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En frønnet Find Vej Post – læs mere inde i bladet!

Min O-løbskarriere v/Peter Nielsen
Redaktørerne af O-63’eren har bedt Viggo og mig om at levere et indlæg om vores oplevelser i O-63, gerne helt fra starten! Jeg forsøger mig:
For mit vedkommende startede ”o-løbskarrieren” i FDF, hvor kredsfører Herluf Petersen
i ca. 1959 fik Vagn Gasbjerg og mig interesseret i at deltage i FDF’s landsomfattende orienteringskonkurrence. Efter udtagelsesløb i Hesede Skov gik vi videre til landsfinalen på
”Sletten” ved Silkeborg, hvor vi faktisk vandt. Så var der sat noget i gang! (Pudsigt nok var
det i samme skov, hvor jeg som seniorløber 6 år senere vandt DOF’s danmarksmesterskab.)
Efter nogle løb i Roklubbens ”orienteringssektion” blev jeg udtaget til juniorlandsholdet
og debuterede mod Sydsverige i november 1962, hvor vi tabte stort til de stærke svenskere. Men samme sæson havde klubben en så stor juniorflok, at Søren Fugl, Niels-Henrik
Holscher og jeg kunne vinde DM-hold i Tranum i NV-Jylland.
Vi havde et fantastisk klubliv i den ”nye” klub O-63 takket være mange unge løbere under
ledelse af Kirsten og Elvar Thomsen samt Viggo Hansen, og faktisk var vi og Odense Orienteringsklub de to stærkeste klubber i landet. Vi havde halvårlige klubmatcher med hinanden – og nogle rigtig gode fester!

Ved siden af DOF-løbene havde vi i vinterhalvåret mulighed for at deltage i Hjemmeværnsregionens orienteringsløb. Disse løb, arrangeret af legendariske Knud H. Jensen
(”Kaffe”) gjorde, at vi var i gang hele året og kom steder hen på Lolland-Falster til skove
”hvor der ikke havde løbet hvide mennesker før!” – eller siden!
Mange mennesker er passeret gennem O-63 i tidens løb og har haft og bragt værdifulde
oplevelser til klubben. Selv har jeg haft den glæde at have haft mine børn Charlotte og
Thomas (med stor og uundværlig bistand af deres mor) med i en udvikling, der for deres
vedkommende både har givet dem glæde og flotte løbsresultater, bl.a. danske mesterskaber. Det kan selvfølgelig glæde en far, der altid har været bidt af o-løb!
Meget mere kunne fortælles, men bladet O-63’eren er jo ikke en bog, så jeg stopper her,
vel vidende, at meget ikke er kommet i denne beretning. Til illustration bringer jeg nogle
korteksempler fra de ”gamle dage”, så læserne kan se, hvad vi havde at slås med på o-løb
dengang.
Som det nok fremgår, har jeg oplevet meget, haft mange glæder og mødt et utal af prægtige mennesker i forbindelse med o-løbet, tak for det! Og jeg løber stadigvæk næsten
hver dag! Nu med min sorte firbenede løbekammerat Smilla. Indrømmes skal det, at det
ikke går så stærkt, som da jeg var 20 (eller 50!), men jeg kan da glæde mig over, at jeg er
i stand til det og må ofte sende en tanke til de gamle løbekammerater, der ikke er mere!

Mine resultater i de år var flotte: oktober 1966 dansk mester i o-løb, september 1969
dansk mester i feltsport og vinder af Wild Westløbet i 1969 for lige at nævne nogle af de
vigtigste. Derudover havde jeg som landholdsløber siden 1964 utallige gode oplevelser
bl.a. deltagelse i det første VM i o-løb i Finland i 1966.
Dette var vist nok om de sportslige oplevelser.
I 1965 hørte Ove Gasbjerg om brødrene Nørgårds helt nye projekt: Tegningen af o-kort.
Ove var med på alt nyt, og han og jeg gik i gang med Iselinge-Vintersbølle-kortet og marts
1966 løb kunne vi præsentere o-kort nr. 2 i Danmark ved et løb i de nævnte skove. Dette
blev for mit vedkommende starten på flere o-kort. Hannenov Oustrup i 1967, Østersøskovene 1968, hvor O-63 stod som succesfuld arrangør af det første danske mesterskab i
natorienteringsløb, og jeg personlig blev tildelt DOF’s banelæggerprisen 1968. Derefter
nytegnede jeg et kort over Klinteskoven på Møn, der blev brugt med megen ros til vort
vellykkede nordiske juniormesterskabsløb i 1972 og til et internationalt løb, også arrangeret af O-63 – sikke vi kunne!
Det sociale liv i klubben var i de år på sit højeste med ture og nytårsfester. Specielt bør
nævnes de af Viggo arrangerede ture til det daværende Østtyskland (”Ostsee-woche”).

2xPeter til DM-stafet i Klinteskoven 2013

Peter fortæller om billedet:

Peters kommentar:

Nyk. F ”Stjerneløb” september 1963 i Hamborgskoven. Kortfreaks har sikkert en nyere
udgave af samme skov og kan sammenligne.

Kredsmesterskab den 6. oktober 1963. Bemærk de ”svømmende” poster!

68 år med Orientering v/Viggo Hansen
At skulle skrive om 68 år med orientering som sin hoved-fritidsbeskæftigelse, vil fylde
mere end 3 hele numre af O-63’eren, så hvis I kan holde ud, vil jeg dele min o-tid op i
mindst 3 artikler, denne første vil blive fra 1952 til 1968.

Der er altid nogle løb, man husker bedre end andre, ja selv postplaceringer kan man huske
65 år senere! Som juniorløber, formentlig i midt 50’erne, løb vi et natløb ved Havløkke
vest for Bandholm. Kaffe var banelægger, og formentlig var det post 9, som jeg måtte
kravle på ryggen ind til under tætte graner langs en grøft! (se kort) Postplacering: Grøfteende.

Den 15.10.1952, 14 år gammel, og søndagen efter at jeg var blevet konfirmeret, løb jeg
mit første o-løb. Det foregik på en regnvejrsdag i Udbyskovene med start og mål ved Udby
Kro. Jeg løb begynderbanen og vandt også denne. Dette blev så begyndelsen på en foreløbig 68 år lang ”karriere” med utrolig mange gode oplevelser, godt kammeratskab, natur
i lange baner, resultater lidt op og ned, men det er ikke det sidste, som i det lange løb
tæller. Det er de mennesker, man har mødt og omgåedes, som virkelig betyder noget for
én.
Orienteringen i Vordingborg startede sidst i 1940’erne, først gennem terrænsport og senere gennem Vordingborg Roklub, hvor man ligesom i resten af landet indenfor roning
brugte vinteren med løbetræning/o-løb for kaproere. VROS blev også hurtigt til en stor
orienteringsafdeling og på kredsbasis løb vi o-løb under Lolland-Falster og Sydsjællandskredsen. Der var 6 klubber i kredsen: Nykøbing F., Sakskøbing, Maribo, Nakskov, Vordingborg og Herlufsholm. Vi løb mange løb i 50’erne på Lolland-Falster, kortene var
sort/hvide, fortrinsvis i 1:40.000 og for at gøre det lidt sværere, fandt man også på ind i
mellem at fjerne nogle af de store skovveje!! En enkelt gang har jeg løbet o-løb på
1:100.000!!
Af navne fra dengang skal særlig nævnes Erik Jørgensen, Vordingborg. Erik var ikke den
store løber, men han var en af de første ildsjæle indenfor o-sporten. Hvis man ikke havde
billejlighed til at komme til o-løb i Kristianssæde på Midtlolland, ja – så havde man da sin
cykel! Erik sluttede sin ”aktive” karriere som holdkaptajn på det danske badmintonlandshold nogle år, hvor danskerne var virkelig gode. Helge ”Hver anden tand” Pedersen fra
Maribo var en utrættelig organisator i Maribo og Knud H. Jensen ”Kaffe” fra Nakskov var
vel nok Danmarks mest brugte banelægger. Kaffe havde sin helt egen mening om, hvordan posterne skulle placeres, så begrebet ”Kaffeposter” kender sikkert mange O-63’ere
stadig. En bedre kammerat end Kaffe fandtes ikke, og de timer, jeg har haft sammen med
ham, er uvurderlige.
Man havde en helt speciel tradition i kredsen omkring præmier. Det var dengang, der
virkelig blev delt præmier ud! Præmierne var i ”sølvtøj” i et bestemt mønster. Og alle
præmier fra årets løb blev uddelt ved sæsonafslutning på Stokkemarke Kro, som dengang
ejedes af den tidligere verdensmester i cykelløb Knud E. Andersen, kaldet ”Kokken”.

I 50’erne var vi ofte i Jylland til de store løb. Min far, Viktor Hansen, samt Aage Holscher
og Jens Fugl havde alle nogle ”rugbrød”, hvor vi kunne være mange i. Når vi skulle over
Storebælt, ”gemte” vi så mange som muligt under sæderne, så vi kunne komme lidt billigere over Storebælt. Vi gjorde normalt holdt ved de store bakker før Vejle. Bilerne skulle
have tilløb til at komme op, og så et sidste stop hos købmanden i Nr. Snede for at få en
kasse Gl. Carlsberg med. Det var dengang, der var 50 flasker i en kasse!
I oktober 1954 var der DM i Vester Thorup Plantage ved Jammerbugten. Denne dag var
der kuling og isregn over området, så det blev vel nok historiens værste oplevelse. Kun 1
i Herreklassen (Hans Hartmund, Holte) gennemførte indenfor maksimaltiden 3.30 timer,

og kun 14 ud af 64 startende gennemførte løbet. Jeg gennemførte 16 år gammel juniorbanen som nr. 11 af 22 startende. Jeg var den sidste gennemførende, det var virkelig
hårdt. De hårde udfordringer fortsatte. I det tidlige forår 1955 var der løb i Vemmetofteskovene på Stevns. Her skete næsten det samme som i Vester Thorup Plantage. Is, regn
og oversvømmelser og så har man aldrig senere prøvet noget lignende.

Den 1. november 1958 blev jeg udlært som maskinsnedker, og 1. december gik jeg ombord på ØK’s M/S Malacca for at ”emigrere” til New Zealand. Mit NZ-ophold varede af
forskellige årsager kun 2½ år. O-løb var på det tidspunkt ikke opfundet i NZ, så det blev
kaproning, fritiden blev brugt på. Ellers vil jeg ikke omtale mit ophold på NZ, da det er en
hel føljeton for sig selv, men det var en fantastisk oplevelse.

Ved DM i 1955 blev jeg nr. 4 i juniorklassen i Vrads Sande, i 1957 vandt jeg juniorklassen
ved Provinsen mod København i Vemmetofteskovene, og i 1958 kom jeg på juniorlandsholdet mod Skåne i Slagelseskovene, som Danmark vandt.

I maj 1961 var jeg tilbage i DK, og der gik kun få dage, før politiet dukkede op og spurgte,
hvorfor jeg ikke var dukket op til genindkaldelse til militæret i foråret! Det var jo let at
svare på, for jeg havde slet ikke været soldat, men 1. september måtte jeg stille på Farum
Kaserne hos ingeniørtropperne, som efter årsskiftet blev byttet ud med Militærpolitiet på
Hvorup kaserne i Ålborg, som jeg ”tjente” indtil marts 1963. O-løb var jo blevet genopta-

get, og det lykkedes i 1962 at vinde Trænregimentets mesterskab, som udløste en lågæske i moseeg med Jydske Trænregiments mærke på, en præmie jeg hver dag nyder
synet af.
1963 var skelsættende for orienteringssporten i Vordingborg. Man ville være en selvstændig klub. Det var der nu basis for, og det lykkedes jo også. Jeg brugte lidt tid på i løbet af
vinteren at få tegnet O-63 mærket, så det var klar til igangsætning af klubben. Tilbage i
Vordingborg blev o-sporten genoptaget, jeg var nok blevet lidt ”rusten” efter nogle år
uden en alvorlig indsats. Ved DM i Jægerspris var Peter Nielsen rykket op i Herreklassen,
så sjovt nok blev det til lidt af en duel mellem os 2. Der var 84 startende, Peter blev nr. 15
og jeg nr. 20, men kun 1.25 min skilte os. Siden prøvede jeg ikke mere at konkurrere med
Peter, han var alt for god, men han er jo også 5 år yngre.

højgravid med Steen, men jeg skulle bare tage af sted, hun havde fået Lise, Fin Jensens
kone, til at være hos sig, så jeg skulle ikke bekymre mig. Denne dag løb vi stafet i en park
i Bad Doberan. Jeg mødte hurtigt Peter Nielsen, vi løb på hvert sit hold, men fulgtes ad
hele vejen rundt, men hvad jeg jo ikke vidste var, at Steen blev født kl. ca. 0800 om morgenen. Vi skulle hjem om eftermiddagen, men færgen var kaput, så vi kom først med en
aftenfærge, og klokken blev næsten midnat, inden jeg fandt ud af, at jeg havde fået en
søn denne dag.

Vordingborg Roklub havde indtil 1963 haft en meget lovende juniorfirer. I 1964 skulle de
ro i seniorklassen, men manglede en mand, så jeg hoppede på til en sæson med eliteroning og blev så holdkammerat med Snipler. I løbet af sæsonen roede vi også kombineret
otter sammen med Maribo, dog uden den store succes. Jeg havde jo i 1963 mødt Hanne,
så det blev giftermål samt påbegyndelsen af husbyggeri i 1964, så de efterfølgende par
år, er der ikke rigtig nogle spændende o-beretninger.
I juli 1967 deltog jeg sammen med Ejler Pedersen og Preben Lupnav, Herlufsholm i den
navnkundige svensker P. O. Bengtsson’s europaturné, som dette år gik til Sydengland og
Lake District. Vi havde en supertur, kortkvaliteten var på det tidspunkt lige så ringe som i
DK, og så skulle vil lige vænne os til en misvisning på vistnok 14 grader.
I løbet af 60’erne var vi begyndt at tage til Ostseewoche i DDR, en sports-, kultur- og propagandauge i den nordlige del af DDR. Det var noget af en øjenåbner at komme til enten
Warnemünde eller Rostock, som det senere blev til. Vi var for så vidt frit stillet, når vi var
dernede, men vi skulle veksle Østmark til D-mark pris og ved hjemrejse kunne redegøre
for forbruget. Ved indrejse kunne det tage timer at komme ind, selvom vi kun var 3 biler,
som skulle ind. Ved udrejse blev alt undersøgt, spejlvogne kørt under vore biler for at se,
om vi skjulte noget.
Alt var gråt og kedeligt, men flag, bannere og fotografier af magthaverne hang overalt. Vi
fandt hurtigt ud af, at østtyskerne manglede alt, især nylonstrømper var det store hit. Den
ene gang lavede vi udsalg af alt vort habengut og det var sjovt at se, at Fin Jensens gamle
løbetrøje mange år efter stadig var i brug dernede! Pengene skulle vi jo så se at få brugt,
vi kunne jo ikke tage dem med ud af landet, så de blev spist og drukket op!
Vi løb i mange områder, fra Warnemünde i vest til helt ovre ved den polske grænse. I
1968 foregik løbene tæt ved Warnemünde og især den 14. juli huskes tydeligt. Hanne var

Næste artikel vil omfatte tiden fra 1968 til enten 1984 eller 2002, med o-hilsen Viggo.

Som billedet på forsiden viser, trænger vores Find Vej poster til en kærlig hånd. Klubben
har flere projekter - anlagt over en årrække. Bestyrelsen er efter en henvendelse fra træningsudvalget i gang med at organisere planer for tilsyn og vedligeholdelse. Det er et
større arbejde og vil behøve støtte fra medlemmerne. Når vi har konkrete planer, vil vi
orientere nærmere. Vi håber, at I vil deltage i arbejdet. Bente og Peter har netop gennemgået anlægget på Oringe-Trellemarken, hvorfra forsidens billede stammer.

Nattergaleløb 2020
Linnea Kadziola
Efter en smuttur til det sydlandske øhav vendte dette års Nattergaleløb atter tilbage til
sin vante lokation på Sjælland. Med en nu nordligere breddegrad tilhørte et tilsvarende
koldere og vådere vejr. Dagen inden var der ellers gjort klar til grill i haven hos banelægger
Troels. Men da ingen havde husket at bede til vejrguderne, sendte de en skyller vores vej
lørdag den 7. juli, netop som løbet skulle holdes.
Vi troppede alle op kl. 14 på Nygaardsvej, der både fungerede som mødested og stævnecenter. Klar til at blive udfordret og dyste om titlen som Nattergaleløberen anno 2020 og
retten til at lave næste års Nattergaleløb, begav vi os ud på det første af i alt tre løb.
Det første løb testede vores snilde snare end hastighed. Med historiske spørgsmål ved
hver post knyttet til postens lokation, var lokalt kendskab en klar fordel. Vi havde på forhånd fået at vide, at forkerte svar gav minus point. Sammen med Laust, som jeg løb sammen med, blev han og jeg enige om, at den bedste strategi ville være kun at svare, når vi
var helt sikre. Men efter 5 poster og ingen svar, indså vi, at der er mere sport i at rationalisere sig frem til svaret.
Med hensyn til at finde vej voldte én post særlige problemer for flere af os. Den var placeret ved nogle supermarkeder, der ikke var bygget, dengang kortet blev lavet. Heldigvis
havde tiden ingen indflydelse på scoren, og alle kom igennem.
Løb nummer to var noget af en gåde. Det bestod hverken af et oldtidskort eller havde
spørgsmål ved posterne. For mit vedkommende, gik galskaben op for mig ved post tre,
som var løbets kritiske punkt. Andre, der ikke fandt ud af det i tide, endte med at løbe
forvirrede rundt i et område, der ikke matchede med kortets optegning. Eller det skulle
man i hvert fald tro. For kortet løj ikke, det var bare spejlvendt. Og så igen spejlvendt af
sin spejlvending. Så mens man skulle navigere på et kort, der var spejlvendt i anden, skulle
man løbe i bedste sprinttempo, da tiden var den afgørende faktor. Det var en udfordrende kombination.
I eget tempo med fokus på posternes spørgsmål som i første løb, førte det tredje løb os
vejen tilbage til Nygaardsvej. Her stod der klar med velfortjent kaffe og de lækreste cookies, hjemmebagt af Karen. Efter vi alle havde taget bad og tørret os på den våde oplevelse, samlede vi os i garagen og tændte op for grillen. Under middagen til sejrsudnævnelse, blev tiderne fra løb nummer to talt op i første omgang. Fordelingen blev delt op i
tre forskellige grupper: De hurtige, de moderate og de ikke så hurtige.
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Trods Henrik havde boet to steder på kortet, lykkedes det mig at slå hans tid med 43
sekunder. Henriks kendskab til området gav ham dog sejren, idet han scorede flere point
i første og tredje løb. Vi vil derfor se frem til Henriks version af et Nattergaleløb til sommer
i 2021.
Aftenen fortsatte med hyggelig snak under garagens halvtag. Imens havde de unge medlemmer sneget sig ind i huset, puttet sig under tæpper og tændt for tv’et for at se Pixarklassikeren ”WALL-E”. Filmen omhandlende den følsomme robot ved samme navn, leder
efter tegn på liv på jordkloden, efter menneskeheden har måtte emigrere til rummet
grundet forurening. I denne imaginære fremtid, har mennesket mistet sin evne til at bevæge sig selv og lever på svævende kørestole. Ud over det skræmmende budskab, får det
en til at glæde sig over at kunne bevæge sig og deltage i sådan noget som Nattergaleløbet.
Vi ses til næste år
Redaktøren:
Det udleverede spejlvendte kort samt det reelle kort med alle posterne bringes på de
næste sider. For rigtig at få udbytte af at studere dem, er det vigtigt at have dem overfor
hinanden. God fornøjelse.
Jeg kan oplyse, at Peter og jeg kæmpede sammen med stort besvær. Af forskellige årsager
gennemførte vi ikke og ses derfor ikke på resultattavlen. Men sjovt – det var det!

Det reelle kort

Det udleverede kort

Til kalenderen:
O-63 klubmesterskab afholdes søndag den 8. november ved VTR løbet på Rønnebæk
Overdrev. Mere information om klasser og baner vil fremgå af hjemmesiden.
Juleløb finder sted torsdag den 17. december med Carl-Aage som arrangør. Når tiden
nærmer sig, vil Carl-Aage orientere om programmet for løbet.
O-63 generalforsamling søndag den 21. februar 2021.

Linnea!

