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Årets juleløb 2017. 
 
Overnissen alias Peter Bjørn havde indkaldt til juleløb, hvor det var opgaven for de frem-
mødte at hjælpe med at finde de effekter, som julemandens nisser havde mistet på deres 
færden rundt i byen. 
Vi var blevet tilsagt at møde op i den gamle købmandsgård, beliggende over for den gamle 
slotsruin.  
 
Der mødte i alt 9 af klubbens løbere op for at hjælpe overnissen. Vi fik en grundig og 
udførlig instruktion af overnissen. Opgaven bestod i at finde nogle effekter, som nisse-
børnene havde mistet på deres vej rundt i byen.   
Vi fik udleveret et kort, som angav, hvor de små nisser havde været, men da hverken 
overnissen eller nissebørnene kunne læse kort, var der kun en ting at gøre, invitere byens 
skrappe orienteringsløbere til at finde rundt i byen. 
 
Det viser sig, at det kort, som er til rådighed for os, er et såkaldt ”skyggekort”. Kortet viser 
kun ujævnheder i terrænet, det var lidt af en udfordring. Udfordringerne blev løst til over-
nissens store tilfredshed, men vi gæve o-løbere undrede os meget over den store fortviv-
lelse fra overnissen, da det viste sig, at det kun var på 3 af de udpegede punkter, der lå 
mistede genstande ved. 
Men vi fik en rigtig god oplevelse i gennem den julepyntede by, og umiddelbart var løbs 
udfordringerne ikke uoverkommelige. Alle havde en hæderlig løbstid, bortset fra Niels-
Henrik, som måtte bruge mere end 1 time, men ”respekt” han var jo også alderspræsident 
i feltet. 
 
Løbet blev vundet af Torben og Morten, som brugte 42 min, men fik lidt strafpoint, da de 
løb som hold. Så den reelle vinder blev Steven, som løb i tiden 46 min, meget flot klaret, 
da han ikke har ret meget lokalkendskab til Vordingborg. Tillykke til ham.  
Næste års banelægger blev ikke som sædvanlig løbsvinderen, men efter overnissens be-
regninger kunne det kun være Niels-Henrik, da han ud fra tid og manglende poster må 
være den rette, da han fik rekognosceret mange gode steder i byen til næste års juleløb. 
 
Efter løbet var der inviteret til julehygge. Vi var i alt 14, der nød glögg, og æbleskiver, med 
efterfølgende kaffe og slikskål hos overnissen og hans søde nissekone. De skal begge have 
en stor tak for et godt traktement. 
 
 
Der var sponseret præmier fra Niels-Henrik, som blev tildelt følgende:  
Pia for at køre så langt for at hjælpe overnissen 
Steven for at gennemføre, som mest uerfaren og med mindst by kendskab. 
 

Billeder på kortet var de forsvundne genstande som blev fundet ved den nærliggende 
post. 
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Referat af generalforsamling den 28. januar 2018 
 
1. Valg af dirigent: valgt blev Peter Bjørn Jensen 
 
2. Valg af referent: valgt blev Karen Visbech 
 
3. Formandens beretning: se nedenfor 
 
4. Kassereren fremlægger årets regnskab til godkendelse: 
Overskud på godt 17.000,-. Se bilag for yderligere information. 
 
5. Fastsættelse af kontingent: uændret kontingent næste sæson. 
 
6. Behandling af indkomne forslag: ingen forslag 
 
7. Valg til bestyrelse: 
genvalg til Troels Lassen, Henrik Plenge Jensen, Lis Noes, Kim Jensen, Bonnie Petersen, 
Bente Skov-Jensen og Torben Hviid. Nyvalg til Niels-Henrik Holscher. Carina Bollesen 
trådte ud af bestyrelsen. 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant: genvalg af Peter Hofman-Bang (revisor) og Birgit 
Madsen (revisorsuppleant) 
 
9. Eventuelt: 
Vilde Vulkaner børnefestival 4.-5.7 2018: forslag om en sprintbane på festivalområdet. 
Klubben stiller med mandskab til tidtagning og instruktion. Debat om pant, når børnene 
låner SI-brikkerne. 
Niels-Henrik Holscher stillede forslag om revidering/gentegning af gammelt Nyrådkort 
samt tilbud om kontakt til lodsejere. Bestyrelsen tager dette op ved et kommende 
møde. 
 

Formandens beretning 
 
2017 var et lige så aktivt år som året før; men på en lidt anden måde. Vi har haft færre 
løbere i skoven end tidligere år, målt på starter, men vi har været mere synlige i kommu-
nen, end vi plejer; især gennem vores skolegårdskort-projekt. 
 
Divisionsturnering: Årets divisionsturnering bød på en blandet omgang rent resultatmæs-
sigt. Vi havde en målsætning om at løbe om oprykning for at vende tilbage til 5. division. 
Den nåede vi kun delvist.  
Det begyndte ellers godt med en 2. plads i årets første divisionsmatch med førstepladser 
på H1, H2, H4, H5, H8, D2 og D8. Ved årets anden divisionsmatch i september var O-63-

holdet noget afbudsramt, så på trods af de fremmødtes rigtigt gode resultater med ba-
nevindere på H2, H4, H5, D1, D2, D3 og D5, måtte vi tage til takke med en 3. plads. 
Det rakte dog til deltagelse i årets oprykningsmatch 3 uger senere, da vores samlede po-
intscore var markant bedre end OK S.G. (56-30, 37-41). Vi var dog igen afbudsramt, så 
selvom flere O-63-løbere levede op til, hvad vi vel, med resultaterne fra årets tidligere 
divisionsmatcher i baghovedet, godt kan kalde, favoritværdighed, hvilket resulterede i 
sejre i H3, H4, H8, D2 og D3, måtte vi se os slået af alle de andre og kan se frem til endnu 
et år i 6. division.  
Afslutningsvis kan vi konstatere, at vi hver gang vinder H4 (H60-65) og D2 (D40-45). For-
manden kender navnene på de dygtige O-63’ere. 
  
Træningsløb: I efteråret havde vi 2 træningsløb, som var 7/10 i Faksinge og 28/10 i Klin-
teskoven. I Faksinge havde Anders lagt baner og på bedste vis udfordret de fremmødte 
løbere. Desværre var det ikke så mange, hvilket nok skal tilskrives vejret, som bidrog til 
udfordringerne ved at lave stier og skråninger om til pløre. Flere deltagere har efterføl-
gende udtalt, at de aldrig har været så våde… 
I Klinteskoven havde Peter lavet træningen således, at man kunne løbe banen på et al-
mindeligt kort, eller man kunne vælge at løbe på et kurvekort. En træningsform, der fun-
gerede rigtigt godt i den storkuperede og åbne skov.  
 
VTR-løb: Vi har hverken haft noget VTR-løb i efteråret eller her i januar-februar, hvilket 
hænger sammen med, at Maribo OK fejrer deres jubilæumsår med et løb den 25/2, hvil-
ket meget passende indgår i VTR-kalenderen.  O-63 skal i år arrangere VTR-afslutningslø-
bet 11/3 i Vintersbølle med efterfølgende præmieoverrækkelse på Vintersbølle skole. 
 
Skolegårds-projekt: I 2017 tegnede og udgav vi 4 skolegårdskort over hhv. Marienberg 
skole, Svend Gønge-skolen i Lundby, Stensved skole og Præstø skole. Marienberg skole 
havde på eget initiativ købt en af DOF’s Find-Vej-I-Skolen-Pakker, hvorfor kortet var fær-
digt allerede i foråret. Det blev indviet af borgmesteren foran den fremmødte Vording-
borgske verdenspresse og indgik 14 dage senere som en del af årets nattergaleløb, som i 
øvrigt er nydeligt beskrevet i klubbladet. 
Skolepakkerne er en af DOF’s mere geniale ideer og indeholder 1 skolegårdskort med 3 
års revision, 40 opsatte postskilte på skolens område og nyudviklet undervisningsmateri-
ale beregnet til mellemtrinnet. 
De andre skoler, jeg nævnte, har købt deres skolepakker som en del af et flerårigt DGI-
projekt, der hedder Krop og Kompetencer, hvilket i praksis bare betyder, at det er DGI, og 
ikke skolen selv, der betaler for vores arbejde. I forhold til vores aftale med DOF og DGI 
er vi nu næsten færdige, idet vi kun mangler at tegne Mern skole og opsætte skilte der; 
så må vi se, om det kommer til at øge interessen for O-løb i kommunen… 
 
Find-Vej-Dag: I 2017 deltog vi ikke i den officielle Find-Vej-Dag, men vi håber på at kunne 
være med i år; om ikke andet laver vi træningsløb den dag. Det er den 5/5. 

 



VTR finale 2018 banelægning og snestorm 
 
De sidste 4-5 år har jeg meldt mig til at lave VTR baner. Jeg synes det er sjov og god terapi 
for mig at nørde med banerne og få dem så teknisk gode som muligt. Således også i år, 
hvor VTR finalen var henlagt til Faksinge. 
Jeg meldte mig til opgaven, selvom jeg egentlig synes Faksinge var alt for lille en skov til 
dette. Strækkene vil ligne hinanden meget, og posterne stå tæt og måske give flere fejlklip 
og lidt monotone oplevelser på de lange baner, fordi løberne har været de samme steder 
før. Anyway, jeg fik lavet nogle fine baner og forhørte mig om brug af en græsplæne syd 
for Bosei. Da der kom lidt gang i dialogen, viste det sig, at der både fandtes en udlagt 
stillezone og skulle tages hensyn til en havørn. Det vurderede jeg oveni i de allerede krøl-
lede baner ville blive FOR kedeligt for løberne på de lange baner. 
Jeg foreslog Vintersbølle som alternativ, hvor det er nemt at bruge samlingssalen til kaf-
febord og præmieoverrækkelse, og løberne kan få et bad i hallen. Skoven har dog des-
værre fået så mange tæsk i de senere år, at jeg knapt kan kende nogle af stederne.. suk. 
Jeg besluttede dog, at det måtte kunne lade sig gøre at køre banerne uden om de værste 
områder og besluttede, at nogle områder simpelthen ikke skulle bruges overhovedet! Og, 
at jeg lige måtte give kortet en lynrevision. 
Det gav en langt mere positiv banelægningsoplevelse at ville forkæle løberne med de 
gode områder i stedet for at ærgre sig over de dårlige områder. De værste områder blev 
undgået eller sprunget over med et langt vejvalgsstræk. Starten lagde jeg et sjældent 
brugt sted ved fodboldbanen tæt på skoven – et svært sted at blive kastet ind i skoven 
med spændende kurvebillede. Dette muliggjorde (for de svære baner) en lidt alternativ 
sløjfe i den kuperede nordlige del af skoven, et letløbt stræk udover engene og derfra 
enten et meget langt vejvalgsstræk med tre muligheder, eller et kortere og mere teknisk 
stræk for de korte baner. 

 
Hvilken vej vil du vælge til post 4? (Sort Lang bane)  

For både de første poster og de afsluttende har ingen baner helt det samme forløb, men 
mange fælles poster. Tidligere VTR baner i bl.a. Klinteskoven har vist mig, at de ikke kon-
centrerede løbere ofte falder i med at følge efter andre i starten og mod slutningen. Så 
det slipper de heller ikke for i år. 
Dagen oprandt for at sætte manilamærker i skoven. Med to små børn er der ikke så 
mange skud i bøssen, så da det begyndte at vælte ned med sne og blæse ret kraftigt var 
scenen sat. Alt medbragt løbetøj og handsker, buff og hue blev monteret og bevæbnet 
med mærker, piberensere, rød tusch og et print af alle poster racede jeg afsted i højt 
tempo, så jeg kunne komme hurtigt hjem igen. 
 

 
 
 



Allerede på de to første poster skulle der rettes en del i tæthedsbilledet, hurtigt sydpå ad 
skovvejen mod de sydligste poster. Rydning ved vejen til Blegen, udtynding i bevoksning 
tjek, what! Indhegning ved Valdemarsstenen væk, drejede mod øst efter den nye indheg-
ning, sneen væltede ned og blæste lige i mit hoved, så øjenbryn og vipper var helt fyldte. 
Prøvede at løbe på gamle erindringer, men hvor er her dog tæt. Flyttede et par poster og 
nåede op mod FDF hytten, en ny indhegning ved vandet, fjernet en indhegning nord for 
hytten, tegnede de nye hegninger, hvor de gamle grantykninger var. Ved Blegen sneg jeg 
mig over hegnet og ville ramme lågen mod NV. Fik en grim sok, nej, hvor var det vand 
koldt!!! Mærkelig låge midt i en mose - ingen bruger den! Op med mærket på stenen i 
slugten. Fumlede igen med mærker, vanter og tusch. Klar til at løbe videre, hov det var 
da det forkerte mærke jeg satte op. Rundt om hospitalet og ud på engen for at sætte den 
vestlige post ved søen. Virkelig strid blæst med snefygning, fint rundt inde i skoven over 
til beværterhuset, hmm meget brombær rundtomkring. Lækre poster i kurverne nord for 
huset. Det her område er stadig virkelig godt! Ud på engen nord for åen. Køerne var helt 
hvide i pelsen og kiggede forundret på mig. 
 

 
 
Nu begyndte kulden at kunne mærkes, hvor strømper og tights ikke helt nåede sammen, 
og tæerne var også lidt kolde efter turen i mosen ved Blegen. Kom så de sidste mærker. 
På skrænten over mod start gik der hul i mit kort, det var også blevet meget vådt, da jeg 

jo ikke kunne have det i plastlommen, når jeg hele tiden skulle rette noget. Post på grøfte 
Y, tjek, hov gammel fast post? Står de her endnu? Punkthøj, tjek. Så startede et større 
mysterium med at hitte rede i de sten korttegneren havde tegnet på. Det endte med jeg 
måtte slette flere og rykke nogen. Brr… Gad vide om jeg kan læse dette på kortet, når jeg 
er hjemme. Hen med posten på udløberen og videre mod startpunktet. Hov, hvor er nu 
mine mærker, posen er tom. Tilbage igen – finde hvide manillamærker i sneen, håbløst. 
Vender mig til sidst om, og de falder ned foran mig. De må have ligget på nogle grene. 
Mangler kun de allersidste i slugterne. Ryger på rumpen på vej ned i den store slugt. Op 
på Bakkebøllestien og trykke på så varmen kommer tilbage i fødderne. Hvilket den ikke 
gør.. 
Hjemme hos moar efter 2:15 time og 45 poster må vi finde hårtørreren frem for at få 
snørebåndene op, et fodbad bliver på mit ønske arrangeret. Ej, det gør så sindssygt ondt. 
Ai ai.. Kortet kommer på radiatoren og tørrer hurtigt op til noget man have løbet o-løb 
for at vide, hvad er. Udenfor fortsatte sneen med at vælte ned..! 
Hjemme igen retter jeg kortet til i Ocad og justerer et par poster. Dropper den gule banes 
tur omkring Blegen, det bliver nok for barskt for dem, hvis der stadig er sne og meget 
vådt. 
Jeg er spændt på at høre løbernes dom over banerne og Vintersbølles terræn. Jeg tror 
ikke de opdager, den er så skramlet og at de faktisk bliver udfordret teknisk. 
 
Troels Christiansen 
 
 

VTR finalen den 11. marts 2018 

 
I år var det så O-63’s tur til at være vært for finaleløbet. Torben blev stævneleder og var 
hurtig til at organisere forberedelserne. Klubbens medlemmer er altid villige hjælpere til 
vores arrangementer. Som det fremgår af ovenstående artikel, havde Troels meldt sig 
som banelægger. Carl-Aage trykte kortene, Henrik og Kim stod for IT opsætning af løbet. 
Bente var ansvarlig for forplejningen med hjælperne Birgit Hage, Villy, Birgit Madsen, Laila 
og Bonnie. 
 
I dagene op til løbet var vi noget spændte på, om vi pga. sneen blev nødt til at aflyse. 
Heldigvis kunne vi godt gennemføre det, og der var heldigvis også mange deltagere, som 
trodsede Kong Vinter og stillede op til løb på de spændende baner, som Troels havde lagt 
i Vintersbølle Skov. Stævnecenteret var på Vintersbølle Skole. 
 
Per Steen tog som parkeringsvagt imod de mange biler. Karen og Henrik stod for indskriv-
ningen til løbet, og Troels Lassen var ansvarlig for starten, som blev sat op dagen før med 
hjælp af Lis. I køkkenet regerede forplejningsholdet. 
 



 
Her var kun piberenseren, der binder manilamærket, synlig 

    

 
 

 
 

 
 
 

     
 
Løberne var meget tilfredse efter løbet og roste banerne. Det var tungt og vådt at løbe. 
Så var det jo godt at kunne nyde flæskestegsburgere, øl og sodavand samt kaffe og kage 
bagefter. Som afslutning overrakte Troels Lassen og Peter Bjørn præmier til de tapre vin-
dere af de mange forskellige klasser. De voksne fik rødvin og børnene fik slik. 
 
Kun få medlemmer af O-63 har deltaget i VTR-løbene og kvalificeret sig til finaleløbet. Det 
er Niels-Henrik Holscher, Peter Bjørn Jensen, Steven Lambert og Morten Nissen. Niels-
Henrik blev nr. 2 i Blå mini >60 år og Steven blev nr. 3 i Sort kort <60 år. Peter valgte at 
lade være med at klippe sidsteposten. 
 

Postudsætterholdet 
Torben, Anders, 
Carl-Aage havde al-
lerede dagen før sat 
stænger og skærme 
ud, så på selve da-
gen var det blot en-
hederne, der skulle 
sættes ud. Det viste 
sig at være en klog 
beslutning, for det 
var da ikke helt 
nemt at spotte ma-
nilamærkerne. 
 

Villy og Birgit har 
det store overblik i 
køkkenet, hvor der 
gøres klar til serve-
ring af flæskestegs-
burgere og kage-
bord til de mange 
trætte og sultne lø-
bere. Det var popu-
lært og nemt at gå 
til for vært og gæst. 

 



 
Man giver da alt, hvad man har! 

På gensyn til VTR 2018/2019.               Bente Skov-Jensen 
 

Divisionsturneringen 
I år deltager vi i turneringen i 6. division som O-63/Maribo. Holdsætter Kim Jensen har 
sendt følgende appel til medlemmerne: 
 
Kære løbere i O-63 og Maribo 
  
Nu er foråret endelig kommet efter en lang vinter og det bliver 20 grader i næste uge. Så 
nu er det snart tid til at få fundet løbeskoene frem og løbe divisionsmatch i 6 div. 
Næste løb er på Amager, og foregår i Kongelunden den 6 maj. 
  
Jeg ser frem til at man tilmelder sig senest 24 april, så vi har tid til at jagte tvivlerne og 
dermed sætte det optimale hold inden tilmeldingsfristen udløber. Og husk vi har brug for 
alle, jo flere i klasserne jo større muligheder for gode points. 
Nybegyndere kan også komme på holdet - gående eller løbende, det betyder ikke så me-
get, bare man deltager. 
  
Tilmeld jer selv på O service eller mail/ring til mig.  (Vores klub hedder nu O-63/Maribo 
da klubben i Nyk. F. er ophørt)  

Mail kim@nyraad.net   Telefon 55 37 50 74   Mobil 61 51 50 74 

De næste matcher finder sted: 
Divisionsmatch 3.-6. division 2. runde søndag den 23. september 
Divisionsmatch 3.-6- division Op/Ned søndag den 4. november  
 

Nattergaleløbet 2018 

 
 
Nattergaleløb – ikke det rene pip!  
 
Sidste års vinder Anders Christensen er banelægger. 

 
Fanø...Jubii …. 
 
De jyske påskeløb har gennem de sidste snart 20 år for mig været årets o-løbs højdepunkt. 
En uges ferie fra Palmesøndag til Påskedag forskellige steder i Jylland, har givet et dejligt 
bræk i hverdagen og en god start på foråret. På den måde har jeg fået set, det meste af 
den vestlige landsdel, hvor dagene op til selve løbene er blevet brugt i den skønne og til 
tider barske jyske natur og set de seværdigheder, som ligger i området. 
 
I år var det så igen Fanø – Danmarks vel nok sværeste o-løbsterræn når det gælder klitter 
og fyrrekrat. Fanø bliver brugt hvert 10 år, så jeg var der også i 2008 en våd og kold affære 
– kan huske Ulrik var ude og svømme – så det kunne kun blive bedre i år.... troede jeg. 
 
Erik og jeg var taget derover Palmesøndag og flyttet ind i et godt slidt sommerhus i Søn-
derho i regn og tåge. Vejrudsigten var ikke lovende og skiftede fra dag til dag regn, frost 
og sne. Og sneen kom onsdag 15-20 cm tung tøsne, så torsdagens første løb i Havside 
Bjerge blev i blæsende snestorm startende i høje klitter med store vådområder. Netop 
vådområderne blev det svære punkt, idet vinterens store mængder vand havde gjort dem 
endnu større. En enkelt post blev der brugt ekstra 15 min på. Afslutningen var så i skov 
og fyrrekrat også her en enkelt med ekstra 15 min - puha nr. 29 ud af 60. 
 

 

Kom til Nattergaleløb 
lørdag den 16. juni. 
Yderligere oplysninger om lø-
bet følger senere. Men reser-
ver allerede nu dagen til løb og 
efterfølgende hyggeaften. 

mailto:kim@nyraad.net


Fredag blev en super dag med høj sol. Løbet gik rigtigt godt, kun et par enkelte - er det nu 
den eller den lavning jeg står i - og masser af fyrrekrat. Det blev til en 5. plads, så nu samlet 
nr. 12. Derfor var spændingen og optimismen i top til lørdagens jagtstart, men men ekstra 
15 min på 1. posten fik den til at blegne. Der kom dog lidt mere gang i den, men et uhyre 
svært terræn i Pælebjerg og Paradisdalen. Specielt 2 stræk over 5-6 og 12-13, hver på 5-
600 m ”in the middle of nowhere” 5-6 brugte jeg ekstra 6 min så rimeligt og på 12-13 var 
jeg ved at lære det – eller måske så træt, at jeg måtte til kigge lidt mere på kort og kompas. 
Drømmen om en top-10 placering var ude efter 1. posten. På 4. sidsteposten mødte jeg 
Gunnar G.S. Han var startet 15 min før mig, så jeg var ikke den eneste, der synes, det var 
svært. I mål viste det sig så, at jeg var kravlet op på 9. plads, så godt tilfreds trods stra-
badserne. 

 
Alt i alt må man sige, at banelæggerne havde skruet helt op for sværhedsgraden og sam-
menlagt med vinterens store vandmængde med de lidt mere flydende vådområder, var 
det svært og med enkelte bingoposter tillige lidt tilfældigt. 
Og så alligevel - når man er kommet igennem og har fået pusten, så er det jo bare så fedt, 
og jeg glæder mig allerede til næste år, når vi skal i ulveland. 
 
O-hilsner John Knudsen (forholdsvis ny O-63’er) 

Kalenderen med de kommende udfordringer 
 

Dato Klub Skov Aktivitet/Start Tilmeld 

21/4 O-63 Store Fredskov Ellehammerhuse 14-14.30 

22/4 Allerød OK Jægerspris Skov DM Ultralang 6/4 

5/5 O-63 Oringe/Trellemark P-plads Oringe 14-15 

6/5 AMOK Kongelunden Divisionsmatch 27/4 

13/5 DSR Danstrup Hegn Stifinderløb 5/5 

26/5 FIF Hillerød Hillerød DM Sprint 12/5 

27/5 FIF Hillerød Hillerød DM Sprint Stafet 12/5 

27/5 O-63 Stege-Udby P-plads syd i skov 9.30-10 

2/6 HG/Køge Næstved By Sjællandssprint 
1+2 

25/5 

3/6 HG/Køge Køge/Hastrup Sjællandssprint 3 25/5 

3/6 Køge Køge/Hastrup SM Sprint 25/5 

9/6 FIF Hillerød St. Dyrehave SM Stafet 1/6 

10/6 FIF Hillerød St. Dyrehave SM Lang 1/6 

16/6 O-63  Nattergaleløb  

29/6 Vestjysk Holstebro By Sprint 24/6 

30/6 Vestjysk  
2-dages 

H. øvelsesterræn 
Vestre Plantage 

Lang 24/6 

1/7 Vestjysk  
2-dages 

H. øvelsesterræn 
Vestre Plantage 

Lang 24/6 

7-13/7 WMOC Nordsjælland  1/6 

14-15/7 OK HTF Stensbæk Vikingedyst 9/7 

17-19/7 Læsø 3-dages Læsø  3/7 

25/8 Gorm/Jelling Højgård Skov DM Mellem  

26/8 Gorm/Jelling Hastrup Plantage Midgårdsormen  

23/9 2. runde  Divisionsmatch  

4/11 Op/ned  Divisionsmatch  

 


