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Nyt fra bestyrelsen
Vintertræningsløb. O-63 arrangerer løb den 2.12.07 i Klinteskoven og den
24.2.08 i Stensby skov. Reserver allerede nu dagene, der bliver brug for
hjælpere.
Klubmesterskab afholdes i forbindelse med vintertræningsløbet i Grydebjerg
den 4.11.07. Der vil være fire klasser Sort kort, Sort mini, Gul mellemsvær og
en Grøn begynder.
Juleløb afholdes torsdag den 13.12.07.
Generalforsamling er fastlagt til søndag den 24.2.08 i forlængelse af vores
løb i Stensby skov.
Vintersbølleløbet 2008 er blevet tilmeldt Trimguiden. Løbet finder sted den 18.
maj 2008.
DM sprint 2009. Afholdes i Vordingborg by med O-63 som arrangør. Der er
nedsat en styregruppe bestående af Niels-Henrik Holscher, Henrik Plenge
Jensen og Troels Christiansen. Gruppen er godt i gang med arbejdet allerede.
Klubben har bestilt et nyt klubtelt. Det er et grønt tunneltelt med gult logo.
Formanden har sendt en ansøgning til Nordea om støtte til indkøb af flere SI
brikker og enheder.
Der er indkøbt nye nøgler til klublokalet. Medlemmer, som ønsker en nøgle,
kan henvende sig til Kim.
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Velkommen til de nye medlemmer: Hjalte Hviid, Else-Marie Mikkelsen, Tanja
Olsen, Marie Hansigne Larsen, Martin Winther og Lars Hjorth.

Velkommen

Nattergaleløbet
Hvad jeg ikke vidste om ”Nattergaleløbet” var, at årets vinder også skulle
nedfælde nogle ord om sin oplevelse! Nuvel – det var mit nr. 2, og ved det
første ”Nattergaleløb” omkring Kalvehave fik jeg at vide, at nok skulle man
finde posterne, men det hele var også lidt af en god spøg, og som en sådan vil
jeg da også betragte, at JEG vandt, for jeg har forhåbentlig siden gået rundt og
lignet et stort spørgsmålstegn? MÅSKE vandt jeg ved et usandsynligt held: Det
helt store lokalkendskab har jeg ikke til Sydsjælland, så mine svar var alle stort
set de rene ”skud i tågen”! Men morsomt var det. Oven i købet havde jeg godt
selskab undervejs, og jeg har erfaret, at lige netop ”Nattergaleløbet” kan
afvikles under meget frie former! Dog, når det kom til spørgsmålene ved
posterne, svarer man naturligvis ud fra egen overbevisning/viden – pokkers! at
jeg tænkte så meget, inden jeg svarede!
En anden mulighed for, at jeg vandt, er selvfølgelig en mindre ”rævekage” –
fantasien løber jo – men nej, jeg opdagede så slet ikke, hvornår den blev bagt,
ligesom jeg heller ikke fik lugten i næsen – måske fordi jeg sad med denne i
min egen mad, og oven i købet i år havde husket at få mit eget kød med. Nå,
spøg til side: Det var et både godt og sjovt løb, hvor jeg uden problemer fandt
startstedet! Da jeg så kortet, så jeg straks bort fra posterne, der lå op mod
Stensved – jeg koncentrerede mig om alle de andre, som lå rimeligt tæt (men
godt gemt!), og den strategi var da vist klog nok, for med den tid, der var til
overs, kunne mine gamle ben umuligt have nået de andre, ikke på de ca. 7
min., der var tilbage af tiden – og jeg ville jo heller ikke vinde!
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Konklusion: Et fint løb, en ligeså fin sammenkomst, selv om jeg stadig
spekulerer på, HVAD der gik galt, siden jeg vandt! Nu har jeg aldrig kunnet
fordrage hævngerrighed og smålighed, det er simpelthen for lavt … MEN, er
det ikke årets vinder, der får den tvivlsomme ære at arrangere næste
års ”Nattergaleløb”??
Erik Hauschildt

Banelæggerens underfundige tanker
Jeg sidder i min have, sidder og nyder den smukke dybrøde aftensol, der gå
ned i vest. Jeg nyder roen, stilheden, kun bilernes susen kan svagt høres fra
motorvejen i det fjerne, og toget på Storstrømsbroen kan kun lige overdøve min
tinnitus på denne smukke aften. Så er det, jeg tænker tilbage, tilbage på den tid,
hvor klokkerne fra Peters Kirke ikke hørtes i baggrunden, eller hvor fløjtet fra
Kalvehavebanen næppe kunne høres, når det satte i gang fra Vestenbæk
trinbræt.
Det er snart mørkt, kun lyset fra min PC’er lyser op, Her ude i naturen, hvor jeg
sidder og nyder et glas ”Katoobara” Shiraz rødvin fra Australien, så er det jeg
tænker på, hvad der blev drukket dengang Jyske lov blev skrevet nær dette
sted, på slotsengen. 1000 meter vest for, hvor jeg nu sidder, hvordan så her ud,
den gang? Var egeskoven plantet, egeskoven der skulle forsyne den danske
flåde med træ til nye skibe, efter at England havde sænket den danske flåde,
eller sad Svend Gønge på lur bag piletræet, for at nedkæmpe den svenske
hær? Spørgsmål og svar er der mange af. (også for løberne i Willys gode og
lærerige løb! Red.)
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Her i dette år, 2007, er det Nattergaleløbet vi tænker på. Af gode grunde kan
banelæggeren ikke blive vinder igen i år, hvem det så skal blive, det afgøres
under spisningen, der traditionen tro var medbragt grillmad. Sådan en
sommeraften, vindstille, nattergalens fløjt i det fjerne, naboens hund der
glammer, mine høns der kagler, den varme grill, gode venner, god mad og
drikke. Er der noget bedre til en sommeraften, betyder det så noget, hvem der
vandt?
Før alt dette, mødtes vi, ved indgangen til Mallings kløft, mellem søen til
vandmøllen og huset, som der ingen spor er af mere. Først til start var Erik
Bülow, på cykel, fra forkerte side, straf til ham! Bortset fra det, gik starten i
rimelig god ro og orden. Om nogen mødte Kong Valdemar, eller kender Jyske
lov ved vi ikke, kun at ingen lov gælder for nattergaleløbet, og skulle der være
nogle uskrevne, vil disse ikke være retfærdige.
Nr. 6 Carl Åge, 150 point, nr. 8 Heidi 225 point, nr. 7 Peter H.B. 195, nr. 1 Bente
101, vinder Erik Hauschildt , han fandt trods alt startstedet! Bonnie 111 point,
Kim 111, løb de sammen!, Henrik 211 point, Peter Bjørn 118 point, vi må ha en
ny dommer? Erik Bülow 248, Torben Hviid 168, hvordan det så end er regnet
ud.
Med dette tak til alle, nævnte som unævnte. Om tiden står stille her, eller bare
går, uden vi opdager det, har du tænkt over det?
Villy Rasmussen

5 dages løb i Italien

Umiddelbart efter, at 14 timers slagregn efterfulgt af stormende kuling havde
lagt vores have ned, drog Peter og jeg med Lis og Kim ned til 5 dages
spændende løb i Folgaria. Undervejs overnattede vi på et hyggeligt hotel i
Burglengerfeld, som Peter havde booket på nettet.
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Næste dag fandt vi ned til Folgaria i Sydtyrol eller mere korrekt op til Folgaria,
som ligger i ca. 1150 meters højde. Efter lidt køren rundt i byen fandt vi endelig
vores hotel ”Derby Club Residence”, som skulle vise sig at være logi for indtil
flere skandinaviske O-familier.

Peter og jeg løb som H65 og D55 den samme bane, så det gav mulighed for
intern konkurrence og sammenligning af vejvalg efter løbene. Kim havde
tilmeldt sig i klassen MAK i den tro, at han således kom til at løbe kortere end i
sin rette klasse – men men men! Banelængden viste sig at være ubarmhjertigt
meget længere i klassen
MAK. Kim lod sig ikke sådan slå ud og
gennemførte første dag med lidt øm akillessene. Næste dag var målet at prøve
at se, hvor langt benet ville være med – og sådan gennemførte Kim dag for
dag SEJT!
I den interne konkurrence mellem H65 og D55 havde jeg på forhånd dømt mig
selv til taber. De to første etaper i Forte Cherle (et område hvor Østrig og Italien
kæmpede indædt under 1. verdenskrig) havde samme stævneplads. Kortene
var domineret af hvide og gule områder med mange højdekurver med 5 meters
ækvidistance. Umiddelbart så det svært ud for mig, men jeg fik læst mig ind på
kortet, som var meget præcist. Begge dage var jeg ca. 20 min efter Peter. 3. og
4. etape løb vi i terræner ved Lago di Lavarone, hvor stævnepladsen lå ved
søbredden. Lavarone ligger højt over søen med snoede stejle gader ned mod
søen. Det kom jeg desværre rigtig til at mærke på 3. etape, da jeg efter et godt
løb på vej til 3. sidste post tog forkert vejvalg og forvildede mig op i byen, som
var svær at finde ned fra igen. Det kostede mig en længere løbetur og spildte
minutter.
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Jeg var ikke den eneste, der var på denne ”bytur” – der løb flere stressede
løbere rundt – og jeg fik også trukket Merete fra HG med mig. Nu var Peter jo
helt suveræn i forhold til mig, og han lå på en samlet 5. plads i sin klasse. Men
det giver jo nerver, så på 4. etape gennemførte jeg i tiden 59.41 mod Peters
1.03.02. Han bommede posterne 1, 2, 3, 8 og 10 og rykkede fra en samlet 5. til
9. plads. (På sit kort har han skrevet ”et løb der ikke skal tales om” – men nu
skriver jeg altså om det!) Heldigvis fik han oprejsning den sidste dag med et
godt løb, der rakte til en samlet 7. plads. Jeg blev nr. 16.

Der var en enkelt løbefri dag. Den tilbragte vi med en udflugt til Gardasøen,
hvor vi spiste i Bardolino. Mens vi spiste, trak et uvejr op over søen. Det var
ledsaget af kraftig vind, så pludselig var der travlhed alle steder med at
evakuere alle løse dele og surre, hvad der ikke kunne evakueres. Vi nåede lige
akkurat hen til bilen i tide.
Efter en dejlig uge i selskab med Lis og Kim drog vi videre til Hanne og Viggo i
la Romieu, hvor vi hyggede os med god mad og vin, sightseeing, og vandretur
på Pilgrimsruten, som går lige forbi deres grund.
Lis og Kim drog til gymnastrada i Østrig. Desværre var Lis så uheldig at få en
fibersprængning, som satte en stopper for hendes medvirken på holdet.
Til alle i klubben som kunne have lyst til at prøve at løbe i udlandet vil min
opfordring lyde PRØV DET!
Bente
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Vintertræningsløbene 2007-08
Dato

Klub

Skov

Startsted

Bemærk

28/10

VSKK

Kårup

Afm. Vej 225

Kredsløb – SI

04/11

Sorø

Grydebjerg

Parnasvej

X

11/11

Haslev

Korsør Lystskov

Skovlyst

X

18/11

HG

Rønnebæk Overdrev Rønnebæksholm Gods

X – SI

25/11

Holbæk

Annebjerg

X – SI

02/12

O-63

Klinteskoven

09/12

Sorø

Sorø Sønderskov

16/12

VSKK

Brorfelde

26/12

Roskilde Boserup

Høje P-Plads

Juleløb

06/01

Holbæk

Bredetved skydebane

Nytårsstafet

13/01

Roskilde Tølløse

Rensningsanlægget

X

20/01

HG

Glumsø Østerskov

N i skov

X

27/01

Hvalsø

Ny Tolstrup

Gl. skovridergård

X

03/02

Slagelse Slagelse skovene

Arne Have hus

X – SI

10/02

Roskilde Åstrup

Vejen Nr. Hvalsø-Vester
såby

X

17/02

Køge

Lellinge

24/02

O-63

Stensby

Petersværft

X – SI

01/03

Holbæk

Holbæk Fælled

Bjergmarkskolen

Finaleløb

02/03

HG

Hedeland

Eriksholm

Skaverupvej S i skov

X – SI
Skolevej

X
X – SI

X

Troldens
Fodspor

Kun de med X-markerede løb er tællende i den gennemgående konkurrence.
Alle specielle løb har andre baner.
Baner
Sort, Lang
7,5-10 km svær
Sort, Mellem
6-7 km svær
Sort, Kort
4-5 km svær
Sort, Mini
3-4 km svær

Gul
Hvid
Grøn

Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul.
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4-5 km
3-4 km
2-3 km

mellemsvær
let
begynder

Generelle bestemmelser
Der er fri startret på alle baner.
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 Gul, Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb.
- for Sorte baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til finaleløbet.
Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 6 bedste løb nedrundet til heltal +
point finaleløb. I tilfælde af point lighed er 6 bedste løb afgørende. I sæsonen 2007-08
er der i alt 14 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 Gul, Hvid og Grøn bane samlet kl. 14.00.
- for Sorte baner omvendt jagtstart. Således at løbere med mindre end 6 tællende løb
starter samlet kl. 14.00, hvorefter løberne startes med 2 min. startinterval afhængig af
deres pointplacering og med den bedst placerede til sidst. I tilfælde af løberudeblivelse
rykkes frem på startlisten.
Program
kl. 13-14 Indprikning
kl. 14
Samlet start (Gul, Hvid, 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.
forholdsvis flere præmier til ungdomsløberne.

Man

bør

tilstræbe

Pris
10,- kr. for løbere under 16 år og 25,- kr. for øvrige. Af startgebyret går 5,- kr. til
afslutningsløbet/præmier, heraf kr. 300,- til adm. af pointudregning. Afgiften fremsendes
straks til arrangør af finaleløbet. For 2007-08 Holbæk OK v/Preben Klavsen.
Giro 1551 5523656.
Start
Indprikning fra kl. 9.45. Søndage mellem kl. 10.00 – 11.00. Finaleløbet dog lørdag kl.
14.00.

Oplysninger om øvrige løb kan findes på www.o-63.dk og på DOF’s hjemmeside under
stævner.
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DM mellem i Hørbylunde Syd den 11. august.
Egentlig havde jeg ikke tænkt på at deltage i dette løb, og det havde sikkert
også været bedre for selvtilliden, hvis jeg havde holdt fast ved det!
Det spændende og smukke terræn lokkede dog, og da jeg alligevel var på de
kanter og kunne overnatte i Inge og Eriks sommerhus ved Ry, blev det sådan.
Efter en uges havkajakkursus og en uges roning rundt om Orust i skærgården
ved Uddevalla mente jeg nok, jeg kunne klare distancen på 3,3km.
Skoven var meget kuperet, der var 5m kurver, og det var kun muligt at løbe på
sti et par hundrede meter, så for mit vedkommende foregik løbet stort set i
gang. Men den egentlige grund til, at man måtte vente så længe på mig i mål,
var den sædvanlige: manglende o-teknik og koncentration!
Jeg bommede post 1 og ventede for længe med at starte forfra. Møgstart! Gik
så lige i post 2, 3, 4 og 5 (op ad bakke og ned ad bakke) og troede, at nu kørte
det bare. Desværre var jeg kommet lidt for hurtigt frem i tankerne og lagde kurs
fra post 6 til 7. Kunne ikke få nogen ting til at passe, blev totalt forvirret og
brugte en masse tid, før fadæsen gik op for mig. Derefter klarede jeg de sidste
8 poster fint. Heldigvis!
Trods det dårlige resultat fortrød jeg ikke, at jeg stillede op, for det var virkelig
en god bane i et spændende og udfordrende terræn. Og noget må man vel
lære af det!!
Bonnie
------------------------------------------------------------------------------------------------------Pletskud fra klubturen

Nu har vi set det med!
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Morgenfriske O-63’ere

Dette foto blev bragt i
Sydsjællands Tidende den 12.
september i forbindelse med
omtale af Nyråd Sportsnat

Nyråd sportsnat
Traditionen tro var O-63 på plads ved Hulemosesøen med skattejagt til
sportsnatten. Vejret var fint, og der var rigtig mange folk lige fra kl. 18. I år
havde Erik lavet 2 baner, så der var lidt mere udfordring til dem, der havde lyst.
Det var der heldigvis mange der havde, og de valgte Indiana Jones banen i
skoven. Peter Plys banen rundt om søen, som også kunne klares af familier
med klapvogn var ikke helt så populær i år.
Vi håber naturligvis, at det er tegn på, at flere har fået mod på at løbe i skoven.
De ca. 110 børn, som gennemførte skattejagten, fik alle en flot is, der som
sædvanlig var sponsoreret af Dagli’ Brugsen i Nyråd.
Bonnie
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Flotte placeringer til O-63 ved DM
Weekendens absolut største idrætsbegivenhed i lokalområdet er nu overstået.
Med Herlufsholm Orientering som arrangør har Dansk Orienterings-Forbund
afholdt de danske mesterskaber på den klassiske distance og stafet i
Østdanmarks absolut bedste og hårdeste terræn - Klinteskoven på Møn.
Lørdag var der stafetmesterskaber med stævneplads i Karensby i den sydlige
del af skoven. Her deltog få lokale løbere, idet O-63 og Herlufsholm (HG) stiller
fælleshold til stafet, og alle HG’ere var travlt optaget som officials. Men
konkurrencen fik alligevel et flot ”lokalt” resultat, da Troels Christiansen, som er
tidligere O-63’er, fik bronzemedalje i selve DM-klassen med sit hold fra
Søllerød Orienteringsklub (se foto), hvor han har løbet en del år.

Søndag blev så mesterskaberne på den klassiske distance afviklet med en flot
stævneplads i Jydelejet og start på selve Aborrebjerg. Her deltog 6 løbere fra
O-63, og 2 af dem opnåede flotte placeringer. I klassen Herre 65 kom Peter
Bjørn Jensen i top ti med en placering som nr. 8, og Carl-Aage Hansen blev nr.
16 i Herre 55-klassen. I begge klasser løber mange tidligere danmarksmestre,
og konkurrencen er utrolig hård.
Mesterskaberne var begunstiget af godt vejr, og især om søndagen viste Møn
sig fra sin allerflotteste side. Der deltog ca. 800 løbere hver dag og stævnet
blev meget fint afviklet af Herlufsholm.
Denne artikel blev bragt (uden foto) i Sydsjællands Tidende onsdag den 12.9.

12

DM lang på Møns klint
Det var en sensommerdag i september, det var søndag og solen skinnede fra
en skyfri himmel. Stævnepladsen var i Jydelejet nord for Klinteskoven, alt var
planlagt til mindste detalje, og jeg havde tilmeldt mig som deltager af årets DM
lang.
Det hele startede egentlig med, at jeg tilmeldte mig DM mellem i Hørbylunde
Syd, en gang i maj måned. Så efter vores sommerferie startede jeg en intens
træning, for en gang træning i ugen rækker ikke langt til dette terræn. Da vi
nåede til 11. august var jeg kommet i en rimelig god form, og placeringen ved
DM mellem gav mig lyst til mere, så efterfølgende blev det også til deltagelse i
DM lang og samtidig blev formen holdt ved lige med træning 3 – 4 gange i
ugen.
Det var med en vis form for optimisme jeg tog til Møns klint, både vejret og
formen var i top, og aftenen for inden var jeg i godt selskab med et par andre
deltagere, og her blev taktikken lagt under desserten, da jeg tog is for 3. gang
var jeg dømt ude.
Det var et fantastisk skue på stævnepladsen men hvor var bakkerne
faretruende, og turen til start gik direkte op på Aborrebjerget, Og hvilket skue
der var herfra, der var sigtbarhed så man kunne se pylonerne på
Øresundsbroen. Efterhånden nærmede starten sig og turen på 7,7 km og 18
poster lå foran. 1. post lå bare 200 m fra starten på en lille udløber, lidt diffus og
uden nogen form for opfang, så jeg startede med et lille bom, så til post 2 et
stræk på ca. 800 m, jeg overser at en lille omvej af en stor grusvej havde
direkte løb til posten, jeg misser mit indløb og har yderligere et bom på 7 – 8
min. Nu syntes jeg ikke, det er så spændende mere, men frisk mod går det
videre gennem skoven med stræk gennem den sydlige del på tværs af et par
højderygge, så nord på igennem nogle tætheder og igen over et par højder. Fra
9 – 10 var et stræk som faldt gennem et område med høje bøge og meget lidt
underskov, faktisk et stræk som gav ny luft, inden det igen var op ad bakke til
både 11 og 12, her lægges et par min, kortet passede ikke til omgivelserne,
ellers var jeg ikke der, hvor jeg troede. Vejen til post 13 var gennem lidt
tætheder og mose, hvorefter det gik mod Jydelejet igen, vi passerede midt i
Jydelejet og afsluttede med 3 poster helt oppe i den nordlige del af
Klinteskoven, med et opløb på ca. 200 m med en jævn stigning til mål. Der blev
brugt 88 min til de knapt 8 km. En tid der var ca. 18 min efter vinderen, og det
rakte til en 16. plads ud af 70 deltagere.
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Jeg er meget godt tilfreds. Det er et DM der er værd at se tilbage på, og når
vejret er med er Klinteskoven ikke værre.
Klubben havde følgende andre deltagere:
Bente Skov-Jensen
Bonnie Petersen
Kim Folander
Niels-Henrik Holscher
Peter Bjørn Jensen

D55
D60
H55
H60
H65

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

20
15
47
45
8

i tiden
i tiden
i tiden
i tiden
i tiden

1.29
1.14
1.48
1.39
1.07

Især Peters placering er meget flot, hvor der kun var ca. 6 min op til en
medaljeplads.
Så var der lige taktikken over desserten, her må vores kære medlem Ulf
Mogensen fra Ålborg nok se i øjnene at noget mere is aftenen før kan resultere
i en bedre placering.
Jeg har også lige et par billeder som tydeligt viser, hvad et o-løb gør ved en
herre 65 løber. Billederne er taget lige før start og efter løbet.

Før, på vej op ad Aborrebjerget
Carl-Aage
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Efter, med en øl i hånden

Divisionsmatch i St. Dyrehave
Efter afviklingen af 2. del af divisionsmatchen i 6. division i St. Dyrehave vandt
det fælles hold O-63/NFR/Maribo igen over de øvrige hold fra FKBU,
Vinderød/Fredensborg/DSR og Hvalsø. Vi fik 6 matchpoints. Der var mange
fine resultater til løberne fra O-63.
Bane 2A
Bane 2A
Bane 3A
Bane 3A
Bane 3A
Bane 4A
Bane 4B
Bane 5
Bane 5
Bane 7A
Bane 7A
Bane 8
Bane 8
Bane 8

Thomas Conrad Larsen
Carl-Aage Hansen
Erik Bülow-Olsen
Kim Folander
Niels-Henrik Holscher
Peter Bjørn Jensen
Inge Hestbæk
Kresten Mandøe
Jørgen Steen Nielsen
Asbjørn Hviid
Erik Hauschildt
Hjalte Hviid
Jens Christian Mandøe
Lauritz Larsen

Nr. 3
Nr. 5
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 1
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 5
Nr. 1
Nr. 4
Nr. 1
Nr. 4
Nr. 5

Med det udgangspunkt håber vi, at vi også klarer kampen om oprykning til 5.
division lørdag den 6. oktober i Hvalsøskovene. På Hvalsø’s hjemmebane!!

Klubben havde lejet en spejderhytte i umiddelbar nærhed af løbsområdet. Her
blev der hygget med kaffe efter matchen. Desværre var der kun få af
medlemmerne, der havde mulighed for at overnatte. De hyggede sig til
gengæld rigtig godt. Arrangementet tåler bestemt en gentagelse, som bør få
stor opbakning. Gerne i forbindelse med divisionsmatch næste år.
B&B
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Bestyrelsen i O-63
Formand:
Inge Hestbæk, Maltvej 3, 4760 Vordingborg
inge.hestbaek@nyraad.net

55371144

Næstformand:
Niels-Henrik Holscher, Algade 105, 4760 Vordingborg
holscher@holscher.dk

55371060

Kasserer:
Lis Noes, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg
Noes@nyraad.net

55375074

Øvrige bestyrelse:
Kim Jensen, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg
Erik Bülow-Olsen, Maltvej 3, 4760 Vordingborg
Michael Krogh, Søbakken 12, 4760 Vordingborg
Bonnie Petersen, Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg

55375074
55371144
55343115
55373665

Tilmelding til åbne løb:
Inge Hestbæk, Maltvej 3, 4760 Vordingborg

55371144

Redaktører:
Bonnie Petersen, Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg
bonnie@nyraad.net

55373665

Bente Skov-Jensen, P.C. Skovgårdsvej 6, 4760 Vordingborg
bentepeter@webspeed.dk

55375152

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

55374829
www.o-63.dk

Bidrag til næste nummer senest den 31.december.
Du har hele julen til at skrive dit indlæg!!
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