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Formandens side april 2008 

Så er den nye sæson allerede i fuld gang. Vintertræningsløbene er afviklet og 
klubben har i år haft flere deltagere end i de sidste par år, og der blev opnået  
flere gode resultater. Det bedste blev opnået af Asbjørn med en 2. plads på 
den mellemsvære bane. Marie og Laurits fik henholdsvis en 2. og 4. plads på 
begynderbanerne – Flot.

Den første divisionsmatch er afviklet, og vi fik desværre kun 2 point med hjem 
(specielt manglede vi dameløberne). Det håber jeg, vi gør bedre den 27. april i 
Grønholt Vang. 

Så har der været afholdt påskeløb på Fanø.  Deltagermæssigt var det en stor 
succes for klubben, idet der var tilmeldt 12 løbere. Dertil kommer så nogle ek-
stra familiemedlemmer. Jeg erindrer ikke, at vi før har været så mange af sted. 
Det var et hårdt og spændende terræn og specielt opnåede vores ungdomslø-
bere et godt resultat. Asbjørn fik sin manddomsprøve på de mellemsvære ba-
ner og blev samlet nr. 4. På sidste dagen havde han den 3. bedste tid. Hjalte 
løb de 2 første dage en 1. plads hjem. Men synes ikke han havde set nok til  
Fanøs klitter på 3. dagen, så han endte med en samlet 3. plads.

Årets første DM - DM sprint - er også afviklet med to deltagere fra O-63. Næst-
formanden kunne desværre ikke leve op til sin gode placering fra sidste år!

Her i foråret har vi ikke nogen rekrutteringskampagne, men der vil være tek-
niktræning (niveauet tilpasses dem, der møder op) om torsdagen. Så hvis I i je-
res omgangskreds kender nogen, der har lyst til komme ud og opleve at fær-
des i skoven på en anden måde, så tag dem endelig med. Forårets trænings-
løb kan I læse mere om i bladet.

I år afvikles ”Vintersbølleløbet” den 18. maj for anden gang. Niels-Henrik får 
brug for nogle hjælpere. 

Vi har lovet at hjælpe Borgcentret med et familieløb i den gamle bydel søndag 
den 1. juni, så der får vi også brug for et par hjælpere. Tilmelding direkte til  
mig.

Det årlige Nattergaleløb finder sted den 24. maj. Det plejer at være skægt og 
hyggeligt.  Om aftenen afslutter vi  med grillfest  hos Helle og Peter Hofman-
Bang i Kalvehave. Så reserver både eftermiddag og aften til dette.

Inge
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Medlemsnyt

Med familien på Fanø

Hej! Vi er en lille familie på 4: Else Marie og jeg, der har to store drenge på 
(næsten) 15 og 13 år. Vi har været på Fanø i påsken sammen med andre O-
63'ere til det store årlige påskeløb. Det er første gang, vi har holdt ferie sam-
men på den måde, men næppe sidste, for det var rigtig sjovt.

Påskeløbet varede tre dage, skærtorsdag, langfredag og påskelørdag, men vi 
valgte at leje et sommerhus for hele ugen, så der blev tid til andet end o-løb. Vi 
har været på Fanø en gang før, midt i en dragefestival, så en af de ting, vi  
skulle genopfriske var drageflyvning på øens brede sandstrand.
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Konfirmation Asbjørn Hviid den 20. april

50 år Annette Hyrup den 26. april
50 år Margit Jensen den 20. august
70 år Viggo Hansen den 21. juni
60 år Bente Skov-Jensen den 30. juni

Vi ønsker alle tillykke.



Når næsten 2000 mennesker, eliteløbere og glade amatører, skal ud at løbe 
samtidig,  kræver  det  planlægning.  Et  imponerende  arrangement!  Der  var 
udlagt ikke mindre end ca. 60 baner for nybegyndere og herre- og dameløbere 
i forskellige aldersklasser. Banerne var udlagt syd, øst og nord for en central  
stævneplads i Fanø klitplantage, så der var nye udfordringer hver dag, altså ca. 
180 baner i alt. På de bedst besøgte baner var der op mod 100 løbere. Jeg har 
ikke et billede af stævnepladsen, men fra et af startstederne inde i klitplantagen 
om fredagen. I baggrunden kan man se opslag med starttider for hver løber på 
de forskellige baner.

Det var i påsken, at vinteren faldt i år. I det meste af Danmark faldt der mere 
sne i løbet af påskeugen end i de tre vintermåneder. På Fanø var det et friskt 
vejr hele ugen, de fleste dage koldt med frisk vind, men også med sol. Om 
fredagen,  hvor  det  var  allerværst  ude  omkring,  lå  lavtrykkets  centrum over 
Fanø – vi havde i hvert fald solskin og stille vejr. Det næste billede er fra den 
første dag, hvor vi startede ude i de åbne klitter. Hjalte er lige sendt af sted.  
Han løb den bane, der hed H13-14B: "Herrer på 13 - 14 år" – "B" d.v.s. en bane 
for dem, der ikke er så øvede.
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Bag Hjalte kan man se en "official" i rød jakke. Dem var der mange af, også i 
målteltet herunder, hvor Asbjørn lige er kommet ind. Når man løber, har man en 
lille elektronisk brik i hånden og undervejs "stempler man ind" ved hver post, 
man møder. Vel ankommet i mål bliver brikken aflæst og man får en udskrift, 
hvor man kan aflæse stræktider – det vil sige tiden mellem hver post – og den 
samlede løbetid. Asbjørn løb på bane H15-16B.
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Asbjørn og jeg begyndte at løbe for to år siden,  men vi  er stadig en slags  
begyndere. Det er sådan nogle, der endnu ikke er begyndt på de rigtigt svære 
baner (Asbjørn), eller "bommer" i stort set hvert løb (mig). Det sidste kommer 
jeg tilbage til. Else Marie har løbet lidt orienteringsløb, da hun var spejder, men 
i O-63 er hun (og Hjalte) helt nye med kun nogle ganske få løb bag sig inden 
Fanøturen. Hun var tilmeldt D45B. På næste billede er hun kommet tilbage fra 
et løb og diskuterer ruten med Niels Henrik, der er en af de mange garvede 
løbere i O-63. Uden for klubteltet sidder også Carina, Camilla og Aleksander. 
Camilla har været ude på en "åben bane", det vil sige en bane, man kan løbe 
på  uden  at  være  tilmeldt  på  forhånd.  Imens  de  tre  nyder  madpakken,  er 
Michael, Camilla og Aleksanders far, ude på bane H40A.

Til sidst et billede af hele familien efter tredje og sidste løbedag. Den tid, man 
løb på hver af de tre dage, blev lagt sammen og afgjorde placeringen i den en-
delige konkurrence på hver bane. Asbjørn og Hjalte havde gjort det rigtig flot og 
blev henholdsvis nr. 4 og 3 på deres baner. Hjalte står med en lille præmie for 
sin placering. Else Marie blev nr. 30 af 44 deltagere på sin bane. Jeg selv hav-
de valgt at prøve kræfter med den svære bane i min aldersklasse H50A (vi var 
på forhånd advaret om, at klit-terænnet på Fanø er noget af det sværeste o-
løbsterræn i Danmark). Det gik i og for sig udmærket, for selv om jeg hver dag 
havde problemer med at finde nogle af posterne undervejs og kom på afveje 
(det hedder "at bomme" i fagsproget), så gik det dog godt med de fleste poster, 
også nogle rigtigt svære, og jeg fik dem alle sammen og kom i mål i en OK be-
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gyndertid. Desværre glemte jeg at cleare (tømme) min elektroniske dims før 
start på tredjedagen, så jeg røg ud af den samlede konkurrence.

Efter i mange år at have stået på sidelinjen, når drengene spillede fodbold, ny-
der jeg at kunne dyrke sport sammen med dem. Og at Else Marie så også har 
fået smag for o-løb, så vi kan tage af sted alle sammen, det er bare godt! I sku 
ta' at prøve!

Torben Hviid

PS. Og tak til Peter Bjørn for tips og 
vejledning om at løbe i klitterræn

Til højre et kortudsnit fra Fanø
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Generalforsamlingen søndag den 24. februar 2008
Referent Erik Bülow-Olsen
Dirigent Peter Hofman-Bang

Formandens beretning
1. Medlemmer  . Klubben havde pr. 31.12.2007 63 medlemmer, hvilket er 

det samme som sidste år. Vi har 10 medlemmer under 25 år. Vores re-
krutteringskampagne i foråret 2007 var ikke så vellykket som forrige år. 
Til gengæld kan vi glæde os over, at vi for det meste har fastholdt dem 
fra 2006 ikke kun som enkelt personer men udvidet med hele familien. 

2. Deltagelse i løb og resultater  . Først statistikken. Der har været 60 star-
ter til åbne løb og det er også det samme som sidste år og stadig me-
get lavt. En del af årsagen til dette lave tal mener jeg ligger i DOF’s nye 
struktur, men også i klubbens alderssammensætning. Det bedste re-
sultat blev opnået til DM sprint, hvor Niels-Henrik vandt en flot sølv-
medalje. Derudover har vi deltaget i 3 divisionsturneringsløb med i alt 
65 løbere tilmeldt fra klubben (15 flere end sidste år)). Totalt deltage-
rantal for vores hold var på 90. Det lykkedes os at vinde 6. division og 
ved oprykningsløbet blev vi nr. 2, så nu er vi tilbage i 5. division. Et af 
de store problemer er, at vi simpelthen mangler dameløbere. Der var 
kun 4 til påskeløbene sidste år. Nogle af klubbens medlemmer er flitti-
ge deltagere i vintertræningsløbene og i sæsonen 06/07 fik vi 2. plad-
ser til  henholdsvis Asbjørn og Niels Henrik,  en 4.  til  Peter og en 5. 
plads til Torben. I denne sæson er der lidt flere stabile deltagere, og 
også i år er der en del, der ligger til gode resultater. Specielt er det 
værd at bemærke, at vi har flere med på de lettere baner. Det lover 
godt for fremtiden. Vores eget klubmesterskab blev afholdt 4.november 
i Sorø, og vinderne blev Carl-Aage og Inge, og for første gang i mange 
år havde vi også en junior mester nemlig Asbjørn og en begynder me-
ster Hjalte.

 
3. Aktivitet.   På deciderede løbs arrangementer har der i år ikke været de 

store aktiviteter. Vi fik dog startet Vintersbølleløbet med pæn succes. 
Ressourcerne blev i igen i år især koncentreret om at hverve nye med-
lemmer. Der blev husstandsomdelt pjece om O-løb i Iselinge udstyk-
ningen  og  de  nye  områder  i  Nyråd  og  i  foråret  afviklede  vi  løb  5 
lørdage i lokalområdet. Succesen var meget begrænset og stod ikke 
mål med anstrengelserne. Vi har alt i alt afviklet 9 træningsløb i det for-
gangne  år.  Løbetræningen  og  teknik  træningen  er  fortsat  om tors-
dagen, og der møder en trofast skare op næsten hver torsdag. Derud-
over har vi fortsat samarbejde med klubber syd for Strømmen, således 
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at der hele året har været mulighed for at deltage i træningsløb, når der 
nu ikke er så mange regionsløb. Desuden afvikler vi 2 vintertrænings-
løb i  forbindelse med samarbejdet  med de syd-  og vestsjællandske 
klubber.  Vi  har fortsat  vores deltagelse i  Nyråd Sportsnat  og havde 
over 100 børn ude på banen. Det traditionsrige nattergaleløb blev i år 
afholdt i Store – Lille Fredskov i juni. Efter banelæggerens helt speciel-
le system blev vinderen udpeget. Desværre har vinderen forladt klub-
ben, så vi skal have udpeget en ny banelægger til dette års nattergale-
løb. Det sociale arrangement efter løbet foregik i dejligt sommeraften 
vejr, så vi kunne rigtig nyde grillmaden. Tak for et godt arrangement til 
Villy og Birgit. I forbindelse med divisionsmatchen i Gribskov blev der 
også afholdt klubweekend. Desværre var der lidt frafald pga. sygdom, 
men dem der deltog, havde et par rigtige hyggelige dage. Tak til Car-
l-Aage for arbejdet med at trykke baner og pjecer.

4. O-63’eren   er i år udkommet 3 gange. Bladet har bevaret sit fine layout, 
er læsevenligt og fyldt med mange flotte farvebilleder. Jeg vil stadig op-
fordre medlemmerne til at komme med indlæg til bladet – en stor tak til 
de 2 redaktører Bonnie og Bente samt til Carl-Åge for trykningen

5. Klubbens hjemmeside   bliver  passet  af  Bente.  Hjemmesiden vil  blive 
fornyet i det kommende år i samarbejde med Karina. Jeg vil opfordre til  
at der sendes gode O-billeder til Karina.

6. Korttegningen.    I denne vinter har klubbens korttegnere arbejdet med 
revision af Stensbykortet, så det kunne være færdigt til løbet i dag.

7. Sponsorater/Nye investeringer.   Klubben har i  år fået sponsorater fra 
BIOKUBE, Køng Entreprise og Holschers Frøhandel. som derved har 
bidraget til klubbens nye telt og sport ident. Endvidere fik vi 21.700 kr.  
fra Nordeafonden til indkøb af sport ident. Vi har nu så mange posten-
heder, at vi kan lave ordentlige træningsløb – herunder også vintertræ-
ningsløb med eget udstyr. 

8. O-samarbejde   Vi har i år fortsat stafetsamarbejdet sammen med HG. 
Desuden har vi fortsat vores samarbejde med Nykøbing og Maribo i 
forbindelse med divisionsmatchen. Selv om det er et begrænset antal 
løbere de 2 klubber stiller med, supplerer de vores egne rigtig godt, så 
vi  kan  dække  de  fleste  baner.  Endvidere  er  der  samarbejde  om 
vintertræningsløbene  og  træningsløbssamarbejde  med  Nykøbing. 
Samarbejdet fortsætter i dette år, så vær specielt opmærksom på, om 
der er mulighed for nogle nye stafethold.
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9. Lokalt samarbejde.   Klubben fortsætter sit samarbejde med idrætsfore-
ningerne, Vintersbølle Skole, SFO mm her i Nyråd. Dette ses tydeligt i 
afviklingen af Nyråds Sportsnat. Hvornår planerne om ny hal og der-
med også nyt klublokale tages op igen, vides ikke. 

10. Målsætning   Vores målsætning for 2007 om at rykke op i 5. division lyk-
kedes, men vores mål med 10 nye medlemmer gik ikke i opfyldelse.

11. Planer  og målsætning for  2008.   I  divisionsturneringen  må målet  nu 
være at vi gerne rykker op i 4. division igen. Vi skal igen i år ikke afhol-
de nogen løb. Vores største arrangement er Vintersbølle løbet den 18. 
maj, hvor vi kan håbe på ca. 100 deltagere. Som noget helt nyt er vi 
blevet bedt om at hjælpe Borgcentret med at arrangere et ”løb” i mid-
delalderbyen den 1. juni.  Bestyrelsen har sagt  ja til  at indgå i  dette 
samarbejde og håber  på et  par  ekstra  hænder  fra  klubbens øvrige 
medlemmer. På deltagelse i løb kan jeg allerede nu se at der må kom-
me flere starter i 2008 for på nuværende tidspunkt er der tilmeldt 11 til  
påskeløbene på Fanø, så hvis vi kan nå 100 starter vil det være rigtig 
godt.

12. Sprint  2009.   Udenfor  det  egentlige  bestyrelsesarbejde  arbejder  Ni-
els-Henrik, Henrik og Troels med planlægningen af DM i sprint i 2009  

13. Tak.   Til slut en stor tak til hele bestyrelsen

Pokaler
Juniorpokalen. For første gang i man-
ge år skal ungdomspokalen igen over-
rækkes. Den gamle var overfyldt med 
navne så vi  har valgt  at starte forfra 
med en ny pokal. Pokalen går til Asb-
jørn. Kammeratskabspokalen går i år 
til Michael Krogh. 

Regnskab
Klubben havde en balance noget over 63.000 kr. (75.000 kr.), som er en del 
over hvad det plejer at være. Dette skyldes sponsorater, 21.700 kr. fra Nordea-
fonden til indkøb af sportident og salg af kort til forsvaret. Overskuddet blev på 
35.000 kr., men hertil skal der bemærkes at indkøb af sportident endnu ikke var 
foretaget ved regnskabets afslutning. Regnskabet blev godkendt.
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Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastsat uændret.

Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Valg af bestyrelsen
Formand: Inge Hestbæk. Kasserer: Lis Noes. Øvrige bestyrelse: Niels-Henrik 
Holscher, Kim Jensen, Bonnie Petersen, Torben Hviid og Erik Bülow-Olsen.
Der var nyvalg til Torben mens de øvrige var genvalg.
Suppleant: Carl-Aage Hansen.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Peter Hofman-Bang.
Revisorsuppleant: Birgit Madsen

Eventuelt 
Formanden overrakte pokalerne. Det var en stor glæde atter at kunne uddele 
ungdomspokalen efter en del år, hvor den ikke er blevet uddelt, fordi der ikke 
har været unge løbere. Desværre er det ikke lykkedes at fremskaffe den gamle 
ungdomspokal, hvorfor der er indkøbt en ny. Det ville være dejligt at få frem-
skaffet den gamle, så den kunne stå fremme i klublokalet og vække minder.

Nyt fra bestyrelsen

På mødet den 26. marts nedsatte bestyrelsen følgende udvalg:

Skovudvalg: Peter Bjørn, Niels-Henrik og Michael
Kortudvalg: Erik
Træningsudvalg: 
      Løb: Henrik, Peter Bjørn og Erik
      Træning af begyndere: Erik
Materialeudvalg: Kim, Klaus og Villy
Fornyelse af hjemmeside: Michael, Karina og Bente
Tøjudvalg: Lis, Bente, Torben og Bonnie
Webmaster: Bente
Presse: Peter Bjørn
Tilmelder: Inge
O-service: Kim
O-63’eren: Bente og Bonnie
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Er det 
Gåsetårnet 
eller hva’ ?

http://turengaartil.dk/archive/00017/penge_-_fritskrabede_17595d.jpg


DM Sprint 2008

Søndag den 6. april tog klubbens næstformand og klubbens store korttegner til  
DM sprint i Risskov ved Århus. Undertegnede var bare med. Næstformanden 
havde en sølvmedalje fra sidste år, der skulle forsvares. Før ”de gamle” fik lov 
at løbe, var eliteklasserne incl. præmieoverrækkelse overstået, så det var lidt 
hen  på  eftermiddagen,  at  de  2  kom af  sted.  Jeg  var  en  tur  på  det  lokale 
museum (De gales kunst) og opdagede på vej derfra, at jeg krydsede vejen til  
1. post, så her stillede jeg mig op og fik snuppet et par billeder af de 2 løbere.  
Endvidere fik jeg dem også på stævnepladsen.
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Fuld fart på vej til 1. post Hvor søren skal jeg nu hen?

Det var så post nr. 4 Næstformanden forbi publikumspo-
sten på stævnepladsen. Desværre  
blev den ikke brugt til alle banerne.



DM Sprint 2009

Siden sidste O-63'eren er der sket et par ting, som vi i stævneledelsen gerne vil 
informere om.
Dato for stævnet er rykket en lørdag frem i kalenderen til  d. 25. april 2009. 
Dette skyldes, at den kæmpe store stafet i Sverige, 10-Mila, næste år ligger en 
uge før end normalt og tilmed besøger Skåne!

DM stævnet er blevet tildelt kompetente kontrollanter i form af  Asger Jensen 
OK Roskilde (banekontrol), tidligere banelægger til EM Sprint, NOC Sprint, DM 
Stafet  mv.  Arne  Kristensen,  Herlufsholm  (stævnekontrol),  IOF  advisor  og 
senest  kontrollant  for  Spring  Cup.  Torben  Kristensen,  Herlufsholm  (Jury-
formand), IOF advisor og formand for Herlufsholm.
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Den sidste spurt Døm selv resultatet efter de 2 
herres ansigtsudtryk – sølv-
medaljen blev ikke generobret!!

Næste år er det O-63, der står for 
afviklingen af DM sprint i Vording-
borg  by  med  næst-formanden, 
Henrik  og  Troels  som  stævnele-
dere.  Jeg  håber  bare  det  bliver 
varmere, for det var hundekoldt at 
gå rundt på stævnepladsen.

Inge



Henrik har kontaktet en række O-63'ere, der alle har indvilget i at være funk-
tionsledere, hvilket vi naturligvis sætter stor pris på. Men tro ikke, at vi ikke kan 
bruge netop din hjælp, så reserver datoen, der bliver brug for alle, og Henrik 
skal nok også komme til dig 

Vi  har  været  heldige/dygtige  allerede  nu  at  træffe  aftaler  med  en  række 
sponsorer. Derved er stævnet sikret en intern økonomi, der gør, at vi kan løfte 
stævnet til noget ud over det sædvanlige uden at tænke på om stævnet evt. 
måtte give underskud!

På www.dmsprint2009.dk, som bliver stævnets hjemmesideadresse, har vores 
webmaster Ulrik Nielsen lavet en midlertidig side. På siden er vist hvilket områ-
de, der er "lukket" for eliteklasserne (H/D17-20 samt H/D21-). Den rigtige hjem-
meside vil være klar til august, hvor vi også håber at have en del PR materiale 
klart!

Niels-Henrik, Henrik og Troels

Et fatalt fejltryk

Påskeløb drager også her i Frankrig, i år afholdtes disse i Dordogne-området,  
ca. 130 km nordpå fra vor boplads. Nærmere betegnet imellem byerne Berge-
rac og Sarlat, tæt ved Dordogne-floden, et meget smukt område, historisk og 
arkæologisk meget interessant. H-70 klassen skulle rigtig indvies, men o-spor-
ten er jo en idræt, hvor træerne ikke altid gror ind i himmelen, dette blev så 
også tilfældet denne gang. Der var ca. 800 deltagere med 8 styk i H-70 og jeg 
mente jo nok jeg havde en god chance for at klare mig godt. Formen var god 
og 1.dagen gik også fint, en sikker sejr på ca. 6 min.

2.dagen gik det så grueligt galt. Spændende terræn med klipper og grotter, 170 
m stigning med 15 poster. 90 m stigning bare op til post 3 med en voldsom 
klippestigning ved 2´eren. Havde et udmærket løb, men fra post 13 til 14 gik 
det så bare galt. Indløbet til post 14 gik fra en lille sti på en skråning over mod 
en stor sten. Jo, den var der, nummeret så rigtigt ud og så ellers nedad mod 
sidste post og mål. Så kom printudskriftet - FEJLTRYK - nej, nej, merde (fransk 
bandeord , det var ikke muligt. Det var det dog, ved nærmere eftersyn havde 
jeg taget en post 30 m ovenover min, samme definition, men med nr. 58, hvor 
mit var nr. 85 - det forkerte nr. havde jeg ikke fanget i "farten". At jeg ville have 
vundet klassen med ca. 15 min. gjorde ikke smerten mindre.
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3.dagen, ja, jagtstart blev det så ikke til, men endnu et spændende terræn ven-
tede. 3.6 km, 200 m stigning med 17 poster. Ingen slinger i valsen, 49 min, en  
sikker 1.plads med 13 min ned til nr. 2 og så kunne man jo ærgre sig videre. 

Endnu engang herlige naturoplevelser med et sikkert gensyn til Dordogne-om-
rådet, som kan tåle mange besøg.

Næste års påskeløb foregår i Alsace, mens det i 2010 går løs i området Lot et  
Garonne, det er tæt herved, min klub er medarrangør, så kunne det ikke være 
en O-63 klubtur værd, at tænke på 3 jours du Sud-Ouest hernede hos ?

Det er endnu ikke for sent at tilmelde sig til det franske 6-dages løb, som fore-
går syd for Millau i området Aveyron. Der er under 100 km til Middelhavet der-
fra. Området er meget spændende, der var her junior EM forrige år. Løbene fo-
regår fra 3. til 9. august. Arrangementet kan bl.a. findes på 
www.cdco12.org

En stor o-hilsen til alle O-63´ere
Viggo
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Kalender

Dato Klub Skov Mødested Tid
Tir 22.04 HG Stenskoven Skovvejen

SI 18-18.30

Tor 24.04 O-63 Oremandsgård Husflidsskolen
SI 18-18.30

Søn 
24.04 Ballerup Gl. Grønholt 

Vang
Divisionsmatch til-
melding til Inge

Tir 29.04 HG Harrested Se HG’s hjemmeside 
SI 18-18.30

Lør 03.05 Tisvilde 
Hegn

Grib Skov 
Mårum

SM stafet tilmelding 
25.04

Søn 
04.05

Allerød 
OK St. Dyrehave SM lang tilmelding 

25.04

Tir 06.05 HG Kristiansholm 
Plantage Øst i skov SI 18-18.30

Tor 08.05 O-63 Vintersbølle Vintersbølle skole 
kurvekort SI 18-18.30

Man 
12.05 HG Vesterlyng P-plads ved vandet 

SI
Søn 
18.05 O-63 Vintersbølle Motionsløb Vinters-

bølleløbet 10

Søn 
18.05 Maribo Bangs Have Campinghuset Be-

gynderinstruktion 10

Tir 20.05 HG Rønnebæk 
Overdrev

P for enden af Skyt-
temarksvej SI 18-18.30

Lør 24.05 O-63 Hemmelig Nattergaleløb Kun for 
O-63’ere 

Tir 27.05 HG Fruens Plantage Bents Hoved
SI 18-18.30

Tir 03.06 HG Rådmandshaven Pinet
SI 18-18.30

Lør 07.06 O-63 Vintersbølle Vintersbølle skole SI 14-15

Tir 10.06 HG Sjølundssletten/
Hovedmosen Bag Bakkerne SI 18-18.30

Lør 21.06 O-63 Oringe/Kirkesko-
ven

P-plads Oringe
SI 14-15
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Bestyrelsen i O-63

Formand:
Inge Hestbæk, Maltvej 3, 4760 Vordingborg 55371144
inge.hestbaek@nyraad.net

Næstformand:
Niels-Henrik Holscher, Algade 105, 4760 Vordingborg 55371060
holscher@holscher.dk

Kasserer:
Lis Noes, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg 55375074
Noes@nyraad.net

Øvrige bestyrelse:
Kim Jensen, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg 55375074
Erik Bülow-Olsen, Maltvej 3, 4760 Vordingborg 55371144
Torben Hviid, Heibergsvej 63, 4760 Vordingborg 55361155
Bonnie Petersen, Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg 55373665

Tilmelding til åbne løb:
Inge Hestbæk, Maltvej 3, 4760 Vordingborg 55371144

Redaktører:
Bonnie Petersen, Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg 55373665
bonnie@nyraad.net

Bente Skov-Jensen, P.C. Skovgårdsvej 6, 4760 Vordingborg 55375152
bentepeter@webspeed.dk

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 31. juli  2008
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