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Mads og John som frøspredende o-løbere 
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for 
Orienteringsklubben 
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VORDINGBORG 

 



Kend din skov 16. oktober i Vintersbølle Skov v/Torben Hviid 
 
”Kend din skov” dag afholdes hvert år i oktober i Vintersbølle Skov. Her sørger lokale for-
eninger for, at man kan blive klogere på lokalhistorie, natur mm. O-63 har i flere år delta-
get med et orienteringsløb på faste poster. I år forsøgte vi med et løb på SI-enheder – en 
kort bane rundt på stier i skoven, og en lang bane ind i terrænet. 
 

 
Stævnepladsen ved Beværterhuset i modlys 

Den korte bane på stierne havde flere familier som deltagere, i alt 15 løbere og skovturs-
gæster var rundt på de 2,0 km. Vinder blev Tobias Bjørnsteen på godt 18 minutter. Den 
lange svære bane var der 7 rutinerede løbere, der prøvede kræfter med. Her var der 5,2 
km på kryds og tværs af skovstierne. Andre 6 løbere gennemførte den første del af banen 
i den vestlige og åbne del af skoven. Vinder på lang bane med alle 15 poster blev John 
Knudsen på 67 minutter. 
 
Vintersbølle Skov er ”vores klubskov” i O-63. Terrænet er supergodt med store højdefor-
skelle omkring Vintersbølle Bæk. Desværre er der fældet rigtig meget i skoven de senere 

år, så hvor der før var gammel skov med høje bøge og ege, er der nu hegn om nyplant-
ninger eller ungskov med tæt krat i bunden. Og o-kortet bliver hurtigt forældet, fordi åbne 
partier kan gro til på en eller to sæsoner. 
 
I sidste øjeblik var det nødvendigt at flytte post 14, så løberne slap for at skulle ind i uigen-
nemtrængelige brombær. Løbskortene blev rettet, men ved mål kunne det stadig aflæses 
på løbernes udseende, hvem af dem, der fra post 14 havde forsøgt at løbe ”lige på” den 
næste post gennem et åbent areal. Det ”åbne areal” var nemlig på en enkelt sæson blevet 
meterhøje planter, som tog sig betalt for at slippe folk igennem. Løberne blev til effektive 
frøspredere af burrer og anden påtrængende natur. 
 

 
Den midterste del af Vintersbølle Skov med hegninger og tæt underskov. Post 14 blev flyt-
tet. 

Men alle havde en god dag i skoven i pragtfuldt efterårsvejr. Der var flere ny løbere, som 
viste interesse for klubben. Vi håber at se jer alle til løb og andre aktiviteter i fremtiden. 
 



Beretning fra klubmesterskabet 2022 v/Henrik Plenge Jensen 
 
Søndag den 13. november 2022 afviklede HG VTR-løb i Klinteskoven. O-63 benyttede lej-
ligheden til at afholde klubmesterskab ved samme lejlighed. Jeg stillede op i “herre seni-
orklassen” og håbede på, at det efter utallige forgæves forsøg, skulle lykkes mig at tilegne 
mig titlen som klubmester. Gennem årene, helt tilbage fra midten af 1990’erne, er det 
trods en del forsøg, aldrig lykkedes mig at blive klubmester. Jeg havde ellers store for-
ventninger sidste år, da løbet blev afviklet i Sønder Kohave. Dengang blev det til en an-
denplads, men jeg var hele 13 minutter efter Mads. Det løb vil jeg sjældent glemme, for 
jeg kom virkelig på spanden mange gange under det løb. 
 

 
 
Ved dette års klubmesterskab havde flere tidligere klubmestre meldt sig til start, så der 
var lagt op til en god dyst i de barske bakker i Klinteskoven. Jeg var spændt på, om jeg 
kunne holde hovedet koldt, da jeg for mange år tilbage ved klubmesterskabet i 1995, som 
også blev afholdt i Klinteskoven, fik store klø af Carl-Henrik, som løb med sejren dengang. 
Jeg forsøgte at være fokuseret fra start, og det gik også fint med de første poster. Så 
drillede retningen pludselig til post 4/5 stykker, men jeg forblev synkroniseret med kortet. 
Dette gjorde sig dog ikke gældende lidt senere, da jeg ved et vejvalg mellem to poster 

totalt mistede overblikket over, hvilken sti jeg løb på. Der var mange blade i skovbunden, 
så stierne var meget svære at se. Jeg kunne dog skimte Møns Klint, så jeg havde en no-
genlunde ide om, hvor jeg var - troede jeg. For da jeg lidt senere kom til et sti-kryds, så 
blev jeg hurtig enig med mig selv om, hvor jeg var og løb ind i terrænet for at finde posten. 
Lidt senere stod jeg så i samme sti-kryds, stadig uden post, og fandt da ud af, at jeg måske 
nok var et lidt andet sted og fortsatte så videre ad stien og fandt efterfølgende posten. 
Det var virkelig en dum fejl at lave, når jeg havde alle muligheder for at læse mig ind på 
kortet første gang, og så ikke giver hjernen tid til at få helt styr på retning og terrængen-
stande. Jeg kæmpede mig videre op og ned ad bakkerne og kom i mål i en OK tid på ca. 
50 min. Det skulle vise sig at være en glimrende tid, for på andenpladsen kom Anders i en 
tid på ca. 74 min skarpt forfulgt af Torben på 3. pladsen i tiden ca. 75 min. Den regerende 
klubmester havde fejlklip, så Mads genvandt ikke titlen. 
 
Som billedet viser, så er det en meget glad klubmester, som hyldes af Torben og Mads. 
Jeg er utrolig glad for, at det omsider lykkedes mig at vinde titlen som klubmester, så jeg 
kan få mit navn i “Hall of Fame”, blandt de øvrige klubmestre gennem tiden. Vejret var i 
øvrigt helt fantastisk, varmt for årstiden og ingen vind.  
 
O-hilsen fra Henrik Plenge  
 
Et uddrag af Hall of Fame, som viser klubmestrene blandt yngre herrer i årene 1995 til 
2022: 
 
Skellet mellem yngre og ældre herrer flytter sig som det ses ret meget opad, og afspejler 
ganske godt aldersfordelingen i klubben. 
 
 

2022 Henrik Plenge Jensen H<60 
2021 Mads Madsen H<60 
2019 John Knudsen H<60 
2018 John Knudsen H<60 
2017 Steven Lambert H<50 
2016 Asbjørn Hviid Mikkelsen H<50 
2015 Anders Christensen H<50 
2014 Hjalte Hviid Mikkelsen H<50 
2013 Carl-Henrik Hansen H<50 
2012 Hjalte Hviid Mikkelsen H<50 
2011 Hjalte Hviid Mikkelsen 
2010 Hjalte Hviid Mikkelsen 
1995 Carl-Henrik Hansen H20 

 

 



Juleeventyr i Vordingborg 
 
v/Torben Hviid 
Har HC Andersen været i Vordingborg? Det vides ikke, men torsdag d. 8. december var 
der en del i Vordingborg, der tænkte meget på Andersens eventyr. Carl-Aage var årets 
nisse, dvs. banelægger ved årets juleløb, og han havde lavet det i eventyrdigterens tegn.  
17 forskellige steder havde Carl-Aage fundet poster med reference til et af HC Andersens 
eventyr. Kun enkelte steder var der udlagt fysiske poster; mens man de øvrige steder selv 
måtte finde forbindelsen til et af eventyrene. Det snedige ved løbet var, at man med et 
vist kendskab til byen kunne pejle sig ind på det rette eventyr alene ved hjælp af den 
ledetråd, der også fulgte med. Post 1 var fx midt på Slotstorvet og ledetråden var: ”Der 
er lys på”. Hvad kan det dog være for et eventyr? Det var en af de lettere, for i cirklen var 
der ikke meget andet end byens store juletræ. Ahh… altså eventyret ”Grantræet”. Let 
nok, hvis man altså kender eventyret J 
 

 
 
Per og Annette kender HC Andersens eventyr ret godt. Det tror vi på, for de vandt – selv 
om de på forhånd havde erklæret, at de ville gå rundt – så langt som tiden tillod. Og det 
var kun en lille time. De to julevandrere havde 12 af 17 eventyr rigtige. På andenpladsen 
kom Peter og jeg, der begge havde 10 rigtige. Jeg fik ganske vist ”10 med pil opad”, fordi 
jeg til post 2 i Saras Have og ledetråden ”Hvilken herlig have” mente, at det måtte mod-
svare eventyret ”Hjemme hos Laila og Carl-Aage”, som muligvis kun jeg kender. Så jeg har 
påbegyndt referatet af årets juleløb, som Peter fortsætter… 

 
v/Peter Hofman-Bang 
Efter at de 14 tapre løbere i den kolde december aften havde afleveret deres svar til over-
julenissen, var det godt at begive sig til overnissens sommerhule på Ore, hvor nissemor 
Laila med familie og mange andre ikke-løbere ventede i varmen med gløgg, æbleskiver 
og hjemmebagte julekager – i alt 22 glade deltagere. Snakken gik lystigt ved bordene og 



efter lang tids beregning kunne overnissen udråbe årets vinderhold, Annette og Per, som 
dermed vandt retten til at arrangere næste års juleløb – i Stubbekøbing? 
 

 
 
 
Løbenissen måtte konstatere, at det havde været spildt ulejlighed at placere et puslespil 
på post 15, idet ingen af to løbere, som begav sig helt til Vinkelvej 38, magtede at løse 
gåden og finde eventyrets navn. Til overflod havde Carl-Aage udarbejdet en liste over H. 
C. Andersens 157 eventyr, så vi kunne se, hvor få af dem, vi egentlig kender. Men det var 
en eventyrligt god ide til et juleløb, tak for det! 
 
På en delt andenplads kom Torben og Peter, derfor dette todelte referat, selvom Torben 
egentlig med et mulehår blev mest nr. 2 ved at fedte for banenissen. 
Så blev det atter jul i O-63! 

 

Juleløb 2022 resultater v/Carl-Aage Hansen 

Alle deltagere i løbet kom i mål inden for den afsatte time, så afgørelsen blev efter svar 
på H.C. Andersen eventyr. Der var i alt 17 poster. 
Ved flere med samme antal rigtige svar er det måltiden, der er tællende.  

Nr. Løbenisser 

 

Tid i mål 

 

Antal rigtige svar 

 

1 Annette og Per Steen 18.57 12 rigtige og præmien var en bog med 
Eventyr samt retten til at lave juleløb 
2023 

2 Torben Hviid 19.00 10 rigtige og retten til at skrive til O-
63’eren 

3 Peter Hofman-Bang 19.06 10 rigtige og hjælper Torben med at 
skrive til O-63’eren 

4 Lis Noes 18.59 9 rigtige 
5 Bonnie Petersen 19.02 9 rigtige 
6 Kim Jensen 18.58 8 rigtige 
7 Anders Christensen 19.02 8 rigtige 
8 Peter Bjørn Jensen 19.08 8 rigtige (flest fundet via internettet) 
9 Pia Kadziola 19.04 7 rigtige 
10  Henrik Plenge Jensen 19.12 6 rigtige (var hele ruten igennem) 
11 William og Carl-Loui 18.50 3 rigtige 

Lidt usædvanlig resultatliste, men også et anderledes o-løb.  

 
Afholdelse af ordinær generalforsamling den 19. februar 2023 kl. 16.00 på 
Marienberg skole 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse, jvf. § 4. 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 6. 
8. Eventuelt. 

 
Bestyrelsen har følgende forslag til ændring af vedtægternes §11: 
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt 
generalforsamling, når mindst 5/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlem-
mer stemmer derfor, og mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer er til stede. (mel-
lemrum mellem til og stede) 



Forud for beslutning om opløsning træffer generalforsamlingen man ved simpel stemme-
flerhed beslutning om anvendelse af klubbens materiel og formue, som skal tilfalde en 
eller flere amatørsportsklubber. 
 
Såfremt det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er mødt, indkaldes til en ekstraordi-
nær generalforsamling, hvor beslutningen tages med 5/6 stemmers flerhed uden hen-
syn til antallet af mødte stemmeberettigede medlemmer. 

Kalender 

Dato Klub Skov Aktivitet/Start Tilmeld/Tid 
5/2 OKR Ny Tolstrup Avnstrup VTR 
12/2 Haslev Glumsø Østerskov Åsø Mosevej VTR 
19/2 HG Harrested Harrested Skovvej 19 VTR 
26/2 Køge Magleby Skov Gjorslev Savværk VTR 
5/3 De Barske Roskilde Vest Troldens fodspor  
11/3 Maribo Maribo By 75-års jubilæum 

 

12/3 Køge Vallø Storskov Vordingborgvej 169 VTR finale 
24/3 Danish Spring Frederikssund Sprint 10/3 
25/3 Danish Spring Tisvilde Hegn Lang 10/3 
26/3 Danish Spring Tisvilde hegn Mellem 10/3 
6/4 Viborg Ålum Påskeløb Lang 24/3 
7/4 Viborg Vindum Påskeløb Mellem 24/3 
8/4 Viborg Dollerup Påskeløb Lang 24/3 
11/4 HG Stenskoven Ringstedgade 528 Kl. 17.45 
16/4 DSR Klosterris Hegn Stifinderløb  
18/4 HG Herlufsholm Slagelsevej 163 Kl. 17.45 
23/4 Herning Hoverdal Plantage DM Ultralang 7/4 
25/4 HG Stenskoven Stenhusvej 66 Kl. 17.45 
30/4   Divisionsmatch  
2/5 OK Sorø Grydebjerg  Kl. 17.45 
13/5 O-63 Vordingborg 60-års jubilæum 

 

14/5 OK73 Gyngemosen, 
Gladsaxe 

50-års jubilæum 
 

20/5  Næstved og Omegn Sjællandssprinten  
21/5  Solrød Sjællandssprinten  

 
O-63’s træningsudvalg har endnu ikke tilrettelagt forårets program. Når løbene er på 
plads, vil de blive lagt på klubbens hjemmeside. 

  
 
Bestyrelsen har fastlagt datoen for fejring af klubbens 60-års jubilæum 
 

Lørdag den 13. maj 2023 
 
Dagen fejres med et orienteringsløb for alle interesserede gående såvel 
som løbende. 
Senere på dagen byder vi på en fest for nuværende og tidligere medlem-
mer af klubben. 
Har du lyst til at bidrage med et festligt indslag eller med fortællinger om 
gamle dage i klubben, vil det være meget velkomment. 
 
Vi har brug for hjælp til at finde mailadresser på gamle medlemmer. Ken-
der du/I nogen, som kunne tænke sig at deltage, så send en mail til 

Henrik Plenge Jensen plenge@mail.dk 
med relevante kontaktoplysninger. 
  
Har du lyst til at deltage i forberedelserne af jubilæet, kan du ligeledes 
sende en mail til Henrik. 
 

 
 

 

 


