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Divisionsmatch 
 
Den 17. april dystede O-63/NFR/Maribo med Lyngby OK, Amager OK og OK 
Skærmen. Trods vores klubsamarbejde kunne vi kun stille med 23 løbere. Der 
var flere gode præstationer, men da vi ikke kan besætte alle baner, kan vi ikke 
få nok point. Vi vandt knebent over Lyngby OK og tabte til de to andre klubber. 
 
Næste match finder sted den 21. august i Lille Hareskov og den 25. september 
løber vi op/ned rykning i Rude Skov. Vi håber på mange deltagere især til 
matchen i september, hvor vi har arrangeret klubweekend. 
 
 

Klubweekend 24-25 september 2016 
 
Til alle medlemmer af O-63, Maribo OK og Nykøbing F Roklub O-afd. 
I forbindelse med divisionsmatch søndag d. 25.9 i Rude Skov indbydes du/I til 
klubweekend. Vi har igen hos Akademisk Skytteforening fået lov at leje os ind på 
”Bjerget”, Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte. Se nærmere om stedet på 
www.akademiskskytteforening.dk 
 

 
 
Foreløbig tidsplan: 
Lørdag:  
kl. 14-15 ankomst og indkvartering 
kl. 15 Træningsløb v/Kim    
kl. 18.30 fællesspisning (egne drikkevarer medbringes) 
 

http://www.akademiskskytteforening.dk/
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Søndag: 
Kl. 7.30-8.30 morgenmad og madpakkesmøring  
Kl. 8.30-9.30 alle deltager i oprydning og rengøring af lejren. 
 
O-63 betaler for leje af ”Bjerget”. Du/I betaler forplejning - voksne 125 kr., 
ungdom u/18 år 50 kr. Indbetaling på reg. 1551 konto 4058690 med navn i 
tekst.  
 
Praktisk: 

 Hjælpere til madhold søges 

 Kagebagere og kaffebryggere søges  

 Tilmelding til klubweekend senest fredag d. 2.9.2014:mail til Kim og 

Lis: noes@nyraad.net eller telefon 5537 5074. Mobil 2148 3178 og 

6151 5074 (husk, at oplyse, hvad du vil hjælpe med) 

 
Medbring: 

 Lagen, hovedpude, sovepose/dyne, håndklæde, klud til rengøring 

 Drikkevarer til lørdag aften 

 Fornuftigt fodtøj og indesko 

 Løbetøj, SportIdent brik til søndag 

 

Vi håber, at se rigtig mange fra alle 3 klubber til en hyggelig klubweekend i 
Nordsjælland.  
 

O-hilsen 
 

Bestyrelsen i O-63 
 

 

    
 

 

O-63 ønsker: 

 

Hjertelig tillykke 

 til klubbens altmuligmand 

Villy Rasmussen, som 

fyldte 60 år den 25. juli. 

mailto:noes@nyraad.net
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Nattergaleløbet  
 

Referenten var på tværs  

så resultatet kom på vers: 

En dejlig junidag i sol, 

langt senere end hanens gol 

i skoven nær ved Vintersbølle 

langt væk fra hver en motorbølle 

da mødtes børn og mænd og kvinder, 

som alle ønsker at de finder 

det, der gør en kejser glad. 

Med ur og kort de render rundt 

(det siges at sku´ være sundt) 

Først skal de 13 fugle finde 

(i hvert fald hvis de godt vil vinde) 

Men det er ikke særlig let 

for tiden til det, den er slet. 

Dog Niels-Henrik finder alle 

Og helt uden dybt at falde.  

MEN det var blot den første tur 

Nu hver en fugl skal ha et bur 

for ellers bliver kejs´ren sur. 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI2faG_N7NAhUiJ5oKHaqeAqYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.infobilder.com%2Fbilde-sol-i23357.html&psig=AFQjCNFLWTdGakekDtDcqKH2ER7qwpYY2Q&ust=1467898612065153
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.skoven-i-skolen.dk/sites/default/files/migrated/GP_fotosyntese_385p.jpg&imgrefurl=http://www.skoven-i-skolen.dk/content/om-genplant-planeten&docid=1ncbT-Pbl1e4tM&tbnid=sujFe_8cbVzk0M:&w=385&h=341&hl=da&bih=747&biw=1536&ved=0ahUKEwjpppj0_t7NAhXsBZoKHQH1BfQQMwhFKCIwIg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjButSmgN_NAhUKJ5oKHfHBBPMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fopslagsvaerker.gyldendal.dk%2Fen%2FOpslagsvaerkerVirtuelle%2FDanskLexMellemtrin%2Ffortolke.aspx&bvm=bv.126130881,d.bGs&psig=AFQjCNFmqBoZ5II1FKzYhTYDRNq-3HEY0A&ust=1467900059669512
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZzd22gd_NAhVKG5oKHYFPDvEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.colourbox.dk%2Fvektor%2Ffuglebur-vektor-6538625&bvm=bv.126130881,d.bGs&psig=AFQjCNHpOIQaJECSLNz_cMMQdVuEAefHMw&ust=1467900434168879
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Endnu engang i sommersol  

i liflig duft af kaprifol 

der løbes langs med vandet, 

og det er tungt i sandet! 

Til alt held findes mangt et bur 

og kejs´ren ka’ nu ta´en lur. 

Hos Birgit og hos Willy, 

der bor så skønt i Stensby 

blev dagens mange gode minder  

delt af børn og mænd og kvinder. 

Med smukke sommerbrune kinder  

stod Karen der på sejrens tinder. 

Og førstepladsen - sikken gave! 

et nattergaleløb at lave. 

Og Troels og Bonnie de får tak 

for dagens løb faldt godt i hak 

Vi glæder os til næste år 

og allerede nu vi spår 

vi alle får en stor portion  

af sjov og glæde og motion. 

 

Referent Annette, der ved Bonnies hjælp (Orienteringsevne- blandt andet!) var 
heldig at få andenpladsen. 
 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXgJOCjd_NAhXEJSwKHYRFDt8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdenstoredanske.dk%2FNatur_og_milj%25C3%25B8%2FBotanik%2FKartebolleordenen_(Dipsacales)%2Fgedeblad&bvm=bv.126130881,d.bGs&psig=AFQjCNHqMex8_8mhq6Rr4IeGrGf6oqqVPg&ust=1467903546218535
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.artvalue.com%2Fauctionresult--kragh-ejnar-einar-r-1903-1981-badende-born-3039718.htm&bvm=bv.126130881,d.bGs&psig=AFQjCNFC8Eu5y4jbWNwc05oW5bOEACqvhA&ust=1467904297779219
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.com%2Fillustration%2Fbroiling.html&bvm=bv.126130881,d.bGs&psig=AFQjCNFPAM_EsWo583jIAZ8r8--PFSIJHQ&ust=1467904651529003
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiu_jNld_NAhXObZoKHUSeA_4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.danmarkguide.dk%2FClipart-Stor-samling-af-gratis-clipart-Gif-tegninger-clipart.166.0.html&bvm=bv.126130881,d.bGs&psig=AFQjCNEwKhmCLiCfuc-C4YOd9ykg_LPKDA&ust=1467905782441432
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Spænding før starten 

 
I alt 15 løbere var på nattergalejagt. Vinder blev Karen, som vanen tro skal 
arrangere næste års løb. Nr. 2 blev Annette med ret/pligt til at skrive til bladet. 
Gemalen Per fulgte efter på 3. pladsen. 
 

Find Vej dagen 2016 
 
Den landsdækkende Find Vej dag fandt sted den 30. april. O-63 deltog igen i år 
med et arrangement på Oringe-Trellemarken. En anden vigtig begivenhed fandt 
som omtalt andetsteds i dette blad også sted på denne dato. Det betød, at nogle 
af vore medlemmer ikke kunne deltage i Find Vej dagen. Heldigvis var der andre 
friske O-63’ere, som sørgede for et vellykket og velbesøgt arrangement. 
 
Hensigten med vores deltagelse er at vise vores sport frem og ad den vej 
eventuelt at rekruttere nye medlemmer. Derfor havde bestyrelsen besluttet at 
følge op på projektet med fem efterfølgende træningsløb, som alle fandt sted på 
lørdage samme tid som Find Vej løbet. Tre af løbene foregik på Oringe og to i 
Vintersbølle Skov. Anders Christensen har været nøgleperson med stor hjælp af 
Torben Hviid og flere andre skiftende medlemmer. Der skal lyde en stor tak til 
Anders og hans hjælpere. 
 
Der har været god opbakning til løbene med flere gengangere. Forhåbentlig 
resulterer det i nogle nye medlemmer til klubben. Bestyrelsen har besluttet, at vi 
også efter sommerferien vil arrangere træningsløb efter samme koncept. 
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Tusind tak for opmærksomheden og gaven til vores bryllup den 30. april 2016.  
Vi holdt festen på Ulvshale og havde lejet den fine feriekoloni mellem skov og 
strand. Vejret var med os og den løbende del af gæsterne blev naturligvis ikke 
snydt for et bryllupsløb. Selvfølgelig på et nyt (halvfærdigt) kort over 
Ulvshaleskoven. Banen var 6,4 km og blev vundet på 34 min. Så det er et hurtigt, 
men også rigtig svært terræn, der venter jer til det ene af vinterens VTR løb. 
 

 
 

Kærlig hilsen Pernille og Troels. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her ses et udsnit af det nye 
kort over Ulvshaleskoven, 
som illustrerer 
sværhedsgraden. I får 
mulighed for at løbe 
i det svære terræn til VTR lø-
bet i det nye år, hvor O-63 er 
arrangør. 
 
Forhåbentlig vil det 
jomfruelige terræn lokke rigtig 
mange løbere til Møn. 

 Kære O-63 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinktGJnd_NAhWhF5oKHRs0BOsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.manteufel.dk%2Fslaet-hjem-af-penis.html&bvm=bv.126130881,d.bGs&psig=AFQjCNE966dwWNJpRTF9ZujKaVXmVrkjug&ust=1467907732982652
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Dato Klub Skov Bemærk Tilmeld 

13/8 O-63 Klinteskoven Vandretur Kl. 10 

21/8 Ballerup OK Lille Hareskov Div.match  12/8 

3-4/9 OK Pan Århus Ørnbjerg Mølle Midgårdsormen 28/8 

3/9 OK Pan Århus Mols Bjerge DM Mellem 19/8 

10/9 OK Øst Birkerød Gribskov Nord og 
Harager Hegn 

DM Stafet 26/8 

11/9 Allerød OK Gribskov Nord og 
Harager Hegn 

DM Lang 26/8 

17/9 Maribo OK Holmeskoven Træningsløb  

25/9 Søllerød OK Rude Skov Div.match op/ned 16/9 

16/10 OK Skærmen Store Hareskov Kredsløb 7/10 

23/10 DSR O-sektion Ravnsholt Skov Kredsløb 17/10 

 

Bestyrelsen i O-63 
 
Formand: 
Troels Lassen, Algade 95 B, 1. sal, 4760 Vordingborg 42361325 
Kasserer: 
Lis Noes, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg 55375074 
 
Øvrige bestyrelse: 
Henrik Plenge Jensen, Stensby Mark 2, 4772 Langebæk 22177441 
Kim Jensen, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg 55375074 
Torben Hviid, Heibergsvej 63, 4760 Vordingborg 30952977 
Bente Skov-Jensen, P.C. Skovgårdsvej 6, 4760 Vordingborg 55375152 
Carina Bollesen, Nyrådsvej 10, 4760 Vordingborg 28960381 
Bonnie Petersen, Kidhavevej 6, 4760 Vordingborg 55373665 
 
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 

mailto:bonnie.nyraad@gmail.com

