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Formanden har ordet

Året går på hæld og en ny o-sæson står for døren – med flere store ”løb”. Det  
første er divisionsmatchen for 3. og 6. division i Hannenov-Oustrup lørdag den 
23. april, og her er der brug for ALLE i klubben, for at vi kan afholde et så stort  
arrangement – men det er også et af de få o-løb, vi kan tjene på og dermed 
styrke klubbens økonomi.

I august afholder Herlufsholm ”3 dages o-løb” på Møn, hvor vi er med i SM 
sprint i Stege by på helt nye kort tegnet af Troels, som også er banelægger. 
Undertegnede er stævneleder.

Vi har lige afholdt VTR løb på Møns Klint med Erik som banelægger – et godt  
o-løb – som godt kunne have fortjent flere o-løbere. Næste VTR løb i O-63 regi  
er søndag den 16. januar i Viemose skov, hvor jeg håber at se rigtig mange o-
løbere også fra vores naboklubber.

Generalforsamlingen 2005 afholdes søndag den 20. februar. Se  indbydelse 
andet steds i bladet.

Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Niels-Henrik 
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DM Feltsport 20. august

Årets  danmarksmesterskab  i  Feltsport  var  lagt  i  hænderne  på  Jydske 
Dragonregiments Idrætsforening, og konkurrencelederen var ingen ringere end 
vores  gamle  bestyrelsesmedlem Gitte  Vinther,  nu  idrætsbefalingsmand  ved 
dragonerne.  Det  er  mig  bekendt  første  gang,  at  en  kvinde  har  været 
konkurrenceleder ved DM i Feltsport,  og det skal  siges med det samme, at  
Gitte klarede den store og komplicerede opgave meget fint.

Jeg var sammen med min anden klub Akademisk Skytteforening (AS), og vi 
drog om torsdagen til Holstebro og fandt nogle gode kvarterer på kasernen. 
Jeg sov desværre sammen med en, der lider af søvnapnø, så det blev en nat  
uden megen sammenhængende søvn. Men konkurreres skulle der jo, og de 
første  3  discipliner  ventede  på  et  højdeparti  tæt  ved  hovedvejen  midtvejs 
mellem  Holstebro  og  Ulfborg.  Jeg  var  som  sædvanlig  meget  dårlig  til 
håndgranater og rigtig god til  kortlæsning og afstandsbedømmelse.  Derefter 
videre til det imponerende skyttecenter i Ulfborg Plantage, hvor en meget svær 
pistolskydning foregik – alt for små skiver. Jeg kom dog i den bedste halvdel af 
min klasse – utroligt. Til slut O-løb i den spændende og svære plantage; jeg var 
træt og ukoncentreret pga. den dårlige nat, og jeg lavede et megabom, men 
det var der heldigvis også andre, der gjorde.

Jeg fik sammenlagt en 7. plads, og det var jeg godt tilfreds med. Peter Rude fra 
reserveofficererne vandt  som sædvanlig.  De 3 bedste fra  hver  klub danner 
hold, og der fik jeg en 2. præmie sammen med Torkil Glaven og Peter Werling,  
så nu har jeg et snapseglas mere i min samling.

Peter Bjørn 
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Klubmesterskab 2004

I  år  lykkedes  det  at  afholde  klubmesterskabet  i  det  kalenderår,  som 
mesterskabet gælder for. De gamle klubmestre kunne kun smykke sig af titlen i 
et halvt år.

Jeg har ikke løbet mange orienteringsløb i år. Jeg er ikke længere ret god, så 
et godt resultat  ville  være lidt af  en oprejsning,  men jeg havde alligevel lidt 
svært ved at sætte mig op. Jeg skulle have en tidlig start  for at nå hjem til 
gæster til frokost.

Niels Henrik havde bedt Nykøbing Roklub om at lave banerne, og han havde 
specielt bedt om, at der skulle være udfordringer. Det blev der. Da jeg startede 
ud, regnede det. Post 1 fik jeg da godt nok, post 2 lidt småbom, videre – videre 
udenom find en af småstierne, men skovvæsnet havde tyndet, så der var flere. 
Næste post også lidt bom, Carl-Aage henter mig. Jeg laver et anderledes stræk 
end Carl-Aage, får posten, og da jeg er 2 meter væk fra posten, ser jeg Carl-
Aage igen. Han har ikke set den, jeg får ham trukket med ud på stien. Næste 
post i tætte, tætte juletræer, og der var helt hvidt på kortet! Det var vådt, koldt  
og besværligt. Videre – videre, jeg opdager nu, at regnen er trængt igennem 
plastposen, og de har ikke tegnet banerne ind med vandfast tusch, så hvor er 
post 11? Nu må Carl-Aage snart hente mig igen. Der kom han, så er det bare 
om at følge med. Jeg når at få udpeget min manglende post på kortet, men vi 
bommer den begge, så vi må udenom, og vi forsøger at tage den bagfra. Øv, 
nu løber han fra mig æv, og jeg kan ikke se, hvor den ligger på kortet. Nå der er 
grøften, så skal jeg bare følge den op til grøfteenden. Carl-Aage kan jeg høre 
ude til venstre, så han får den ikke, klip - af sted til sidste post. Jeg når mål, 
Carl-Aage er der ikke, når han det? Nej han nåede det ikke. Klubmester, det 
var lidt vildt.  Men der var regnet forkert, Carl Aage blev mester. Vejret og de 
puttede poster gjorde det til en herrematch, men et mere reelt løb ville være 
ønskeligt.

Mester hos damerne blev Bente.

Mestrene afspejler klubbens problem.
Vi mangler unge klubmedlemmer.

Erik
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Løbskalender

Dato Klub Skov Bemærkning
09. jan Holbæk OK Kongsøre Skov Nytårsstafet
16. jan O-63 Viemose VTR Skovfogedstedet
23. jan HG Valdemarskilde VTR Parcelgårdsvej Øst
30. jan OK Roskilde Haraldsted VTR Naturskolen
06. feb Hvalsø OK Valborup VTR Skovvej N i skov

13. feb Holbæk OK Kårup VTR P-pladsen Vindekilde 
Strandvej

20. feb OCS Slagelseskovene VTR Askvej

26. feb OK Sorø Kongskilde VTR Kongskilde Friluftsgård, 
Finaleløb

06. mar HG Valdemarskilde Skov Langdistance
12. mar Køge OK Vallø Storskov Regionalløb
13. mar Maribo OK Hydeskov Landevejen øst i skoven
13. mar Søllerød OK Jægersborg Hegn BOM-løb
18. mar FIF/OK Øst Teglstrup Hegn Spring Cup nat
19. mar FIF/OK Øst Tisvilde Hegn Spring Cup klassisk
20. mar FIF/OK Øst Gribskov Nord Spring Cup stafet
24. mar Aalborg OK Kollerup Skov Påskeløb
25. mar Aalborg OK Svinkløv Påskeløb
26. mar Aalborg OK Vester Thorup Påskeløb
02. apr OK Pan Skåde Bakker DM Sprint
02. apr Karup OK Stendal-Ulvedal DM Nat
16. apr OK Roskilde Ny Tolstrup SM Stafet
17. apr Ballerup OK Nødebo/Gribskov Syd SM Klassisk
23. apr O-63 Hannenov-Oustrup 3. og 6. divisionsmatch
24. apr DSR Gribskov Vest B-løb
30. apr KFIU Nyrup Hegn 2-4-5 divisionsmatch
01. maj Maribo OK Skåningshave Skovfogedhus
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                     Juleri(g) for O-nisser               

Rig på gods og guld bliver du ikke, men måske en erfaring rigere m.h.t. 
læsning og forståelse af postbeskrivelser!

Drillenissen behøver din hjælp til at hitte rede på, hvilke postbeskrivelser der er 
sande, og hvilke der ikke er.

I de 3 første spørgsmål skal du vælge det bogstav, som passer til teksten, og i 
de sidste 4 spørgsmål skal du finde den tekst, som passer til postbeskrivelsen. 

God fornøjelse!

 
Sandet område, østlige spids

Stenklynge, vest side

Parkeringsareal, nordvest hjørne indenfor

6



J Vandhul, nordøst side ved el-mast
K Lille sø, nordøst side, radiopost
L Lille sø, nordøst kant, vær opmærksom på el-

ledning

M Tre små lavninger, den sydligste
N Tre små lavninger, sydlige del
O Ujævnt terræn, sydlige del

P Passage i hegn
Q Tunnel
R Smal bro

S Passage i hegn
T Tunnel
U Rørledning
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Generalforsamling 2005

Der indkaldes herved til  ordinær generalforsamling i  O-63,  søndag den 20. 
februar  2005,  kl.  15.00  hos  Niels-Henrik  Holscher,  Algade  105,  4760 
Vordingborg med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent.
2.  Formanden aflægger beretning.
3.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab til 

godkendelse.
4.  Fastsættelse af kontingent.
5.  Behandling af indkomne forslag.
6.  Valg af bestyrelse, jfr. § 4.
7.  Valg af revisor og revisorsuppleant, jfr. § 6.
8.  Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til 
formanden senest 12. februar 2005.

Bestyrelsen foreslår Niels-Henrik Holscher til formand. Den øvrige bestyrelse 
er villig til genvalg.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et beskedent kaffebord.

Venlig hilsen bestyrelsen for O-63

Har du 50 kroner? 

Hvis  du står  med en flad  halvtredser,  når  alle  julegaverne  er  købt,  så  har 
Uddannelsesudvalget  i  Dansk Orienterings-Forbund  ”ET GODT TILBUD TIL 
DIG…”

Det koster nemlig netop 50 kroner at deltage i årets banelægningskonkurrence. 
Opgaven består  i  at  kreere en  D21 bane i  Paradisbakkerne på Bornholm. 
Altså en teoretisk bane, forstås! En sådan opgave behøver nødvendigvis ikke 
en kvinde som vinder, som der står i opgaveformuleringen, blot det er en O-
63’er. 

Læs  mere  på  http://ks-olob.oban.pf-c.dk/Banelaegningskonkurrence.pdf og 
send din tilmelding pr. mail til dof@dk-orientering.dk
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Juleløb 

Kun 7 forventningsfulde løbere mødte op på Slotstorvet til  årets juleløb. Her 
blev  de  modtaget  af  2  søde  nissepiger,  Camilla  og  Marianne,  som havde 
opstillet starten lige under det store juletræ. Den korte bane på 3,5 km fik kun 
en deltager nemlig Bonnie, mens mændene Carl-Aage, Kim, Peter, Erik, Niels-
Henrik og Villy alle måtte ud på den 5,3 km lange tur rundt i Gåsebyen. 

Ved posterne skulle der samles bogstaver og de løbere, der ikke havde fundet 
alle poster, fik sig et handikap senere. Efter sidsteposten havde Kim og jeg så 
travlt med at komme tilbage til Slotstorvet, at vi overså, at målet var i gården 
ved Badstuestræde, hvor Mariannes forældre bor! Her var der dækket festligt 
bord med pebernødder og diverse drikke med og uden spiritus. Traditionen tro 
var der indlagt lidt hovedbrud, idet bogstaverne skulle pusles sammen til svar 
på hvem, der tændte det første juletræ i Danmark. Det lykkedes kun ved fælles 
hjælp at finde frem til titel og navn: greve Holstein.

Senere  mødtes  vi  til  æbleskiver  og  glögg  i  klublokalet.  Nu  dukkede  der 
heldigvis flere medlemmer op. Så skulle spændingen om resultatet af juleløbet 
udløses. Marianne havde valgt, at lægge tiderne til grund for placeringerne, da 
der  ikke var  helt  klarhed om bogstavopgaven.  Der  var  meget  fine præmier 
sponseret af brødrene Jens og Peter. Niels-Henrik blev nr.1 og blev begavet 
med en stor halmgris (det store svin!) Carl-Aage og Kim fik hver et rensdyr for  
2. og 3. pladsen, og  Bonnie ”vandt” kort bane og blev den heldige ejer af en 
lille gris (det lille svin!).

                                                            

Det var alt i alt meget hyggeligt, men vi blev dog noget betænkelige, da Erik 
ikke dukkede op. Det viste sig, at han var væltet på sin cykel, og havde måttet 
en tur omkring lægevagten. Nu er han julepyntet med 4 sting i panden, et blåt 
øje og diverse skrammer på skinnebenet. Heldigvis ikke noget alvorligt!

Bonnie
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Oprydning i klublokalet

En håndfuld medlemmer mødte en eftermiddag til oprydning i klublokalet. Der 
blev støvsuget, vasket gulv og tørret støv af. Reoler og skabe blev rengjort, og 
der blev ryddet op i alt det gamle skrammel. (Det var der meget af). Kom og 
nyd det fine lokale til den ugentlige træning torsdag aften.

Begynderløb

Alle ved, hvor svært det er at rekruttere nye løbere. Det er derfor med glæde at 
vi i klubben har haft held med at afholde to løb for begyndere i efteråret. Erik 
var banelægger ved det første og har sendt følgende beretning.

Vi har nu haft start på vores begynderløb og instruktion her i efteråret. Første 
gang var lørdag den 13. november. Som I kan se mødte 3 børn og 2 mødre. 
Jeg havde lavet en let bane, som altså var lidt sværere end en begynderbane. 
Da jeg kunne løbe bagved og være skygge, kan man undre sig over, at jeg 
som er bagved kan komme frem og fotografere. Mon ikke dette skyldes, at 
deltagerne bommede, da de løb en let bane frem for en begynderbane. Man 
skal da stadig lære noget. Deltagerne er Jens Christian Mandøe, hans 
klassekammerat Maria og Marias storebror Emil og deres mødre.

 

 
Flot indløb til posten Koncentration – beslutning - aktion
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Deltagerne: Jens Christian, Emil og Maria med deres mødre

YOUR CLUB NEEDS YOU!!

Lørdag den 23. april skal vi afholde divisionsmatch for 3. og 6. division. Løbet 
foregår i Hannenov-Oustrupskoven, og klubben har brug for alle medlemmer 
som funktionsledere  og  hjælpere.  Bente  og  jeg  er  stævneledere,  og  Peter 
Nielsen er banelægger. Det ville være rart, hvis I senest 1. marts tilkendegiver 
om I kan hjælpe eller ej. Funktionslederne bliver sikkert headhuntet forinden. 
Stævnecenter og -plads bliver Amagerhytten; den har vi lejet lørdag-søndag, 
så vi  samtidig kan lave en klubweekend ud af det.  Indbydelse til  denne del 
kommer  senere.  Løbetræningen  om  søndagen  bliver  så  samtidig 
postindsamling.

Godt nytår

Bente og Peter Bjørn 
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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 28. februar 2004

         Godt nytår 
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