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Sikke et forår
Der har været meget at se til dette forår, og det er simpelthen gået så godt.

Med Troels som initiativtager for flere år siden afviklede vi simpelthen et rigtig 
godt og flot DM-sprint stævne. Det kunne vist ikke gøres bedre. Jeg regner 
med, at I alle har læst på hjemmesiden alle de roser, der er blevet stævnet til -
delt. Heldigvis havde vi også vejret med den dag, selvom mange af deltagerne 
oplevede lidt af, hvad det vil sige at bo ved østvendte kyster om foråret. Endnu 
en gang stor tak til Troels, Henrik og Niels-Henrik samt alle klubbens medlem-
mer, for uden jeres indsats var det ikke blevet så godt.

Så har vi løbet de indledende divisionsmatcher, og her er det gået forrygende.  
Fuldt hold begge gange og alle matcher vundet, så nu gælder det opryknings-
match til efteråret. 

Vintersbølleløbet er også blevet afviklet i fin stil med 75 deltagere. Vi satte ikke 
deltagerrekord som håbet, men det skyldes nok, at det havde regnet hele for-
middagen og måske også flytningen fra søndag formiddag til lørdag eftermid-
dag. Løbet er en succes, som vi fortsætter med.

Lige nu afvikles forårets træningsløb med pænt med deltagere.

For at holde klubbens kompetencer angående løb ved lige har bestyrelsen lagt 
billet ind på at afvikle et divisionsmatchløb i foråret 2010. Det blev godt mod-
taget i Østkredsen, og i øjeblikket ser det ud til, at vi skal lave løb den 7. marts i 
enten Stensby-Langebæk skovene eller Viemose Skov. Hvilke divisioner vi skal 
afvikle afhænger af vores egen placering til næste år. Reserver allerede denne 
søndag nu, for igen er der brug for alle hænder.

Hvis der er nogle, der sidder inde med gode ideer til klubbens arbejde frem-
over, så kom frem med dem. Det er også vigtigt i forbindelse med det kommen-
de generationsskifte i bestyrelsen.

I denne uge fik jeg desværre meddelelsen om, at Ove Gasbjerg et af klubbens 
første medlemmer og forhenværende formand for DOF er afgået ved døden. 
Ove sled sine første o-sko i O-63 og har altid fulgt med i klubbens liv. Æret 
være Oves minde. (Mindeord andet sted i bladet).

Inge
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Divisionsmatch foråret 2009

Så er de indledende runder forbi, og i samarbejde med Nykøbing og Maribo 
har vi klaret os rigtigt godt.

Ved den første match ved Slagelse i marts var vi 38 tilmeldte, og alle baner var 
fuldt besat. Ved det sidste løb i Stenholt Vang var vi i alt 39 tilmeldte, og også 
denne gang var alle baner fuldt besatte. Det var endda sådan, at der på enkel -
te damebaner var et lille overskud. Jeg kan ikke erindre, at det er sket før! Når  
dækningen ser sådan ud, er der plads til lidt fejlklip, og at enkelte ikke gennem-
fører, men der skal ikke være for mange af den slags!

På bane 3A får vi 1. og 2. pladsen (Kim og Erik) og det samme gør sig gælden-
de på 4A (Peter Bjørn og Niels Henrik) og på bane 6 løber Else Marie en flot 1. 
plads hjem. Derudover har vi en række 2. pladser på 2B, 4B (Bonnie), 5 (Hjal -
te). Af andre væsentlige resultater er det værd at fremhæve at Asbjørn løber et 
kanonløb (bliver nr. 4) på bane 2A og slår far med 6 min, samt at Camilla gen-
nemfører en meget svær bane 7 – banen skal være let, men var det bestemt 
ikke. Igen var det samlede resultat, at vi vinder alle 3 matcher.
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Ved den første match, som var en 
ret våd affære, klarer vi os fornuf-
tigt på alle baner, specielt på bane 
3A, hvor vi har de 3 første pladser. 
Det samlede resultat er, at vi slår 
de 3 øvrige klubber.

I  Stenholt  Vang  løber  vi  rigtig 
mange gode resultater hjem, også 
selvom  det  bestemt  ikke  var 
nogen  hurtig  skov,  idet  der  var 
masser af grene i skovbunden, så 
her  var  der  brug  for  de  høje 
knæløftninger (gigtknæ er ikke så 
glade for det!). 

Formanden til påskeløb



Vi har altså vundet alle matcherne og har fået max. point 12 og er nu klar til at 
løbe om oprykning til  4.  division.  Denne match,  hvor  vi  skal  møde Hvalsø, 
Køge og Politiet, finder sted søndag den 11. oktober i Teglstrup Hegn. Det er 
godt langt væk, men reserver allerede nu denne søndag, så vi igen kan sætte 
et ligeså godt og stærkt hold, som vi har gjort her i foråret. Muligheden for op-
rykning er til stede!

Inge

Påskeløb 2009

Jeg var banelægger til træningsløb i Troldbjerg skov den 30. april i fint vejr og 
nyudsprungne bøgetræer. Et par løbere manglede en post. En hævdede, at po-
sten lå forkert. En anden mente, at jeg ikke havde været inde og se på post-
stedet, inden jeg satte løbet ud. ”Det var jo helt umuligt at komme ind til denne 
post”, hævdede han. Jeg forstod ikke et ord, men så blev jeg klar over, at jeg  
med deltagelse i påskeløbet var blevet vænnet til poster placeret i vanskeligt 
gennemtrængelige tætheder.

Påskeløbet foregik i Stråsø og Husby Klitplantage. I år var banerne tilrettelagt 
lidt anderledes, end de plejer. Førstedagen i Stråsø var mellemdistance, og det 
levede op  til  de  kvaliteter,  som en mellemdistance  skal  have,  nemlig  korte 
stræk  med  finorientering.  Andendagen  havde  normal  banelængde  for  lang 
(klassisk) med langstræk, vejvalgsmuligheder, finorientering, og det var hårdt, 
svært og tæt, så derfor tænkte jeg ikke på, at der kunne være problemer med 
træningsløbet i Troldbjerg. Sidste dag med jagtstart var normalt påskeløb med 
ca. 75 % af normal længde.

Få af klubbens løbere havde tilmeldt sig, i alt 7 deltog. Jeg håber, at I derhjem-
me nød den kolde påskeøsten, og det dejlige solskin. Vi andre var heldigere, 
den kolde vind blev opvarmet hen over Jylland, så vi gik rundt i  sommertøj. 
Orienteringsmæssigt var det nok det mest udfordrende påskeløb, jeg har del-
taget i med kanon baner.

Det er længe siden, at en O-63 har vundet et påskeløb, men i år lykkedes det. 
Et stort tillykke til Asbjørn. Til jagtstarten løb Asbjørn og nr. 2 ud med få sekun-
ders mellemrum. Jeg spurgte Asbjørn, hvordan han så kom foran, ”jeg løb bare 
fra ham”. Sådan.

Erik

Det er ikke kun eliteløbere til DM, der klager over postplaceringen. (red)
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DM Sprint

Jeg er lige ankommet til start. Jeg henter mit nummer, som jeg skal bære på 
brystet, jeg ser på startlisten og opdager, at jeg er den sidst startende i hele 
konkurrencen. Da jeg går ind i den første startboks, modtager jeg min SI-brik. 
Da den næstsidste løber endelig starter, forbereder jeg mig en sidste gang. Det 
er mit  første DM nogensinde, og jeg har absolut ingen forventninger til  min 
præstation udover at slå min lillebror.

Jeg hører tonerne… bip.. bip.. bip.. bip.. bip.. biiiiiip. Jeg spurter ud af starten… 
alt for hurtigt. Jeg står ved post 2, selvom jeg ikke har stemplet etteren endnu. I 
farten har jeg glemt alt om at kigge på kortet og har ikke noteret målestoksfor-
holdet. Der står 1:4000, en afstand jeg aldrig har løbet med før, og som jeg 
først lige skal vænne mig til. Jeg skynder mig tilbage, ærgerlig over de tabte 
sekunder, og snupper posten. På de næste poster laver jeg også små bom. 
Jeg taber efterhånden flere og flere sekunder, og da jeg endelig er kommet for-
bi post nummer otte, har jeg allerede indset, at jeg ikke længere har en chance 
for at vinde. Det næste stykke mellem post otte og ni er forholdsvis langt. Her  
genvinder jeg overblikket efter en middelmådig rundtur på Oringe, og får pres-
set hastigheden opad. Jeg løber rundt om indhegningen og ind til post ni, som 
ligger ved de kommunale værker. Jeg spotter to ”postvagter” fra klubben, Mi-
chael og Jørgen, som også ser mig og hurtigt tager et billede af mig.
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Sceneriet skifter nu fra almindelige bygninger til borgruiner. Før har jeg for det 
meste løbet alene, men ligeså snart jeg passerer den afspærrede Havnevej, 
vrimler det med løbere fra alle sider. Da jeg løber ind på ruinerne for at stemple  
post  10,  hører  jeg stemmer,  der  råber:  ”Kom så Asbjørn!”… det  lyder  som 
nogen fra min klasse, men da jeg kigger op mod tilskuerpladserne, genkender 
jeg ingen. Jeg undrer mig, men fortsætter, for hvert et sekund er kostbart. Jeg 
klipper nummer 11 og 12, siger goddag til Hans-Ole (Niels-Henriks bror), der 
står og kigger på, og fortsætter ind i den botaniske have til 13 og 14. Ved 14 
møder jeg Inge, der tager et billede af mig, inden jeg forsætter til 15, 16 og 17. I  
løbet af de sidste poster er gennemsnitsfarten faldet lidt, men jeg kommer alli -
gevel ind til post 18 i højt tempo, da jeg hører kommentatoren sige noget i ret-
ning af: ”Og her har vi den sidst startende løber fra Herre-16, som kommer i 
mål. Han er ikke med i kampen om podiepladserne”. Jeg er ligeglad. Jeg er fint  
tilfreds med at blive nummer 11 ud af 31, med en tid der er 4 minutter efter vin-
derens.

Asbjørn

Klinteløbet den 7. juni

Bryllup
Pinselørdag giftede Line Brandt Jensen sig med sin Lars. TILLYKKE.

Jubilæum lørdag den 16. maj 2009
NFR’s O-sektion fik i anledning af klubbens 125 års jubilæum overrakt en gave 
af Peter Nielsen på vegne af O-63.

Husk tilbuddet om klubtur med overnatning hos Inge og Erik i Tulstrup ved Ry i  
forbindelse med DM stafet og DM lang den 12.-13. september.
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Hjalte,  Preben og Troels  deltog i  det 
strabadserende  løb  på  Møns  Klint 
med  fine  resultater.  Inge,  Torben  og 
Bonnie nøjedes med at medvirke til af-
viklingen  af  løbet,  som  Geocenteret 
selv  kalder  Danmarks  hårdeste  mo-
tionsløb – i Danmarks smukkeste na-
tur.



En STOR TAK fra stævneledelsens nestor

Endnu engang en meget stor TAK til ALLE i O-63 for et flot DM-Sprint stævne.  
Det er supergodt at høre DOF’s formand i sin tale sige, at vores DM har sat ny 
standard for et DM stævne.

Men uden alle hjælpere, parkeringsvagter, kioskpersonale, beregning & EDB 
folk, start- og målpersonale og ikke mindst alle vores ”håndværkere” til opbyg-
ning af stævnepladsen, var det aldrig gået. Alle i klubben var mødt op, og det 
viser endnu engang, at vi i O-63 er gode til at løfte i flok.

Jeg er også sikker på, at O-63 endnu engang har markeret sig i Vordingborg 
med flot presseomtale i aviserne og stor lokal sponsorstøtte - ikke mindst fra 
Vordingborg kommune. Birthe Helth overrakte kommunens præmier til vinderne 
af eliteklasserne.

Efter stævnet mødtes så godt som alle hjælpere til spisning i Vintersbølle sko-
les samlingssal - stor tak til Inge for et godt initiativ - og efter nogle rigtig hygge-
lige timer kunne vi sige tak for en super DM-dag.

Til sidst også en stor TAK til mine stævnekollegaer Troels og Henrik for et godt 
samarbejde i stævneledelsen.

Niels-Henrik
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http://www.nybolig.dk/
http://www.vvsoren.dk/
http://www.vordingborg.dk/
http://www.vorbank.dk/
http://www.landmaalergaarden.dk/
http://www.trimtex.no/
http://www.sportigan.dk/
http://www.imerco.dk/


Glimt fra det meget roste DM Sprint,
som har sat nye standarder for kvalitet

”Hele opsætningen af stævnet virkede 
gennemtænkt, professionelt og publi-
kumsvenligt, og der var sågar mulig-
hed for at fortræne i et nærliggende 
terræn, der var blevet tegnet til formå-
let”.
Bjarne Hoffmann PAN
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”O-63 har sat ny standard i, hvordan 
et DM kan formidles på nettet”.
Kell Sønnichsen PAN

9



Derudover bidrog Othello bageriet og Dagli’ Brugsen i Nyråd med kioskvarer 
til meget favorable priser.

Borgssprint

I alt 26 børn og nogle forældre og bedsteforældre benyttede sig af tilbuddet om 
at løbe en borgsprint. Enkelte børn var særligt ihærdige og løb ruten 2 gange. 
Løberne repræsenterede 15 forskellige o-klubber. Desværre benyttede kun 4 
lokale ikke o-løbere sig af tilbuddet. Inges fine folder om O-63 blev i posen og 
vores  ønske  om  at  præsentere  sporten  og  rekruttere  nye  medlemmer  gik 
desværre ikke i opfyldelse.

Mail fra DOF’s formand, Helge Søgaard.

Kære stævneledelse for DM Sprint og medlemmer i O-63.
Vel hjemkommet fra weekendens DM-arrangementer, vil jeg gerne benytte lej-
ligheden til igen at sige jer alle i O-63 – og jeres hidkaldte hjælpere fra Søllerød 
OK – en stor tak for et særdeles flot og velgennemført DM Sprint.
Lige fra den første optakt til løbet med en levende hjemmeside, en fantastisk 
location, et professionelt og flot arena set-up og et super sprintkort og sprint-
baner, så skabte I alle sammen en rigtigt flot orienteringslørdag i Vordingborg. 
Dels satte I nye standarder for, hvordan tingene kan gøres, og dels har I efter-
ladt et værdifuldt minde om en rigtigt god oplevelse hos alle deltagere.
Vi nød det i fulde drag!
Tak for jeres indsats for at alle vi andre kunne få så flot en oplevelse.

Hilsen Helge
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http://www.holscher.dk/
http://www.revisor-frr.dk/
http://www.vor-gods.dk/
http://www.sydtid.dk/
http://www.loberen.dk/
http://www.danmarksborgcenter.dk/


Mindeord over Ove Gasbjerg.

Med stor sorg – og som et chok for de fleste modtog vi meddelelsen om, at 
Ove Gasbjerg var død den 22. maj 2009, kun 62 år gammel.

Ove var blandt O-63’s første medlemmer og har gennem årene trofast bevaret 
kontakten til sin ”fødeklub”, hvor mindet om ham står klart hos alle os, der har 
haft glæden ved at kende ham.

Ove startede sin orienteringskarriere, som så mange andre i Vordingborg den-
gang, ved at lære sporten at kende via FDF Vordingborg, hvorfra klubben (den-
gang roklubbens o-sektion) rekrutterede mange af sine juniorløbere.
Som junior repræsenterede Ove klubben på fornemste vis med mange flotte 
resultater og landsholdsdeltagelse. Som ung senior rykkede Ove hurtigt op i  
landseliten med lige så gode resultater (som f.eks. i Wild West-løbet 1967, der 
beskrives i artiklen fra Vordingborg Dagblad på næste side).

DM-titler nåede han ikke – og dog: Sammen med storebror Vagn og mig vandt 
han faktisk DM stafet på Møn i 1967 efter hård kamp med KIF. Klippekontrollen 
opdagede desværre en halv time efter hos begge klubber et ærgerligt fejlklip,  
og Viborg på 3. pladsen overtog sejren og DM-titlen.

Fra samme ”storhedstid” i klubben sidst i tresserne kan jeg personligt ikke und-
gå at nævne glæden ved, at jeg i Ove havde en uforlignelig inspirerende og tro-
fast træningskammerat. Man må faktisk på Bakkebøllestien og i dens omegn 
næsten kunne se sporene af vores utallige træningskilometer sammen.

Da Ove efter  afsluttet  læreruddannelse flyttede  til  Midtjylland,  foldede  hans 
energi, initiativ og organisationstalent sig ud til glæde for Dansk Orienterings-
forbund (træningsudvalgsformand og senere DOF-formand i mange år) og til 
glæde for de utallige unge, der har tilbragt deres sidste skoleår på Himmelbjer-
gegnens Natur- og Idrætsefterskole, som Ove startede og stadig var forstander 
for.

Hans initiativrigdom og visionære ideer havde vi andre længe inden haft gavn 
af i O-63, som han i øvrigt var medstifter og indtil nu stadig medlem af. Det ske-
te ved det almindelige klubarbejde, arrangementer og fester, hvor Ove førte an 
med sin store arbejdsevne og sit gode humør. Et eksempel på et sådant initia-
tiv, der ikke var blevet til noget uden Ove, er o-kort nr. 2 i Danmark.
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Ove havde hørt om brødrene Nørgaards nye kort over Hald Ege ved Viborg, og 
straks var han i gang med planlægningen af noget lignende hos os. Det resul-
terede i nævnte kort over Troldbjerg, Iselingen, Nyråd, Vintersbølle og Marie-
lyst, der udkom i april 1967.

Vi har desværre mistet Ove. Det er en kendsgerning, vi ikke kan ændre, men vi 
kan trøste og glæde os over, at Ove levede livet fuldt ud og gav os andre utalli-
ge gode minder om en fantastisk ven og kammerat, der med sit altid gode hu-
mør, gå-på-mod, hjælpsomhed, optimisme og ikke mindst en legendarisk rum-
melighed var et inspirerende eksempel for sine omgivelser.

Æret være Oves minde!

Peter Nielsen
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Ove, Henning, Peter og Gjøtterup med deres nytegnede kort



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
Anders Christensen, Nyråd Hovedgade 30 D, 4760 Vordingborg 25144388

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 15. august 2009
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