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DM 2013

D. 14. og 15. september 2013 er Søllerød OK og O-63 arrangør af danmarks-
mesterskaber i stafet og langdistance i Klinteskoven på Møn.

Det er aftalt mellem klubberne at samarbejde om stævnet, med den tilføjelse at 
Søllerød er  lokomotiv  på den sportslige side.  Det  er  tanken at  lave et  fedt 
stævne, hvor vi ikke nødvendigvis forventer det vilde overskud, men viser Møn 
fra sin bedste side og samtidig hygger os med at lave løb. Derfor inviterer vi 
også  medlemmerne  i  O-63  og  Søllerød  på  fælles  arrangørweekend  med 
overnatning på Hjertebjergskolen, fællesspisning mv.

Bemandingsplanen  tager  udgangspunkt  i,  at  vi  skal  blive  mange,  så 
Søllerødder/O-63’ere så vidt  muligt  skal  have mulighed for selv at komme i 
skoven (enten den ene dag, via åbne baner eller poster ind/ud), så det bliver 
en god weekend for alle på Møn! Formændene står for rekruttering og vil i nær 
fremtid kontakte personer med ønsket om tilsagn for en funktionsledertjans. 
Senere følger rekruttering for øvrige opgaver.

Vi forventer 700-900 starter hver dag, og tilbyder også åbne baner, tænker at 
samarbejde  med  GeoCenteret  mv.  Der  er  tegnet  nyt  fedt  kort  over 
Klinteskoven, og vi har aftaler med de bedste banelæggere Søllerød kan byde 
på. 

DM Lang om søndagen er et såkaldt WRE-løb, hvilket betyder at løbet giver 
point til verdensranglisten i eliteklasserne. Det betyder, at vi nok får udlændinge 
til Møn, og at vi også vil annoncere internationalt for stævnet.

Det bliver selvfølgelig rigtig sjovt, og vi håber meget du vil være med 

O-hilsen
Torben Hviid, Niels Bentzon og Troels Christiansen
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Divisionsmatch 2012

Efter mange år i 5. division skal vi i år løbe i 4. division. Hvis vi sørger for at  
stille  så  godt  som fuldtallige hold,  tror  jeg,  at  vi  kan gøre en god  figur  og 
forhåbentlig blive i divisionen. Med den struktur klubben har, vil vi have meget 
svært ved at gøre os gældende i 3. division.

Reserver allerede nu årets løbedage:

Første løb er søndag den 29. april i Gribskov Duemose
Andet løb er søndag den 2. september i Grønholt Vang og 
Op-nedrykningsmatcen er søndag den 30. september.

OBS Tilmelding til den 29. april kan godt foregå direkte på O-service nu. Husk 
at melde jer til i klubben O-63/NFR/Maribo. Tilmelding kan også foregå direkte 
til mig pr. mail, telefon eller face to face. Jeg vil gerne have alle tilmeldinger 
senest den onsdag den 18. april, så jeg lige har lidt tid til at sætte holdet og  
fordele ”pinde”.

Find nu løbeskoene frem så I er klar til en flot forårstur den 29. april!

Divisionsmatchholdsætteren (Inge)

Medlemsnyt

Mandag den 19. marts fylder Carl-Aage 60 år. Lige siden ungdomsårene har 
Carl-Aage været aktiv løber i  O-63.  Tidligt  blev han optaget som skovkarl  i 
Storstrømmens Skovkarleklub.

Vi ønsker tillykke
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En minimalistisk julehistorie 
 
Forventningen var høj hos de to nisser, da de ankom til Heibergsvej - da vi 
mange timer sener tog hjem igen godt trætte, var vi enige om, at det havde 
været  et  rigtigt  hyggeligt  juleløb  og  at  banelægningshyggearrangørnissefa-
milien  havde  overgået  alle  forventninger  i  form  af  indlagte  overraskelser  – 
Farmors hus – det var da underligt at der var åbent nu? HO Ho det var jo nogle 
vi kendte <:-) varm juledrik, gåsekager mums …og hvordan var det nu lige man 
flettede de her hjerter, nå ja det var jo ikke så svært, når først julefreden indtraf  
i de fortravlede sind. 

Men hvad var nu det!!! Skulle vi ind i en privat have? Ja hvorfor ikke – det ene 
lys var gået ud, så det var svært at få overblikket – men hov, nej hvor sjovt dem 
der bor her har hængt deres honninghjerter op i et kæmpe bøgetræ …Øøøøø 
det var da underligt, der står kendte navne på hjerterne? Nååå Nøjjj det er til os 
J og der - er en seddel som forklarer det hele.

Mangen et juletræ blev besigtiget, men ikke alle folk havde været lige gavmilde 
med julerierne – det må vi have ændret i juletræsloven næste gang – ”der må 
KUN opsættes juletræer på torve og pladser, hvis der er behørig pyntet - til 
glæde for omstrejfende nisser” – nå her var endeligt et KÆMPE juletræ med 
den regelmentereder udformning …utroligt  at  slotsruinnisserne ikke allerede 
havde rippet træet og utroligt så mange gader og stræder der er her...

4



Endelig var nr. 63 inden for rækkevidde, med så megen gløgg og æbleskiver at 
selv julekomitenisseoverkontrollanten fik stoppet kinderne så meget ud, at der 
ikke var plads til brok og kritiske bemærkninger ..en STOR nissetak for et super 
løb.

Venlig hilsen 
Caroline og Michael 

Løbskalender

Dato Klub Skov Bemærk Tid/Tilmeld
01-04-12 Farum Jægerspris 

Nordskov
DM Ultralang 16-03-12

05-04-12 OK H.T.F. Rømø Påskeløb 16-03-12

06-04-12 OK H.T.F. Rømø Påskeløb 16-03-12

07-04-12 OK H.T.F. Rømø Påskeløb 16-03-12

14-04-12 NFR Systofte Stubbekøbingvej 13.00

14-04-12 Kolding Stenderup 
Nørreskov

DM Nat 30-03-12

15-04-12 DSR Ravnsholt Skov Jubilæumsløb 10-04-12

21-04-12 HG Hannenov-Oustrup 1.  -  2.  Divmatch 
Åbne baner

11.30 
Amagerhytten

29-04-12 FIF Hillerød Grib Skov Duemose 3. - 6. Divmatch Inge

06-05-12 DSR Tokkekøb Hegn Kredsløb 27-04-12

13-05-12 Ballerup Rude Skov SM Lang 04-05-12

O-63’s træningsløb
Træningsudvalget planlægger et antal træningsløb i de lokale skove i maj og 
juni.  Så snart datoer og skovtilladelser er på plads, vil  løbene blive lagt  på 
hjemmesiden. Her vil også datoen for Nattergaleløbet blive annonceret.
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Spændende flerdagesløb

Påskeløb
Der har været stor tilslutning fra O-63 til årets 
påskeløb på Rømø i alt 15 løbere har ønsket at 
deltage. Det er længe siden, at der har været 
så  mange med fra  klubben.  Vi  håber,  at  det 
høje aktivitetsniveau fortsætter, og at flere får 
lyst til at opleve den specielle atmosfæren ved 
flerdagsstævner  såvel  i  Danmark  som  i 
udlandet f.eks.

På nuværende tidspunkt har 7 af klubbens medlemmer (35+) tilmeldt sig løbet i 
Harzen. Der er også åbne baner for alle aldersklasser.

Dette års O-Ringen foregår  i Halland 
tæt  på Danmark i  dagene 22.  – 27. 
juli. Det er verdens største O-løb, som 
i  sig selv er en stor  oplevelse.  Prøv 
det!!

Vintersbølleløbet

Vintersbølleløbet finder sted i år først søndag den 3. 
juni, idet udbuddet af motionsløb i vores område er 
stort  i  foråret.  Igen  afvikles  arrangementet  i 
samarbejde med Nyråd Løbeklub. Der vil blive brug 
for  hjælpere  fra  O-63,  så  reserver  allerede  nu 
dagen.  Michael  er  tovholder  og  giver  nærmere 
besked om arbejdsopgaver. 
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Klubhuer

Engang  imellem  kan  man  blive  glædeligt  overrasket  over,  at  tingene  går 
hurtigere end forventet. Jeg modtog de nye Trimtex huer i uge 8, så jeg kunne 
have  dem  med  til  generalforsamlingen.  Både  design  og  kvalitet  var 
tilfredsstillende,  og  huerne  blev  straks  taget  i  brug.  Kassereren  sender 
opkrævningen senere.

Bente
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O-63’s deltagelse i vintertræningsløbene 2011/2012

De 12 løb op til  finalen havde 22 deltagere fra O-63 med sammenlagt  106 
starter. O-63 har opnået mange fine placeringer – 22 førstepladser ved de 12 
løb. Igen i år er Gerda Marie suveræn med hele 7 sejre. Det er også værd at 
bemærke, at familien Brøndsel står for 9 sejre.

Af de 22 deltagere deltog 5 i finaleløbet med følgende resultat:

Nr.
Sort mellem, mænd 1 Gunnar Grue Sørensen
Sort kort, mænd 6 Peter Bjørn

7 Niels-Henrik Holscher
Sort mellem, kvinder 2 Carina Bollesen
Sort mini, kvinder >50 år 1 Gerda Marie Christiansen

VTR finaleløb den 3. marts

I  år  var  det  0-63’s  tur  til  at  afholde  finaleløbet  i  VTR  turneringen.  Løbet 
afvikledes  i  Vintersbølleskoven,  hvilket  ikke  alene  lettede  alt  det  praktiske 
arbejde i forbindelse med selve løbet, men også gav optimale forhold for det 
efterfølgende  kaffebord  og  præmieoverrækkelse,  som  kunne  foregå  i 
Vintersbølle Skoles samlingssal
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Bente  og Bonnie  havde påtaget  sig  at  stå  for  forplejningen  og præmierne. 
Ingen af os havde selv deltaget i et finalearrangement, så vi måtte forhøre os 
hos mere erfarne finalister,  om hvad ”man plejede at  gøre”  med hensyn til 
præmiernes art og antal, og kaffebordets karakter.
 

Vi endte med at beslutte, at præmierne skulle være ”mundgodt”, og indkøbte 
dem i den lokale Skjold Bourne, som pakkede alle 35 præmier (vin, øl, juice og 
sødt) flot ind. Desuden købte vi ekstra slikposer til alle børneløberne.

Flere meget effektive O-63’ere gav en hånd med i køkkenet og i samlingssalen, 
mens løbet foregik. Vejret viste sig fra sin bedste side, og de hurtigste løbere, 
blev  udenfor  i  læ  og  nød  solskinnet.  Kaffebordet,  som fik  mange  rosende 
bemærkninger, bestod af varme og kolde drikke, brød og pålæg og ikke mindst 
flere hjemmebagte kager, der forsvandt som dug for solen. O-løbere har en 
sød tand og en sund appetit!

Fra VTR’s finalekasse havde vi fået 4765 kr. til præmier og forplejning. Vi holdt 
os næsten indenfor beløbet. Til gengæld blev der nogle slikposer til overs til en 
kommende klubaften!!

Bonnie
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Gættekonkurrence til O 63´eren

Vi har modtaget denne lille konkurrence med to opgaver fra Viggo Hansen i 
Sydfrankrig.

Opgave 1

Dette billede er taget i Sydvestfrankrig, i den nordlige del af regionen Midi-
Pyrenées. I denne egn, samt i naboregionen Aquitaine findes en række anlæg 
som viste, men hvad skal de forestille?
 

1. Ringduefangstanlæg
2. Luftmeldeanlæg for det franske hjemmeværn. Det skal bemærkes, at 

der i 2. verdenskrig var en stor modstandbevægelse i regionerne
3. Trækulsforbrændingsanlæg

 
(Det er ikke sikkert, at familierne på P C Skovgårdsvej og Rørosparken skal 
deltage??)
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Opgave 2

 I hvilken dansk skov kan man være så heldig at støde på skiltet:
 Pas på Elge ??
 

• Katholm skov, syd for Grenaa
• Ølgod Plantage i Vestjylland
• Teglstrup Hegn v/ Helsingør

 

Begge opgaver skal løses for at kunne deltage i konkurrencen. 
Der vil være en god flaske rødvin til vinderen, som vil blive afsløret formentlig 
ved klubaftenen d. 17. maj.
 
Løsningerne sendes til benteskovjensen@youmail.dk  senest d. 10. maj.
 
med o-hilsen Viggo 
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Generalforsamling 2012

Den 26. februar var der indkaldt til generalforsamling i O-63. Formanden bød 
velkommen  til  ca.  20  fremmødte  medlemmer,  efter  de  havde  været  på  en 
sprintoplevelse i Vordingborg by.

Formanden foreslog,  at  forsamlingen valgte  Peter  Hofman- Bang til  dagens 
dirigent. Peter takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovmæssig indkaldt, hvorefter formanden aflagde beretning. En god og fyldig 
beretning som kan læses andetsteds i bladet. 
Hovedtræk fra beretningen:
• Årets resultater
• Fremtidsvisioner
• Ønske om en større brede

En enig forsamling kunne efterfølgende godkende beretningen.

Herefter  var  det  kasserer  Lis,  som  fik  ordet,  hvor  hun  fremlagde  et  fuldt 
tilfredsstillende  og  revideret  regnskab,  uden  påtegnelser  fra  revisoren. 
Regnskabet viste et overskud på kr. ca. kr. 18.000, hvorefter klubkassen kan 
vise en samlet formue på kr. 81.833,99.
Lis udtrykte lidt mishag til DOF for deres høje kontingent pr. aktive medlem, og 
som hun udtrykte det, så er medlemskontingentet i klub ikke tilstrækkeligt til at  
dække DOF kontingent for aktive medlemmer, og med den udmelding foreslog 
den samlede bestyrelse en kontingentforhøjelse som følgende:
• Aktive hæves fra kr.  300 til kr. 350
• Familiekontingent hæves fra kr. 600 til kr. 700
• Passive uændret kr. 200

Kontingentforhøjelsen  blev  enstemmigt  godkendt  lige  som  kasserens 
regnskab.

Herefter var der valg til bestyrelsen.  Anders ønskede ikke at genopstille og der 
var således op til 2 vakante pladser. Bente og Carina ville gerne opstille.
Ved en hurtig afstemning ved håndsoprækning blev de 2 nye og den siddende 
bestyrelse herefter ind- og genvalgt.  Herefter er bestyrelsen som følger:

Formand Torben Hviid 
Kasserer Lis Noes
Øvrige  bestyrelse:  Bonnie  Petersen,  Erik  Bülow-Olsen,  Kim Jensen,  Henrik 
Plenge Jensen, Bente Skov-Jensen og Carina Bollesen
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Suppleant Carl-Aage Hansen, Genvalg
Revisor, Peter H. Bang, Genvalg
Revisersuppleant, Birgit Madsen, Genvalg

Peter Bjørn, Carl-Aage og Carina

Under eventuelt blev drøftet kommende arrangementer, her kan nævnes:
• Vintersbølleløbet som afholdes 3. juni.  Primusmotor, Michael Krogh.
• Træningsløb i  maj og juni,  Træningsudvalget  vil  fremkomme med løbs-

områder meget snart.
• Årets divisionsturnering hvor vi jo nu er i 4. division (Inge får noget at se til, 

når holdet skal sammensættes)
• Næste års DM på Møns klint i samarbejde med Søllerød
• Næste års 50 års jubilæum, Peter Bjørn er valgt til primusmotor.

Hermed var den officielle generalforsamling afsluttet, og Peter H. Bang takkede 
for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen blev vores pokaler uddelt til følgende:
• Kammeratskabspokalen  blev  tildelt  Inge  Hestbæk,  for  sit  altid  gode 

engagement ved divisionsturneringerne.
• Ungdomspokalen blev tildelt Jonas Brøndsel for sin kometagtige udvikling.
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Formanden overrækker pokalen til Inge

Som afslutning på eftermiddagen viste Henrik status på vores nye hjemmeside, 
som er meget tæt på sit endelige før den bliver lagt på nettet, formentlig her i  
foråret. Det lover rigtig godt.

Herefter var der almindelig hygge omkring den medbragte mad til fælles buffet 
og efterfølgende kaffe og kage.
Alt i alt en rigtig god eftermiddag og aften.

Carl-Aage.

Formandsberetning 2011

1. Medlemmer  
O-63 havde her kort inde i det ny år 70 medlemmer, to flere end ved 
sidste  årsskifte,  opgjort  efter  medlemslisten  i  O-Service. 
Sammensætningen  er  ifølge  samme:  39  aktive  medlemmer,  31 
passive.

2. Deltagelse i løb og resultater  
Mesterskabsløb: DM: Ialt 20 starter, bedste resultat Gerda Maries sølv 
ved DM Nat og i øvrigt 4 andre top 10 placeringer ved DM stævner, 

14



bl.a ved Bonnie i Sprint. 
SM: Ialt 6 starter, bedste resultat guld til Gerda Marie i Lang, og guld til  
Niels-Henrik,  Erik Bülow og Peter Bjørn i  stafet.  Top 10 placering til  
Niels-Henrik i Lang.

Øvrige  stævner,  stævner  i  ind-  og  udland:  I  alt  kun  22  starter  ved 
henholdsvis påskeløb og ved Swiss O-week.

Divisionsmatcher
Starter ialt O-63 NFR Maribo

1. match (20/3) 35 25 3 7
2. match (29/5) 29 18 3 8
3. match (25/9) 35 26 1 8

I alt 69 starter af 99 for klubsamarbejdet.

Vintertræningsløb (VTR):
Ialt 114 starter i sæson 2010/11. Resultater: 7 i top 10: Else Marie nr. 5 
på Sort Kort, Niels-Henrik nr. 4 på samme distance, Asbjørn nr. 4 og 
Hjalte nr. 2 på Sort Lang, Torben nr. 2 og Gunnar nr. 1 på Sort Mellem, 
Gerda-Marie nr. 1 på Sort Mini.
Samlet antal starter i 2011 (VTR 2010/2011): 219

Alt i alt nogenlunde samme aktivitetsniveau som 2010 og nogenlunde 
samme  resultatniveau,  men  nok  med  en  lille  pil  opad.  Det  mest 
markante  er  en  fremgang  i  opslutningen  om  divisionsturneringen, 
hvilket er glædeligt, ikke kun fordi det kan ses på resultatet (oprykning 
til 4. division), men især fordi det er noget, vi er sammen om som klub. 
Vi løber for at hjælpe hinanden og alle kan bidrage – også selv om det 
er første gang, man er ude at løbe. Det foregår kun tre gange om året, 
og det bliver meldt ud i så god tid, at vi hver især kan planlægge efter 
det.

3. Klubbens egne træningsløb og andre arrangementer  
Vi arrangerede i 2011 i alt 6 træningsløb i de lokale skove og terræner 
med  i  gennemsnit  15  deltagere.  Årets  trænings-terræner  var 
Troldbjerg,  Oringe,  Stege-Udby Skov,  St.  Fredskov,  Klinteskoven og 
Vintersbølle Skov og året bød på nye banelæggere: Per Steen (Oringe 
og Vintersbølle Skov), Sven Søhald (Oringe) og Hjalte (Troldbjerg og 
St. Fredskov). Derudover var Villy banelægger i Stege-Udby Skov og 
Peter Bjørn banelægger i Klinteskoven – i et særligt design, der gik ud 
på at træne evnen til at læse højdekurver. Endelig lavede vi 2 
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vintertræningsløb i den fælles sjællandske trænings ”karrusel”, nemlig i 
Oremandsgård Skov og Klinteskoven hver med omkring 100 deltagere. 
Her var henholdsvis Per/Torben og Peter/Henrik stævneansvarlige.

Nattergaleløbet  foregik  i  Vintersbølle  Skov  -  arrangeret  af  Kim.  Og 
dagen sluttede med en rigtig  hyggelig  grillaften hjemme hos Lis  og 
Kim.  Selve  løbet  blev en blandet  fornøjelse,  hvis  man skal  tro  den 
udsendte reporter fra O-63’eren, men det skal man nok heller ikke 

Det andet ”skæve” løb, juleløbet, foregik i Vordingborgs gader på det 
reviderede sprintkort  med poster  i  bl.a.  farmors hus og dommerens 
have. Det blev en hyggelig aften med meget flot opbakning – 22 var 
ude  at  løbe  og  29  var  til  gløgg  og  æbleskiver  hos  Else  Marie  og 
Torben.
 
Klubmesterskabet  blev  næsten  en  kopi  af  det  foregående:  afholdt  i 
Oustrup  Skov i  oktober  ved  et  træningsløb,  som NFR stod  for,  og 
Hjalte  vandt  herreklassen.  Dog:  nyt  i  dameklassen,  idet  Carina 
erobrede  klubbens  flotteste  pokal,  som  blev  behørigt  beundret 
derhjemme –  og  fik  Alfred  på  5½ til  at  sige,  at  han  også  vil  løbe 
skattejagtsløb, når han bliver stor. 

Vintersbølleløbet blev i 2011 afviklet 2. søndag i maj – igen med Lis 
som primus motor. Der var flot vejr og lidt færre løbere end normalt, 
nemlig 97. Det nye var, at Nyråd Løbeklub var med i arrangementet.

Vi har vist flaget i form af assistance eller tilrettelæggelse af o-løb for 
andre  ved  flere  lejligheder:  På  opfordring  lavede  Peter  og  Bente  i 
august et træningsløb i Stege-Udby Skov, specielt for Møn Løbeklub, 
med 30-40 deltagere. Bonnie og Inge lavede for 2. år i træk baner i  
Vintersbølle Skov for et hold lærerstuderende, og vi hjalp igen – vist 
nok for fjerde år i træk - til ved afviklingen af motionsløbet Klinteløbet 
på Møns Klint.

Vi har i 2011 fortsat med en ugentlig træningsaften om torsdagen. I år 
tog  Bonnie  et  stort  slæb  med  tilrettelagt  torsdagstræning  hele 
forsommeren.  Over nogle  torsdage i  eftersommeren havde Erik  1-2 
børne-/ungdomselever, men derudover har vi kun løbetrænet. Vi har 
sidste torsdag i hver måned haft klubaften, som vanligt med invitation 
og undertiden med program.  Erik  har  stået  for  kursus i  Condes og 
principper for banelægning. Kim har stået for en aften om O-Service og
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senest har Peter Bjørn og Bonnie underholdt om påskeløb. Der er som 
regel godt fremmøde til disse aftener – og de er altid hyggelige.

Sidst, men ikke mindst, var vi – med Inge som stævneleder - i foråret 
arrangør af  en divisionsmatch i  Viemose Skov for 1.  og 2.  division. 
Matchen lå lige så tidligt på året som det tilsvarende arrangement, der 
blev aflyst året før. Vinteren var nu lige så hård, men heldigvis artede 
vejret sig i starten af marts og arrangementet klappede perfekt. Der var 
næsten 400 løbere i skoven og næsten hele O-63 var mobiliseret for at 
hygge om gæsterne med kiosk, grillstegte pølser og tøndeslagning. Så 
stort  et  arrangement  udgør  et  hårdt  træk  på  en  lille  klubs 
arbejdsmæssige resurser – vi taler i bestyrelsen om at vi, som vi er 
bemandet nu, for hvert år med et stort  arrangement har brug for et 
puste-ud-år.  Så  de  store  arrangementer,  mesterskabsstævner  og 
divisionsmatcher, kun står på arbejdsplanen hvert andet år. 
Her  må  det  være  på  sin  plads  at  nævne,  at  vi  med  Troels  som 
initiativtager og igangsætter sammen med Søllerød OK er i fuld gang 
med forberedelserne til DM 2013 i klassisk (Lang) og stafet, som skal 
afvikles i Klinteskoven i september måned næste år. Der er ved at blive 
tegnet  nye  kort,  stævneorganisationen  er  på  plads  for  de  vigtigste 
deles  vedkommende  og  vi  skal  nu  bl.a.  i  gang  med  at  søge 
sponsorstøtte.  Vi  er  den  lille  part  i  samarbejdet,  men  kan  jo  bl.a.  
bidrage med lokalkendskab.

2011 blev året, hvor vi bød ind på et af de store slagnumre i DO-F i  
disse år, nemlig ”Find-vej” projektet. Vi holdt et indledende møde med 
projektleder  Anne  Marie  Kamilles  i  marts,  hvor  der  blev  etableret 
samarbejde med hhv. Naturstyrelsen Storstrøm, GeoCenter Møns Klint 
og  Lokalhistorisk  Arkiv  i  Vordingborg  om  to  projekter,  nemlig  faste 
poster i Klinteskoven og et foto-orienteringsprojekt i Vordingborg. Og 
så  gik  Erik  i  gang  –  som så  ofte  ligger  hovedparten  af  arbejdet  i 
korttegningen.  Særligt  Vordingborg-kortet  var  tidkrævende,  selvom 
forarbejdet var gjort med Troels’ sprintkort fra DM 2009 – sprintkort er 
meget detaljerede!

4. Blad og hjemmeside  
"O-63'eren"  er  atter  udkommet  i  4  numre  –  sprængfyldt  med 
aktualitetsstof, dvs beretninger fra aktuelle mesterskabskonkurrencer, 
divisionsmatcher og stævner i ind- og udland. Redaktørerne Bonnie og 
Bente  med  Carl-Aage  som  tekniker  producerer  et  læseværdigt  og 
underholdende blad – krydret med små konkurrencer og gåder. Og så 
har de et særligt talent for at få folk til at skrive. Det er meget få, der 
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ikke har bidraget til bladet. Jeg kender ikke deres metoder, men jeg har 
hørt,  at  de kan få  folk  til  at  ryste  op med lange og underholdende 
artikler på få timer!

Arbejdet med den ny hjemmeside afventede, at programmøren Ulrik 
Nielsen skulle få tid til opgaven, og er derfor først kommet i skred mod 
slutningen af året. I mellemtiden er den gamle side blevet vedligeholdt 
omhyggeligt  af  webmaster Bente,  der i  stigende grad er begyndt at 
lægge  aktuelle  oplysninger  direkte  på  forsiden  –  lidt  som  en 
smagsprøve på et nyt design. Vi glæder os meget til den ny side!

5. Skovadgang og korttegning  
Den store korttegningsindsats har i 2011 været Eriks arbejde med de to 
Find Vej  kort.  Derudover  har  Erik  også  efterrekognosceret  det  kort, 
som Peter Bjørn året før tegnede over Stege-Udby Skov.

Niels-Henrik er fortsat vores diplomatiske bindeled til skovejerne. NH 
si’r, at der er flere skove på venteliste. Hvis vi har korttegnerne, kan 
han ”levere” skovene. Skal vi overveje et internt korttegningskursus – 
er der interesse for det?

6. Sponsorater / Nye investeringer  
Køng Entreprenør Service v/Villy hjalp os som så ofte før – i år var det 
med  udlån  af  materiel  ved  divisionsmatchen  i  Viemose  Skov. 
Derudover var der sponsorgaver fra forskellig side til Vintersbølleløbet, 
bl.a. fra Holschers Frøhandel,  Lokalbrugsen i  Nyråd og Møns Bank. 
Der har ikke været større anskaffelser i 2011. Vi har købt enkelte nye 
SI-brikker til videresalg og senest indkøbt en lille kollektion af løbehuer 
i O-63 design.

7. Sociale aktiviteter  
Udover  klubaftnerne  har  der  som  nævnt  været  kom-sammen  i 
forbindelse  med nattergaleløb  og juleløb.  Erik  og Inge  inviterede  til 
klubsamvær ved Knudsø i  forbindelse med DM, og så havde vi  en 
meget  vellykket  klubtur  i  september  op  til  den  afsluttende 
divisionsmatch i Tisvilde Hegn. Vi var ca. 20 løbere fra O-63 og 10 fra 
Maribo  sammen  i  en  lejr  tilhørende  Akademisk  Skytteforening  ved 
Rude Skov. Gunnar og Gerda Marie havde organiseret et træningsløb 
for os om lørdagen i Tokkekøb Hegn, Peter Bjørn fortalte om stedets 
historie,  og  så  var  der  almindelig  foreningshygge  på  programmet  i 
nogle  måske  lidt  primitive,  men  også  meget  stemningsmættede 
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omgivelser. Else Marie var kok og organisator – og gjorde det næsten 
for godt. Det kan være svært for os andre at ”løfte arven” næste gang.

8. O-samarbejde og lokalt samarbejde  
Som det  er  fremgået  af  beretningen,  har  vi  samarbejde med andre 
klubber  og  foreninger  i  mange  sammenhænge. 
Orienteringssamarbejde har der igen i 2011 været med naboklubberne: 
NFR og MOK stiller vi hold sammen med ved divisionsmatcherne. Med 
NFR  samarbejder  vi  om  løb  i  Oustrup  og  Hannenov  Skove.  Ved 
mesterskabsløbene  har  vi  stafetsamarbejde  med  HG  –  dog  ikke 
konkret  dette  år.  Vi  samarbejder  også  omkring  de  større 
arrangementer,  låner  udstyr  af  hinanden  og  hjælper  hinanden  med 
dommer- og kontrolfunktioner.

Lokalt plejer vi at bidrage til Nyråd Sportsnat, som arrangeres af Nyråd 
Idrætsforening, men vi måtte desværre melde forfald i år. Vi har som 
nævnt haft et fint samarbejde med andre omkring Find Vej projekterne. 
Vi har en fast kontaktflade til Vordingborg Kommune, til Naturstyrelsen 
og til private skovejere omkring skovadgang – og det fungerer, selv om 
det ikke altid er helt optimalt set fra vores sko.

9. Status for året i O-63 og mulige pejlemærker for fremtiden  
Vi har et stigende aktivitetsniveau og en god stemning i klubben. Men 
vi er for få. Det primære mål er (som altid) at blive flere medlemmer,  
især flere aktive medlemmer. Klubben har stadig en kritisk størrelse. I 
2012 skal fokus især være på at sprede kompetencerne så bredt ud 
som muligt. Midlerne er bl.a. vores klubaftner, som fungerer godt. Og 
så skal vi overveje, om vi kan vi kan appellere noget bedre til familier, 
her finder vi typisk de mest ”fremtidssikrede” medlemmer.

10. Tak.  
Stor tak til  bestyrelse og alle aktive for godt  samarbejde i  2011. En 
særlig  tak  til  Anders,  der  har  valgt  at  udtræde  af  bestyrelsen,  for 
bestyrelsesarbejde og øvrig indsats for foreningen de seneste år.
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Bestyrelsen i O-63

Formand:
Torben Hviid, Heibergsvej 63, 4760 Vordingborg 55361155
tohvi@hotmail.com

Kasserer:
Lis Noes, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg 55375074

Øvrige bestyrelse:
Erik Bülow-Olsen, Maltvej 3, 4760 Vordingborg 55371144
Henrik Plenge Jensen, Rørosvej 59, 4760 Vordingborg 22177441
Kim Jensen, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg 55375074
Bonnie Petersen, Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg 55373665
Bente Skov-Jensen, P.C. Skovgårdsvej 6, 4760 Vordingborg 55375152
Carina Kjær Bollesen, Nyrådsvej 10, 4760 Vordingborg 28960381

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
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