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Klubmesterskabet 2018 
 
Endnu en gang valgte klubben at afvikle klubmesterskabet i forbindelse med et af VTR 
løbene. Det blev HG’s løb i Fruens Plantage den 11. november, så var der ikke så langt at 
køre. Bestyrelsen havde besluttet, at der skulle dystes i følgende kategorier og baner: 
 
Damer under 60 løber sort kort (svær bane 4 -5 km) 
Damer over 60 løber blå mini (3 - 4 km) 
Herrer under 60 løber sort mellem (svær bane 6 - 7 km) 
Herrer over 60 løber blå mini (3 - 4 km) 
Børn/unge løber begynder eller let bane (3 - 4 km) efter vurdering 
 
Trods en flot efterårsdag var der ikke mange, der stillede op – 7 ja syv! Carl-Aage Hansen, 
Peter Bjørn Jensen og Niels-Henrik Holscher dystede på blå mini H>60, John Knudsen, 
Steven Lambert og Johan Söderlund prøvede kræfter på H<60 sort mellem, mens Bente 
Skov-Jensen som eneste dame stillede op på D>60 blå mini. 
 

 
 
Altså skulle jeg bare gennemføre løbet for at sikre mig klubmesterskabet. Sådan gik det 
ikke. Fruen var noget sindsforvirret og læste en post forkert – posten var der ikke!! Nej 
den var ikke der, hvor jeg kiggede efter den, men den stod på sin plads nedenfor højen. 
Jeg havde læst højdekurven som postcirkelen og havde i øvrigt ikke set på postdefinitio-
nen. Bedre gik det for Carl-Aage, som vandt sin kategori og for John, som dystede med de 
”unge” og vandt over dem. Pokalerne blev overrakt til generalforsamlingen. 

Bente 

Juleløb 2018 
 
Juleløbet 2018 blev indvarslet i starten af december, da overnissen Niels inviterede til løb 
med start fra den gamle købmandsgård i Vordingborg – overfor Gåsetårnet ved de store 
voldgrave. Så ku’ det ikke være mere vordingborgsk! 
 

 
 
Da vi var ankommet – 13 løbere i alt – blev vi instrueret om løbsreglerne. Vi havde en 
time til at nå i mål, og opgaven bestod i at finde steder i den gamle købstad, som er med 
i folderen ”Find Vej i Vordingborg”. Det var jo ikke så svært, tænkte vi, men det var nu 
ikke så ligetil! 
 
For hvordan finder man et stykke bindingsværk, en hegnsstolpe, en del af en gravsten 
eller en bygningsdetalje, når det er blevet mørkt og lommelygten driller? 
 
Til hver af de 15 poster svarer et bogstav, som fremgår af et foto af posten. Så, når du har 
genkendt det rigtige foto af en bestemt post, har du et bogstav, der skal pusles sammen 
til en løsning. 
 
Så tænkte en og anden lokalkendt nisseløber måske, at den rebus godt kunne løses fra en 
bænk ved Gåsetårnet – men den gik ikke!  For den snu overnisse havde anbragt fysiske 



poster (skærme) på nogle af stederne, men ikke på andre. Så du måtte rundt til alle 
posterne for at finde ud af, om der var en skærm eller ej! 
 
Det løste Gunnar Grue-Sørensen i den bedste tid. Så Gunnar vandt. Jeg blev nr. 2 og vandt 
retten til at skrive dette lille stykke ☺ 
 
Det vinterlige aftenmørke var skyld i utilsigtet dramatik, da overnissen faldt over en 
flisekant på vej ud med posterne. Det kostede blå mærker, men gik ikke ud over humøret! 
 
Efter løbet var der mødt yderligere klubmedlemmer op til klubhygge med gløgg og 
æbleskiver i den gamle købmandsgård. Det var rigtig julehyggeligt, og vi spiste næsten 
overnissen ud af huset (kun næsten). 
 
Og Find Vej løsningen? Nej, du får ikke svaret, for du skal selv ud at prøve Find Vej – løbet 
i Vordingborg, hvis du ikke allerede har gjort det! Men du kan se billeder af de 15 poster 
– fotograferet i dagslys! Måske kender du nogle af dem: 
 

 
 
For resten: Tredjepladsen gik til Kim Jensen, som vandt retten til at lave juleløbet 2019. 
Jeg glæder mig allerede! 
 
Torben Hviid 
 
 

Referat af generalforsamling 17.02.2019 
26 deltagere 
 
1. Valg af dirigent 
Peter Hofman-Bang blev valgt – Peter konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og med dagsorden ifølge vedtægterne.  
Generalforsamlingen godkendte derfor sin lovlighed enstemmigt. 
 
Torben valgt til referent. 
 
2. Formandens beretning 
Vedlagt. (Se nedenfor) 
Debat: Niels Henrik Holscher sagde, at klubben i 2018 havde deltaget i ”Kend din Skov” 
arrangement i Vintersbølle Skov – med ca. 25 deltagere. Lis nævnte, at klubbladet er ud-
kommet 2 gange – med flotte numre. 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 
3. Kassererens beretning 
Lis gennemgik regnskabet.  
Indtægter: Ingen rentetilskrivning. Kontingenter 13.250 inkl. efterbetalte. 
Kun lidt kortsalg; tilskud fra kommunen takket være børn i klubben. VTR-finalen gav 
3.075 kr. i overskud+ restbeholdning i naturalier til Nattergaleløbet. Stadig restbehold-
ning af klubtøj. Samlet indtægt 29.867 kr. 
Udgifter: Kontingentindtægt modsvarer nogenlunde DOF afgift. 
Mødeudgift GF sidste år. Ny bestyrelsesvedtagelse: Bestyrelsesmødevært kompenseres 
med 100 kr. pr. møde.  
Alt i alt: 1.666 kr. i overskud når efterbetalinger medregnes. Kassebeholdning uændret. 
Solid økonomi, derfor også traktement til Generalforsamling. 
Bestyrelsesbeslutning om indkøb af 2 løbs-PC’er + printer + ny batterier til SI enheder. 
Ældste enheder er indkøbt i 2007. 
Debat: Per Steen spurgte til tilgodehavender. Lis oplyste, at det var kontingent- og løbs-
restancer. Carl-Aage foreslog, at bestyrelsen søger fondsstøtte til indkøb af PC mv. Per 
S. nævnte, at kommunal § 18 støtte kunne være en mulighed. 
Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 200 kr. / 350 kr. / 700 kr. Dette blev vedtaget 
enstemmigt. 
 
5. Indkomne forslag 
Ingen forslag indkommet. 
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6. Valg af bestyrelse 
Bestyrelsen består pt. af: 
 Formand Troels Lassen, kasserer Lis Noes, Bente Skov-Jensen, Bonnie Petersen, Henrik 
Plenge, Kim Jensen, Niels-Henrik Holscher og Torben Hviid  - alle på valg - alle villige til 
genvalg. 
Troels opfordrede hele kredsen til at byde ind med nye kandidater. Alle blev genvalgt. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Suppleant: Carl-Aage Hansen blev valgt. 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor er i øjeblikket Peter Hofman-Bang. Peter blev genvalgt. 
Birgit Madsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
8. Eventuelt 
Pia spurgte om Nattergaleløb 2019 kunne være på Vestlolland. Flere talte for – og ingen 
imod. Torben nævnte, at vi gerne vil have MOK’s træningsløb i vores løbskalender. Pia 
svarede, at der kun laves få løb. Men dog et løb 3. marts – vi er velkomne. 
 
Efter dette punkt erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og nedlagde sit 
hverv med tak for god ro og orden. 
 
Underskrevet den 19. februar 2019 af Torben Hviid og Peter Hofman-Bang 
 
Herefter fortalte John Knudsen om sin karriere som o-løber og korttegner. Herunder de 
mange ”Find Vej i” projekter, som han har stået for på Lolland og Falster. 
 

 

Der var 31 til spisning. Under spisningen uddelte formanden pokaler til klubmestre 2018 
(John Knudsen < 60 år, og Carl-Aage Hansen > 60 år) samt kammeratskabspokalen, der 
gik til Troels Christiansen for hans arbejde for klubben – herunder korttegning og –revi-
sion samt banelægning til VTR-finale i marts og klubtræningsløb i efteråret. 
 

 
 
Formandens beretning 
 
Der var flere højdepunkter for O-63 i 2018. Vi afviklede sæsonens VTR-finaleløb. Vi deltog 
i årets vilde vulkaner festival. OG vi forlod 6. division og rykkede op i 5. 
 
Lad os begynde med det sidste. Ved den første divisionsmatch i Kongelunden på Amager 
d. 6. maj vandt en O-63’er 11 ud af i alt 17 baner. Det vil sige, at næsten halvdelen af de 
23 startende løbere fra klubben vandt. Konklusion: Vi er helt vildt gode! Når vi kun slog 
OK73 med et enkelt point, skyldes det, at vi kun var 23 løbere. 
Ved den anden match i Sorø d. 23/9 fik vi kun 10 førstepladser ud af 16, men slog igen 
OK73 med et enkelt point og SG og Hvalsø kæmpestort, og var således klar til opryknings-
match i Tokkekøb Hegn i november. Her stillede O-63 med 24 løbere, hvilket var rekord 
for divisionsmatcher sidste år, og opnåede en andenplads på trods af kun 4 banevindere 
og afbud fra flere løbere, der ellers havde vundet deres baner. Samme konklusion: Vi er 
bare gode i O-63! Lad os fortsætte i den kommende sæson…  



VTR-finaleløbet i 2018 stod vi for. Datoen var 11. marts, hvor foråret burde være begyndt 
så småt, men, som I sikkert husker, fik vi al vinterens manglende sne i starten af marts. 
Alligevel havde vi 113 startende, der trodsede sneen og den nogle steder rodede skov-
bund i Vintersbølle Skov. Før den efterfølgende præmieoverrækkelse blev de belønnet 
med gratis flæskestegssandwich og hygge her i salen. O-63 blev rost meget for arrange-
mentet, og endnu engang skal lyde en tak til alle jer i klubben, der stiller op, hver gang vi 
har et arrangement. Vi er hver især rigtigt gode til at løse forskellige opgaver. Samme 
konklusion som ved divisionsmatcherne. 
 
Vi deltog ikke i årets Find vej –Dag, men arrangerede i stedet vores eget træningsløb i 
Store Fredsskov ugen før, da vi håbede, at folk så i stedet ville bruge deres tid og energi 
på divisionsmatchen ugen efter. Find vej –Dagen har i øvrigt været afholdt for sidste gang, 
da DOF har valgt at promovere konceptet World Orienteering Day i stedet. Detaljerne om 
World Orienteering Day ligger endnu ikke fast, men bestyrelsen tager stilling, når vi ved 
noget mere. 
 
Vi havde en bod på årets Vilde Vulkaner –festival, hvor meningen var, at ungerne skulle 
løbe en kort bane på festival-området og så konkurrere om, hvem der kunne gøre det 
hurtigst. Karen havde tegnet et glimrende kort over området, og poster og klubtelt var 
sat op og gjort klar. 
Men der var flere udfordringer: 
-For det første var det ikke lykkedes at rekruttere folk nok fra klubben, så vi måtte låne 
lidt hjælp fra roklubben. 
-For det andet havde festivalen ikke sat skilte, bannere eller andet op, der forklarede, 
hvad aktiviteten gik ud på. 
-For det tredje var klubteltet placeret lige ved en låge, hvilket fik det til at ligne et infor-
mationstelt, hvorfor de fremmødte O-63’ere kom til at bruge en del af deres tid på at 
forklare, hvor toiletterne var osv. 
 
Festivalen har spurgt, om vi er interesserede i at stille op igen, og bestyrelsen overvejer 
konceptet… Under alle omstændigheder skal jer, der mødte op og sørgede for, at de børn, 
der ville, trods alt kunne komme ud og løbe en bane, have stor tak for jeres tid og energi. 
 
Af arrangementer i foråret af 2019 kan nævnes: 
Divisionsmatch 14/4 (palmesøndag) – nu i 5. division 
WOD – World Orienteering Day 
Vilde Vulkaner 3-4/7. 
 
Tak til bestyrelse, banelæggere, frivillige osv… 
 

 

Lidt om VTR-sæson 2018-19 
 
Igen i denne sæson blev vi præsenteret for 12 indledende løb plus finale – alle i gode 
skove og langt hovedparten med udfordrende baner. 
 
Og hvordan tager O-63’erne så imod disse flotte tilbud? Stadigvæk meget nølende må 
man sige. 13 løbere fra klubben deltog, og kun 4 løbere nåede 5 indledende løb eller der-
over. Niels-Henrik var topscorer med 9 løb, efterfulgt af Morten og Peter Bjørn hver med 
8 løb og John med 5, de resterende deltog i 1-3 løb. 
 
Findes der noget bedre for en O-løber end at komme ud og dyste i den flotte, åbne vin-
terskov, hvor terrænprofilerne rigtigt viser sig frem? Da mange af løbene er tæt på og 
starttiden mellem 10 og 11 meget human, så burde det lokke mange flere ud af den varme 
hule! 
 
Vi måtte i denne sæson dog konstatere, at der for første gang i mands minde (og det er 
lang tid) ikke var nogen O-63’ere på podiet efter finalen. Niels-Henrik og Peter Bjørn lå 
ellers som nr. 2 og 3 i Blå Mini o. 60 da finaledagen oprandt. Peter havde dog prioriteret 
en weekendtur til det sydlige naboland højere, og Niels-H havde store problemer med at 
finde post 1, så han røg ned på en 4. plads, et godt stykke fra den eftertragtede podieplads 
– det må vi kunne gøre bedre i næste sæson! 
 

 
Kim, Henrik og Peter N. klar i Oustrup 

 



Med John og Peter Nielsen som sikre banelæggere havde vi selv løb i Oustrup Skov, men 
vejrguderne og køreafstanden afholdt desværre mange fra at komme og opleve de gode 
baner i skoven. Mon ikke Klinten står for tur i næste sæson? 
 
VTR-løbenes ældste deltager, Kurt Dose, Køge OK kunne ved sidste indledende løb i Vem-
metofte Strandskov fejre sin 90 års fødselsdag. Og hvad gør et sådant idrætsikon? Han 
deltager i alle sæsonens løb, trods flere meget omfattende hjerteoperationer i eftersom-
meren – respekt! 
 

 
 
Her i Påsken vandt han selvfølgelig den ældste klasse H 85, og så har han i øvrigt indtil 
videre vundet omkring 200 mesterskabsmedaljer i O-løb og Feltsport/Terrænsport. Utro-
ligt inspirerende, at sådanne idrætskæmper findes. 

    Peter Bjørn 
 

Divisionsmatchen den 14. april 2019 i Rude Skov 
 
For første gang i flere år stillede vi til start i 5. division, hvor vores modstandere er OK 
Skærmen Værløse, Kildeholm OK og Lyngby OK. Vores fantastiske holdsætter Kim Jen-
sen blev udfordret af de nye regler for pointgivning, men fik sat et godt hold på 31 del-
tagere. Det tegnede godt. Alle kæmpede efter bedste evne, men det var ikke nok. Vi 
tabte til alle de andre hold. Kim skrev bagefter til os: 

Kære Løber 
Tak for en hyggelig forårsdag i skoven i går. Det gik desværre ikke så godt for klubben. Vi 
var tilmeldt 31, men blev lagt ned af 8 afbud og 3 løbere, som måtte gå banen pga ska-
der – så det var ”op ad bakke”. 
Her er dagens resultat: 
 
OK Skærmen Værløse score 330  6 point 
Kildeholm OK  score 317 4 point 
Lyngby OK  score 272 2 point 
O-63/Maribo  score 229 0 point 
 
Husk at vi skal have et nyt kampråb – Tænker ikke, at det skal være: ”På vej til 4. divi-

sion!”       
Vi ses til næste divisionsmatch den 25. august 2019. 
HUSK også klubtur den 5.-6. oktober med divisionsløb den 6. 
 
O-hilsen og god påske, Kim Jensen 
 

Påskeløb 2019 i Stråsø Plantage 
 
Kære klubkammerater. Det er nok ikke jer alle, der ved, hvem jeg er, for selvom jeg har 
løbet for klubben i halvandet års tid, deltager jeg egentlig kun i divisionsmatchløb og så i 
Påskeløbet, som denne artikel egentlig skal handle om. Jeg tænkte blot, at en lille intro-
duktion ville være på sin plads først. Jeg hedder Tajs og er fætter til Asbjørn og Hjalte 
Hviid Mikkelsen som løber i O-63, og selvfølgelig søstersøn til Torben, som I jo alle kender. 
Jeg har løbet orienteringsløb i Horsens i min gymnasietid, og senere nogle år i Amager 
Orienteringsklub i København, dog mest som en måde at få lidt motion på og altså ikke 
som konkurrenceløber. Da jeg kom hjem efter et udlandsophold i Tyskland for halvandet 
år siden, tænkte jeg, om ikke det var på tide at tage o-løbet op igen, og besluttede mig 
for at melde mig ind i O-63, så jeg kunne løbe sammen med familien til divisionsmatcher 
etc. 
 
Nå, men nok om min løbekarriere. I familien Hviid har vi de sidste 5-6 år haft en tradition 
med at løbe påskeløbet i Jylland sammen hver påske. Det er lidt forskelligt, hvem der er 
med, men Hjalte og jeg har været af sted de fleste gange, Hjalte også en enkelt gang uden 
andre fra familien deltog - heldigvis er der jo også andre fra O-63, der deltager, så man er 
aldrig helt alene til Påskeløbene. I år var løbene i Stråsø Plantage ved Ulfborg i Vestjylland, 
og vi var af sted hele familien Hviid Mikkelsen (Else Marie, Torben, Asbjørn, Hjalte og 
kærester) og min bror og jeg. Else Marie og Torben havde lejet et sommerhus i Vedersø 
Klit med solterrasse på den ene side om morgenen og den anden side om aftenen, så det 
var helt perfekt til det gode vejr i påskedagene. Asbjørn, Hjalte og undertegnede løb alle 



H21AK, og vi fik klubkonkurrence af Henrik Plenge Jensen. Asbjørn og Hjalte har tidligere 
været mig langt overlegne i både løbsform og orienteringsteknisk, men da ingen af os har 
trænet sønderligt i det forgangne år, forudså jeg større chance for at slå i al fald en af 
dem, end jeg måske har haft nogensinde før. At Henrik deltog i samme klasse, gjorde bare 
konkurrencen endnu mere spændende. 
 
Påskeløbet er et tredages løb med en ny etape hver dag. Den første dag gik godt for mit 
vedkommende: Jeg blev nr. 27 af 85 gennemførende, hvilket desværre ikke inkluderede 
Hjalte, der lavede et fejlklip på en af de sidste poster. Henrik blev nr. 29, 24 sekunder 
langsommere end jeg, og Asbjørn kom prustende og stønnende ind som nr. 67, 13 minut-
ter og 38 sekunder efter undertegnede. Min sejr var total! Det var selvfølgelig på den lidt 
kedelige baggrund af Hjaltes fejlklip, ellers havde han været ca. 10 minutter hurtigere i 
mål end jeg, men det skal vi ikke dvæle for længe ved. Således var førstedagen altså en 
stor succes for mit vedkommende i den interne O-63 dyst på H21AK.  
 

 
 

Hvad der heller ikke skal dvæles for meget ved, er anden dagen. Terrænet var elendigt, 
jeg vrikkede om flere gange, og korttegnerne havde valgt ikke at tegne nogen højdekurver 
og punkthøje på kortet i et meget kritisk, tætbevokset område, hvor samtlige o-løbere i 
feltet må have mistet 10 minutter. Samtlige løbere undtagen Asbjørn, der var så heldig at 
møde mig, lige da jeg fandt en post, jeg havde brugt de 10 minutter, banelæggerne kræ-
vede i buskadset – hvilket betød, at han ikke behøvede løbe rundt så længe – jeg er sikker 
på at han ikke havde fundet den før en halv time senere, hvis ikke jeg havde været der... 
Nå, men anden dagen sluttede i al fald katastrofalt for mit vedkommende med en 73. 
plads, 25 minutter og 33 sekunder efter Henrik der blev den bedst placerede løber fra O-
63, skarpt forfulgt af Hjalte kun 50 sekunder langsommere end Henrik. Asbjørn rodede 
rundt et sted midt mellem Hjalte og jeg, hvilket beviser min tese om, at han var kommet 
efter mig, hvis han havde brugt en halv time på den umulige post, han fik foræret af mig... 
 

 
Hygge i klubteltet 

Nå, vi skynder os videre til tredjedagen. Vejret var under alle løbs dagene fænomenalt, 
noget andet end sidste års snegyser på Fanø. Fra starten af løbet dag 3 vidste jeg, at jeg 
skulle være årvågen og tage mig god tid, da vi startede i det tætbevoksede krat, som vi 
sluttede i dagen før, hvor Asbjørn havde snydt sig 10 minutter foran mig. Jeg endte med 
at gå til post 2, 3 og 4 og lavede et lille bum på post 5, hvor jeg fejllæste landskabet og 
endte nede i noget, der på kortet var et moseområde, men som i virkeligheden bare var 
et fladt engområde, og var egentligt løbet forbi posten. Jeg fandt dog hurtigt posten og 
kom ind i et træk af løbere, der alle lignede nogen, der løb H21AK og i al fald alle sammen 
skulle i samme retning som mig til post 6. Jeg løb efter højdekurverne og kunne se, at 
posten måtte være på den anden side af en høj, som de fleste løbere løb venstre om. Jeg 
fortsatte direkte over højen og kom lige i posten, klippede i løb og havde allerede læst 
min retning videre til post 7. Jeg kom direkte til posten og var nu måske en anelse over-
ivrig, for min kurs væk fra posten viste sig at være 45 grader forkert, og jeg endte nede 
ved en lille sø, som egentligt lå syd for det østgående stræk, jeg burde være løbet. Jeg 
slog koldt vand i blodet og kom på rette kurs, kæmpede mig op ad, hvad synes at være 
en svensk klippeside, men nok egentlig bare var en dansk granbeklædt skovhøj, og fandt 
post 8. Og herfra gik det stærkt. Jeg havde ikke længere udsigt til nogle af de andre løbere 
som måske, måske ikke løb samme bane som jeg. Post 9 og 10 fandt nærmest sig selv, og 
til post 11 fulgte jeg en dyreveksel/o-løbersti på toppen af højderyggen hen til de to 
punkthøje. Jeg fortsatte ufortrødent mod post 12 og skar hjørnet i stikrydset af gennem 
det halvåbne engområde. Pludselig havde jeg en følelse af at være helt alene i skoven, og 
foran mig løb 3 rådyr over vejen, jeg følte virkelig, at jeg var i et med naturen. Efterratio-
naliseringerne siger mig dog, at der nok snarere var tale om at strækket fra min post 11 
til 12 lå i en korridor mellem to vildtlommer, og at det var de færreste baner, der kom 
ned i den korridor. Men da jeg løb der, fik jeg altså en følelse af at være helt alene i den 
del af skoven, kun at dele den med dyrene og de udsatte o-skærme. Jeg løb direkte i post 



12 og fortsatte med det samme videre mod post 13, nu i et rigtigt sandklitlandskab med 
spredt nålebuskbevoksning, solbeskinnet og nærmest som en eksotisk, kurvende ørken-
oase. Ved post 13 mødte jeg dog andre løbere igen, og Tajs-alene-i-skoven illusionen blev 
brudt, men det betød også, at det var nemt at finde posten og fortsætte i sandsporene 
videre ned i den blinde gryde som post 14 stod i, hvor man måtte løbe ned og op igen ad 
samme lille sandsti. Post 15 havde jeg en fornemmelse af, at vi var flere, der jagtede, men 
jeg havde god kortkontakt og vidste hele tiden, hvor jeg var, så jeg fik den i første forsøg. 
Herfra var der reelt set kun 4 lange stræk hjem igen. Det virkede som om alle løbere på 
alle baner havde nogenlunde de samme stræk, da vi hele tiden blev flere og flere, der 
kom ud af forskellige dele af skoven for at løbe i tog mod næste post. En enkelt svipser 
ved post 18 gjorde, at jeg blev hægtet lidt af 2 løbere, jeg havde fulgtes med, som jeg var 
ret overbevist om løb H21AK, men det kunne ikke ødelægge den fantastiske flowfølelse, 
jeg havde haft ude på banen omkring de to vildtlommer. Det er længe siden, hvis overho-
vedet før, at jeg har haft en sådan succesfølelse af at lægge en kurs, holde kortkontakt og 
nogenlunde holde kurs samt hele tiden vide, hvor man er, som jeg havde størstedelen af 
denne bane, og det var en fantastisk oplevelse! 
 

 
Hjalte kom i mål i tiden 50 minutter og 57 sekunder på en 13. plads, jeg kom ind på en 30. 
plads i tiden 1 time, 3 minutter og 25 sekunder, fulgt af Henrik på 34. pladsen, 2 minutter 
og 11 sekunder efter mig. Desværre står det hen i det uvisse, hvordan Asbjørn havde kla-
ret sig på tredjedagen, da han havde vendt snuden mod København inden løbet. Dog er 
det sikkert og vidst, at jeg havde en fantastisk oplevelse i skoven på denne tredjedag, og 
det motiverer jo helt klart til at opsøge flere dejlige dage i skoven på denne måde. Og 
sikkert er det også, at hvis Henrik stiller op i H21AK næste år igen, bliver det igen rigtigt 
spændende med 4 O-63'eres interne konkurrence. Jeg glæder mig allerede til påsken 
2020 og kan kun opfordre andre O-63'ere til at tage med! 
 
Vi ses i skoven :)            Tajs Hviid Pedersen 

 
Løbskortet for 3. etape 


