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Dato Klub Skov Bemærk Tid/Tilmeld 

24-03 HG Rådmandshaven Natløb Klubhus Fælles 19.15 

27-03 OK Øst Engholm/Allerød Danish Spring 13/3 

28-03 OK Øst Store Dyrehave Danish Spring 13/3 

29-03 OK Øst Store Dyrehave Danish Spring 13/3 

02-04 OK Pan Mols Bjerge Påskeløb 13/3 

03-04 OK Pan Mols Bjerge Påskeløb 13/3 

04-04 OK Pan Ørnbjerg Mølle Påskeløb 13/3 

05-04 Helsingør SOK Risby Vang Påskecup 27/3 

06-04 Helsingør SOK Klosterris Hegn Påskecup 27/3 

07-04 Sorø Harrested Harrest skovvej 17.45-18.30 

12-04 DSR St. Dyrehave Syd Kredsløb 3/4 

14-04 HG Stenskoven Gulerodshuset 17.45-18.30 

19-04 Farum OK Grønholt Vang Div match 3-6 10/4 

21-04 HG Herlufsholm Slagelsevej 17.45-18.30 

28-04 HG Enø Dansk 
Folkeferie 

17.45-18.30 

05-05 HG Kristiansholm Pl. Vest i skov 17.45-18.30 

12-05 OK Sorø Grydebjerg Parnasvej 17.45-18.30 

19-05 OK Sorø Fruens Plantage Bents Hoved 17.45-18.30 

25-05 HG Vesterlyng Pinseløb  

30-05 OK Roskilde Roskilde By DM Sprint 15/5 

31/5 OK Roskilde Roskilde By DM Sprint 22/5 

02-06 OK Sorø Sorø By  17.45-18.30 

09-06 HG Symfonien/Sprint Holsted skole 17.45-18.30 

16-06 HG Sjølundssletten Bag Bakkerne Sct. Hans 
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 Find Vej 2015 
 
Igen i år deltager o-63 i Den landsdækkende Find Vej dagen 25. april med 
indvielse af vores nyeste Find Vej projekt i Vintersbølle Skov. 
 
Mødetid: kl. 14-15. Mødested: P-pladsen ved Vintersbølle Strand 3 
 
 
 
 
 
 
 
Udfyld et deltagerskema på dagen - og deltag i en landsdækkende lodtrækning 
om fire gavekort a 2.500 kr. til familieophold på Dayz Resorts. 
 
Ta‘ din smartphone med og prøv en quizbane! Alle med 5 rigtige kan deltage i 
en landsdækkende lodtrækning om en iPhone 6. 
 
Vi glæder os til at se så mange som muligt! 
 
 

Divisionsmatch 19. april 2015 
 
Årets første match finder sted i Grønholt Vang. Lis modtager tilmeldinger så 
hurtigt som muligt. Vi håber på stort fremmøde.  Erik og Lis forsøger at sætte 
det stærkest mulige hold! 
 

O-63 træningsløb  
 
Træningsudvalget er i gang med planlægningen af vores egne løb. De vil blive 
annonceret på hjemmesiden, så snart tid og sted er fastlagt. Så husk at holde 
dig orienteret! 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

Årets påskeløb 
 
afvikles i det naturskønne og udfordrende 
terræn i Mols Bjerge. Flere O-63’ere er allerede 
tilmeldt. Der er ikke åbne baner, men der kan 
på stævnedagen købes vakante pladser i alle 
klasser.  

 

- Find vej til posterne med et kort 
- Løb eller gå - sammen eller alene 
- Udfordringer til både store og små! 
- Deltagelse er gratis, og der er diplom,  
  drikkelse og instruktion til alle! 
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Et af de virkelig store træer i skoven er væltet. 

 
Således indleder borgmester Knud Larsen, Vordingborg kommune, sine 
mindeord over Elvar Thomsen, som sov stille ind natten til den 9. januar. 
 
Elvar var, udover alle sine andre gøremål, O-63´eren over alle. 
Elvars liv var orienteringsløb, fra han i 1951 var en af initiativtagerne til at få 
orienteringssporten op at stå i Vordingborgområdet til den sidste weekend i 
november 2014, hvor han selvfølgelig deltog i det sidst afholdte skovkarletræf i 
en spejderhytte ved Karrebækstorp. 
 
Det var derfor også helt naturligt, at Elvar blev klubbens første formand, da O-
63 blev selvstændig i 1963; han havde da også bestridt posten indtil da, 
dengang klubben hed VROS (Vordingborg Roklubs orienteringssektion). 
Elvar var initiativtageren, indpiskeren og foregangsmanden, som alle rettede 
sig efter, og ville man være elev hos Fa. Gjørup & Andersen, ja, hvis man ikke 
allerede var medlem, så blev man det. 
 

 
Flintinge Byskov 1954 VROS’s deltagere øverst fra venstre: 

 
Knud Andersson, Holger Corneliussen (ansat hos Elvar), Robert Harvest, 
Jørgen Arnsted, Viktor Hansen, Torben Rasmussen, Elvar Thomsen, Georg 
Jespersen, Herluf Petersen, Aage Holscher, Kirsten Munthe Brun, ??, Erik 
Jørgensen, Jens Fugl, Benny Hansen, Viggo Hansen og Knud Andersen. 
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Elvar var selv en habil o-løber, men han kunne slet ikke måle sig med Kirsten, 
som i den gamle Sydsjælland og Lolland - Falsterkreds i 50/60´erne vandt rub 
og stub og også i flere år var fast landsholdsløber. Kirsten var også i mange år 
kasserer i O-63, og når man skal beskrive Elvar, er det nødvendigt også at 
nævne Kirsten, idet de 2 er uadskillelige. Så i dag går vore tanker også til 
Kirsten, Lone og Jørn. 
 
Elvar var også aktiv på forbundsplan, han var i flere år næstformand i DOF og 
senere formand for amatør- & ordensudvalget. 
Da de danske skovkarleklubber skulle udvides med endnu en klub, 
Storstrømmens skovkarleklub, var det også naturligt, at Elvar var med her, og 
han var klubbens kassebevarer i mange år. 
 
Jeg har altid kendt Elvar. Elvar har altid været der, og selvom mit eget liv blev 
lidt omflakkende, har det altid været muligt at få en snak, et godt råd og en god 
stund sammen. Jeg husker mange gange som yngre, hvor man dukkede op i 
det lille kontor bagerst i butikken i Algade. Kirsten sad bag skrivemaskinen, og 
Elvar kiggede på "tallene". Elvar havde altid tid til en snak, og det var ikke altid 
o-sager, man havde behov for at snakke om. 

 
Elvar og Viggo på træningstur i Marienlyst skoven 1956 

 
Vi, Hanne og jeg, er meget taknemlige over, at have været tæt på Elvar lige til 
det sidste. Elvar var, på nær sin dårlige ryg, frisk og skarp til det sidste, så vi vil 
altid mindes Elvar, som personen der virkelig har betydet meget for os, for O-
63 og for sine omgivelser, som andre har beskrevet i anledning af Elvars 
bortgang. 
 
Viggo Hansen 
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Klubmesterskab 2014 
 
Årets klubmesterskab blev afholdt i forbindelse med VTR-løbet den 14. 
december 2014 i Slagelseskovene. OK Sorø var arrangør. 
 
Klubmesterskabet har følgende klasser: 
D >50 som løber VTR banen Sort Mini Kvinder >60 
H >50 som løber VTR banen Sort Kort Mænd >60 
H <50 som løber VTR banen Sort Lang Mænd 
 
VTR løbene har ikke haft ret mange deltagere fra O-63 denne sæson, og der 
var heller ikke ret mange, der stillede op til klubmesterskabet. Vi må 
konstatere, at det er for sent på året, og at det sandsynligvis vil være lettere at 
lokke flere medlemmer til, hvis mesterskabet afholdes i lokalområdet. 
 
I klassen D>50 deltog Gerda Marie Christiansen og Bonnie Petersen. Klassen 
H>50 havde kun én deltager nemlig Peter Bjørn Jensen. Endelig stillede Hjalte 
Hviid Mikkelsen og Carl-Henrik op i klassen H<50. 
 

 
Bonnie overrækker pokalen til Peter 

 
Gerda Marie vandt klubmesterskabet, men var samtidig overlegen vinder af 
banen Sort Mini Kvinde >60 4 km i tiden 33.58 knap 14 min foran nr. 2. 
Peter Bjørn var eneste O-63’er på Sort Kort Mænd >60 5,1 km og blev 
klubmester i tiden 57.33. Hjalte vandt såvel klubmesterskab som klassen Sort 
Lang Mænd 7,8 km i tiden 52.25. 
 
Tillykke til de tre mestre. 
Bente    
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Juleløb 2014 i Nisseborgby 
 
Nisseformanden havde kaldt alle løbenisser til samling i Den gamle Nisses 
købmandsgård. December er en travl måned for nisser, så der var en del 
afbud, og Den gamle Nisse alias Rejsenissen var stadig meget træt efter sin 
seneste lange rejse til de varme lande. 
 
De to nisser fra P.C. Skovgården havde travlt med at få nisseuniformens 
hovedbeklædning klargjort. Roterende blink i kasketten ser jo godt ud. Således 
reglementeret påklædt drog vi til købmandsgården. Nisseformanden tog imod 
de fremmødte: Clågenisse, Strømnisse, Spejdernisse, Kloaknisse og 
Nissemor, Naturnissen og endelig Skovgårdens Soldaternisse og Skrivenisse. 
Men vi manglede Den lange Nisse. 
 
Det skulle snart vise sig, at vi var indkaldt for at arbejde. Nisseformanden 
sagde: ”Der er gået kludder i leverancen og opsætningen af julepynten til 
Nisseborgby. Derfor har julemanden nu indkaldt alle nisser til at foretage en 
kontroloptælling i byen. Først når al julepynt er på sin rette plads, kan 
juleglæden atter sænke sig over den hyggelige købstad Nisseborgby.” 
 
Så fik vi hver et kort over nissestaden med poster, der skulle kontroloptælles. 
Clågenisse foreslog i sin visdom, at vi klippede et kort i 8 dele, så ku’ vi hurtigt 
få løst den opgave! – men den gik ikke. Vi skulle arbejde egenhændigt (eller 
egenbendigt). På en time skulle det gøres, og det vi ikke nåede i dag skulle 
gøres i morgen. Den strenge besked blev forsøgt mildnet med frugtstænger, 
rosiner og guldkarameller, som vi kunne tage med i lommerne, og så 
kommanderede Nisseformanden: ”Sæt i gang!” 
 
Nisserne pilede i alle retninger gennem den smukt oplyste borgbys gader og 
stræder. Skrivenissen må sige, at det er en flot juleudsmykning, der er i år. 
Særlig flotte er mange af de steder, vi skulle kontrollere. Vi talte julestjerner, 
sølvfarvede bukke, hvideengle, røde kugler, bolsjestokke, nisser og meget 
mere. Jeg må indrømme, at jeg blev misundelig på de tre nisser i kanen hos 
Lollands Bank. De så ud til at hygge sig inde i varmen, mens en anden en 
stasede rundt. Sidste udfordring var at gætte julemandens alder. Jeg skrev 130 
år. 
 
Efter en time var nisseholdet atter samlet - Spejdernisse lidt forsinket. Til 
gengæld havde han været overalt. Nu gav Nisseformanden os fri, så vi kunne 
gøre os klar til samling hos Clågenisse og Nissemadmor. Her blev vi forkælet 
med glögg, boller, kager og æbleskiver i de dejligt varme julepyntede stuer. 
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Omsider blev spændingen udløst. Nisseformanden tog ordet for at 
bekendtgøre resultatet af vores arbejde. Hvilken flid Nissebanden havde udvist! 
Alt var blevet optalt – men det var ikke de flittigste nisser, der vandt præmie. 
Det gjorde derimod de to nisser, der gættede nærmest julemandens alder 
nemlig 341 år. Tættest på var Clågenissen, og jeg var nr. 2. 
 
Nu glæder jeg mig til næste års juleløb, som arrangeres af Clågenissen. 
 
Bente 
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Formandens beretning for 
 
 
Medlemsstatus 
I 2014 har O-63 fået 1 nyt medlem, Johan Söderlund og havde ved årets 
udgang 41 aktive og 25 passive medlemmer + 4 friløbere. 
 
Deltagelse i løb 
Der har været i alt 90 starter ved åbne løb, heraf har de 53 været til 
divisionsmatcherne. Ca. 20 var til Oringen’s 5dages løb i Skåne, hvor Lis og 
Kim, Bente og Peter og jeg selv var i aktion. Ellers er det stort set kun Niels-
Henrik, som har været flittig med flere løb. Desuden har Anders Tranberg 
deltaget i nogle vinterløb i Nordsjælland. 
 
Træning og løb arrangeret af O-63 
Torsdagstræning 
Gruppen af aktive torsdagsløbere er meget lille, men trofast. Især i 
vinterhalvåret kniber det med at få løbeskoene på om aftenen. Der er stadig 
klubaften den sidste torsdag i måneden, hvor man kan mødes til løb og o-snak. 
Man kan godt møde op uden at have løbet først! 
 
Træningsløb 
Der har været afholdt 6 træningsløb: 
Carl Aage var banelægger den 8. maj i Troldbjerg Skov, Kim den 22. maj på 
Trellemark/Oringe. Per Steen den 5.juni Vinterbølle Skov. Peter Bjørn var 
arrangør af løbet den 21. august i Stensbygård Skove. Sidste løb fandt sted 
den 11. september i Vintersbølle Skov. Efter henvendelse fra Round Table 
Vordingborg var dens medlemmer blevet inviteret til at deltage i dette løb. 9 
modige mænd dukkede op. Hjalte stod for banelægning og afvikling af løbet. 
Torben sørgede for at give løberne fra Round Table en nødvendig instruktion, 
inden de blev sendt i skoven. Sidste løb var den 11. oktober i Stege/Udby Skov 
med Torben som ansvarlig. 
 
VTR løb 
O-63 har som sædvanligt bidraget med 2 VTR løb. Det første blev afholdt den 
12. januar i Vintersbølle Skov med Gerda-Marie og Gunnar som banelæggere. 
Der deltog hele 129 løbere heraf 13 O-63 e’re. 
Det andet løb den 23. november i Klinteskoven havde Troels C. som 
banelægger og Henrik som løbsansvarlig. Vejret kunne have været bedre. 
Alligevel valgte 87 løbere at prøve kræfter med det det vanskelige terræn, 6 af 
dem var vore egne medlemmer.  
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Find vej dagen lørdag den 5.april 
Forud for dagen havde vi været meget aktive. Der var sendt pressemeddelelse 
til 3 aviser, annonceret i Kultunaut/Vordingborg.nu, sat plakater op på 
turistkontor, bibliotek, skoler og i forretninger og uddelt flyers de samme steder. 
Om morgen den 5. april var der også et indslag i P 4. Det begyndte at 
småregne kort efter start, men alligevel begav 47 personer sig af sted, 2 fra O-
63, og kom glade tilbage fra turen. Alle Eriks 3 baner kom i brug. 2 journalister 
kiggede forbi, og sørgede for fin omtale i aviserne bagefter. Vi var godt tilfredse 
med dagens forløb, desværre resulterede arrangementet ikke i mere end 1 
enkelt nyt medlem til O-63. 
 
Nattergaleløb 
Ulvshale området på Møn var stedet for Nattergaleløbet 2015. Løbet førte os 
rundt i både den særprægede skov, langs den flotte strand og i 
sommerhusområdet.  Asbjørn og hans hjælper Torben havde lagt op til 
strandbadning og grillparty ved sommerhuset efter løbet. Vejrguderne ville det 
anderledes, så vi rykkede indendørs i Vordingborg hos familien Hviid. Per 
Steen blev kåret som vinder og næste års arrangør af løbet. 
 
Nyråd kultur og sportsnat den 22. august 
Efter et par års fravær besluttede bestyrelsen, at klubben i år skulle være med i 
arrangementet med et kort sprintløb med elektronisk tidtagning. Nyråd løbeklub 
skulle være med for første gang, og efter henvendelse fra klubben slog vi os 
sammen om sprintløbet. Uheldigvis begyndte det at øsregne, lige da børnene 
var kommet godt i gang med at løbe. De, der nåede at prøve, syntes, at det var 
sjovt. En af fædrene henvendte sig senere for at få kortet til brug for et 
arrangement i sin datters klasse. 
 
Juleløb  
Årets juleløb foregik i Nisseborgby, hvor julemanden havde brug for hjælp. 
Bonnie stod for løbet og vinder blev Carl-Aage, som får fornøjelsen til næste år. 
Bagefter vankede der glögg og æbleskiver hjemme hos Laila og Carl-Aage.  
 
Løb arrangeret af andre 
Divisionsmatcher 
Årets første divisionsmatch løb af stabelen den 25. maj i Ravnsholt Skov ved 
Allerød. Fra O-63/NFR/Maribo deltog kun 26 løbere. Da de 3 andre klubber 
stillede med ca. 40 deltagere hver, var resultatet næsten givet på forhånd. Vi 
tabte da også alle 3 matcher. Det blev endnu værre i den anden match den 31. 
august i Store Dyrehave. Her havde kun 12 tilmeldt sig!! Heraf kom de 2 ikke til 
start og 3 gennemførte ikke. Selv om de 7 (Hjalte, Mads, Erik, Carl-Aage, Peter 
N, Niels-Henrik og Lene K) kæmpede bravt endte vi naturligvis sidst.  
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Så gjaldt det op/nedrykningsmatchen den 21. september i Grib skov. Denne 
gang stillede vi med i alt 35 løbere og det blev til mange gode placeringer. 
Resultatet blev, at vi slog de to 5. divisionsklubber, så O-63/NFR/Maribo er 
også at finde i 4.division i 2015.  
 
Klubmesterskab 
Ved VTR løbet den 14. december i Slagelse Skovene skulle årets klubmestre 
findes. Kun få løbere dystede om titlen. Gerda-Marie kan endnu en gang kalde 
sig klubmester for D>50år (sort mini). Dameklassen <50år havde ingen 
deltagere. Hjalte blev klubmester for H< 50 år (sort lang) og Peter Bjørn for 
H>50 år (sort kort).  
 
Løbssamarbejde med naboklubber 
I år har O-63 og HG ikke udnyttet muligheden for at lave fælles stafethold, men 
aftalen om stafetsamarbejdet fortsætter i 2015. Divisionssamarbejdet med NFR 
og Maribo fungerer godt og fortsætter også. 
 
Nye kort  
Igen i år har korttegner Gediminas Trimakas arbejdet for os og været 
indkvarteret hos formanden i 14 dage. Han har nytegnet Hannenov-Oustrup 
Skov, Stege-Udby Skov, Faksinge Skov (statsdelen) og Ravneskov, som er den 
sidste del af Stensbygårds skove. Han har også opdateret sidste års kort af 
Vintersbølle Skov, som på grund af voldsom hugst forandrer sig hastigt. 
Borgterrænet er også blevet ført a’jour med voldgrave, museum og 
stålmarkeringer. Planen om at få Kulsbjerg nytegnet blev stillet i bero, da 
Gediminas først kom i juni, hvor vegetationen var for høj. Desuden kender vi 
heller ikke forsvarets planer for området.  
 
For andet år i træk har klubben altså bekostet nytegning af 4 kort. Det har 
kostet knap 39.000kr., heraf har Vordingborg Kommune givet et tilskud på 
15.000kr. Så nu gælder det om at få brugt kortene! 
 
Andre aktiviteter 
Voksenkursus i o-teknik 
Lørdag den 26. april afholdt O-63 Dof’s 3 voksenkurser på skolen og i 
Vintersbølle Skov. Inge, Erik og Troels L var instruktører på henholdsvis V-1, V-
2 og V-3. Lis og Bente sørgede for morgenkaffe og frokost til alle. 
Arrangementet var meget vellykket, hele 32 løbere fra 8 forskellige klubber 
benyttede sig af tilbuddet, heriblandt Gert Nielsen, DOF’s breddekonsulent, 
som efterfølgende omtalte og roste kurset på DOF’s hjemmeside. 
Instruktørerne fik også mange positive tilbagemeldinger fra de øvrige 
deltagere. En sidegevinst var, at O-63’s kassebeholdning steg med ca.1000kr. 
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Klinteløb og Vilde Vulkaner 
Kort tid før GeoCenter Møn’s Klinteløb skulle afholdes, fik O-63 en anmodning 
om at stille med hjælpere til afviklingen. 3 mand mødte op og oplevede en 
noget mangelfuld planlægning, men det gik. Ved børnefestivalen Vilde 
Vulkaner arbejdede 7 medlemmer i alt 64 timer, hvilket udløste 5400kr. til 
klubben.  
 
Klubweekend den 20 - 21. september i Høje Sandbjerglejren 
Da klubben har haft gode erfaringer med at afholde klubweekend i forbindelse 
med op/nedrykningsmatchen, var det oplagt at arrangere endnu en. 11 O-
63’ere og 9 fra NFR og Maribo hyggede sig lørdag i den fint renoverede lejr. Lis 
og Kim havde påtaget det praktiske, hvad angik forplejningen. Maden var 
meget lækker og der var rigelig vin til at styrke kampånden før morgendagens 
løb. Mon det var årsagen til klubbens forbliven i 4. division? 
 
Klubblad og hjemmeside 
Trods redaktørernes, Bente og Bonnie, gode intentioner udkom klubbladet O-
63’eren kun 3 gange i 2014. Trykningen af bladet klarede Carl-Aage. Bente 
opdaterede hjemmesiden, men husk at alle medlemmer kan bidrage til siden 
ved at lægge indlæg på under Nyheder og oprette en tråd i Forum, f.eks. om 
samkørsel til løb. 
 
Nye materialer m.m. 
Der er indkøbt nyt løbetøj, som ligger på lager og venter på nye 
klubmedlemmer, version 9 af Condes programmet, 2 nye borde og nye SI 
brikker. 
 
Mål 
Lige som sidste år er det stadig bestyrelsens håb/ønske at kunne tiltrække flere 
nye, yngre medlemmer, gerne familier. Vi håber stadig at Find vej i projekterne 
kan hjælpe med hertil. Derfor deltager O-63 igen i den landsdækkende Find vej 
dagen den 25. april, hvor der er indvielse på vores Find vej i Vintersbølle Skov. 
Inden dagen bliver der opsat i alt 20 faste poster i den nordlige del af skoven 
og på området Vintersbølle Strand og Overdrev. Posterne får tilknyttet 
mobilquiz. 
 
Tak 
Jeg vil afslutte formandsberetningen med at sige stor tak for samarbejdet til 
bestyrelsen, og til alle øvrige medlemmmer og sponsorer, som arbejder for og 
støtter O-63, så vi i vores lille klub kan få nogle gode o-løbsoplevelser i naturen 
og ikke mindst nogle hyggelige timer i hinandens selskab. 
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Referat af generalforsamling i O-63 den 25. januar 2015 
 
I alt 11 deltagere 
 

1. Valg af dirigent – Peter Bjørn Jensen blev valgt. Peter takkede for 
valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 
2. Formanden aflægger beretning. Formandens beretning kan læses 

nedenfor. Kommentarer: Vi bør have som mål at skulle løbe om opryk-
ning (Carl-Aage). 

 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Lis omdelte klubregnskab for 2014. Klubben havde et underskud i 
2014 på 41.241 kr., hvilket svarede til investeringen i korttegning. For-
muen er dog stadig på 84.617 kr. Klubben har derudover en materiel-
beholdning samt klubtøj for mere end 10.000 kr. Der mangler stadig 
ca. 16 kontingentindbetalinger. Tilskud fra kommunen udbetales nu 
bagud. 

 
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 

(200 / 350 / 700 kr.). Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. 
 

5. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag. 
 

6. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen blev genvalgt: Bonnie Petersen, Tor-
ben Hviid, Lis Noes, Kim Jensen, Henrik Plenge Jensen, Bente Skov-
Jensen og Troels Lassen. Forslaget blev vedtaget enstemmigt. Carl-
Aage Hansen blev enstemmigt valgt som suppleant. 

 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor: Peter Hofman-Bang 

blev valgt. Revisorsuppleant: Birgit Madsen blev valgt. 
 

8. Eventuelt. Niels-Henrik fortalte om strammere praksis i statsskovene 
mht. o-løb. Peter Bjørn foreslog, at der arrangeres klubtur i forbindelse 
med 1. divisionsmatch d. 19. april, idet der er SM i stafet dagen før. Vi 
overvejer at få tegnet kort over den private del af Faksinge Skov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Efter generalforsamlingen uddeltes 
Kammeratskabspokalen til Else Marie Mikkelsen for 
gennem flere år at have stået for gode sociale bidrag 
til klubben, bl.a. i forbindelse med klubtur, juleløb og 
senest nattergaleløbet 2014. Ungdomspokalen 

uddeltes ikke. 
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Peter Bjørn modtog klubmesterskabspokalen for H >50 år. Øvrige klubmestre 
Hjalte Hviid Mikkelsen og Gerda Marie Christiansen var ikke til stede. 
 
Referent: Torben Hviid 
 
 

Et smerteligt tab 
 
Vores allesammens mor Inge er uden varsel rejst til de store tyste skove. 
Under mellemlanding i Sydney på vej til 6 ugers oplevelser i New Zealand 
sammen Erik døde Inge Hestbæk pludselig lørdag den 14. februar 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeg mødte Inge første gang i 1985 ved DM i langdistance i Østersøskovene. Vi 
tog os af mellemtiderne, som kom ind via Hjemmeværnets radioer. Inge var 
kort forinden flyttet ind hos Erik i Nyråd. Heldigvis medbragte hun Pernille, og 
de begge blev naturligvis introduceret til vores sport. Meget hurtigt blev det 
klart for os alle, at O-63 var blevet tilført noget helt særligt. Inge var et 
menneske, som kunne karakteriseres med følgende ord: ildsjæl – positiv – 
super engageret – målbevidst – (det kan lade sig gøre) – utrættelig – initiativrig 
– organisator – sej – og selvfølgelig klubbens mor Inge. 
 
Hendes Tour de Force i klubben begyndte i 1987, da jeg lokkede hende og 
Bente til at være børne- og ungdomsledere, og det kom der heldigvis meget 
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godt ud af. I 1988 holdt hun sit indtog i bestyrelsen, hvor hun i 1991 var fadder 
til Svendborgsamarbejdet. Formandsposten overtog hun i 1993 og straks fik O-
63’eren fast en ”Formandens side”. I denne formandsperiode viste Inge for 
alvor sit store potentiale som en af stævnelederne ved DM klassisk og stafet i 
Klinteskoven 1996 - et DM som vi arrangerede sammen med HG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En veltilfreds holdkaptajn 
 
Derefter tog hun og Erik en velfortjent puster i form af jordrundrejse 1997-98. 
Straks efter hjemkomsten stod vi klar til igen at tilbyde hende udfordringer, og 
nu fulgte en lang aktiv periode som formand 1999-2000 og igen 2006-2009, 
arbejde med skoleorienteringsprojektet, det vellykkede rekrutteringsprojekt i 
2007 og sidst men ikke mindst som holdkaptajn og indpisker til 
divisionsmatcherne. Her tog hun uden at kny de lange damebaner, selvom 
knæene ikke var til løb længere. 
 
Tilbage står vi med mindet om dejligt sportsliv og kammeratligt samvær ved 
utallige stævner – påskeløb – sommer 3-dages – 5 dagars – 5 jours de France 
osv. Det er ikke til forstå, at det skulle slutte så brat og uventet. Inge var et 
mennsske, som levede livet fuldt ud og gav en masse, ikke bare til os, men til 
alle hun kom i berøring med. 
 
Æret være Inges minde 
 
Peter Bjørn 
 

 



16 

Bestyrelsen i O-63 
 
Formand: 
Bonnie Petersen, Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg 55373665 
bonnie.nyraad@gmail.com  
 
Kasserer: 
Lis Noes, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg 55375074 
 
Øvrige bestyrelse: 
Troels Lassen, Algade 95 B, 1. sal, 4760 Vordingborg 42361325 
Henrik Plenge Jensen, Stensby Mark 2, 4772 Langebæk 22177441 
Kim Jensen, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg 55375074 
Torben Hviid, Heibergsvej 63, 4760 Vordingborg 55361155 
Bente Skov-Jensen, P.C. Skovgårdsvej 6, 4760 Vordingborg 55375152 
 
Redaktører: 
Bonnie Petersen, Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg 55373665 
bonnie.nyraad@gmail.com  
Bente Skov-Jensen, P.C. Skovgårdsvej 6, 4760 Vordingborg 55375152 
skovjensenbente@gmail.com 
 
Trykning af O-63’eren: 
Carl-Aage Hansen, Nyråd Hovedgade 20, 4760 Vordingborg 55374829 
 
Klubbens hjemmeside:                                                            www.o-63.dk 
Bente Skov-Jensen webmaster@o-63.dk 
 

 

Redaktionen ønsker god påske 
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