deltagelse i projekt ”Et godt barneliv i Nyråd” alt sammen med til at synliggøre 
klubben i lokallivet og Vordingborg.

Men – det er et langt og sejt træk at få nye medlemmer, så derfor håber jeg at  
alle vil være med til at ”hverve” nye medlemmer.

Jeg vil til sidst minde om, at der er klubmesterskaber søndag den 24. oktober 
kl.10.00 i Hannenov-Oustrup – så ALLE har tid til at finpudse formen til den sto-
re dag.

Niels-Henrik
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Formand Holscher på ud-
kik efter nye medlemmer.

Hvis alle medlemmer 
skaffer bare et nyt med-
lem!

Tænk hvad det kan blive 
til!



DM stafet

Årets DM stafet blev afviklet i Haunstrup lidt vest for Herning. Peter ville meget 
gerne stille op på hold med HG løberne Jens Asserbo og Niels Lyhne - et rigtigt  
dreamteam. Jeg selv fik mulighed for at løbe på et hold med Merete Andersen 
og Hanne Davidsen og ville derfor også gerne med.

Oprindelig var planen, at vi skulle dele logi med HG’erne i en spejderhytte. Det 
viste sig imidlertid, at min ”halvfranske” søster og svoger var hjemme i Ølgod, 
så vi benyttede lejligheden til at aflægge dem besøg og høre mere om deres 
franske eventyr.

Vi forlod Vordingborg dagen før stafetten og kørte til Kolding, hvor vi legede 
turister i Koldinghus. Det var imponerende og kan varmt anbefales til alle, der 
kommer på de kanter. Dernæst kørte vi til Ølgod, hvor vi hyggede os med god 
mad og drikke, mens vi ladede op til lørdagens strabadser. Jeg havde nu ikke 
de store forventninger til min egen præstation, men Peter var meget forvent-
ningsfuld – altså med hensyn til sin egen præstation.

Lørdag morgen kørte vi til Haunstrup og fandt HG’s telt. Jeg fandt mit nummer 
og brik, så gik jeg den sædvanlige runde på stævnepladsen for at få styr på 
skifteboks, forvarslinger osv. Merete løb første tur og kom ind som en flot nr. 5 
af 22 hold. Det forpligter, så jeg løb spændt ud på 2. turen. Terræn’et var utrolig 
afvekslende og spændende at løbe i. Jeg havde ingen problemer med at orien-
tere, men derimod med at holde farten, så jeg kom i mål som nr. 13 på 2. tur og 
sammenlagt var holdet nu på en 11. plads. Hanne var klar i skifteboksen og løb 
ad den snitzlede rute til startposten, som var placeret ude på et åbent område. 
Efter et tidsrøvende bom til post 1 løb Hanne hurtigt og sikkert resten af banen 
og løb holdet i mål på en delt 17. plads.
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Haunstrup Plantage



Hvordan gik det så det forventningsfulde H 60 hold? Jens løb 1. tur og kom i  
mål som nr. 4 efter et godt løb. Dette flotte resultat fulgte Niels Lyhne op ved 
som den 2. hurtigste på 2. tur at løbe holdet op på en 3. plads. Peter løb ud på 
3. tur uden at være klar over den fine placering. Først da Jens og Niels råber til 
ham ved publikumsposten går det op for ham. Det sætter nerverne på højkant, 
og med adrenalinen rullende i kroppen laver Peter et bom, han stadigvæk har 
svært ved at forstå. Holdet opnår en 5. plads og må se bronzemedaljerne gå til  
Farum.

Resultater:

Stafet H 60
1 OK 73 2.06.26
 2 OO 2.13.12
3 Farum 2.18.13
4 Fåborg 2.19.34
5 HG/O-63 2.22.36
6 OK Pan 2.55.23

Efter løbet kørte vi hjem til Ølgod, hvor vi slappede af og forberedte os til DM 
klassisk, hvor også Viggo skulle deltage.

DM klassisk

Klubben havde fire løbere med til  DM klassisk. Peter og jeg kørte fra vores logi 
i Ølgod til Rønhøj Plantage nord for Års – en køretur på et par timer. Der var 
dog ikke meget trafik på de lange lige jyske veje sådan en søndag morgen. 
Peter,  som  altid  bekymrer  sig  om udsigt  til  regn,  undlod  da  heller  ikke  at 
bekymre sig undervejs. Heldigvis viste vejret sig fra den pæne side, og vi fik en 
god tur i skoven.

I HG’s fine tunneltelt fik vi selskab af Erik og Niels-Henrik. Peter blev jo moppet 
lidt af Niels Lyhne og Jens Asserbo på grund af gårsdagens bom, som kostede 
en broncemedalje. Måske var det dette, der satte ham op til et rigtig godt løb,  
hvor  han fik  sat  drillepindene på plads.  O-63’s  bedste resultat  leverede Ni-
els-Henrik, da han løb ind på en 8. plads.
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Stafet D Min 150
1 Mariager 1.49.07
2 OK Øst 1.50.18
3 OK Pan 1.50.48

17 HG/O-63 2.28.39



Mit eget løb rakte ikke til så meget, men jeg havde en god tur i skoven uden 
nævneværdige  bom.  Det  går  bare  langsomt,  når  formen  ikke  bliver  holdt 
ordentligt ved lige. For meget bridge og svømning – for lidt løbetræning.

Scoretavlen:

Herre 55 A
1 Janne Brunstedt OK Roskilde 45.26
48 Erik Bülow-Olsen O-63 1.08.56
66 løbere gennemførte løbet

Herre 60 A
1 Svend Borgbjerg Silkeborg OK 45.18
8 Niels-Henrik Holscher O-63 52.09
15 Peter Bjørn Jensen O-63 56.34
34 Jens Asserbo HG 1.07.13
40 Niels Lyhne HG 1.10.25
56 løbere gennemført løbet

Dame 55 A
1 Mona Nørgaard OK Pan 34.53
24 Bente Skov-Jensen O-63 55.11
30 løbere gennemførte løbet

Bente 

IOF-postbeskrivelser

Er du opdateret med hensyn til postbeskrivelserne? Forstår du symbolerne? 

DOF har udgivet en folder med opdaterede IOF-postbeskrivelser. Folderen er 
blevet til på grundlag af en revision af de internationale postbeskrivelser, som 
IOF har besluttet pr. 1/1 2004.

Klubben har fået tilsendt et eksemplar af folderen, som vil få sin plads i klublo-
kalet.  Yderligere  eksemplarer  kan  købes  på  DOF’s  kontor  eller  printes  fra 
DOF’s hjemmeside under punktet dokumenter. Det kan anbefales at besøge 
hjemmesiden for et nærmere studie.
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Sommerferie, o-løb m.m.

Jeg havde for længe siden besluttet, at min fødselsdagsgave til mig selv på 
min 60 års dag, skulle være en nyrenoveret og nymalet gård i min ejendom og 
forretning, og hvis der blev tid ville jeg løbe ”Dansk 5 dages o-løb” i forbindelse 
med EM på Sjælland og Møn i juli måned.

Jeg fik tilmeldt mig til o-løbet  og gik i gang med arbejdet i gården – men jeg 
fandt hurtigt ud af, at det var et stort projekt, jeg var gået i gang med. Da jeg er  
meget pertentlig, og vi samtidig havde meget travlt i forretningen, er jeg glad 
for, at jeg har et meget tålmodigt personale – jeg var ikke meget i forretningen i 
juli og august måned.

Men jeg fik - som den skarpsindige læser har regnet ud - løbet 5 dages o-løbet, 
og det var nogle rigtig gode løb på helt nytegnede kort af polske korttegnere. 
Erik vil nok mene, at der er for mange detaljer på de polsktegnede o-kort, og 
jeg må da medgive, at hans DM kort og det polske EM kort er to ”forskellige” 
kort.

Første dags løb var lørdag 10. juli med start og mål ved Avnstrup Centret midt i 
Skjoldsnæsholm skovene. Alle løb i 5 dages blev løbet om eftermiddagen, idet 
EM blev afviklet om formiddagen. Det var godt vejr, og jeg følte mig i ”rimelig”  
god form på vej til starten. Den gik som forventet, men da jeg kom op over bak-
ken rundt om hegnet ned til post 1, som var en stiende, var det meget uover-
skueligt med mange løbere og mange stiender, og jeg bommede 3-4 min - men 
det var en stor fordel – viste det sig senere……… 
Løbet derfra gik godt med kun et lille bom på post 7, og jeg kom i mål som nr. 7 
af de 37 løbere. Men senere fandt man ud af, at der var gået koks i starten, så 
mange løbere var startet 2 min for sent. Juryen bestemte, at løbet først talte fra 
post 1, og der kom min fordel - tiden fra start til post 1 blev fratrukket min løbs-
tid – og jeg var nu nr. 5  efter første dag.

Stor optimist næste dag - hvor det var samme stævneplads som om lørdagen - 
men vi løb i den sydlige del af Bidstrup skovene, som kortenes navn nu be-
nævnes. Men jeg løber et dårligt løb med flere bom og slutter midt i feltet som 
nr. 18 og efter 2 dage nr. 12.

På 3. dag skulle jeg til Grønholt Hegn ved Hillerød, så jeg kørte hjemmefra i 
god tid, så jeg kunne nå at se EM-løberne løbe finale på mellemdistance. Det 
blev et meget spændende løb, hvor Carsten Jørgensen og Chris Terkildsen
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blev nr. 3 og 4 kun få sek. fra bronze. Mit eget løb gik rigtig godt og selvom jeg 
blev hentet af Arne Bech, OK-73 midt på banen, løb jeg fra ham igen og blev 
først hentet igen på de sidste poster og sluttede som nr. 6 og sammenlagt nr. 7 
efter 3 dage.

Sprintdistancen i Roskilde havde jeg set meget hen til. Nu måtte min løbsstyrke 
komme mig til gode  så jeg kunne få en”topplacering”. Men hovmod står som 
sagt for fald, og da der manglede 4 poster, ”sprang” jeg 3. sidste post over og 
opdagede det først efter, at jeg var løbet i mål. Løbet blev afviklet ved Sankt 
Hans Hospital på en 2,8 km bane med 16 poster, og jeg løb på ca. 20 min – så 
det ”går” stærkt…….

Sidste dag blev løbet på Møn i Klinteskoven, hvor også finalen i EM klassisk 
blev afviklet og det var et rigtigt hårdt løb med alt fra ”brombærkrat, brænde-
nælder, bøgekrat, tæt nåleskov, store bakker og kaffeposter”. Starten var me-
get sent og på grund af min diskvalifikation i Roskilde startede jeg først ud som 
nr.13 i jagtstarten kl. 16:57:39 fredag eftermiddag, og om det var derfor ved jeg 
ikke, men jeg løb i hvert fald et ”kanonløb” - efter eget udsagn - og blev nr. 3 og 
bedste dansker, kun slået af de to svenskere som også blev 1 og 2 i den sam-
lede stilling, hvor jeg selv sluttede som nr. 10.

Da jeg er medlem af Østkredsens skovudvalg, blev jeg inviteret med til den af-
sluttende EM banket i Roskilde. Det var en flot afslutning med en stor ”Vikinge 
Menu” - mjød var velkomstdrinken - og der var flere ”sjove ” indslag fra de dan-
ske EM-løbere og selvfølgelig også de traditionelle taler. Jeg sad ved samme 
bord som Ove Gasbjerg, og han holdt for øvrigt også en udmærket tale på en-
gelsk.

Alt i alt en rigtig spændende uge selvom den kun foregik på Sjælland og Møn.

Niels-Henrik
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Klubmesterskab 2004

O-63 indbyder til klubmesterskab søndag den 24 oktober 2004.

Skov : Hannenov – Oustrup     (  NFR løb )

Startsted : Oplyses senere på hjemmeside

Tidspunkt : Første start kl. 10.00

Klasser : Damebane ca. 4 km.
Herrebane ca. 6 km.

Efter løbet, er der spisning af medbragt mad, hos Bente og Peter Bjørn kl. 
18.00

Tilmelding : Til løb og spisning, senest 18. oktober til Peter Bjørn på tlf. 
55375152 eller mail  bentepeter@webspeed.dk 
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TAK
Til alle O-63’ere

Tusind tak for den dejlige bog (Danmarks Natur) jeg modtog fra klubben i an-
ledningen af min 60 års fødselsdag. Også tak til alle jer der mødte frem til åb-
net hus eller på anden måde sendte en hilsen og dermed var med til at gøre 
denne dag festlig.

Kærlig hilsen Inge 

TAK  TAK 
Fra endnu en årgang 44 skal der lyde en varm tak til O-63 for den flotte bog 
Danmarks Kyster, som jeg fik i anledning af min runde fødselsdag.

Kærlig hilsen Bonnie

TAK  TAK  TAK
Hermed vil jeg gerne takke alle i O-63 for opmærksomheden ved min runde 
fødselsdag. Jeg glæder meget til at læse den spændende bog jeg modtog fra 
klubben.

Mange hilsener Niels-Henrik

Barnedåb

Bente og Carl-Henrik har traditionen tro givet deres søn et dobbeltnavn, der be-
gynder med Carl. Junior er blevet døbt Carl-Loui. Kan der mon ligge forventnin-
ger om en hurtig løber i det navn?
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Vintertræningsløbene 2004-05

Vintertræningsløbene  er  på  plads.  Vi  kan  kun  opfordre  til  at  rigtig  mange 
udnytter dette gode tilbud om løb næsten hver søndag i vintermånederne.

Dato Klub Skov Startsted
07. nov Sorø Bromme Bromme Ll. sø
14. nov HG Herlufsholm Slagelsevej
21. nov OK Roskilde Tølløse Skov Mosevej
28. nov Haslev Korsør Lystskov Traktørsted N i skov
05. dec VSKK ? ?
12. dec O-63 Klinteskoven Vejen til Store Klint
19. dec HG Enø Dansk Folkeferie
16. jan O-63 Viemose Skovfogedstedet
23. jan HG Valdemarskilde Ll. Frederikslund
30. jan OK Roskilde Ny Tolstrup Avnstrup
06. feb Hvalsø Valborup Skovvej N i skov
13. feb Holbæk Kårup P-plads Vindekilde Strandvej
20. feb OCS Slagelseskovene Askvej
26. feb Sorø Kongskilde Kongskilde Friluftsgård, Finaleløb

Baner

Sort, Lang 7,5-10 km svær Rød 4-5 km mellemsvær
Sort, Mellem 6-7 km svær Blå 3-4 km let
Sort, Kort 4-5 km svær Grøn 2-3 km begynder
Sort, Mini 3-4 km svær

Skygning kun tilladt på grøn-bane.

Generelle bestemmelser

Der er fri startret på alle baner.
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Point
 
I alle løb får vinderen af en bane 100 point.
De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere.
På alle baner opdeles resultaterne i damer og  herrer, og de får point hver for 
sig. 
De 6 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence:
- for Rød, Blå og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bed-
ste løb.

- for Sorte baner er de 6 bedste løb afgørende for startrækkefølgen til finalelø-
bet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 6 bedste løb nedrun-
det til heltal + point finaleløb. I tilfælde af point lighed er finaleløb afgørende.
I sæsonen 2004-05 er der i alt 13 tællende løb.
Banelæggere  (max.  2  pr.  løb)  får  tildelt  point  svarende til  gennemsnittet  af 
deres 5 bedste løb.

Finaleløbsprogram/Præmier

Ved det afsluttende finaleløb, startes:
- for Rød, Blå og Grøn bane samlet kl. 14.00.
- for Sorte baner omvendt jagtstart. Således at løbere med mindre end 6 tæl-
lende løb starter samlet kl. 14.00, hvorefter løberne startes med 2 min. star-
tinterval afhængig af deres pointplacering og med den bedst placerede til sidst.
Program
kl. 13-14 Indprikning
kl. 14 Samlet start (Rød, Blå, Grøn og Sorte/under 6 løb)
kl. 14.10 1. start (Sorte baner)
kl. 16-17.30 Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse.
Finalearrangørklubben bestemmer selv præmiefordelingen. Man bør tilstræbe 
flere præmier til ungdomsløberne.

Pris
25,- kr. uanset alder. Af startgebyret går 5,- kr. til afslutningsløbet/præmier, her-
af kr. 300,- til adm. af pointudregning. Afgiften fremsendes straks til arrangør af 
finaleløbet. For 2004-05 OK Sorø v/Hans Ole Jensen, Giro 6411266.

Start
Indprikning fra kl. 9.45
Søndage mellem kl. 10.00 – 11.00. Finaleløbet dog lørdag kl. 14.00.
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Krav
Der skal bruges IOF-symboler.
Der skal anvendes poststativer, gerne Sport-Ident.
Banernes kvalitet skal prioriteres højt.
Bemandingen skal være passende, så kø undgås.
Der bør være tilstrækkelig plads ved bordene til egen indprikning.
Der skal være bouillon eller lignende efter løbet.
Resultatformidling skal gå hurtigt og ophænges. Løbstid opgives i sekunder.
Evt.  ændringer  af  mødested  skal  meddeles  snarest  direkte  til 
klubrepræsentanterne  og  ved  opslag  ved  forudgående  løb,  samt  på  det 
oprindelige mødested. Tjek evt. OK Roskildes hjemmeside som altid vil være 
opdateret med sidste nyt.

Resultater
Resultater med pointudregning fremsendes senest den efterfølgende tirsdag til: 
Janne Brunstedt, Dueholm 18, 4000 Roskilde. E-mail: g7jb@danisco.com 
Resultatliste ophænges ved hvert løb.

Kalender for øvrige løb

Dato Klub Sted Tid Tilm. Bemærkninger
10. okt Maribo Søholt 10.00 Nej  
17. okt Skærmen St./Ll. Hareskov  10. okt B-løb
24. okt Sorø Sorø Sønderskov  Ja B-løb
24. okt NFR Hannenov-Oustrup 10.00 Ja Klubmesterskab
31. okt Holbæk Kårup Skov/Bjergene  Ja Langdistance
06. nov Allerød Tokkekøb Hegn  29. okt C-løb
07. nov NFR Hannenov-Oustrup 10.00 Nej  
14. nov Maribo Maribo og skov 10.00 Nej Camping plads
14. nov OK 73 Grib Skov Nødebo S  26. okt Jættemilen
04. dec OK Øst Lystrup Skov   Vintercup, D-løb
11. dec Maribo Kristianssæde 13.00 Nej N-S landevejen
18. dec Lyngby Tokkekøb Hegn   Vintercup, D-løb

Der er altså mange muligheder for at komme en tur ud i den dejlige skov.
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Regionalløbet i Vintersbølle skov

Klubben arrangerede løb i Vintersbølle skov den 11. september 2004. Til vores 
store glæde tilmeldte der sig flere løbere end forventet. HG havde valgt at gøre 
løbet til et klubmesterskab og havde derfor mange løbere til start.

Vejrguderne viste sig fra den gode side, og lod solen skinne over skoven, mens 
vi afviklede stævnet. Jeg stod ved starten sammen Peter og Michael. Det var 
muntert at opleve, hvor hurtigt løberne er blevet forvænt med Sport-Ident og 
Emit brikker. Vores løb blev afviklet med gode gammeldags kontrolkort. Det af-
fødte mange kommentarer i stil med: ” Hvad er det for et lavteknologisk løb?” 
Mange havde allerede glemt (begyndende demens?), hvordan man monterer 
kontrolkortet med elastik om håndleddet.

Efter løbet lød der mange rosende ord for banerne. Løberne havde haft en god 
tur i skoven, der selv om den er lille, byder på orienteringsmæssige udfordrin-
ger.

På stævnepladsen var der en god stemning, og folk hyggede sig. Inge havde 
stablet en lille friluftskiosk på benene og havde et pænt salg fra den.

Resultatformidlingen stod Kim som sædvanligt for. Da stævnet var slut, fik jeg 
hele resultatet på en diskette, som jeg kunne køre hjem og lægge på hjem-
mesiden. Resultatet var således på, inden løberne var nået hjem fra stævnet.

Jens-Christian løb sit første o-løb på egen hånd. Vi ville egentlig gerne have 
skygget ham, men det kneb med at frigøre nogen fra stævnets opgaver, og så 
ville han også gerne selv. Meget overbevisende gennemførte Jens-Christian 
således løbet uden skygge – det er sejt!

Ved en beklagelig fejl fik vi sendt en lille løber ud på en bane med et forkert 
kort. Kortet lå i en forkert kasse. Heldigvis var der en voksen, som fulgte barnet 
rundt i skoven, men sådanne fejl bør ikke ske! Børnene skal have succesople-
velser, så de kan fastholdes i o-sporten.

Ellers gik alt fint med hjælp fra en trofaste skare af klubbens medlemmer.

Bente

13



Divisionsmatch

Med skolen var jeg til pædagogiske dage på Vallekilde Folkehøjskole. Jeg fik 
lov  til  at  pjække  fra  lørdagens  program  for  at  deltage  i  divisionsmatchen. 
Fredag aften var i gode kollegers selskab, rødvin var der tilstrækkeligt af. Såle-
des tilstrækkeligt ”opbygget” skulle jeg være klar til kamp. Inge havde forinden 
forklaret, at stort set alle deltagere skulle hente point, men at vi samtidig stille-
de med et næsten fuldt hold.

Jeg løb elendigt. Trods rødvinen kan det kun forklares med min for indeværen-
de i årevis ringe formkurve. Jeg var ikke den eneste, der løb dårligt den formid-
dag, så det så sort ud, men vi havde 4 point fra forårets dyst - så mon ikke det 
går alligevel?

Vi blev slået af OK 73, Kildeholm og OK Midtvest (Sorø, Slagelse og Haslev) 
og Kildeholm havde slået OK Midtvest. Altså OK Midtvest får 2 point + 0 point  
fra i foråret og O-63 får 0 point + 4 point fra i foråret, altså vi er reddet - troede 
jeg. OK 73 havde også en dårlig dag. Jeg troede, at de vandt over OK Midt -
vest, men det gjorde de ikke, så det stod lige med 4 matchpoint til hver. Så 
skulle der regnes løberpoint sammen (løberpoint er de point, hver løber har 
skrabet sammen i hver match). En hurtig udregning gav 136-133 i OK Midtve-
st’s favør, men vi havde endnu en løber i skoven, så spændingen var intens. 
Så kom endelig Mads Madsen fra Nykøbing, vi kunne sætte 3 point ind
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nye  kammerater,  som  han  er  i  fuld  leg  med  på 
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på vores konto, nu er det igen lige. Panikken breder sig, hvad er det 3. lag,  
hvorefter placeringer udregnes. Hvem har et reglement? Hvad betyder så det, 
der står i  reglementet? Vi fandt ud af, at 3. lag er summen af, hvor mange 
point, vi var blevet slået af de andre klubber med i forhold til OK Midtvest. Her 
havde OK Midtvest -48 og O-63 -58. ÆV. Nedrykning i 5. division er en realitet.

Det var godt nok snævert. Det har i et par år ligget i luften, at nu går det ikke 
længere. Vi troede på, at vi reddede os efter en god indsats i foråret, men de 
dage kommer jo, hvor mange laver en dårlig præstation.

Jeg skal hilse fra Inge og sige tak for indsatsen. Med håb om en god indsats  
næste år kan vi vel forvente at være i 4. division igen om et år.

Erik

Nyråd Sportsnat

Fredag  den  3.  september  afholdtes  arrangementet  Nyråd  Sportsnat  i  det 
smukkeste sommervejr. O-63 var atter involveret, og belært af erfaring havde 
Erik lavet en skattejagt rundt om Hulemosesøen, så der også var mulighed for 
at  køre  på  cykel  eller  med  barnevogn.  Ifølge  en  voksen  deltager  var 
udfordringen større end sidste år, fordi ikke alle poster lå på selve søstien.

Der var mange både børn og voksne, der havde lyst  til  at  gå på jagt  efter 
skatten, som dog kun blev udleveret til børnene. Dagli’ Brugsen i Nyråd havde 
sponsoreret juice, æbler og bananer, og der blev udleveret over 120 skatte. De 
sidste  skattejægere  nåede ikke  at  finde  alle  poster,  før  mørket  faldt  på  og 
gjorde kortlæsning umulig. Måske skulle vi satse på lygter til næste års løb, det 
kunne måske lokke de lidt ældre børn til.

Kanosejlladsen fortsatte efter solnedgang. Det var utroligt stemningsfyldt, da 
der var flydelys på søen og fakler på kanoerne.

Vores egne medlemmer Camilla og Jens Christian gennemførte skattejagten i 
fin stil.  Bjørn (eks. medlem) var også rundt med sin datter.  Gav det så nye 
medlemmer? Sikkert ikke, men O-63 var synlig. 

Bonnie
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Bestyrelsen i O-63

Konstitueret formand:
Niels-Henrik Holscher, Algade 105, 4760 Vordingborg 55371060

Kasserer:
Lis Noes, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg 55375074

Øvrige bestyrelse:
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
Marianne Bergmann, Wesselsvej 30, 4760 Vordingborg 55372028

mobil 25388083

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

Klubbens hjemmeside:
www.o-63.dk

Bidrag til næste nummer senest den 20. november 2004
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