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Hermed ønskes alle vore medlemmer et rigtigt godt Nytår. Vi
håber i må få et rigtigt godt ”løbe” år.



Vi i bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til allerede nu
at afsætte følgende datoer i kalenderen, specielt dem som vi
selv arrangerer, da vi har behov for en aktiv indsats af klubbens
medlemmer:

SøndageVinterkarrusel
Påsken Påskeløb
13/4 Arr. I OCS med landsholdsløber
20/4 Opstart træningsløb

Bestyrelsen:
Henrik Lawaetz (formand) 5783 4941
Hans Ole Jensen (kasserer) 5826 5565
Jan Jørgensen 5789 0091
Søs Munch Hansen 5826 5565
John Pedersen 5783 1718
Kurt Stilling 5814 0107
Jan Rost 5819 4307

Tilmelding Jørgen Jørgensen 5853 5365



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 13 januar i klubhuset.

Deltag.: Henrik Lawaetz, Kurt Stilling, Hans Ole Jensen, John Pedersen
og Jan Rost

Fravær.: Jan Jørgensen og Søs Munch Hansen

1. Punkter til eventuelt.
 Nye medlemmer og løbebrikker.
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 Godkendt
 

3. Kort nyt DOF/DIF/Øst kreds mv.
 Henrik har modtaget indberetningsskema fra DIF ang. vores aktu-
elle medlemstal i december, dette skal bruges i fordeling af tips-
midlerne.
 20 kr. pr. medlem og 10 kr. mere i løbs afgifter er den stigning vi vil
mærke i 2004 fra DOFs side.
 Der er kommet indbydelse til Springcup Hans-Ole og Jan R. har ind-
bydelser hvis man er interesseret.
 Stiftelsen har kontaktet Henrik, Direktøren havde set, at et par af
deres skove er ”lukkede”. Dette blev så forklaret hvad man i orien-
teringssporten mener med lukkede.
 Det blev også nævnt at vi ikke kunne få tilladelse til så meget skov
til vores løb i Sønderskoven som vi ønsker pga. fasan jagt.
 

4. Vintertræningsløb 25. januar.
 Knud laver løbet og John hjælper på dagen vi andre må også gerne
give en hjælpene hånd hvis der bliver for meget pres på. John sør-
ger for div. Hjælpemidler såsom suppe. Vi må regne med ca. 70 løbe-
re. Der vil muligvis være jagt om lørdagen, dette vil dog kun være
om formiddagen.
 

5. Træningsløb i 2004.
 D. 13. april er der mønstring i Slagelse med deltagelse af lands-
holdsløber se invitation andetsteds.
 Træningsløbene blev gennemgået, Henrik taler med Esther fra OCS
om fordelingen. Opstarten vil være 20 April.
 



6. Tilskud til påskeløb, DM mv.
 Klubben betaler startafgifterne til påske. John har fundet en hytte
hvor der er plads til ca. 30 personer. Tilmelding til John mhs. til
hytten og til Jørgen mhs. til løb.
 Til DM lang d. 3. april vil der være tilskud på 100 kr. pr. løber til
start afgiften.
 Angående løbet d. 20. januar laver John løbet og sender noget ud via
e-mail.
 

7. Generalforsamling.
 Dagsorden ifølge vedtægterne, se indkaldelse andet sted i bladet.
Jan R. lavet en let anretning med ost, chips, vin , øl og vand.
 

8. Foreløbigt regnskab og diskussion af budget.
 Hans-Ole mangler det sidste bl.a. har vi en del udestående hos vores
medlemmer. Vi må bede medlemmerne være lidt mere opmærksom-
me mhs. til betaling. Hans-Ole sende nye girokort ud.
 Regnskabet ser dog ud til at give et lille overskud.
 

9. Klippedille.
 Bladet skulle gerne ud inden 14 dage.
 

10. Næste møde.
 9/3 i klubhuset.
 

11. Eventuelt.
Medlemmer:
Et par nye har kontaktet Henrik omkring løb og medlemskab. Den
ene person har forespurgt på om vi havde faste poster i skoven, hvis
ikke kunne vedkomne måske hjælpe. Dette vil blive taget op på et
senere tidspunkt, umiddelbart syntes bestyrelsen det lød som en
god ide, inden der gøres tiltag skal Stiftelsen høres om deres me-
ning.

Løbebrikker:
Klubben vil købe 5 brikker som kan købes af klubben for 100 kr. pr.
stk.

STØT VORE ANNONCØRER, DE STØTTER OS



Generalforsamling 2004
Torsdag den 26. februar 2004 kl 19.30 i klublokalet

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse, revisor og -suppleant.
 På valg er:
 Formand: Henrik
 Medlemmer: Jan R (villig til genvalg)

 Hans Ole (villig til genvalg)
 John (villig til genvalg)

 Revisor: Kjeld (villig til genvalg)
 Revisorsuppleant:Ole (villig til genvalg)

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der en beskeden servering og al-
mindeligt samvær.



VINTERTRÆNINGSLØBENE 2003-04

Dato           Klub            Skov                       Startsted              Point/Bem.

Januar
25 Sorø Lorup              Lorupvej x

Februar
01 Hvalsø Valborup              Skovvej N i skov       x se 1)
08 OCS Slagelseskovene    NØ i skoven x
15 HG Glumsø Østerskov Asfaltvej S i skov x
22 Roskilde Ny Tolstrup          Avnstrup           x se 1)
28 O-63 Viemose skov   Skovfogedstedet Finaleløbet
29 HG Næstved      HG-stadion    Troldens Fodspor

Kun de med x-point markerede løb er tællende i den gennemgående kon-
kurrence.
1) Ej startret hvis forventet deltagelse i EM2004.
Baner

Sort, Lang 8-10 km  svær
Sort, Mellem 6-7 km  svær
Sort, Kort 4-5 km  svær

Rød, Lang 6-7   km  mellemsvær
Rød, Kort 4-5   km  mellemsvær

Blå 3-4   km  let

Grøn 2-3   km  begynder



DM -STAFET OG DM - KLASSISK 2003.
Det var med stor spænding, at vi i år drog afsted til Jylland for at løbe
de to DM-er. Både stafetten og den klassiske distance skulle løbes i Frij-
senborgskovene, der ligger ved Hammel ca. midt imellem Århus og Silke-
borg. At området ikke havde været brugt til o-løb før, gjorde det hele
endnu mere spændende. Vi havde hørt, at en del af området var meget ku-
peret, og det kom til at passe, faktisk var mange af bakkerne så stejle, at
man kun kunne gå op af dem!! Det var altså noget forskelligt fra skovene i
Sorø, men det er jo en af udfordringerne ved at løbe et nyt sted.

Stafetten skulle løbes om lørdagen, og Eva, Mette og jeg satsede på at
klare os bedre end sidste år, hvor vi måtte udgå pga. sygdom og skader...
Året før på Bornholm vandt vi guldmedaljer i D 35, men det så ret svært
ud i år med 17 hold til start, og mindst 6-7 hold med medalje-chance. En-
delig gik starten og vi sendte Eva afsted...og så var der ikke andet at gøre
end vente på radiomeldingen fra skoven, og prøve at regne ud, hvor lang tid
der ville gå inden de første løbere kom hjem fra skoven. Mette varmede
op, og jeg prøvede at følge med i, hvilke hold der blev meldt ved radiopo-
sten.
Heldigvis havde Eva en god tur i skoven og kom ind som nr. 3!! Nu var det
så Mettes tur til at prøve kræfter med de Frijsenborgske bakker, og jeg
skulle til at gøre mig klar; dvs. tape begge ankler,have kontaktlinser på, nå
en tur på toilettet og så selvfølgelig varme lidt op. Også Mette havde en
god tur i skoven, og kom ind som nr. 4 ikke langt efter Hillerød på tredie
pladsen, og så var det endelig min tur til at løbe!!! Mit løb startede lidt
usikkert, idet jeg løb lidt sjusket til post 2 og derfor tabte 1-2 min.
heldigvis gik det bagefter udmærket uden de store bom. På vej til post 7
overhalede jeg Anne Mårup, der løber for Hillerød, og ved post 8, så jeg
først Gitte Møller fra Kolding og dernæst Dorthe Hansen fra Silkeborg.
Der var dog mindst 2 min. imellem os, idet de havde haft posten, og jeg
først skulle op til den. Faktisk regnede jeg ikke med at se dem mere for
resten af banen var ret kuperet, og jeg fik ikke taget et oplagt uden-
omsvejvalg fra post 10-11, men mere eller mindre kravlede op af to store
bakker puha....Så det var en stor overraskelse, da jeg så Dorthe ved næst-
sidste posten. Og så var det bare om at løbe op af den sidste bakke, finde
sidste posten og så spurte i mål !!! Det viste sig faktisk, at vi kun var 15
sek. fra også at indhente Kolding, så der var virkelig kamp om medaljer-
ne.....Vi var meget glade for vores søvmedaljer, måske fordi vi alle gerne



ville gøre det bedre end sidste år, og så er det også rigtig sjovt at være
"et hold" en gang imellem!!

Resultatet i D 35:

nr. 1 Kolding OK     143.36 min
nr. 2 OK Sorø          143.51 min
nr. 3 Silkeborg OK  144.23 min.

Søndag skulle vi så løbe DM-Klassisk i samme terræn, men med en anden
stævneplads nemlig et parklignende område beliggende imellem byen og
skoven. De fleste af os skulle gå ca. 2 km til start, så det var dejligt,
at vejret var næsten sommeragtigt.
Jeg havde en god tur i skoven, men var lidt træt i benene efter stafetten,
og da der igen var flere meget stejle skrænter, der skulle passeres, tære-
de det på kræfterne. Og så var det svært at skulle løbe på et kort i 1:15
000....Da jeg kom i mål vidste det sig, at der igen var meget hård kamp om
medaljerne i min klasse D40, faktisk lå vi tre løbere indenfor 26 sek.

Resultater:
D 11-12:
Her gennemførte Maja Smedegaard!!

D 35:
Eva Smedegaard blev nr.7 kun 6 min. fra en bronzemedalje.

D 40:
Søs blev nr.3 kun 26 sek. fra guldmedaljen
Mette Filskov blev nr. 4

H 45:
Knud Madsen blev nr.6 kun 3 min. fra en bronzemedalje.

Og i D 65 blev Ester Staffe fra Slagelse nr. 2 !!!

Jeg vil slutte med at rose arrangørerne (OK PAN ) for en utroligt vellyk-
ket og veltilrettelagt DM-week-end, det var virkelig en fornøjelse at
deltage!!!!

Med o-hilsen Søs



Nytårsstafet 2004.
Ja, igen i år lod man sig lokke til, at stille op til Nytårsstaffen, dette kom
man dog hurtigt til at fortryde, da man en tidlig søndag morgen ankom til
Kårup. Hvorfor er der sikkert nogen der spørger, jo såmænd fordi der et
stenkast fra Kårup ligger vel nok sjællands højeste punkt på ca. 120 m,
Kårup har ”arvet” lidt af dette punkt ellere rettere sagt en del, da der er
mange bakker. Ud over bakkerne var dagen temmelig kølig så man var
klædt på til en større snestorm.
Man blev yderligere nedslået da man ankom til målområdet som også var
teltplads, for det første man så var en knold på ca. 10-15 m som gik lige op
i himmelen, ikke nok med det, så havde arrangørerne været så ”flinke” at
lægge en publikumspost på toppen, bare lige for at tilskuerne kunne få sig
et billigt grin over de stakkels løbere der skulle kravle op på toppen efter
at man i forvejen havde passeret indtil flere ”bjerge”. Denne post var for
dem der havde kortvend, og hvem havde fået en sådan bane, undertegnede.
Nå, men gennemført det fik man, jeg husker med al tydelighed hvordan
folk nærmest kravlede op af bakkerne ude i skoven, et herligt syn må det
have været for dem der ikke løb. Men hvad ville et Nytårsstafet løb være
uden disse udfordringer??? Knap så sjovt synes man jo alligevel bagefter.
Vi havde igen i år allieret os med OCS og en enkelt fra Ballerup i familie-
klassen. Vores ”piger” klarede sig endnu engang rigtigt flot, se resultater-
ne nedenfor.

Jan Rost

OK Midtvest

Damer  (10)   
    1    101 Helsingborgs SOK 1            2:19:33
             Sofie Petersson                     56:46
             Kristina Olsson                     39:59
             Lotta Gertsson                      42:48

    2    105 OK Midtvest 1                      2:28:43
             Eva Smedegaard                 38 1:04:31
             Mette Filskov                  45   39:17
             Søs Munch Hansen               44   44:55



145år  (25)   
    1    151 Ballerup OK 1                           1:57:45
             Lars Hanghøj Petersen         49   46:40
             Kristen Bonnen                 50   35:37
             Jørgen Skaarup                 48   35:28

   15    136 OK Midtvest 2                    2:45:46
             Arne Jensen, Dybdahl 44   51:18
             Hans V Stoltz                  63   48:57
             Hans Ole Jensen                50 1:05:31

B-klasse  (18)   
    1    197 Ballerup OK 1                         2:28:32
             Lars Rasmussen                 32   59:57
             Lemmie Rotving             46   43:13
             Morten Ploug                   32   45:22

    5    195 OK Midtvest 1                      2:45:17
             Knud Madsen                    46 1:00:26
             Birger Rasmussen               36   44:45
             John Pedersen                  49 1:00:06

Familie  (22)   
    1    214 OK Øst 1                              1:22:05
             Rasmus Ødum                 39   33:22
             Marius Thrane Ødum             12   20:37
             Charlotte Thrane               40   28:06

    7    221 OK Midtvest 2                     1:41:18
             Jan Kuno Rost                  36   39:21
             Kurt Stilling                  53   24:58
             Anette Rost                    32   36:59

    8    218 OK Midtvest 1                      1:41:34
             Jens-Christian Jørgensen       40   39:20
             Jan h Jørgensen                16   22:34
             Jørgen Jørgensen               51   39:40



Aften med Landholdsløber
Vi indleder sommertræningsløbene med en slags mønstring tirsdag den 13.
april kl. 19 i klubhuset ved Arnehavehus på Skovvejen i Slagelse. Her vil
der være besøg af en landsholdløber.

Der vil blive lidt om løberens baggrund, teorier om vejvalg og måske lidt
om hvordan man sikkert finder posterne - og ikke bommer.

OCS

LØBSOVERSIGT FOR 2004
For 2004 er angivet særligt interessante løb for medlemmerne i OK Sorø.
Der er medtaget de løb i efteråret, hvor klubben betaler startafgift (gra-
tisløb). De er markeret med G. Desuden er de løb, som vi selv skal arrange-
rer skrevet med fed skrift. Så mange som muligt bør medvirke ved afvik-
lingen, så skriv datoen i kalenderen.

Tilmeldingen er sidste dag for tilmelding til Jørgen.

Dato           Type                              Skov                              tilmelding

6/3 Regional Vemmetofte 27/2
13/3 Regional Hyrdebyskoven 5/3
4/4 DM lang Stråsø 16/3
8/4 Påskeløb Gyttegård 9/2
9/4 Påskeløb Frederikshåb 9/2
10/4 Påskeløb Frederikshåb 9/2



Indbydelse til
Påskeløbene 2004 i Midtjylland

torsdag, fredag og lørdag 8. – 10. april 2004
Arrangører: Orienteringsklubben Gorm, Jelling, og Kolding Orienterings Klub

Klassifikation:
 

A2-stævne.

Program: torsdag 8. apr. 
kl. 9.00: stævnekontoret åbner i Gyttegård
kl.11.00: første start
kl. 11 - 14: salg af åbne baner
kl. 15.00: Hejnsvig skole åbner for indkvartering
 

fredag den 9. apr.
kl. 9.00: stævnekontoret åbner i Frederikshåb
kl. 10.00: første start
kl. 10 – 13: salg af åbne baner
 

lørdag den 10. apr.
kl. 9.00: stævnekontoret åbner i Frederikshåb
kl. 10.00: første start
kl. 10 – 13: salg af åbne baner
kl. 16.00: Hejnsvig skole lukker

Internet: Påskeløbets hjemmeside www.koldingorienteringsklub.dk eller
www.gorm-jelling.dk.
Desuden henvisning fra DOF’s hjemmeside:
www.dk.orienteering.org.
Startliste og instruktion på løbets hjemmeside ca. 20. marts
2004.

Stævnecenter: findes ikke.

Stævneplads og
parkering:

Torsdag - 1. etape Gyttegård:
Stævneplads og parkering på mark sydvest for plantagen. Af-
mærkning fra hovedvej 28 mellem Billund og Grindsted.



Fredag og lørdag – 2. og 3. etape Frederikshåb:
Stævneplads og parkering på mark syd for plantagen. Afmærkning
fra rute 176 mellem Egtved og Billund.
 

Startsteder:
 

Der er på alle tre etaper tre startsteder, start 1, 2 og 3. Lø-
berne skal til samme startnummer alle dage.
 

Kort:
 

 

1. etape: Gyttegård
1:10.000, 2004, ækvidistance 2,5 m

2. etape: Frederikshåb Vest
1:10.000, 2004, ækvidistance 2,5 m

3. etape: Frederikshåb Øst
1:10.000, 2004, ækvidistance 2,5 m

Kortene udleveres i svejsede plastposer med påtrykt bane og
postbeskrivelse i IOF-symboler.

 
Start: torsdag 8. april:

første start kl. 11.00

fredag 9. april:
første start kl. 10.00

lørdag 10. april:
første start kl. 10.00
 

Særlig startpro-
dedure:

for klasserne D-10B, H-10B, D-12B, H-12B, Beg I og Beg II:
Der vil være fri starttid (put and run) torsdag kl. 11 – 14, fredag
og lørdag kl. 10 – 13. For åbne baner er der ligeledes fri starttid i
samme tidsrum.
For klasserne D-10A, H-10A, D 11-12AH 11-12A, D 13-14B, H13-
14B og H/D 15-C anvendes normal startprocedure alle tre dage.
For alle øvrige klasser er der jagtstart på 3. etape.
 

Afstande: Alle tre dage parkeres der tæt ved stævnepladsen.



Afstande fra stævneplads til start:
Torsdag ca. 1100 m, fredag ca. 750 m og lørdag fra 900 - 1700 m.
 

Terræn: Gyttegård plantage (1. etape) spænder fra kultiveret nåleskov til
svært gennemløbeligt fyrrekrat. Der er en del åbne lyng-, græs-
og sandom-råder. Let kuperet med en del kurvedetaljer.
Frederikshåb plantage (2. og 3. etape) har endvidere et stort om-
råde med indlandsklitter og (måske) vandfyldte moser.
 

Tidtagning: Elektronisk med EMIT. Løbere, der anvender egen brik, skal oply-
se nummer ved tilmelding. Øvrige løbere lejer brik ved stævnet.
Brikken udleveres ved start på 1. etape og skal afleveres ved mål-
gang efter 3. etape. Ikke afleveret lejet brik erstattes med 320
kr. Løbere, der har glemt brik ved start, kan låne en brik mod be-
taling af 50 kr. Den lånte brik skal anvendes de efterfølgende da-
ge.
 

Børneaktivering: Der etableres børneaktivering for tilmeldte børn på stævneplad-
sen ved alle tre etaper. (NB: bemærk, at der er fri start for
nogle af de yngste klasser – se ”særlig startprocedure”).
Tilmelding med oplysning om børnenes
navn og alder skal ske samtidig med løbstilmeldingen. Tilbuddet er
gratis. Hvis tilmeldte børn alligevel ikke benytter sig af tilbuddet,
skal der på løbsdagen gives besked til mandskabet i børneaktive-
ringen.
 

Børnebaner: Ved alle tre etaper er der udlagt børnebaner. Start og mål på
stævnepladsen. Tilmelding på løbsdagen. Deltagelse på børneba-
nerne er gratis.
 

Åbne baner: Der oprettes fem åbne baner. Banelængde m.v. – se klasseoversig-
ten. Løbere på åbne baner deltager ikke i
etapeløbet. Der kan startes mellem kl. 11 og 14 torsdag og mellem
kl. 10 og 13 fredag og lørdag.
Vi modtager gerne forhåndstilmelding til åbne baner. Tilmelding
kan ske tilstævnesekretæren ved e-mail, post eller telefon op til
løbsdagen.
Henvendelse skal ske ved teltet ”Åbne baner” på stævnepladsen.
Der startes ved start 3, hvortil der er afmærkning fra stævne-
pladsen.



Pris for åbne baner:
ungdom -20 år: 82 kr. + 10 kr. ved leje af brik
senior 21- år: 112 kr. + 10 kr. ved leje af brik.
 

Startafgift: DOF's hovedbestyrelse har vedtaget en ekstra løbsafgift, som
for påskeløbene udgør 2 kr. pr. etape, i alt 6 kr.
Vi beklager meget, at vi må forhøje startafgiften fra henholdsvis
225 kr. og 315 kr. til følgende:
 
Ungdom - 20 år:
231 kr. + 30 kr. for leje af brik

Senior 21 - år:
321 kr. + 30 kr. for leje af brik.

VEL MØDT I PÅSKEN 2004



35 års fødselsdag
Ja, så skete det Orienteringsklubben fyldte 35 år d. 13 januar, dette blev
fejret d. 20. januar i kluhuset.
I den anledning havde John Pedersen lavet et jubilæums løb, ud over at
være banelægger var han også banekontrolant, overdommer, stævneleder
og ikke mindst deltager i selve løbet.
Løbet som var et byløb på 3,7 km havde samlet start for både herre og
damer. Nemt var det ikke for at skulle tyde et kort med størrelses for-
holdet 1:6663 (eller noget i den retning) og så i sort og hvidt i gadelygter-
nes svage skær var ikke nemt.
Der var vel ca 10 løbere til start. John lagde frækt ud med at narre os ved
1. posten for dem som kom først til posten kunne ikke finde en klippetang,
så de fortsatte da John så kom råbte han lige så højt, at HER var den så
de forreste vendte om for at løbe tilbage og klippe, på vejen mødte man så
John storgrinene, tror i der var en klippetang, nej.
Efter godt 24 min. på glatte veje og fortove kom Undertegnede ind som
nr. 1 og John som nr. 2, hos damerne var det Søs og Eva der delte 1. plad-
sen. Præmierne var meget aktuelle i denne mørke tid, i form af nogle arm-
bånds reflekser.

Til lejligheden havde Jan Jørgensen fremtryllet et overdådigt ostebord
bestående af et stort udvalg af oste, kiks, franskbrød, vindruer, honning
melon, hjemmebagt kage, chips, rødvin og sodavand. Jeg mener at have
hørt nogen tale om, at når man laver sådan et perfekt traktement er man
selvskrevet de næste mange gange.

Til hele arrangementet var vi vel ca. 25 mennesker samlet i klublokalet
denne aften.

Tak for en god aften.
Jan Rost.



Resultater efter 8 løb i Vinterkarrusellen.

Bane Sort Lang
HERRER 1 2 3 4 5 6 7 8 *6*

1 Thomas Eriksen, HG 99 96  100 100  100 100 595
2 Jesper Børsting, HG 93 B 95 88 86 95 *73 89 546
3 Henrik Nielsen, Holbæk 100 87  B 94 94 77 93 545
4 Jan Jørgensen, Sorø 91 fkl  82 83 udg 76 95 427
5 Kristian Kærsgaard, Sorø 99 95  96  100   390
6 Jan Rost, Sorø 94 88   95 99   376
15 Knud Madsen, Sorø    86   80  166

Bane Sort Mellem
HERRER 1 2 3 4 5 6 7 8 *6*

1 Morten Jensen, OKR    95 96 fkl 97 100 388
2 Finn Kofoed Dam, Sorø  80  87 89 90  mkl 346
7 Kresten Nerengård, Sorø   77  76 80   233
11 John Pedersen, Sorø dsk     90 94  184
19 Knud Madsen, Sorø      100   100

DAMER 1 2 3 4 5 6 7 8 *6*
1 Birgit Børsting, HG 100 100 100  100 99 99  598
2 Annette Rost, Sorø dsk    93 90  100 283
3 Merete Ravnshøj Andersen, HG  87    81  94 262
4 Eva Smedegaard, Sorø     97  100  197
6 Søs Munch Hansen, Sorø      100   100
7 Mette Filskov, Sorø     95    95

Bane Sort Kort
HERRER 1 2 3 4 5 6 7 8 *6*

1 Kim Folander, O-63 *94 97 *96 100 100 99 97 97 590
2 Tage Frydendal, Holbæk 94   94 93 95 98  474
3 Sune Frederiksen, Hvalsø 77 80   70 75 73 83 458
5 Kurt Stilling, Sorø 83 91  94 78   86 432
12 Henrik Lawetz, Sorø  100  99  100   299
18 Claus Mikkelsen, Sorø 74     79   153
23 Jørgen Jørgensen, Sorø  96       96
36 John Jensen, Holbæk 77        77

Bane Rød Kort
HERRER 1 2 3 4 5 6 7 8 *6*



1 Einer Nielsen, Sorø 72 64  67 81 100  85 469
2 Christopher Schou, Holbæk 100   92 92    284
3 Peder Gilfoft, OCS  82     mkl 98 180
4 Jan Jørgensen, Sorø  100       100

DAMER 1 2 3 4 5 6 7 8 *6*
1 Inge Ekknud, OCS 87 85 100 90 93 97 udg  552
2 Birthe Nielsen, Sorø 76 68  71 88 88  100 491
3 Susanne Pedersen, HG  100  92   100  292

Bane Blå
HERRER 1 2 3 4 5 6 7 8 *6*

1 Henning Hansen Sorø 73 100  100 73 100  100 546
2 Kasper Grubak Jensen, Holbæk 100    97    197
3 Casper Meyer, OKR     100    100
6 Magnus Rost, Sorø 73        73

DAMER 1 2 3 4 5 6 7 8 *6*
1 Anni Rost Hansen, Sorø 80 79  85 100 77  76 497



STØT VORE ANNONCØRER, DE STØTTER OS


