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Referat af generalforsamlingen d. 3/3-2009 
 
Valg af dirigent: 
Jens Frederiksen blev valgt.  
 
Formandensberetning: 
Læs andetsteds. Enkelte kommentarer blev efterfølgende knyttet til be-
retningen, disse er tilføjet beretningen efterfølgende. 
 
Godkendelse af regnskab: 
Hans Ole fremlagde et regnskab der viste et overskud på 10.302 kr. hvil-
ket må siges at være godt med de investeringer som klubben har gjort i 
SportIdent udstyr samt bærbar PC for dette. Se årsregnskab andet-
steds. 
Der blev fra enkelte medlemmers side studset over det store udestående 
hos klubbens medlemmer. Den nye bestyrelse vil kigge på dette. 
Budget for 2009 blev fremlagt, dette viste et forventet overskud på ca. 
1000,- kr. 
 
Behandling af indkomne forslag: 
Bestyrelsen havde stillet forslag angående suppleanter til bestyrelsen, 
dette blev dog efter en snak frafaldet, og paragraf 4 lyder som hidtil. 
 
Valg af bestyrelse: 
Fra bestyrelsen var følgende personer på valg, Morten, Kåre og Eva. Kåre 
og Eva ønskede ikke genvalg, Henrik Lawaetz og Maja Smedegaard blev 
valgt ind i bestyrelsen. 
Formanden var også på valg, John ønskede at tage endnu et år, så han blev 
genvalgt. 
Revisor blev Kåre, revisor suppleant blev Flemming Andersen. 
 
Fastsættelse af kontingent: 
Grundet de høje udgifter til bl.a. DOF havde bestyrelsen stillet forslag om 
en forhøjelse af kontingentet samt en opdeling af dette, for at synliggøre 
hvor meget der går til klubben og hvor meget af kontingentet der går til 
DOF. Forslaget blev vedtaget og kontingentet er som følger: 
Voksne (+21 år) 350,- kr. (230 går til DOF, de 120 går til klubben)   
Børn (8-20 år)  200,- kr. (100 går til DOF og 100 går til klubben) 
Børn under 8 år er gratis. 
 



Formandens beretning for året 2008. 
 
 
Året 2008 har stået i Midgårdsormens tegn. 
I aug. måned afholdte vi en af de bedste Midgårdsorme, der nogensinde har været. 
Med Grønningen og Sorø Hallen som stævneplads og Sorø Sønderskov som 
løbsområde boltrede ca. 400 løbere sig i en fest bestående af løb / klubhygge 
helstegt gris m. flødekartofler og salat og gode baner. Vi har fået meget ros fra 
enkeltpersoner og klubber. 
Mange har bidraget med stævneledelse, korttegning, banelægning, mad, kiosk 
og meget andet. Det har været en utrolig oplevelse, at se hvilket engagement 
og sjæl der har været lagt i arrangementet. 
Nogen har trukket et voldsomt stort læs, andre har blot hjulpet til på dagen. 
I alt 45 løbere fra klubben har været involveret på den ene eller anden måde. 
Stor tak til jer alle og tak til vores sponsorer og skovejere, der har gjort det muligt for 
os at gennemføre løbet. 
 
 
Resultatmæssigt har 2008 været et tyndt år. 
 
Det er blevet til 2 guld medaljer. 1 til Søs Munch Hansen i natløb og 1 til Louise Pei-
tersen ved sprint. 
 
Til gengæld har vi haft flere 2 pladser ved DM. Mette Filskov, Hanne Fogh, Eva Sme-
degaard og drengeholdet bestående af Peter Hansen, Jakob Smedegaard og Isak Fogh. 
En 3. plads til Annette Rost blev det også til. 
 
Vi har haft ungdomsløbere med på udvalgte hold og fået fornøjelse af, at Maya Fil-
skov, Cecillie Smedegaard og Lærke Vejsnæs er blevet udtaget til TKC gruppen på 
Sjælland, en gruppe for potentielle eliteløbere. 
 
Vi har været meget aktive til løb. Fra 227 starter i 2006 til 320 starter i 2007 til 339 i 
2008. 
Statistikken er ”kun” fra o-service, så reelt er der mange flere starter. Her tænkes på 
udenlandske løb, vintertræning samt andre træningsløb. 
 
 
Medlemsfremgang. 
 
Vi har ikke blot fastholdt medlemsantallet fra 2006 med 83 medlemmer, 2007 med 94 
medlemmer, men øget det til 125 medlemmer i 2008. Medlemsfremgangen skyldes bl.a  
at vi er blevet mere synlige ved bl.a at blive udnævnt til årets idrætsklub i Sorø 2007. 
Også vores høje aktivitetsniveau med træningsløb / tekniktræning / natløb / ungdoms-
træning viser, at vi er en klub der vil frem! Stor tak til alle jer der på den ene eller an-
den måde har bidraget til, at det har kunnet lade sig gøre. 
 
 
 



Arrangementer i 2008. 
 
Midgårdsormen i Sorø Sønderskov. 
Er omtalt i indledningen. 
 
Sørup Herregaard. 
Vi har afviklet et O-løb for kursusdeltagere fra DONG-Energy. 
20 løbere løb i området omkring Sørup Herregaard i øsende regnvejr. 
 
Sorø Sø rundt 
Blev afviklet for 35. gang med Flemming Andersen og John Pedersen som stævnelede-
re. Til dette arrangement har Hans Ole Jensen udviklet et nyt beregningsystem, der 
opdateres ved hjælp af internettet. Endvidere har Hans Ole lavet en super hjemmeside, 
der er meget brugervenlig. 
 
Vintertræningsløb 
Som sædvanligt afviklede vi 2 vintertræningsløb af høj kvalitet og med mange deltage-
re. Det ser ud til at vintertræningsløbene bliver en større og større succes. Alene i 
2008 har 50 Sorø løbere fornøjet sig i skovene. 
 
Klubtræningsløb 
I foråret og efteråret har vi i samarbejde med OC Slagelse lavet mange gode 
løb. Et samarbejde vi er meget glade for. 
 
Klubmesterskab 
Årets klubmestre blev Hanne Fogh og Isak Fogh. Tillykke med det ! 
 
Tekniktræning 
Igen i år har vi haft et meget aktivt træningsudvalg, der har lavet forskellige 
former for tekniktræning. Nogle natløb med efterfølgende suppe er det også blevet til. 
Der har ikke været mange deltagere til tekniktræningen, til gengæld har de der har 
mødt op fået fuld valuta for pengene.  Det skal nævnes at arrangørerne af disse trænin-
ger er yderst tilfreds med fremmødet/opbakningen. 
 
Økonomi 
Vi har en god økonomi i OK Sorø fordi vi laver løb, der giver overskud. 
Vi kommer ud med et overskud på ca. 10.000 kr. til trods for at vi har investeret i 
Sportidentudstyr til ca. 35.000 kr. Mere om det under kasserens beretning. 
 
Korttegning 
Sorø Sønderskov Nord er blevet tegnet til Midgårdsormen. Til dette kort overvejede vi 
brugen af de nye COWI grundkort, men det blev ikke nogen stor succes. 
Yderligere mere har vi fået færdigtgjort Tersløse Bøgeskov, Sorø Storkro og Frede-
riksberg. Ny på tegnefronten er Jens Frandsen, der har kastet sig ud i den svære kunst 
det kan være, at fremstille o-kort. 
 
Hjemmeside 
Kører fint og mange bruger muligheden for at lægge informationer ind på den. 
 



Divisionsturneringen 
I samarbejde med Haslev OK og OC Slagelse forbliver vi i 3 div. Vi var ellers meget 
tæt på en oprykning til 2 div. kun enkelte point forhindrede os i dette. 
 
Klublivet 
Det er bestyrelsen meget på sinde at udvikle et godt klubliv. Vi har derfor i 2008 
arrangeret flere klubture bl.a. til Påskeløb og O-ringens 5 dages i Dalarne. 
 
 
Klubhuset. 
Vi har i 2008 fået mulighed for at få indrettet en fløj til det store rum. Det giver lidt 
mere luft og en direkte adgang til gymnastiksalen, hvilket er meget praktisk når vi skal 
holde større arrangementer. 
 
Samarbejdspartnere 
Stiftelsen Sorø Akademi har på deres sædvanlige flexible måde, givet 
os tilladelser til stort set alle de løb vi har haft lyst til. 
Samarbejdet med Skov og Naturstyrelsen har ligeledes været perfekt. 
 
Vores økonomiske samarbejdspartnere, Sparekassen Sjælland, Sportmaster i Sorø, 
Nordea og Sorø kommune, har det gjort det muligt at fastholde vores 
aktivitetsniveau uden kontingentforhøjelse. 
 
Bestyrelsen  
Arbejdet i bestyrelsen set fra formandens øjne, har været en fornøjelse. 
Altid en positiv stemning, altid en hjælpende hånd. 
Vi skal sige farvel til Eva Smedegaard og Kåre Sørensen og jeg vil her sige 1000 tak 
for en kæmpe indsats. Jeg er sikker på at vi fremadrettet stadigvæk vil få masser af 
hjælp fra jer to. To nye skal vælges ind, men herom senere. 
 
Fremadrettet 
Venter vi på om vi bliver en del af ATK projektet – dvs at OK Sorø skal være en  
platform for udvikling af o-løbere med tilskud fra DOF. 
Flemming Vejsnæs der er OK Sorøs projektleder, har sammen med sin arb.gruppe 
allerede været til eksamen hos DOF, men indtil videre er det kun positive signaler vi 
hører. 
Vi har bestilt nyt klubtøj hos Kampela i Sverige. Foruden det forhåndsbestilte er der 
bestilt for 15.000 kr. til lager, så man, når det passer ind kan supplere sit løbetøj. 
Vi skal prøve kræfter med TIO Mila i Skåne, en af de største stafetter i verden og 
så skal vi til påskeløb, hvor klubben har lejet en hytte. 
 
2008 har været et godt år for OK Sorø ! 
 
Håber vi ses rigtig mange gange i 2009.  
 
John Pedersen 
Formand 
OK Sorø.  
 



 
 
 
 
 

 
 
OK Sorø 40 års jubilæum. 
 
 
 
 
 

 
 
Drengeholdet, Isak, Peter og Jakob DM-Stafet på Rømø. 

 



 



Velkommen. 
 
OK Sorø byder følgende nye medlemmer velkommen og håber i 
må få mange gode og sjove oplevelser i skoven. 
 
Kristian Vinther,  
Janus Storland Høhne, 
Jonathan Høhne, 
Tobias Høhne,  
Eva Høhne,  
Maja Maria Zwolinska 
Lasse Stigaard Hansen 
 
 

Klubdragter. 
 
Så er der bestilt klubtøj til dem der har meldt sig. 
Klubben har yderligere sat 15.000 kr. af, så vi køber  
lidt mere, så vi har noget på lager !!!!!! 
 
 

 
STØT VORE ANNONCØRER, DE STØTTER OS 
 



Kort ref. fra bestyrelsesmøde. 2009-03-12 

 
Ny bestyrelse: 
Formand: John Pedersen 
Kasserer: Henrik Lawaetz 
Hjemmeside / Sport Ident og Sorø Sø rundt: Hans Ole Jensen. 
Kortegning: Claus Mikkelsen 
Træning: Morten Hass 
Ungdom: Maja Smedegaard Madsen 
Klubblad: Jan Kuno Rost. 
 
Nyt kontingent vedtaget: 
0-8 år gratis 
9-21 år 200 kr. 
21 - år 350 kr. om året. 
 
Tilskudsregler / kørsel mm ligger på hjemmesiden. 
 
Morten Hass har udarbejdet en INFO folder om klubben, der trykkes.  
 
Jubilæumsskrift kan fås elektronisk, alternativt som pap. udgave ved henvendelse til 
John. ( jpede@tdc.dk ) 
 
Udfordringer omkring valg af browser ved brug af vores hjemmeside søges løst af 
Hans Ole. 
 
Fremtidig kommunikation til medlemmer vil fortrinsvis være 
elektronisk. 
 
Klubbens egne løb / arrangementer fastlagt for 2009. Vil fremgå af aktivitetskalende-
ren. 
 
DOF 2015 strategimøde afholdes for alle i OK Sorøs klubhus d. 24/3 kl. 19. Medlem-
merne opfordres til at komme og give deres mening til kende. 
 
Det er besluttet at give tilskud til Påskeløbene, 10 Mila, Klubweekend SM Stafet / SM-
Lang, Sprinthelgen i Blekinge og Smålandskavlen. 
 
Klubben indkøber 5 nye pandelamper, som kan lånes hos Jan Sørensen. De gamle 
klubpandelamper skal retur til Jan !!! 
 
Ungdom / Træningsudvalget er blevet bedt om at undersøge hvilket behov de har for 
økonomisk støtte i 2009. 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 27/5 kl. 19 i klubhuset. 
Fremtidige bestyrelsesmøder 26/8 og 7/10 og 25/11. 
Indlæg af John. 

 



VINTERTRÆNINGSLØBENE 2008-09, 
FINALELØBET 
 
I år var finaleløbet henlagt til Herlufsholm. Desværre var OK Sorø ikke repræsenteret 
af det antal løbere man kunne forvente, men de der var mødt op gjorde det rigtig godt. 
Specielt ungdoms løberne viste formen. 
Til næste år må vi jo så vise, at vi trods alt er en klub med over 120 medlemmer.  
 
 
Sort Lang, mænd     
    1 Kim Baunehøj Pedersen OK Roskilde  1:03:50  
    2 Michael Andersen         OK Roskilde             1:09:31  
    3 Stig Kulle               Herlufsholm OK          1:15:39  
    5 Kaare Sørensen           OK Sorø                  1:16:58  
    
  
Sort Lang, kvinder     
    1 Eva Smedegaard           OK Sorø                  1:27:19  
 
 
Sort Mellem, mænd    
    1 Aksel Andersen           OK Roskilde               47:32  
    2 Michael Kreiberg         OK Roskilde               47:38  
    3 Janne Brunstedt          OK Roskilde               48:31  
 
 
Sort Mellem, kvinder    
    1 Lærke Vejsnæs            Hvalsø OK     55:41  
    2 Kirsten Juda             OK Roskilde             1:16:32  
 
 
Sort Kort, mænd     
    1 Ole Svendsen             OK Roskilde   49:38  
    2 Bjarne Pedersen          OK Roskilde               51:11  
    3 Peter B. Jensen          O-63, Vordingborg      52:30  
    4 Anders Larsen            Holbæk OK                 54:19  
    6 Jens Frandsen            OK Sorø                   56:22  
 
 
Sort Kort, kvinder     
    1 Birgit Børsting Peters   Herlufsholm OK            43:38  
    2 Søs M. Hansen            OK Sorø                   45:11  
    3 Tine Meyhoff Petersen    Herlufsholm OK            52:08  
 
Sort Mini, mænd <50     
    1 Asbjørn Hviid           O-63                       57:22  
    2 Dennis Olsen             Herlufsholm OK          1:09:34  
 



 
Sort Mini, kvinder <50     
    1 Jytte Hougaard           OK Roskilde               54:42  
    2 Rikke Nielsen            Herlufsholm OK          1:00:25  
 
 
Sort Mini, >50    
    1 Steen Baunehøj           OK Roskilde               45:40  
    2 Bent Børsting            Herlufsholm OK            47:45  
 
 
Sort Mini, >50    
    1 Ester Staffe             OC Slagelse               55:03  
    2 Grethe Larsen            Køge OK                   57:09  
    3 Birgit Andersen          OC Slagelse             1:24:55  
    4 Ruth Børsting            Herlufsholm OK          1:53:07  
 
 
Gul, mænd     
    1 Jacob Andersen           Herlufsholm OK            43:31  
    2 Narmer Rolf Fogh         OK Sorø                   46:42  
    3 Anders Bang              Køge OK                   48:06  
 
Gul, kvinder     
    1 Karen Brøgger            Herlufsholm OK            33:15  
    2 Anne Frandsen            OK Sorø                   46:58  
    3 Susanne Nielsen          Herlufsholm OK            50:53  
 
Hvid, mænd     
    1 Isak Fogh                OK Sorø                   31:13  
    2 Jakob Smedegaard Madse  OK Sorø                   31:14  
    3 Marcuz Bjerre            OK Sorø                   48:50  
 
 
Grøn, mænd     
    1 Kaare Børsting           Herlufsholm OK            16:58  
    2 Oliver Pedersen          Herlufsholm OK            22:37  
    3 Jonas Emil Fogh          OK Sorø                   22:39  
 
 
Grøn, kvinder     
    1 Emma Frandsen            OK Sorø                   32:22  
    2 Matilde Smedegaard       OK Sorø                   32:26  
 
 

 
 



Forbundets fremtid? Kursen mod 2015 
 
Vi står som Dansk Orienterings-Forbund med en masse spændende muligheder i de 
kommende år. Men samtidig er der også en række udfordringer, som vi skal forhold os 
til. Derfor har hovedbestyrelsen (HB) sat gang i et strategiprojekt, som skal fastlægge 
vejvalget for dansk orienteringsløb frem til 2015. Hensigten med arbejdet er, at vi bli-
ver bevidste om, hvilken vej vi går, og at vi alle ved i hvilken retning, det er! Sådan 
sikre vi, at o-sporten fortsat udvikler sig i Danmark.  
 
Dansk orientering har i de seneste år været inde i en positiv udvikling med stor sports-
lig succes på især juniorsiden og på vores mountainbikehold, godt gang i forbundet 
med en række spændende projekter som ”godt træningsmiljø for orienteringstalenter”, 
”orienteringspatruljen, poster i skoven osv. Men samtidig er der en række helt centrale 
udfordringer; en stigende gennemsnitsalder i forbundet, svær tilgængelighed, hele 
strukturen på vores arrangements- og afgiftsstruktur, et vist pres fra den uorganiserede 
idræt og mange traditionsbundne tilgange.  Så en fortsat udvikling af sporten kommer 
ikke af sig selv, vi er nødt til at tage en række bevidste tilvalg – eller fravalg af, hvad vi 
vil i forbundet. Der er ingen tvivl om, at nogle af disse vil være kontroversielle valg: 
Nogle eksempler på emner, som vi skal forholde os til i forbindelse med strategipro-
cessen: En øget professionalisering af fx træner- og korttegning, kortere tilmeldingsfri-
ster og bedre muligheder for ikke-medlemmer af o-klubber for at deltage i vores åbne 
løb, flere arrangementer kun for ungdommen, et mere dynamisk forbund, vores fælles 
afgiftssystem skal videreudvikles samt bedre integration af MTB-O i forbundet.  
 
Indtil videre har over 20 klubber og masser af medlemmer deltaget i debatten, og det er 
rigtig positivt, men der er stadig masser af spændende emner, som skal diskuteres. De-
batten fortsætter rundt hos klubberne i løbet af marts, ligesom den fortsætter på for-
bundets blog: http://dofstrategi.blogspot.com/ Processen skal resultere i en såkaldt 
hvidbog, som identificere de vigtigste muligheder og udfordringer samt kommer med 
en række bud på, hvordan vi sikre sportens videre udvikling i Danmark. Det første ud-
kast til hvidbog kommer i høring hos klubberne i løbet af foråret, hvorefter styregrup-
pen afleverer sit endelige udkast til HB, som herefter overtager processen.  Målet er, at 
vi på repræsentantskabsmødet i marts 2010 kan vedtage en samlet strategi for forbun-
det. 
 
Det er nu retningen udstikkes for fremtidens DOF – så tag del i debatten ude i klubber-
ne, på bloggen og på forbundets hjemmeside. 
Strategigruppens blog: http://dofstrategi.blogspot.com/ og www.dk.orienteering.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OK Sorø forår & sommer 2009 
Tirsdagstræning: 18.30 – Ungdomstræning: 18.00 

Andet: Se www.oksorø.dk (eller kontakt Morten 29741337) 
Ti 24. mar TirsdagsNat – 3. og sidste Bulbro 
On 25. mar Ungdomstræning Frederiksberg 
Ti. 31. mar Tirsdagstræning starter Slagelse, Arneh. 
On. 1. apr Ungdom-Vinterafslutning. Sønderskov V 
Lø. 4. apr DM Nat Åbenrå 
9.-11. apr Klubtur-Påskeløbene Husby mv. 
Ti 14. apr Tirsdagstræning Slagelse, Arneh. 
On 15. apr Ungdomstræning Feldskov 
18.-19. apr 10 Mila 3 Sorø-hold/ATK Perstorp, Skåne 
Ti 21. apr Tirsdagstræning Tersløse Bøgeskov 
On 22. apr Ungdomstræning Feldskov 
Lø 25. apr DM Sprint Vordingborg By 
Sø 26. apr DM Ultra Harager Hegn m.m. 
Ti 28. apr Tirsdagstræning Store Bøgeskov V 
On 29. apr Ungdom/Roskilde Sønderskov V 
2.-3. maj Klubtur-SM Stafet/Lang StoreDyr./GribMår. 
Sø 3. maj Klubtur-SM Lang Gribskov Mårum 
Ti 5. maj Tirsdagstræning Grydebjerg 
On 6. maj Ungdomstræning Feldskov 
Lø 9. maj KUM Individuelt Palsgaard 
Sø 10. maj KUM Stafet Ryekol 
Sø 10. maj Wild West  
Ti 12. maj Tirsdagstræning Slagelse Lystskov 
On 13. maj Ungdomstræning Sønderskov V 
Sø 17. maj Divisionsmatch #2 Stenholt Vang 
Ti 19. maj Tirsdagstræning Feldskov 
On 20. maj Ungdomstræning Feldskov 
Ti 26. maj Tirsdagstræning Kongskilde 
On 27. maj Ungdomstræning Sønderskov V 
Ti 2. jun Tirsdagstræning Broby Vesterskov 
On 3. jun Ungdomstræning Feldskov 
5.-7. jun Klubtur-Sprinthelgen Jämjö, Blekinge 
Ti 9. jun Tirsdagstræning Korsør Skov 
On 10. jun Ungdomstræning Sønderskov V 
Ti 16. jun Tirsdagstræning Store Bøgeskov Ø 
On 17. jun Ungdomstræning Feldskov 
Ti 23. jun Klubmesterskab / Bål Kongskilde strand 
On 24. jun Ungdomstræning slutter Sønderskov V 
27.-28. jun Vestjysk 2-dages Stråsø 
Uge 27 U-sommerlejre (11-16 år) Sverige 
11.-12. juli Skawdysten Kirkemilen 
Uge 29 Junior-sommerlejr Sverige 
18-24.juli Klublejr - O-ringen Eksjö, Småland 
Ti 11. aug Tirsdagstræning begynder Grydebjerg Skov 



 

Divisions match 15/3-2009 ved Buresø 
 
Ca. 35 løbere fra OK midtvest havde taget den lange tur til Buresø skove-
ne. En forholdsvis flad skov med usandsynligt meget ”ris” i skovbunden, så 
man skulle holde tungen lige i munden for ikke at få trådt forkert på de 
både store og små grene. Der var flere løbere der fik forvredet eller på 
anden vis fik skadet fødderne, både fra vores men også andre klubber.  
 
Resultatmæssigt gik det OK, dog kunne der godt bruges løbere på begyn-
der niveau samt de lidt ældre løbere, så ved næste løb ser vi gerne at alle, 
unge som ældre, kommer ud og løber. Datoen er d. 17 maj, så reserver al-
lerede nu denne dato. 
Ud over ovennævnte løbere manglede der flere potentielle vindere, så ud 
fra dette synspunkt var det et okay resultat. Specielt de unge løbere er 
begyndt at vise hvad de kan, så den intensive ungdomstræning slår virkelig 
igennem. 
 
 

Match  Klub 1   Klub 2 
1  KFIU Orientering -  Ballerup OK  74 - 112 
2  KFIU Orientering - OK 73   93 - 84 
3  KFIU Orientering - OK Midtvest  77 - 108 
4  Ballerup OK -  OK 73   102 - 81 
5  Ballerup OK -  OK Midtvest  96 - 93 
6  OK 73 -   OK Midtvest  79 - 102 

 
 

 

STØT VORE ANNONCØRER, DE STØTTER OS 



 

Kære O-klubmedlem 
 
Efter sidste generalforsamling er jeg blevet ny kasserer i klubben. 
Der er samtidig vedtaget en ny kontingentstruktur, hvorefter det hidtidige familiekon-
tingent er afskaffet. I 2009, dvs. fra nu af opkræves der følgende kontingent for hvert 
enkelt medlem: 
 
0-7 år: gratis 
8-20 år: 200 kr 
21- : 350 kr. 
 
Aldersgrænserne (og kontingentet) følger DOF's regler, så eksempelvis "rykker" man 
op som "senior" fra 1. januar det år, hvor man fylder 21, også selvom det sker sidst i 
året. 
 
Da vi skal betale størstedelen af kontingentet til DOF for det antal medlemmer vi er pr. 
1. april 2009, er det vigtigt, at det er så korrekt som muligt. Så hvis det nye kontingent 
får dig til at melde dig ud af klubben (måske fordi du ikke løber og det hidtil har været 
"gratis" at være familiemedlem), så vil jeg opfordre dig til at give mig besked herom 
senest den 28. marts, så jeg kan nå at afmelde dig inden 1. april. 
 
Det er selvfølgeligt en lidt kedelig start for mig, at skulle sende denne opfordring ud, så 
jeg håber da at du fortsætter med at være medlem (og betale kontingent). Jeg lover dog, 
at jeg fremover vil gøre mit bedste for at udfylde kassererjobbet. Det vil dog nok lige 
tage lidt tid inden jeg har det fulde overblik, så vær lidt tålmodig. 
 
O-hilsen 
Henrik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Påsken 2009 
 
Og så er der jo påsken, vi bliver ca. 34 personer i hytten, fordelt på 3 fra 
Slagelse og 31 fra Sorø. 
Annette har sørget for hytten, det er også Annette der vil stå for udde-
legering af opgaver, det være sig madlavning, indkøb og oprydning. Annet-
te står også for fordeling af værelser. 
Vi ser alle frem til nogle spændende løb og dejligt samvær med de øvrige 
klubmedlemmer. 
Nærmere info vil blive sendt ud på mail. 
 
Jan og Annette 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

STØT VORE ANNONCØRER, DE STØTTER OS 
 
 


