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VTR i Corselitze Østerskov den 23. februar 2020

Divisionsmatch Op/Ned v/Bente Skov-Jensen
Efter en svær sæson i 5. division kæmpede O-63/Maribo ved divisionsmatchen den 6.
oktober 2019 i Grønholt Vang en hård kamp om at forblive i 5. division. Det så på forhånd
håbløst ud, idet vi har meget svært ved at stille et hold, der er bredt nok. Et generelt
problem for de små klubber. Holdsætteren Kim Jensen havde 19 løbere til disposition.
Dem udnyttede han til fulde, idet holdet scorede 6 førstepladser, 6 andenpladser, 3 fjerdepladser, 1 femteplads, 1 sjetteplads samt 2 ottendepladser. I 10 af de klasser, der blev
løbet i, havde vi ingen deltagere! Resultatet blev:
score

point

OK73

350 - 259

6 (0)

Lyngby OK

305 - 276

4 (0)

DSR/Fredensborg/Vinderød 238 - 292

2 (0)

O-63/Maribo

0 (0)

235 - 301

1 : DSR/Fredensborg/Vinderød - Lyngby OK

:

77 - 102

2 : DSR/Fredensborg/Vinderød - O-63/Maribo :

80 -

3 : DSR/Fredensborg/Vinderød - OK73

81 - 114

:

76

4 : Lyngby OK

- O-63/Maribo : 102 -

5 : Lyngby OK

- OK73

: 101 - 117

82

6 : O-63/Maribo

- OK73

:

77 - 119

Vi kan godt være tilfredse med vores resultater, men vi er bare for ”små”. Heldigvis ved
vi jo godt, at vi har nogle dygtige løbere, som ikke kunne deltage og som kunne have gjort
en forskel. Men vi kan jo ikke regne med, at vi altid kan mønstre alle kræfter samtidig. Så
vi løber i 6. division i 2020.

Klubweekend på Høje Sandbjerg den 5.-6. oktober v/Bente Skov-Jensen
Endnu en gang havde vi lejet Akademisk Skytteforenings lejr på Høje Sandbjerg. En lille
flok på 13 havde tilmeldt sig dette arrangement. Vi mødtes kl. 15 til kaffe/te og kage.
Herefter gik vi den obligatoriske tur på Bjerget, inden det var tid til at forberede aftensmaden. Kim og Bente var chefs de cuisine med mange villige hjælpere. Der var tændt op
i brændeovnen, så vi hyggede os og nød den gode mad i hinandens selskab.
Sovesalen er i en af de andre barakker, som ikke var opvarmet af brændeovn. Det havde
været en kold fornøjelse. Den gamle major og hans lidt yngre frue havde søgt overnatning
hos familien i Bistrup under mere komfortable former, men vendte tilbage til Høje Sandbjerg til morgenmaden og efterfølgende oprydning og rengøring af hytterne. Herefter tog
vi til Grønholt Vang.

Juleløb 2019 v/Torben Hviid
Overnissen hed Kim i år. Overnissen havde indbudt til juleløb med
mødested på Nyråd Torv den 12. i
12. Og, som der stod: ”Med påklædning som passer til den forestående højtid (påmonteret nissehue mm.) lygte og skriveredskab”.
Dette resulterede i en løbe-nisseforsamling på i alt en halv snes nissehuer plus enkelte afvigere (se
foto).
Forude ventede gløgg og æbleskiver på overnissens
hjemadresse, men først skulle jule-løbe-gåden løses.
Her var ikke alene god kondition, men også et vist
lokalkendskab en fordel. Løbe-nisserne, -rensdyrene
mm. fik udleveret en løbe-julekalender med 24 låger. Bag de fleste låger i kalenderen (men ikke alle)
gemte sig ude i terrænet en o-skærm med tilhørende
opgave. Der var 15 opgaver, fik vi at vide, men ikke
hvor.
Ingen af de ellers skrappe løbe-nisser, løbe-rensdyr
mv. nåede rundt til alle poster, da der kun var afsat
1 time til formålet (vi måtte antage at forsinket
hjemkomst udløste strafpoint). Vi var nogle, der løb
forgæves til adskillige poster. Vi var også nogle, der
overså poster (ved Hulemosesøen) i mørket og det
våde føre.

Efter de fysiske og tankemæssige strabadser var der klubhygge hos Kim og Lis på Dyrehaven. Her var mødt yderligere klubmedlemmer op til en hyggelig juleafslutning. Overnissen
kunne efter komplicerede pointberegninger afsløre, at juleløbet 2019 var vundet af CarlAage med Torben på 2. pladsen. Den plads, der udløste muligheden for at udødeliggøre
løbet med dette referat ☺

Referat af generalforsamling søndag d. 16.02.2020
18 deltagere

Den bedste post var væskeposten, post 1. Ikke kun fordi væsken bestod af
Gl. Dansk, men også fordi den gav ekstra point, dog først efter fletning af
et julehjerte. Jeg tror alle løbe-nisser, løbe-rensdyr mv. fik besøgt den post!

1. Valg af dirigent
Troels blev valgt – Troels konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
med dagsorden i henhold til vedtægterne.
Torben blev valgt til referent.

Opgaverne handlede om jul. Altså: hvor stammer juletraditionen med mistelten fra, og
den slags. Nogle krævede lidt eftertanke – fx: hvilken ugedag er det juleaften i 2020 (her
skulle man lige huske, at det er skudår i år)? Men alle fik vi da løst nogle af opgaverne.

2. Formandens beretning
Kan læses nedenfor.
Kommentarer: Lis gjorde opmærksom på, at vi deltog i Nyråd sportsnat – tilføjes beretningen.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Bente oplyste, at hjemmesiden pt. er lukket, fordi vi er ved at skifte udbyder. Bente har
sendt oplysninger vedr. forestående VTR-løb til alle klubber i VTR-samarbejdet.

3. Kassererens beretning
Lis gennemgik regnskabet.
Indtægter: I alt 43.426 kr. Nogle af kontingentindtægterne på knap 15.000 kr. er for 2018
medlemskab. Vi har fået bevillinger til hardware både fra festugen og Nordea.
Udgifter: I alt 65.960,54 kr. Vi har indkøbt en ny stræktidsprinter og fået den gamle repareret som reserve, dertil en ny løbsprinter, 2 computere + nyt condesprogram. Udgifter
til møder mv. omfatter klubtur, generalforsamling og kørsel ifm korttegning.
Derfor samlet set et betragteligt underskud på i alt 22.534,54 kr.
Regnskabet er godkendt af revisoren med få bemærkninger.
Lis foreslår overvejelse om at samle klubbens indestående i én bank.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 200 kr. / 350 kr. / 700 kr.
Dette blev vedtaget enstemmigt.
5. Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.
6. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen består pt. af:
Troels Lassen, Lis Noes, Bente Skov-Jensen, Bonnie Petersen, Henrik Plenge, Kim Jensen,
Niels-Henrik Holscher og Torben Hviid.
Alle undtagen Niels-Henrik var på valg. Ingen ny kandidater. Alle opstillede 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.
Carl-Aage klubmester over 60 år – pokal overrakt
John Knudsen klubmester under 60 år – pokal overrækkes senere
Carl-Aage foreslog klubaften om brug af det ny banelægningsprogram Condes 10. Bred
opbakning.

Formanden overrækker pokalen til Carl-Aage

Bonnie opfordrede til bred opbakning til klubweekender på Høje Sandbjerg v. Rude Skov.
Troels orienterede om uro i O-forbundet på baggrund af fyring af elitechefen. Troels deltager i repræsentantskabsmøde den 7. marts.
Henrik gennemgik indkøbet af hardware. To ny computere, skærm, printer og stræktidsprinter.
Efter dette punkt erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og nedlagde sit
hverv med tak for god ro og orden.
Signeret den 16. februar 2020 af Torben Hviid, Referent og Troels Lassen, dirigent
Herefter fortalte Karen Visbech om O-skolekort. Bagefter snak om, hvorvidt brug af skoleo-kort kan bygge bro til at få familier med i klubben. Bestyrelsen vil tage diskussionen op
efterfølgende.
Der var 23 til spisning. En dejlig ret frembragt af Villy og Birgit, uhm!

Formandens beretning v/Troels Lassen
Jeg har gjort det til en vane at stå her og gøre status over divisionsturneringen. Det var
sjovere sidste år…
Årets første divisionsmatch var 14. april i en solbeskinnet Rude Skov. Vi rykkede jo som
bekendt op i 5. division i 2018, så målet var at undgå nedrykning i 2019. Det så svært ud.
Den nye struktur i divisionsturneringen tilgodeser klubber, der kan stille et par løbere i
alle aldersklasser, og ikke klubber der, ligesom os, har en overvægt af dygtige løbere i de
ældre aldersklasser. (Jeg er en af de yngste seniorer, og jeg løber H40). Holdsætteren
havde ellers gjort, hvad han kunne – John og Niels-Henrik var f.eks. blevet hhv. H50- og
H60-løbere. Vi tabte til Lyngby og fik tæsk med 40 point af Værløse og Kildeholm.
Billedet var det samme til den anden divisionsmatch 25. august i Grønholt Hegn. For eksemplets skyld kan nævnes, at vi taber dameklasserne op til D40 med 26-2 til Værløse og
de tilsvarende herreklasser med 29-2. Simpelt hen fordi, vi ikke kan stille op.
Den afgørende op- og nedrykningsmatch var 6 oktober, hvor vi dystede med Lyngby,
OK73 og DSR. Vi tabte med 20 point til Lyngby, 42 point til OK73 men kun med 4 point til
DSR, hvilket svarer til den forskel, en enkelt løber kan gøre. Vi rykkede altså ned i 6 division igen, men skal tilsyneladende i det kommende år dyste mod klubber, der ligesom os,
har det svært med den nye struktur. Netop strukturen bliver fortsat diskuteret, men i
skrivende stund er der ikke tegn på ændringer…
I forbindelse med op- og nedrykningsmatchen arrangerede vi klubtur med overnatning
på Høje Sandbjerg og lørdagstræning Rude Skov.
I juni var en del O-63’ere til nattergaleløb på Lolland, hvor vi i løbet af 3 etaper på FindVej-kort i hhv. Kragenæs, på Pederstrup og Horslunde blev udfordret på viden om lokalområdet. Ved det efterfølgende hyggelige grillarrangement i fantastiske omgivelser
hjemme hos arrangøren, Pia, blev Torben Hviid kåret som suveræn vinder af Nattergaleløbet. Vi ved i skrivende stund endnu ikke noget om dette års Nattergaleløb.
I starten af juli deltog vi igen i Vilde Vulkaner. Denne gang havde vi, belært af sidste år,
ændret konceptet således, at vi kun havde en sprintbane, ligesom til Find-Vej-dagene,
uden kort, som ungerne kunne prøve. Vi havde elektronisk tidtagning med klubbens SIenheder og en stor tavle, så de bedste tider kunne skrives op. Terrænet var noget ujævnt,
men festivalen havde trods alt sørget for at slå græs og brændenælder der, hvor der skulle
løbes. Posten var hele tiden bemandet af 2-3 mand, der stod for instruktion, print af tider
og opdatering af resultattavle. Vi fik heldigvis hjælp udefra, da vi ikke selv kunne stille
nok, derfor skal en stor tak lyde til de af jer, der stillede op.

Efter min mening var konceptet en succes og kan godt gentages. Dog gik vores printer i
stykker, og da der ikke hurtigt kunne skaffes en reserve, blev løbet lukket ned før tid, og
de ekstra folk fik andre opgaver i legelandet. Vi (jeg) ødelagde også den tavle, vi havde
lånt på gymnasiet, men det har jeg ikke hørt yderligere for. Vi er i skrivende stund endnu
ikke blevet kontaktet af Vilde Vulkaner omkring dette års festival.
Vi har i lighed med tidligere år afholdt flere træningsløb for klubmedlemmer og interesserede med varierende deltagerantal. Her er det oplagt at fremhæve løbet i Lundby, som
Niels-Henrik arrangerede på et af John nytegnet kort over Lundby skole med omegn. I
skrivende stund foreligger der ikke en plan for kommende træningsløb.
Vi har ikke afholdt VTR-løb siden sidste generalforsamling, så jeg kan desværre ikke stå
her og fortælle om, hvor stor en succes, det har været som sædvanligt. Det skyldes, at
vores sene løb sidste år blev afholdt af Maribo i forbindelse med deres jubilæum, mens
vi i år først har vores løb i næste weekend d. 23. februar. Løbet afholdes i det nytegnede
Corselitze Østerskov, som John ene mand har rekognosceret og tegnet, ligesom han også
har lagt baner. John kan ikke være til stede til selve løbet, men Peter Nielsen står for alt
de praktiske. Torben koordinerer arbejdsopgaverne, så hvis I har lyst til at deltage, må I
gerne henvende jer til ham. I skrivende stund er der styr på det hele.
Tak til bestyrelse, banelæggere, frivillige osv…

VTR i Corselitze Østerskov den 23. februar v/Peter Bjørn Jensen

Vejrudsigten var lusket, men radaren viste om morgenen, at skyerne ville drage nordpå.
Og det efterlod en dejlig tør ”vinterdag”, hvor regnen holdt sig væk, indtil konkurrencen
var slut. Kortet var helt nytegnet mm. af den flittige John, og bemærkningerne var vist få.
Ved post 44 manglede en bevoksningsgrænse, som ledte nogle løbere på afveje; jeg gik
jo rundt, så mig generede det ikke. Banerne var gode, og der blev uddelt megen ros fra
de kræsne løbere. Flot John!!! Skoven er ikke så nem, fordi man hurtigt i det flade terræn
med de mange parallelle veje og de store åbne ens områder nemt kan miste orienteringen, og f.eks. lave en 90 graders fejl.
Med sidste års meget beskedne deltagerantal i hukommelsen var det en spændt løbsledelse, som spejdede op mod P-pladsen. Vi blev positivt overraskede, for ikke mindre end
87 løbere mødte op, og der var løbere helt fra Nordsjælland. Der var prominent besøg af
den militære verdensmester fra 1987, Jens Hansen, som denne dag repræsenterede Jyske
Dragonregiment, og han vandt Herre Mellem. Blandt andre tidligere topløbere sås Peter
Nielsens datter Charlotte. Peter havde ydet en stor indsats som førstehjælper for banelæggeren, som desværre ikke kunne være til stede. Peter var heldigvis en erfaren stand
in, så baneproblemer hurtigt kunne klares – skulle sådanne vise sig.

stolt over placeringen som nr. 2. Desværre var der også ved dette løb skræmmende få
børneløbere – det lover ikke godt for sporten i vores område.
For at komme væk fra Stevnsløbs perioden vil jeg stærkt anbefale, at vi næste gang laver
løbet i Klinteskoven før jul, og ikke samtidig med Jættemilen. Det gælder også om at bruge
Klinteskoven flittigt, inden den bliver helt fyldt med køer, heste, får og væltede biodiversitets træer. Søndag den 23. februar 2020 viste endnu engang, at vi kan arrangere et udfordrende løb på et flot kort og en gennemførsel uden minusser. Stor ros her fra til løbsledelsen.

Klubhuer reklamefremstød v/Bente Skov-Jensen
Vil du ikke gerne eje en løbehue i O-63 design ligesom disse to flotte fyre?

Valdemar og Henrik er meget glade for deres huer!

Morten Lange, som bor i den tidligere ledvogterbolig ved indkørslen til skoven, stillede
ganske uden opfordring hele sit gårdsareal til rådighed for parkering, som blev styret med
hård, men venlig hånd af Per Steen og Erik Hauschildt. HG toppede med 19 deltagere
skarpt forfulgt af Sorø med 18. Køge, som normalt har rigtigt mange til start, havde sendt
de fleste til Stevnsløb i Vemmetofte, hvor de også løb søndagen før. Der var dog 7 Køgeløbere hos os. Vi havde selv 12 løbere til start, og undertegnedes barnebarn Valdemar
gennemførte i fin stil begynderbanen skygget af mor Anja. Den unge mand var meget

I sommer blev der købt løbetrøjer både lang- og kortærmede efter nogle af medlemmernes ønske. Der blev også købt lidt til lager. Det lykkedes ikke at samle nok bestillinger til
indkøb af huer. Der skal købes mindst 20 for at vi kan få huer i vores O-63 design. Huen
findes i størrelserne 56/S – 57/M – 58/L – 59/XL. Prisen er 199,- kr.
Der er fortsat flere medlemmer som godt kunne tænke sig en hue. Derfor dette reklamefremstød. Har det vakt din interesse, så giv besked til mig på
skovjensenbente@gmail.com

