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Bestyrelsen: John Pedersen (formand) 5783 1718 
  Hans Ole Jensen (kasserer) 5826 5565 
  Eva Smedegaard  5782 0610 
  Kåre Sørensen  5782 2258 
  Claus Mikkelsen  5852 3078 
  Morten Hass  29741337 

Jan Rost   5819 4307 
Tilmelding Jørgen Jørgensen  5853 5365 

 



DM Mellem 
 
D. 30. august deltog 16 løbere fra klubben ved DM-mellem i Borupskovene. 
 
Mette Filskov tog en sølvmedalje i D45 og henviste dermed Søs Munch 
Hansen til en 3. plads og dermed bronzemedalje. Tids margenen var på he-
le 5 sekunder, så tæt var det. 
 
Også i H12 var der tætte placeringer mellem Ok Sorøs løbere, her var det 
Jakob Smedegaard der slog Isak Fogh med sølle 3 sekunder og henviste 
dermed Isak til en 6. plads. Godt løbet af de unge herre. 
Narmer stillede op i H-14 og tog sig af 7. pladsen, flot. 
 
 

DM Weekend  
 
D. 13/14. september var der DM weekend på Rømø her var der også om-
kring 16 løbere af sted fra OK Sorø. 
 
D. 13. september var det DM stafet det handlede om og her skulle det 
vise sig at specielt drengene i klassen D/H-12 gjorde en fantastisk flot 
indsats og tog sig af 2. pladsen og løb dermed med sølvmedaljerne. Holdet 
bestod af Jakob Smedegaard, Peter Hansen og Isak Fogh. 
D16 blev nr. 5, D21 blev disket, D45 blev nr. 4 og H40 blev nr. 12. 
 

 
 
 



D. 14. september var det så tid til DM lang, her var det Mette Filskov som 
viste flaget og fik en flot bronzemedalje. 
De øvrige løbere har nok været trætte efter stafetten for deres resulta-
ter var lidt mere middelmådige end man måske kunne have forventet :o). 
 

 
DM Ultralang 
 
D. 21. september var turen så kommet til DM ultralang hvor 11 løbere fra 
klubben havde valgt at stille op og prøve kræfter på de lange distancer i 
Skjoldnæsholm og Bistrup skoven. 
 
Her var det endnu engang damerne der førte sig frem, foran de kan man 
godt sige, skuffende, herre i H40. 
 
I D35 var det Annette Rost der løb en flot bronzemedalje hjem og i D40 
var det Hanne Fogh som løb sølvmedaljen hjem. 
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Midgårdsormen 2008 
 
Ja, så var der jo Midgårdsormen som løb af stabelen d. 30/31. august. Vi 
var omkring 50 af klubbens medlemmer, der tilbragte 2 dage på Grønnin-
gen i Sorø. 
 
En fantastisk weekend, hvor ikke mindst vejret gjorde sit til, at OK Sorø 
fik lavet et arrangement, der ikke kunne gøres meget bedre. Banerne var 
rigtig gode, stævnepladsen var perfekt, kiosken overdådig, humøret højt 
og speakningen var god, så hvad mere kan man forlange. En perfekt kulmi-
nation på rigtig mange timers forberedelse. Desværre er der ingen der 
har noteret timeantallet men på den anden side af 1000 timer er jeg sik-
ker på der er lagt i arrangementet. Mængden af mails tør jeg slet ikke 
tænke på. Den mappe som indeholdt al kommunikation var meget stor. 
  
En stor tak skal lyde fra stævneledelsen, uden alle hjælpere og funktions-
ledere havde det ikke været muligt. 
 
Efterfølgende har der kun været positive tilkendegivelser til vores arran-
gement. I starten var der enkelte der klagede over for svære baner, men 
mon ikke det kun var dem, der havde forventet et nemt løb i en ”nem” 
skov? Faktisk fik vi et skannet kort med vejvalg og kommentarer fra en 
løber, hvilket var rigtigt sjovt at se. 
 
Jan 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Tak til de sponsorer, der var med til at gøre Mid-
gårdsormen mulig 
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KUN FOR LØBERE MELLEM 7 OG 20 ÅR  ! ! ! 
 
 
Hver torsdag er der ungdomstræning i OK Sorø, hvor du 
med start fra klubhuset på Skolevej kl. 18.30 kan mødes med 
alle de andre ungdomsløbere i klubben.  
 
Der vil være tekniktræning på 3 niveauer hver gang og vi ta-
ger udgangspunkt i hver enkelt løbers evner og formåen. En 
del af træningen vil også være eftersnak med trænerne og de 
andre løbere. 
 
Tid: kl. 18.30 – 19.30 
 
Sted : Klubhuset på Skolevej, Frederiksberg 
 
Trænere : Thomas Vejsnæs (61670484), Eva Smedegaard 
(30796364), Mette Filskov. 
 
Tilmelding: Du må godt tilmelde dig, gerne SMS, især første 
gang, så vi ved hvor 
                     meget kage vi skal bage… 

 
 

 
 



Terminsliste efterår OK Sorø 
 
 

Dato Arrangement Skov Startsted Bemærkning 

14-okt Natløb Sønderskov Klubhus  

16-okt Ungdom Sønderskov Klubhus  

21-okt Natløb Feldskov Klubhus  

23-okt Ungdom Feldskov Klubhus  

28-0kt Natløb Sønderskoven Klubhus  

01-nov Klubmesterskab Kårup  

15-nov Tekniklørdag Feldskov Klubhus ”Kompas” 

18-nov Natløb Sønderskov Klubhus  
09-dec Natløb Sønderskov Klubhus  

13-dec Tekniklørdag Grydebjerg Klubhus ”Trafiklys 

 
 
Tirsdagstræning er med start fra kl. 19.00 – 19.30 og ungdomstræning starter 
kl 18.30 og slutter kl. 19.30.Ttilmelding og beskeder kan sendes via SMS til 
Thomas` ( 61 67 04 84 ) eller Eva ( 30 79 63 64 ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MidgårdsEfterfest & Klubmesterskab – lørdag den 1. november 2008 
 
Snakken går i klubben om, hvor fedtet bestyrelsen har været med bespisningen af offi-
cials til Midgårdsormen. Flere officials skulle ifølge forlydender være kollapset efter 
dehydrering og lavt blodsukker. Formandens forklaring om, at der var sendt en hem-
melig mail ud til alle om de meget venlige bespisningsregler, har ikke vundet gen-
klang. For ikke at blive væltet ved førstkommende generalforsamling har bestyrelsen 
derfor nu besluttet at satse hele butikken på Efterfesten! 
 

Dagens program 
Kl. 11.00 Afgang fra klubhuset til klubmesterskabet i Kårup Skov – vi fordeler os i 
bilerne. Parkering: Vejsammenstød Vindekilde Strandvej/Næsgårdsvej, Fårevejle. 
 
Kl. 12.40: 1. start på klubmesterskabet. Alle OK Sorø-løbere starter i forlængelse af 
hinanden. 
Der kåres klubmestre i følgende seks klasser: 
 

• H-åben: Sort, kort: 5,3 km svær, 20 poster, 143 m stigning. 
• D-åben: Sort, kort: 5,3 km svær, 20 poster, 143 m stigning. 
• H13-16: Gul, kort: 3,8 km, 18 poster, 107 m stigning. 
• D13-16: Gul, kort: 3,8 km, 18 poster, 107 m stigning. 
• H-12: Hvid, 2,3 km, 11 poster, 82 m stigning. 
• D-12: Hvid, 2,3 km, 11 poster, 82 m stigning. 

 
Kl. 15.00: Afgang fra Rørvig til Sorø 
Kl. 16.15: Ankomst til Sorø, mulighed for bad, sauna og omklædning i Klubhuset 
 
Kl. 17.30: Velkomstdrink på værkerne – formanden kårer årets klubmestre !! 
Kl. 18.30: Spisning på værkerne  
 
 
Tilmelding til Morten per mail mortenhass@gmail.com senest fredag den 24. ok-
tober. Hvis du ikke har mail, kan du ringe på telefon 29741337. 
 
 
Deltagelse i festen og i klubmesterskabet er gratis, da klubben har fået et fint overskud 
fra Midgårdsormen ☺ - NB: Tilmeldte der ikke møder op, vil blive opkrævet 100 kr. 

 
 
 
 
 
 
 



Referat af bestyrelsesmøde d. 10/10-2008 
 
Emner til evt.  
DONG energi 
Skole 
DM Mellem 2011 
 
Midgårdsormen 2008.  
Budgetteret med 24.000 i overskud og ente på lidt over 30.000. 
Bestyrelsen var enige om at det var et godt arrangement og at alle tilkendegivelser fra 
deltagerne har været positive. 
Er vi så kørt flade, nej det mener vi ikke. Havde vi brugt Cowi materialet til kortet var 
der nok nogle der var kørt flade. 
 
Sorø sø rundt 2008 
Hans Ole havde lagt et stort arbejde i hjemmeside og beregning. Desværre havde der 
indsneget sig en fejl og kunne nu for 3. år ikke kåre en vinder. Det må IKKE ske igen, 
vi SKAL afteste systemer inden løbet. Undskyldningen må være at alle havde fokuseret 
på midgårdsormen. Næste gang bliver det ikke John der skal stå som ”stævneleder” 
næste år, så går man med de lyster kan formanden kontaktes. 
 
Klubmesterskab/Midgårdsfest 1. nov. 2008  
1/11 i Kårup se klippedillen. Den samme dag og aften er værkerne reserveret, vi har sat 
4000,- af til denne hygge aften. Eva laver lidt aktiviteter så vi ikke keder os. Morten 
laver noget omkring løbet, John tager sig af maden, Hans Ole kigger på lidt af det vi-
deo der er taget. Morten modtager tilmeldinger. 
 
Bestyrelsen i 2009 
Formanden er på valg men er villig til at fortsætte, Morten er på valg og vil fortsætte, 
Eva er på valg og vil gerne ud, Kåre er på valg vi går ud fra han ønsker at fortsætte.  
Mette vil gerne spørges. 
 
Kasserer, vi ønsker en person til jobbet da Hans Ole er meget beskæftiget med andet og 
jobbet som kassere kræver også en del tid. 
Hans Ole udarbejder en job profil og vi indrykker en annonce i klippedillen. 
 
Indretning af klubhus 
John, Jan og Claus har været i gang i klubhuset (mellemgangen). Vi fik lov af kommu-
nen at få denne mellemgang. Kælder lokalet er også blevet officielt vores rum, dette 
har det ikke været før. 
Det render nok op i 9000,- for istandsættelsen. 
Hvad skal rummet så bruges til? Måske lidt slænge sofaer og et bord så man kunne 
lokke folk til at blive lidt længere. 
Ungdomsløberne vil få til opgave at skaffe møbler og indrette rummet, dvs. skaffe alle 
materialer, der vil blive sat 2000,- af til dette. 
Jan Sørensen er materiale forvalter og vil med tiden få sat lidt skik på vores øvrige 
lokaler. 
 



Jubilæum 2009  
13/1-2009 har vi 40 års jubilæum. På dagen vil der blive arrangeret nat/by o-løb på 
Frederiksberg, VTR samarbejds klubberne inviteres. Der serveres vafler og suppe efter 
løbet. 
17/1 vil der blive inviteret til en støre reception kl.14.00. Klubbens medlemmer skal 
inviteres og John vil komme op med en liste med øvrige der skal inviteres, her i blandt 
æresmedlemmer. Catching features bør præsenteres. 
Morten vil gerne lave et jubilæums skrift. Morten skriver ”formandens vise”. 
 
Plan for aktiviteter frem til sommerferien 2009  
Morten kigger lidt på planen og retter den til. 
 
Vintertræningsløb 
14/12, John, Eva og Hans Ole tager sig af det første løb og 22/2 vil Claus gerne stå for 
banerne, han skal så bare have et par hjælpere, så kom ud af busken. 22/2 vil vi forsøge 
i Lorup ellers Tersløse Bøgeskov. 
 
Økonomi/kontingent 
Tilskudregler blev gennemgået og rettet til så den er mere gennemskuelig for alle. 
3 talentfulde unge piger er udtaget til TKC og har derfor muligheden for at komme ud 
til en masse spændende løb, så de kan udvikle sig. Det koster 250,- pr. løber. Bestyrel-
sen vil gerne bevilge disse penge. Eva undersøger muligheder for tilskud til dette. 
Kontingentet blev gennemgået, da det ikke svare overens med det vi betaler til DOF, 
samt er der skævheder hvis man er alene og ungdomsløber, så betaler man senior kon-
tingent! 
Der bruges 8.000,- til ungdoms aktiviteter. Klubben lægger op til at dele kontingentet i 
2 betalinger. Hvoraf den ene vil være det vi betaler til DOF og anden indbetaling vil 
være den der tilgår klubben. 
Vi må på det kraftigste opfordre alle til at få afviklet deres gæld til klubben. Vi har 
mange penge ude hos medlemmerne. Det kan blive nødvendigt at lægge en spærring 
ind i o-service så hvis der ikke er penge på kontoen vil man ikke kunne tilmelde sig 
løb. 
 
Evt. 
DONG energi (Sørup Heregård) 7 november. John har taget fri og Søs har lovet at 
hjælpe på dagen. 
DM Mellem 2011, kunne være et isue. Man vil kunne forvente 800 løbere og maks. 
længde på banerne er 7.5 km. 
Skoleorientering, Morten synes vi skal tilbyde noget skoleorientering. Hvem kunne 
tænkes at have lyst til at hjælpe. Er der nogen som har tid og lyst? Morten vil gerne 
finde en kontakt på de forskellige skoler. En ide kunne være at prøve ved jubilæet.  
Der vil blive arrangeret lidt kursus i tegnsprog 2 aftener i november måned, skulle man 
have lyst bør man møde op, så vi kan kommunikere med Louise. 
 
Næste møde: 
Kassere jobbet, kredit i klubben. 
Onsdag 3. december kl. 18.00 hos formanden, husk det er med god mad. 
Der vil blive arrangeret lidt kursus i tegnsprog 2 aftener i november måned, skulle man 
have lyst bør man møde op så vi kan kommunikere med Louise. 



Korttegning 

 

   Næstved, d. 12.09.2008 
 
Fastlæggelse af Vintertræningsløbene for 2008-2009 
 
Ikke alle løbstilladelser er på plads, men det er overvejende sandsynligt, at også de 
sidste tilladelser vil blive givet. Derfor fremsendes endelig plan for 2008-2009. Med 
planen fremsendes regler for klasseinddeling og generelle bestemmelser samt kontakt-
person-liste. 
 

Referat af VTR –møde afholdt d. 13.08.08 i OK Sorø`s 
klublokale 
 
Pkt. 1  Evaluering af sæsonen 2007/08. 
 

Der var enighed om, at det havde været en god sæson med stor deltagelse. I alt 
deltog 371 forskellige løbere, med i alt 1433 starter, svarende til 95 løbere pr. 
løb. Dette er fremgang på 35 % i forhold til året før.  
Løbsterrænerne har været ok. Altid dejligt med nye terræner, hvor vi denne sæ-
son var forkælet med Annebjerg, Åstrup, Lellinge og Stensby.  
Der har været tale om rimelig nye kort af god kvalitet 
Gennemførelsen af løbene har været OK. Hele 8 løb blev afviklet med SI. Føl-
gende blev særligt fremhævet; OCS i Slagelse skovene - Fint med omkl. og vel-
tilrettelagt startpunkt. Hvalsø i Ny Tolstrup- Afviklet næsten som kredsløb. 
Finaleløbet var et godt arrangement, med rimeligt fremmøde (ca. 60) og spæn-
dende afslutning på de sorte baner. 

     
Pkt. 2  Vintertræningsløb 2008-09. Vedlagt. 
 

En del løb er ikke endelig på plads. Såfremt disse løb ikke måtte falde på plads, 
hører i nærmere herom. 

 Bemærk, at i forhold til de på mødet aftalte terræner er der enkelte ændringer.  
 
Pkt. 3  Klasseinddeling og generelle bestemmelser. Vedlagt. 
 
           Der er sket følgende ændringer i forhold til sidste sæson: 
 
           Opdeling af Sort, Mini i over/under 50 år.  
           Gavebeløb nedsat til kr. 4,- pr. løber. 
 

Desuden indføres fra i år nyt fælles klubmesterskabsløb. Reglerne herom ved-
hæftes.   

 
 
 



 
Pkt. 4  Eventuelt. 
 

OK Sorø kører en serie natløb til efteråret, hvor alle er velkomne. Der henvises 
til OK Sorøs hjemmeside.  
 

Skulle du finde fejl i medsendte materiale så kontakt mig venligst omgående. 
 
Med O-hilsen, Jesper Børsting, VTR-koordinator i Herlufsholm 
 
 
 
Kontaktpersoner til VTR-løbene 2008-2009. 
 
 
 

Klub Navn Adresse Tlf. E-mail 
Haslev Per Christensen Borupvej 94, 4140  

Borup 
57527072 pbv@mail.dk  

Herlufs-
holm 

Jesper Børsting Fællesejevej 16, 4700  
Næstved 

55739085 jesperborsting@post.tele.dk  

Holbæk Bill L Jensen Hestehavevej 20, 4572 
Nr Asmindrup 

59312212 bill@live.dk  

Hvalsø Fl H Jensen Kjærsager 16, 4330 
Hvalsø 

46409871 f-hjorth@post.tele.dk  

Køge  Leon Jørgensen Sløjen 16, 2670 Greve 43903285 leon_Jorgensenhotmail.com  
O-63 Peter B Jensen P C Skovgårdsvej 6, 

4760 Vordingborg 
55375152 bentepeter@webspeed.dk  

OC Sla-
gelse 

Steen Lund Møllevangen 19, 4281 
Gørlev 

58855564 annemarieogsteen@mail.dk 

OK 
Roskil-
de 

Mogens Kri-
stensen 

Margrethehåbsvej 60, 
4000 Roskilde 

46326212 abrmhk@almbrand.dk  

OK So-
rø 

Jørgen Jørgen-
sen 

Jasminvej 28, 4200 
Slagelse 

58535365 jbji@mail.dk   

Vestsj. 
OK 

Bjørn Jørgen-
sen 

Kikhøjparken 58, 4300  
Holbæk 

59441732 bjoernvognbjerg@webspeed.dk  

 
 
 
 
 



 
 
 
VINTERTRÆNINGSLØBENE 2008-09 
 
 
 
Dato Klub Skov Startsted Point/bem. 
01.11 Vestsj.OK Kårup Strandvejen KM - SI 

02.11 Hvalsø Ny Tolstrup Gl. Skovridergård X 
09.11 O-63 Klinteskoven Havrelukket. Vejen til 

St. Klint 
X - SI  

16.11 HG Fruens/Hovedmosen Præstø Landevej/Bents 
Hoved 

X – SI 

23.11 HOK Kongsøre Sandskredet X 
30.11 OKR Boserup Høje P-plads X – SI 
07.12 OCS Korsør Lystskov SV for skoven. Skovå-

sen 230 
X  - SI 

14.12 Sorø Sorø Sønderskov Skolevej X – SI 
26.12 OKR Boserup Høje P-Plads  Juleløb 

11.01 HOK Jyderup   Nytårsstafet 

18.01 Vestsj 
OK 

Grøntved Overdrev  X - SI 

25.01 Haslev Glumsø Østerskov N i skov X 
01.02 OKR Skjoldnæsholm Gyldenløvshøj X – SI 
08.02 O-63 Vintersbølle Vintersbølle skole X - SI 
15.02 Køge Vallø Vordingborgvej X - SI 
22.02 Sorø Lorup Lorupvej X – SI 
01.03 HG Herlufsholm HG stadion Afslutningsløb – 

SI 

02.03 HG Næstved   Troldens Fod-

spor 
 
 
 
Kun de med x-pointmarkerede løb er tællende i den gennemgående konkurrence. 
Alle speciel løb har andre baner. 
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Baner 
 
Svær  Sort, lang   7½-10 km. 
- Sort, mellem      6-7 km. 
- Sort, kort      4-5 km. 
- Sort, mini u. 50 år  3-4 km. 
- Sort, mini o. 50 år  3-4 km. 
Mellemsvær Gul      4-5 km. 
Let Hvid      3-4 km. 
Begynder Grøn      2-3 km. 
 
Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul. 
 
 
 
 

 
 

 
Generelle bestemmelser 
 
Der er fri startret på alle baner. 
Dog opfordres løbere der enkelte løb vælger løbe kortere bane end normalt, at deltage 
u.f.k.  
 
Point 
 
I alle løb får vinderen af en bane 100 point. 
De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere. 
På alle baner opdeles resultaterne i damer og herrer, og de får point hver for sig. 
De 6 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence 
- for Gul, Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb. 
- for Sorte baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til afslutnings-
løbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit 6 bedste løb nedrundet til hel-
tal + point afslutningsløb. I tilfælde af point lighed er 6 bedste løb afgørende.  
I sæsonen 2008-09 er der i alt 13 tællende løb. 
Banelæggere (max. 3 pr. løb) får tildelt point svarende til gennemsnittet af deres 5 bed-
ste løb. 
 
Afslutningsløb - Program/Præmier 
 
Gul, Hvid og Grøn bane samlet kl. 14.00 
Sorte baner omvendt jagtstart. Således at løbere med mindre end 6 tællende løb starter 
samlet kl. 14.00, hvorefter    løberne startes med 2 min. startinterval afhængig af deres 
pointplacering og med den bedst placerede til sidst. I tilfælde af løberudeblivelse ryk-
kes frem på startlisten. 



Program 
kl. 13-14  Indprikning 
kl. 14.00       Samlet start (Gul, Hvid, Grøn og Sort/under 6 løb) 
kl. 14.10 1. start (Sorte baner) 
kl. 16-17.30 Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse. 
Arrangørklubben bestemmer selv præmiefordelingen. Man bør tilstræbe forholdsvis 
flere præmier til ungdomsløberne. 
 
Pris 
 
kr. 10,- for løbere under 16 år og kr. 25,- øvrige. Af startgebyret går kr. 4,- til afslut-
ningsløbet/præmier, heraf kr. 300,- til adm. af pointudregning. Afgiften fremsendes 
straks til arrangør af finaleløbet. For 2008-09 HG v/Jens Asserbo. Giro 3222 7187378. 
 
 
Start 
 
Indprikning fra kl. 9.45 
Søndage mellem kl. 10.00 – 11.00. Afslutningsløbet dog lørdag kl. 14.00. 
 
 
Krav 
 
Der skal bruges IOF-symboler. 
Der skal anvendes poststativer, gerne Sport-Ident. 
Banernes kvalitet skal prioriteres højt. 
Bemandingen skal være passende, så kø undgås. 
Der bør være tilstrækkelig plads ved bordene til egen indprikning.. 
Der skal være vædske efter løbet. 
Resultatformidling skal gå hurtigt og ophænges. Alternativt lægges på nettet samme 
dag. Løbstid opgives i sekunder. 
Evt. ændringer af mødested skal meddeles snarest direkte til klubrepræsentanterne og 
ved opslag ved forudgående løb, samt på det oprindelige mødested. Tjek evt. OK Ros-
kildes hjemmeside som altid vil være opdateret med sidste nyt.. 
 
 
Resultater 
 
Resultater med pointudregning fremsendes senest den efterfølgende tirsdag til: 
Janne Brunstedt, Dueholm 18, 4000 Roskilde. E-mail: g7jb@danisco.com   

 

 

 

 



Oprykningsmatch 7/9 
 

Desværre skulle det ikke lykkes for klubben at rykke op i 2. division, vi 
var ellers tæt på men…. Desværre var det igen de ”unge” i herre 40 som 
ikke helt løb op til deres bedste, måske de skulle træne lidt orientering. 
Undertegnede har overvejet at deltage i klubbens tekniktræning for at få 
den basale teknik repiteret. Nej spøg til side, som man kan se af neden-
stående var det sølle 4 matchpoint der kunne have gjort forskellen.  

Nu må vi så tage 1 år til i 3. division og så bevise over for de andre at det 
ikke var en tilfældighed vi skulle kæmpe om oprykning. 

 

 
1    Søllerød OK  - Ballerup OK 110 - 70      
2    Søllerød OK  - Helsingør SOK 112 - 80      
3    Søllerød OK  - OK Midtvest 111 - 83      
4    Ballerup OK  - Helsingør SOK 82 - 90       
5    Ballerup OK  - OK Midtvest 78 - 98  
6    Helsingør SOK -    OK Midtvest 96 - 92   
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Norwegian Spring, Halden, april 2008 
 

*NORGE - HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?* 
 
Norge ligger langt mod Nord, der er koldt, der er klipper, men der er også et af verdens 
bedste terræner til orienteringsløb. Og en af de sejeste o-klubber i verden, Halden 
Skiklub, hvor danske Kenneth Buch er træner, og hvor o-superparret Anders Nordberg 
og Annemarie Hausken har deres træningsbaner. 
 
Hvert år i april arrangerer Halden SK Norwegian Spring, og det var uundgåeligt, at fire 
løbere fra Sorø måtte en tur forbi, bare for at vise flaget. Kåre, Søs, Claus og Morten 
kravlede derfor ind i Kåres bil og satte kurs mod det høje Norge. For rigtigt at få noget 
ud af turen havde vi booket en hytte, der lå 70 km inde i Norge, selvom stævnet foregik 
i Sarpsborg, lige der ude ved vandet, hvor Sverige er slut. 
 
På forhånd havde vi hånet nordmændene for deres slappe banelængder. Tænk at H21A 
kun løber 8 km på en langdistance. Tydeligvis får man ikke den samme nærende kost i 
Norge, som vi gør her i kornfede Danmark. Kåre og Morten havde derfor meldt sig til i 
H21A – herregud, vi havde da løbet 8 km svær hver eneste søndag gennem hele VTR-
sæsonen, så hvor svært kan det der Norge være..? 
 
Ude i terrænet opstod bare lidt problemer. Tydeligvis havde en del nordmænd (og 
svenskere, gad vide hvordan de har fået det i Norge) et betydeligt lokalkendskab. På 
det meste af banen var der nemlig ret mange klippefremspring, der lignede hinanden. 
Men nordmændene og svenskerne må have vidst nøjagtig, hvor banelæggeren i Halden 
plejede at gemme posterne, nede mellem stenene. Ihvertfald havde vi soranere en del 
fest med at kigge efter skærme under stenene... ☺ 
 
Af resultatlisten kan ses, at Søs nødvendigvis må have norsk blod i årerne, taler vi mon 
om gradfætre på Oslo-kanten? – en ottendeplads blandt 34 løbere i den lange D45 i dét 
terræn må aftvinge en vis respekt.  
 
Kåre og Morten havde en drabelig dyst på Solrenningen (langdistancen), hvor Kåre 
trak det længste strå ved kun at bruge 28 minutter på post 8, mod Mortens 32 minutter 
på samme post (parentes: bedste løber brugte 7.47..!). 8 km banen i H21 blev vundet af 
Johan Ivarsson på lige under en time, præcis som en sort bane 1 til VTR-løbene..! 
 
Efter løbene var der god lejlighed til at se verdenseliten konkurrere. Feltet var fuldt på 
højde med Spring Cup i Danmark, bl.a. deltog det franske landshold med Thierry i 
stafetten om lørdagen. Det giver et stævne en særlig kvalitet og atmosfære, at verdens 
bedste o-løbere skal have noget ud af banerne. Det smitter af på de baner, som vi mere 
dødelige kommer til at løbe, her var ikke sparet på noget. 
 
Læs mere om løbet, som vi håber at gense: 
http://www.norwegianspring.no/ 
 



Vårspretten, Mellemdistance 
D40, 3,6 km; Nr. 16: Søs Munch Hansen, OK Sorø: 44:44; +12:28 
H40, 3,9 km; Nr. 33: Claus Mikkelsen, OK Sorø: 1:18:54; +49:25 
H17-, 4,7 km; Nr. 23: Morten Hass, OK Sorø: 1:10:52; +35:29 
H17-, 4,7 km: Nr. 26: Kåre Sørensen, OK Sorø:1:16:25; +41:02 
 
Solrenningen, Langdistance 
D45, 4,0 km: Nr. 8: Søs Munch Hansen, OK Sorø: 42:10; +08:12 
H45AK, 3,5 km: Nr. 11: Claus Mikkelsen, OK Sorø: 59:04; +29:12 
H21, 8,1 km: Nr. 33: Kåre Sørensen, OK Sorø: 2:16:51; +1:17:57 
H21, 8,1 km: Nr. 34: Morten Hass, OK Sorø: 2:20:43; +1:21:49 
 

Fire trætte og 
glade løbere 
nyder den 
friske luft i 
Halden og 
puster ud efter 
bom på de 
norske 
klipper. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vi er høflige folk, så vi overholdt vores o-vigepligt 
overfor denne mand i skoven. Det opmuntrede 
ham til en præstation i verdensklasse. 
 
 

 
 
 
 
 



Terminsliste øvr. løb 
5/10 B Hjermind Skov Nord Randers OK 26/9 Divisionsmatch  

8/10 C Teglstrup Hegn Øst Helsingør SOK 3/10 Natløb  

8/10 C Sjørup Plantage Nord Skive AMOK 3/10 Natteravnen 1  

12/10 A Jonstrup Vang og 
Lille Hareskov 

Øst 
OK Skærmen 
Værløse 

3/10 Kredsløb  

15/10 C Dollerup - Stanghe-
de 

Nord Viborg OK 9/10 Natteravnen 2  

19/10 A Rørvig Sandflugts-
plantage 

Øst 
Vestsjællands 
OK 

10/10 Kredsløb  

22/10 C Liselund Nord Karup OK 15/10 Natteravnen 3  

25/10 C Almindingen Øst Øst 
Rønne IK Ori-
entering 

 Bornholm Höst-Open  

26/10 B Vejers N Syd OK West 20/10 
Divisionsmatch Slutrunde 
op-/ned- 

 

26/10 A Rude Skov Øst 
OK Øst Birke-
rød 

17/10 Kredsløb  

26/10 C Silkeborg Nord-
skov 

Nord Silkeborg OK 19/10 Løvfaldsløb 2008  

26/10 C Vilsbøl Plantage Nord Nordvest OK 16/10 NJM-Dag  

26/10 C Paradisbakkerne Øst 
Rønne IK Ori-
entering 

 Bornholm Höst-Open  

29/10 C Skovlund Nord 
Vestjysk Orien-
teringsklub 

22/10 Natteravnen 4  

1/11 C Ravnsholt Øst Allerød OK 24/10 Klubmesterskabsløb  

2/11 B Hvorup Nord Aalborg OK 26/10 KLUB-dag  

5/11 Cn Stenholt Vang Øst 
FIF Hillerød 
Orientering 

31/10 Natcup  

8/11 C Hillerød Øst 
FIF Hillerød 
Orientering 

31/10 AL sprinten  

9/11 C Gribskov Syd Øst OK 73 26/10 Jættemilen, SRL, JRL  

9/11 B Rold Nørreskov Nord Rold Skov OK 31/10 
B-løb og Supermatch 
op/ned rykning 

 

15/11  C Hobro Østerskov Nord 
Mariager Fjord 
OK 

8/11 Efterårsstafet  

19/11  Cn Tokkekøb Hegn Øst OK S.G.  Natcup  

29/11 C Flere skove Øst 
OK Øst/Lyngby 
OK 

 Vintercup  

3/12 C Trørød Hegn Øst Søllerød OK 28/11 Natcup  

6/12 C Ravns Graner Nord 
Mariager Fjord 
OK 

29/11 Juleløb  

13/12  C Tokkekøb Hegn Øst 
OK Øst/Lyngby 
OK 

 Vintercup  

17/12 C Hareskovene Øst Ballerup OK 12/12 Natcup  
 
 


