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Generalforsamling 2013
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling søndag den 24. februar
2013 i samlingssalen/personalerummet på Vintersbølle Skole. Tidspunkt
oplyses senere på hjemmesiden.
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
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
OBS Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig
indgives til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

O-63 fylder 50 år i 2013
Det skal naturligvis fejres efter alle kunstens regler. Bestyrelsen har besluttet,
at programmet bliver som følger:
Kl. 10-12 Orienteringsløb på klubbens første O-kort
Kl. 14-16 Reception i samlingssalen på Kulsbjerg skole (Vintersbølle afdeling)
Kl. 19- ? Fest for nuværende og tidligere medlemmer med familie
Peter Bjørn er blevet udnævnt til overboss for jubilæumsarrangementet. Han
ønsker, at der bliver nedsat følgende projektgrupper: Indbydelse/presse,
jubilæumsskrift, udstilling, reception, fest og o-løb.
Arrangementets gennemførelse kræver, at tilstrækkelig mange nuværende og
tidligere medlemmer melder sig til at give en hånd med. Der er behov for både
ledere af projektgrupperne og menige hjælpere.
På nuværende tidspunkt har Peter Bjørn meldt sig til indbydelse/presse
gruppen og Bente har meldt sig til jubilæumsskriftgruppen.
I forventning om mange positive svar sidder Peter Bjørn klar ved PC’en:
bentepeter@webspeed.dk eller 55375152.
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Klubweekend 2012
I forbindelse med deltagelse i divisionsmatch søndag d. 30. september 2012
skulle succesen med klubtur til Høje Sandbjerg i 2011 gentages. Bente havde
påtaget sig at finde et sted til overnatning. Hytter var ikke nemt at finde, så
valget faldt på Kongskilde Friluftsgård syd for Sorø.

Arrangementet startede med indkvartering på 4-sengsværelser. Vejret var lidt
gråt og tæt på regn. Nogle løb en tur på rute med faste poster, og andre gik.
Kim, Erik og jeg gik med Peter Bjørn under Sorø Landevej mod Tystrup Sø,
gennem Frederikskilde Skov og videre til Suserup Skov. Undervejs blev vi
underholdt med historier fra Peters barndom, hvor hans forældre havde gode
venner i området. Man kan levende forestille sig, at et besøg med hest og vogn
har gjort et andet indtryk end, når vi andre kører i bil til o-løb i den anden ende
af Sjælland. Erik kunne også berette om nogle oplevelser i skoven. Regnen
holdt sig på afstand, og vi kom via en sti til en flot udsigt i vestlig retning mod
Kellerøddyssen.
Efter bad var der hygge med kaffe og kage i pejsestuen, som stedets vært
havde reserveret til os. Der skulle være bryllup i spisesalen, så vi fik et lokale
for os selv til spisning. Bente havde fået en god pris på overnatning, aftensmad
og morgenbord, så i år kunne vi sætte os til bords og blive bespist med god
mad og blot efterlade opvasken. Pejsestuen blev atter indtaget med kaffe, the,
kage og vine. De unge fra familien Hviid, Borgen og Kadziola spillede med
Henrik, og vi andre snakkede på livet løs. Så var det tid til at sove, men netop
som vi havde lagt os, så var festmiddagen slut, og der kom lidt larm på gangen,
men kun kort.
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Næste morgen blev vi sammen med bryllupsgæsterne mødt af en rigtig god
morgenbuffet i spisesalen. Så var der afgang til Slagelse Lystskov i den
nordlige del af øvelsesterrænet ved Gardehusarkasernen. Godt med nogle
stedkendte, da vi skulle ind i Slagelse og over motorvejen nordfra. Vejret var
fint, og de øvrige løbere fra de 3 samarbejdende klubber mødte op. Klubteltet
blev ikke brugt, så der var fint udsyn på den lille stævneplads. Viggo var
hjemme fra Frankrig og deltog i løbet. Jannie Brandt Andersen tidligere
Jacobsen mødte op og hilste på. Det er sjovt, at så mange har haft deres gang
i O-63 – ja, jeg kender jo ikke så mange af de gamle fra før midt 80’erne, men
har hørt om dem.
Før løbet have Inge sagt, at jeg godt måtte lunte i mål, men jeg tog det roligt –
løb lidt og gik lidt. Vel gennem ruten og i mål opdagede jeg, at bare 3 hurtige
skridt havde givet mig en 1. plads alene – der var en time tidligere en anden
dame, der havde nøjagtig samme tid. Nå, pyt det betød ingen ting, da vi jo
vandt alligevel.

Familien Borgen drøfter vejvalg
Jeg havde en rigtig god klubtur, og det tror jeg også, at de øvrige deltagere
havde. Else-Marie kunne desværre ikke løbe, men tog turen VordingborgKongskilde og retur på cykel med meget blæst hjem søndag. Jeg synes, at vi
har et vældig godt samvær med løberne fra Maribo og Nykøbing F. Roklub –
både med dem, der kan deltage hele weekenden, og med dem, der møder op
til o-løb om søndagen.
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Næste år venter en stor opgave med DM på Møns Klint i september – vi kan jo
kalde det en klubtur - selv om der nok ikke bliver tid til så megen hygge. Vi må
prøve at skabe en god vi-oplevelse, som den vi havde til DM Sprint.
Tak til alle for gode timer – hilsen Lis

Divisionsmatch i Slagelseskovene – nedrykning?
Det kombinerede hold O-63/NFR/Maribo stillede til start med 32 løbere, som
skulle forsvare vores position i 4. division. Inge havde som sædvanlig
fremtryllet den stærkest mulige opstilling. Anstrengelserne resulterede da også
i en fornem førsteplads i matchen mod OK Skærmen, Køge OK og
DSR/Fredensborg/Vinderød.
Her er nogle af de mange fine resultater:
1. pladser:
Hjalte bane 1, Lis bane 7B.
2. pladser: Henrik bane 1, Mads bane 2A, Gerda Marie bane 3B, Pia bane 4B
og Troels bane 5.
3. pladser: Asbjørn bane 1, Torben bane 3A, Bente bane 4B, Caroline bane
7B og Noah bane 8.

En meget glad holdsætter konstaterer, at sejren er hjemme
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O-63 Klubmesterskab 2012
Lørdag d. 27. oktober skulle klubmesterskabet for den store, stolte og traditionsrige orienteringsklub O-63 afholdes i Hannenov Skov på Falster. Det var en
god morgen med køligt vejr, få skyer og solskin. Perfekt vejr til denne store
sportsbegivenhed.
Pga. de mange tilmeldte til de mange forskellige klasser, var det umuligt på
forhånd at udpege en forhåndsfavorit. Specielt klassen D<50 var godt besat.
Da mig og min far ankom kl. 13.19, kun 28 minutter før mit starttidspunkt, var
der næsten ikke til at være for bar mennesker. Jeg nåede dog på en eller anden måde at komme frem til start, og jeg startede kl. 13.47 som planlagt.
De første fire poster fandt jeg uden de store problemer, men ved post 5, 7 og 8
mistede jeg koncentrationen en smule, og fik lavet nogle dårlige vejvalg og
ramte posterne skævt. På vej til post 9 var jeg bange for at blive indhentet af
mine mange konkurrenter, specielt den berygtede Henrik Plenge Jensen. Det
skete dog ikke, og jeg fik strammet op og tog de næste par poster godt. Ved
post 13 fik jeg ikke løbet fra stien og ind i terrænet i tide, og ramte grøften et
uventet sted. Det var dog heldigvis den rigtige jeg ramte, og jeg tog post 13
mens jeg så ryggen af to af løberne fra klassen D>50.
Ved post 14 gik det galt. Jeg krydsede stien på vej væk fra post 13, og løb
videre ind i terrænet, mens jeg ledte efter den brønd post 14 skulle stå ved. Jeg
havde dog misforstået postdefinitionen, og fandt forståeligt nok ikke den brønd
jeg ledte efter. Jeg løb fortvivlet tilbage til mit SSU på stien, mens jeg tænkte,
at det nok var den afgørende fejl der gjorde, at jeg ikke ville få en topplacering.
Jeg løb ind i terrænet igen, og fandt posten forholdsvis hurtigt ved den lille sø.
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Derefter gik det mod næstsidste post som jeg fandt uden de store problemer,
og jeg var klar til at løbe i mål. Ved opløbet blev jeg tiljublet af de mange fremmødte tilskuere, og jeg tømte min krop for de absolut sidste kræfter. Da jeg
havde stemplet i mål og fået min tid, stod jeg i spænding og ventede på mine
konkurrenter. Pga. bommet ved post 14 forventede jeg, at de snart ville komme, men tiden gik, og der dukkede ingen op. Jeg hørte speakeren fortælle over
højtalerne, at mine konkurrenter havde været ude i for lang tid til at kunne slå
mig, og jeg vidste nu, at jeg var klubmester for O-63 i klassen H<50. Jeg blev
glad. En drøm gik i opfyldelse.
Da alle var kommet i mål, fik vinderne overrakt deres pokaler i en kulisse af
jublende tilskuere. Vinderne var Gerda Marie Christensen i klassen D>50,
Gunner Grue Sørensen i klassen H>50, Carina Kjær Bollesen i klassen D<50,
Hjalte Hviid Mikkelsen i klassen H<50 og Erik Hauschildt i klassen ”Årets Kagemester”.
Hjalte

Gunnar, Gerda Marie, Carina, Hjalte og Erik
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VTR løb i Oustrup
Den 2. december var O-63 arrangør af vintertræningsløbet i Oustrup Skov.
Med Gerda Marie som stævneleder og Gunnar som banelægger var stævnet
lagt i gode hænder.

Når nøden er størst .....

Parkeringsvagt med læskærm

Klubben havde lejet Amagerhuset, som var en god base for stævnet. Vi havde
dog den tvivlsomme fornøjelse at dele huset med indtil flere mus, som ikke
generede sig for at løbe langs panelerne trods vores aktiviteter. De var så
frække at gå i vores tasker efter madpakker og hjemmebag.

Den vigtigste funktion i huset var at give plads til Henriks imponerende
opstilling af 3 computere i netværk. Afviklingen af indskrivning var meget
effektiv og nem, idet Gerda Marie havde besluttet, at løberne først fik udleveret
kortet ved starten. Det var en rigtig god beslutning.
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Så er enhederne sat på!

Kong Vinter havde dækket det meste af Sjælland med et pænt lag sne, som
påvirkede trafikken. På Falster fik vi kun lidt slud. Sneen på Sjælland har nok
været medvirkende til, at antallet af deltagere var lidt mindre end estimeret.
Men vi var meget glade for at se de 72, som mødte op.
Løberne gav udtryk for, at skoven var meget våd og tung at løbe i, men der var
mange rosende ord til banelæggeren for de udfordrende baner, det var
lykkedes ham at lave.

Banelæggeren med to våde O-63'ere
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Juleløbet finder sted
torsdag den 13. december

 Mødested: P-pladsen ved havnen i Stubbekøbing
 Mødetid: kl. 18.00
 Medbring lygte, skriveredskab og evt. lup.
 Det anbefales at løbe i almindelige løbesko (ikke pigge).
 Fri påklædning, men julepåklædning vil selvfølgelig blive præmieret
Efter løbet vil der være julehygge med glögg og æbleskiver m.m. og
præmieoverrækkelse i Vejringe. Pga. vejarbejde vil der formodentlig være
fælles kørsel til Vejringe. Omklædning og bad er muligt (2 badeværelser).
Tilmelding til årets juleløb senest den 10.dec. til Per Steen enten på mail:
kap.steen@post.tele.dk eller tlf.: 54441717 eller 24416829.
Tilmelding skal ske både til løbet og til den efterfølgende hygge (man behøver
således ikke deltage i begge dele).

Vi håber på at rigtige mange af jer vil
møde op til årets juleløb i et ukendt
terræn.

Inge og Per
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Tip en 13’ner
Julen kan være lang at komme igennem. Her er lidt at fordrive tiden med.
Du kan finde hjælp til opgaven på DOF’s og O-63’s hjemmesider. Blandt de
rigtige besvarelser trækkes lod om et gavekort til Sportsmaster.
Send svar til bonnie@nyraad.net senest den 15. januar 2013.
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Hvordan lyder opgaven til Banelægningskonkurrencen 2013?
Hvilken placering har Michael Sørensen (DOF’s direktør) på
ranglisten Trimtex Senior Cup?
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Hvem var Årets Kortprofil i 2009?

4

Hvor og hvornår finder den første Natcup Øst i 2013 sted?

5
6

Hvornår er den sidste tilmelding til DM Sprint 2013?
Hvor lang var mellemsvær gul til VTR løbet i Oustrup Skov den
2.12. 2012?
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Er det muligt at stemme pr. brev til O-63’s generalforsamling?

8

Vælges O-63’s formand på generalforsamlingen?

9

Hvor mange poster er der i ”Find Vej i Vordingborg”?

10

Hvilke O-63 løbere har vundet guld i H/D 21 klassisk?

11

Hvornår har O-63’ere vundet guld i DM feltsport?

12

Hvem er den yngste O-63 DM medaljevinder?

13

Hvem har vundet O-63’s klubmesterskab flest gange i træk?
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Nyanskaffelse!
Efter et langt tilløb har
modtaget
den
nye
(beachflag). Som I kan
samme fine design
klubtrøjer og huer.

klubben nu
klubstander
se, har den
som vores

Vi glæder os til at vise ”flaget” på
stævnepladserne fremover. Det bliver
lettere at finde O-63, idet flaget måler
2,65 m i højden. Dertil kommer stang
og jordspyd.

Bestyrelsen i O-63
Formand:
Torben Hviid, Heibergsvej 63, 4760 Vordingborg
tohvi@hotmail.com

55361155

Kasserer:
Lis Noes, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg

55375074

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

55371144
22177441
55375074
55373665
55375152
28960381

Redaktører:
Bonnie Petersen, Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg
bonnie@nyraad.net
Bente Skov-Jensen, P.C. Skovgårdsvej 6, 4760 Vordingborg
skovjensenbente@gmail.com
Trykning af O-63’eren:
Carl-Aage Hansen, Nyråd Hovedgade 20, 4760 Vordingborg
Klubbens hjemmeside:
Bente Skov-Jensen webmaster@o-63.dk
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55373665
55375152

55374829
www.o-63.dk

