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Så lykkedes det OK Sorø er via samarbejdet med
OCS og Haslev rykket i 2. division..
En stor tak og et stort tillykke til alle klubbens
medlemmer.

Tjek løbende vores hjemmeside for nyheder www.oksorø.dk
Bestyrelsen:

Tilmelding

John Pedersen (formand)
Hans Ole Jensen
Maja Smedegaard
Henrik Lawaetz (kasserer)
Claus Mikkelsen
Morten Hass
Jan Rost
Jørgen Jørgensen

5783 1718
5826 5565
5782 0610
5783 4941
5852 3078
2974 1337
2243 4874
5853 5365

Siden sidste nr. af Klippedille
•

Har klubben indkøbt en farveprinter til at stå i klubhuset.
Det betyder at banelæggere kan lave banen hjemme, og trykke
den over i klubhuset. Printeren er ikke beregnet til private print,
idet 1 farveprint koster 2,75 kr.

•

Ungdomsafdelingen har lavet deres egen blog – den er absolut et
besøg værd se her: http://ok-ung.blogspot.com/

•

Vi skal lave VTR løb d. 8/11-09, 29/11-09 og 13/3-10 hjælpere
søges kontakt John. Se kalender andet sted i bladet.

•

Ungdomsafdeling har lavet Microweekend fra klubhuset, se meget mere på ungdommens blog og artikel i bladet.

•

Vi skal have lavet en organisation til Midgårdsormen 2011, Kristian Kærsgaard har meldt sig som banelægger, men det kniber lidt
med en stævneleder, så hvis hvis du har lyst til at prøve kræfter
med det, så lad John høre fra dig !

•

Vi har fået flere COWI kort ( digitale kort med højdekurver )
Claus er i fuld gang med at lave grundkort, så hvis du har lyst til
at prøve kræfter med kortegning, så kontakt Claus.

•

ATK projektet har haft besøg af deres hjælpetræner Tomas
Jensen, der selv er landsholdsløber.
Vil du se billedeserier fra OK Sorø så ser her :
http://picasaweb.google.com/oksoroe

DM-lang og DM-stafet
DM-stafet var henlagt til Velling-Snabegaard, her vandt Jakob Smedegaard, Peter Hansen og Isak Fogh guld efter en rigtig god hold indsats. De
" gamle " piger gjorde det vi ikke ville have troet !!!! Mette Filskov, Else
Neergaard og Søs Munch vandt suverænt i D150.

H40 holdet med Kåre Sørensen, Kristian Kærsgaard og Morten Hass sluttede på en absolut godkendt 5 plads, mens D16 holdet havde en bøvlet dag
i den nye klasse D20 !!!
DM-Lang i Linå Vesterskov. Her vandt Isak Fogh, Hanne Fogh, Søs Munch
og Mette Filskov alle bronze - en god præstation af Sorø løberne.

STØT VORE ANNONCØRER, DE STØTTER OS

Divisions match 21/9-2009 i Store Dyrehave
D. 21 sep. Var dagen hvor slaget skulle slås, kampen om oprykning til 2. division. Der var på forhånd lagt op til en spændende dyst idet både Ballerup, Allerød og Midtvest (os) havde 4 matchpoint dvs. at det ville være
løbspoint der ville blive afgørende.
Resultatet blev 195 til Ballerup - 189 til Midtvest og 186 til Allerød.....De 2
bedste rykker op, så OK Midtvest er nu at finde i 2 div. Stort tillykke til
Haslev OK, OCS og OK Sorø !!! ( OK Midtvest ). Nu venter udover Ballerup,
Søllerød og Farum.

Velkommen
Velkommen til to nye ungdomsmedlemmer:
Freja Liv Holmark 9 år og Anna Lærke Holmark 12 år.
Freja Liv og Anna Lærke har allerede været meget aktive
ved ungdomstræningen om onsdagen.
Og velkommen til Kim Folander,Kim er en " gammel " kending, idet han tidligere har løbet for O-63. Vi byder dig velkommen og ser frem til mange
gode timer sammen.

STØT VORE ANNONCØRER, DE STØTTER OS

OK Sorø TirsdagsNat 2009-2010
Den mørke tid er her, men tirsdagstræningen fortsætter med natorientering, TirsdagsNat. Du kan lære at løbe natløb under trygge rammer.
Læs mere herunder og på hjemmesidens aktivitetskalender
Natløb er sjovt! OK Sorø tilbyder derfor en serie nat-træningsløb i trygge nærskove. Nye natløbere kan starte på TeknikNat for at lære den sikre nat-teknik.
Løbene er åbne for alle; ikke-medlemmer betaler 20 kr.
Se tider og sted på www.oksorø.dk - kalenderen
2009
Ti 20. okt: TirsdagNat, Feldskoven/Frederiksberg – start Klubhuset
Ti 27. okt: Slagelse, Spejderhytten tejlværksvej
Lø.-Sø. 24.-25. okt: Tekniklørdag (kompas & skridt)
& OK Sorø Ungdomstur til kredsløb i Grib Skov
2010
Ti 2. mar: TeknikNat (lær natløb) - Sønderskov N
Ti 9. mar: TirsdagsNat - Horsebøg
Ti 16. mar: TirsdagsNat – Kongskilde N
Ti. 23. mar: TirsdagsNat - Bulbro
Lø 10. apr.: DM Nat – Nordkredsen
Pandelamper kan lånes af klubben.
Klubben råder over ca. 10 pandelamper af forskellig kvalietet. Hvis man
skal låne en lampe, kan man henvende sig til Jan Sørensen 57835957 /
jhs@soerensen.dk
Efter endt brug ( man kan ikke langtidsresv. en lampe ) afleveres de til
Jan. Er der evt. fejl/mangler skal Jan have det at vide !!!!!

O-hilsen fra OK Sorø

Micro Weekend
9 fænomonale, fantastiske, fantasirige, fjollede o-løbere deltog i Microweekend i Sorøs klubhus, hvor de lørdag eftermiddag startede ud i
...REGNVEJR. De 8-9 årige løbere var bare så seje, de løb en terræn o bane i rusk og regn og alle gennemførte i fin stil.

Efter dette første
løb var der varm kakao og frugt / kage
indendørs.
Næste øvelse foregik i gymnastiksalen,
hvor Maja introducerede en o-løbs udgave af "Tampen
brænder", hvor
løberne ved hjælp af
kompas skulle finde
en gemt o-skærm i
salen.

Kl. 18 blev der indtaget hjemmelavede burgers og derefter ventede
NATLØBET. Løberne blev inddelt i 2 grupper ( pige og drengegruppe ) og
så gik det ellers derud af i den mørke Sønderskov. Kl. 22 sov alle,- i hvert
fald børnene.

Søndag morgen blev alle hentet ved det fælles morgenmads bord,- stor
enighed om, at succesen skal gentages, helst inden jul. Roskilde tager initiativ til næste Micro weekend. Der var god stemning, børnene fandt hinanden og det er vigtigt, at holde fast i de sociale kontakter.
Der kommer billeder på bloggen i løbet af søndagen.
Deltagere : Mathilde, Emma, Freja, Jonathan, Jacob, Magnus, OK Sorø
Astrid, Jonas, Karoline, OK Roskilde.
Voksne : Kåre, Jens, Maja, Mette, OK Sorø
Runa og Linda, OK Roskilde.
Mette

VTR - Vintertræningsløb 2009-10
Som de tidligere år afvikles der en serie af 13 vintertræningsløb i det midt- og sydsjællandske. Der er en gennemgående konkurrence, som lægger op til et afslutnings/finaleløb 13. marts 2010 - se reglerne i slutningen af artiklen.
Listen indeholder også nogle andre ”specielle” løb, som løbes efter helt andre regler.
Løbene giver gode muligheder for at holde formen ved lige og få løbet i andre skove,
selv om nogle af dem ligger langt fra Sorø, men der er jo altid mulighed for at arrangere fælles-transport. I løbsoversigten er der angivet links til startstederne, så det er lettere at finde frem.

Der er frit banevalg - uanset alder, dog henstilles at man så vidt muligt løber det der
svarer til ens normale klasse.
Klassen "sort mini" er delt i løbere over/under 50 år.

Der er ingen tilmelding til løbene. Du møder blot op mellem 10 og 11 pågældende
søndag og vælger en af de 8 baner. Prisen er 25 kr pr løb (løbere u. 16 år 10 kr).

Løbene er velegnede for både begyndere og øvede. Kontakt en af de ”gamle” i klubben, hvis der er spørgsmål.

Krav
Der skal bruges IOF-symboler.
Der skal anvendes poststativer, gerne Sport-Ident. Når SI, skal benyttes 2 computere.
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.

Dato Klub/Resultater Skov

Startsted

Point/bem.

31.10 Vestsj. OK

Kårup

Vindekilde Strandvej

Klubmester - SI

08.11 Sorø

Kongskilde Friluftsgård

P: Stranden 300 m
NØ for Frilufsgården

X

15.11 Hvalsø

Ny Tolstrup

Savværket

X

22.11 HG

Fruens Plantage

Bents Hoved

X - SI

29.11 Sorø

Sorø Sønderskov N Skolevej

X

06.12 O-63

Hannenov-Oustrup

X

13.12 OKR

Valborup S

Lerbjerg

X - SI

26.12 OKR

Boserup

Høje P-Plads

Juleløb

10.01 Holbæk

Jyderup

17.01 Haslev

Rønnebæk Overdrev

Rønnebæksholm

X

24.01 OKR

Ny Tolstrup

Avnstrup

X - SI

31.01 HG

Enø

Dansk Folkeferie

X - SI

07.02 O-63

Oremandsgård

Husflidsskolen, Afm. X - SI
Præstø - Kalvehave

14.02 Køge

Lellinge

21.02 OCS

Slagelse skovene

21.02 "De Barske"

Tisvilde Hegn

28.02 Holbæk

Eriksholm

Munkholmbroen

X - SI

07.03 O-63

Viemose

Skovfoged huset

Div. 2-3-4. Ingen åbne
b.

13.03 Sorø

Sorø Sønderskov

Skolevej

Afslutningsløb

14.03 HG

Vintersbølle

Vintersbølle Skole

Kredsløb

Nytårsstafet

X
Askvej, Rosted

X
Troldens Fodspor

Kun de med x-point markerede løb er tællende i den gennemgående konkurrence.
Specielle løb har anderledes baner.

Baner
Svær, Sort, Lang
7½-10 km
Svær, Sort, Mellem
6-7 km
Svær, Sort, Kort
4-5 km
Svær, Sort, Mini u. 50 år 3-4 km
Svær, 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.
Gennerelle 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 opdelles 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 afslutningsløbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit 6 bedste løb nedrundet til heltal + point afslutningsløb. I tilfælde af point lighed er afslutningsløb afgørende.
I sæsonen 2009-10 er der i alt 13 tællende løb.
Banelæggere (max. 3 pr. løb) får tildelt point svarende til gennemsnittet af deres 5 bedste 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 rykkes frem på startlisten.
Program
kl. 13-14 Indprikning
kl. 14.00 Samlet start (Gul, Hvid, Grøn og Sorte/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 flere præmier
til ungdomsløberne.
Start
Indprikning fra kl. 9.45
Søndage mellem kl. 10.00 – 11.00. Afslutningsløbet dog lørdag kl. 14.00.

O-DUKO
Et kendt slogan for orientering er: Motion for hjerne og hjerte. Dette spil
er bestemt motion for hjernen.

STØT VORE ANNONCØRER, DE STØTTER OS

