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Klubhuset blev indviet på festlig vis med 
god mad, besøg fra Horsens Kommune 
og 70 medlemmer, som nød en dejlig 
forårsdag i dejlige nye lokaler. Vi har fået et 
flot klubhus, og endnu en gang tak til alle 
der har bidraget med hjælp ved udvidel-
sen. Og tak til Jette Christoffersen og resten 
af festudvalget for arrangementet ved 
indvielesen.

Vi overvejer stadig om vi skal have lidt ny-
ere møbler, og skulle der være et medlem 
der ved, hvor der står nogle gode brugte 
møbler hører vi det gerne.

Sportsligt går det også godt. Astrid Ank 
Jørgensen blev dansk mester i natløb, og er 
med på U-16 landsholdet. Tillykke til Astrid 
med de gode resultater.

Ved divisionsmatchen havde vi denne 
gang valgt en ny taktik. Formanden og kas-

sereren blev hjemme. Det hjalp. Vi blev en 
flot nr. 2, og holdopstiller Henrik Dagsberg 
lover næsten at vi når finalen.

Denne finale skal vi selv afholde. For nu at 
gardere os har jeg henvendt mig til Nord-

Formanden 
har ordet
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kredsen, og vi er muligvis nød til at trække 
os fra at afholde arrangementet.

I skrivende stund afholder vi løb i Bjerre 
med Carsten Lund som stævneleder. Jeg 

er glad for at en debutant som stævnele-
der har taget udfordringen op. Men det er 
trist, at der kun er 220 tilmeldte. Det må vi 
se om vi ikke af politisk vej kan få ændret 
på til næste gang.

Det er også med glæde, at vi er med i 
projektet med Horsens Kommune som 
eliteidrætskommune. Vi har været med i 
alle forberedelser, og jeg tror det på lang 
sigt vil gavne klubben.

I møder med andre klubber i byen og Hor-

ta os for 
pengenes
skyld ®
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Slutter måneden nogle gange lidt for tidligt – rent økonomisk? Eller er 
du bare interesseret i at få mest muligt ud af dine penge? Så er Jyske 
Flere Penge noget for dig. Du får blandt andet:

 • Guide til fl ere penge
• Forbrugstjek
• Budgettjek
• Spareråd

Hent pakken i Jyske Bank – så kan du selv være med 
til at sikre, at månederne ikke bliver for lange.

søndergade 42 • horsens • Tlf. 89 89 85 00

Slutter måneden nogle gange lidt for tidligt – rent økonomisk? Eller er 

          Flere penge 
          til dig selv

sens Kommune får klubben utrolig megen 
ros. Denne ros håber jeg i vil dele med mig.
Det går jo på jysk rigtigt godt her i klubben. 
Jeg tænker af og til, er der nu flere mål 
i klubben, som mangler at blive opfyldt. 
Hjælp mig med at få disse tanker af vejen.

Jeg har hørt fra et medlem i en anden klub, 
som af og til kigger forbi i vores klub, at det 
er utroligt så megen aktivitet der er i klub-

ben, og mange medlemmer der bidrager 
hertil. Det varmer at høre.

Ja. Glæden er lige ved at løbe af med mig.

Ja. Og det er rigtigt. Formanden er set i 
løbetøj. Jeg håber min skade tillader lidt løb 
i fremtiden.

Lars Sørensen
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Horsens OK på vej i landsfinalen…
For godt 8 år siden - den 9. april 2000 
- var vi sidst den lange vej til Stenbjerg 
Plantage nordvest for Thisted for at deltage 
i en divisionsmatch. Også dengang som 1. 
divisionshold, men det blev den gang den 
første af to matcher, hvor vi tabte klart og 
rykkede ned i 2. division – eller tilbage i 2. 
division, om man vil.
Nu var vi så tilbage i samme skov. Og om 
det var fordi, vi havde lært af vores fejl fra 
dengang, skal være usagt - men resultatet 
denne gang blev helt anderledes, idet vi 
vandt to matcher og tabte en enkelt, nem-
lig til PAN, Århus. Sejrene over Silkeborg OK 
og Aalborg OK (de to nordkredshold, der 
var i landsfinalen sidste år) betød samtidig, 
at vi før den anden runde i efteråret ligger 
på andenpladsen i 1. division! Både ne-
derlaget til Pan og sejren over Silkeborg var 
små, så alt står helt åbent før næste runde 
i august måned.
Stemningen i den godt fyldte bus var 

naturligvis noget overstadig hele vejen 
hjem til Horsens. Snakken gik lystigt, og 
humøret var højt. De fleste havde lagt 
dagens strabadser bag sig og havde glemt 
alt om kratlusk med bingoposter, lange 
transportstræk på stier og skovveje samt 
høje knæløftninger ud over heden. Det 
var nu, vi gav hinanden håndslag på, at 
alle mand skal af huse næste gang for 
at få endnu et par sejre i land, så vi kan 
komme i den landsfinale, der har været 
som et uopnåeligt mål i så mange år. Få i 
bussen kunne svagt erindre, at Horsens OK 
i forrige årtusinde i øvrigt en gang tidligere 
havde været i landsfinalen – og i år skulle 
det så være igen.
Medaljen har dog en bagside; og vores 
succes kan komme til at koste klubben 
penge. Formanden gik nemlig i panik, da 
han hørte om fodfolkets succes i det nord-
jyske. Hvad nu med divisionsfinalen, som 
vi jo står som arrangør af? På det nuvæ-
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Horsens OK på vej i landsfinalen…

rende tidspunkt er det jo tvivlsomt, om vi 
kan blive ved med at stå som arrangør for 
divisionsfinalen i Grund Skov til september, 
når der er en reel fare for, at vi selv bliver 
den ene af de 2 deltagende klubber fra 
Nordkredsen. På den anden side: et løb på 
hjemmebane er da heller ikke at foragte!

Den anden match i 1. division afvikles 
i øvrigt d. 24. august i Søttrup ved 
Aars med St. Binderup som arrangør 
- sæt allerede nu kryds i kalenderen, 
så vi kan få alle mand af huse og 
forsvare vores flotte placering!

Matchen var i øvrigt præget af (for de 
svære baners vedkommende) for lange 
baner med en masse kratlusk og klitorien-
tering, hvilket betød, at mange fik ekstra 
valuta for pengene! De øvrige baner (bane 
5-8) var reelle og stort set i overensstem-
melse med reglementet.
I matchen blev der plads til 2 banevindere 

fra Horsens OK, idet Astrid Ank Jørgen-
sen vandt på bane 3A og Silas Frederik 
Thomsen på bane 
5 - begge er i øvrigt 
i år nyoprykkede 
i deres respektive 
klasser!

For klubben gælder 
det nu om at 
stille med et endnu 
stærkere hold næ-
ste gang – og det 
kan lade sig gøre. 
Vi manglede denne 
gang en håndfuld 
klubmedlemmer, 
der på en normal 
dag vil kunne for-
stærke holdet, så vi 
må blot håbe på, at 
de vil være i stand 
til at række klubben 
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en hjælpende hånd næste gang.
Endvidere gør pointsystemet, at det er en 
stor fordel at stille med mange ungdoms-
løbere – især på banerne 5-7, hvor selv 
u-løbere, der ikke løber A-klasser til daglig, 
vil kunne få point. Derfor må vi også sørge 
for at få så mange som muligt af vores 
ungdomsløbere, der ellers ikke er voldsomt 

satsende i det daglige, til at stille til start.
Med andre ord: alle mand af huse. Og der-
for vil der også næste gang blive sat busser 
ind på strækningen Horsens-Søttrup med 
retur efter løbet!

Henrik Dagsberg
dagsberg@gmail.com
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Det kan ikke have undgået manges 
opmærksomhed, at klubhuset er blevet 
udvidet, og at vi nu har lækker plads til at 
samles under hyggelige former i vores nye 
lokaler. Og plads nok!
Men har du på noget tidspunkt bevæget 
dig ud af lokalet, gennem køkkenet, forbi 
kældertrappen, rundt om den nye vandvar-
mer og ind ad døren?
Så ville du opleve det nye ungdomslokale. 
Du ser et lokale, der er gennemrenove-
ret og gennemmoderniseret. Det gamle 
gulvtæppe er væk, de gamle møbler ligeså. 
Der er malet, lagt nyt gulvtæppe på, sat 
hylder op, installeret ny belysning - og der 
er sat nye møbler ind. Nu er det ikke så 
overfyldt mere, men løberne kan hygge sig 
i sofaen eller i sækkestolene – eller de kan 
sidde ved det nye bord med et forstørret 
kort over Bygholm. Der er plads til at hygge 
sig, kigge kort, spille, spise kage eller ligge 
henslængt og hygge sig, snakke eller blot 
hvile benene.
På den ene væg er der gjort klar til at 
sætte billeder af alle ungdomsløberne op. 
Dette sker snarest muligt, og vi vil derfor 
fotografere alle løberne i løbet af de næste 
uger – hvis det da ikke allerede er sket. 
Rammerne er gjort klar og hænger nu og 
venter på portrætterne.

Og hvordan er det så muligt, at sådan en 
renovering kan ske – uden at der er ret 
mange, der har lagt mærke til, hvad der 
egentlig er gået for sig?
Jamen, det var da heller ikke muligt uden 
en kæmpe indsats fra familien Vide Peter-
sen. Alle tre har ydet en kæmpeindsats i 
det skjulte. Rikke har været primus motor i 
hele projektet og holdt de andre i familien 
i gang: Henning har været multihåndvær-
ker, og han har svinget alle mulige stykker 
værktøj og har fungeret som snedker, elek-
triker, montør osv. Lene har syet og lavet 
puder, betrukket og gjort rent. Og endelig 
har Rikke selv været i gang med pensler og 
har shinet hele lokalet op med maling. Og 
sådan kan jeg blive ved!
En stor tak til Rikke med hele familien, der 
har taget en ekstra tørn med lokalet og 
ofte er kommet noget senere hjem end 
alle vi andre, når der har været tirsdagstræ-
ning her i vinteren og foråret.

Jeg synes, de fortjener, at I lige kigger forbi 
– også selv om det ikke ligger lige på vejen 
ind i eller ud ad klubhuset.

Henrik Dagsberg
dagsberg@gmail.com

Nyt klublokale til 
ungdomsløberne
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ADVODAN er Danmarks største advokatkæde med mere end 50 kontorer. ADVODAN.dk
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Kent Kragh 
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Natløb er sjovt – men der 
er godt nok mørkt derude!

Gennem vinteren – startende i 
november måned ’07 og sluttende 
med DM Nat den 5. april i år –  har 
der været mulighed for at prøve 
den helt specielle disciplin inden 
for vores sport, natløb. Vi har 
således selv afviklet NightChamp-
serien i november og februar. Dette 
blev fulgt op med Nordkredsens 
Natugle-serie, og endelig blev det 
hele rundet af med rosinen i pølse-
enden, DM Nat, i Karup.

NightChamp
For 4. vinter i træk har ungdomsafde-
lingen også denne vinter været vært for 
en serie natløb, der er løbet af stabelen 
i nogle af vores nærskove. Arrangemen-
tet tiltrækker heldigvis stadig mange 
af klubbens løbere, både børne- og 
ungdomsløbere og voksne. Det er nemlig 
en enestående chance for at komme 
ud i natten og løbe under rimelig vante 
forhold - hvis man da kunne tænke sig 
at prøve charmen og udfordringen ved 
natløb. Samtidig er det en god gang 
o-teknisk træning, en god opladning til 
Natugleserien i marts måned og DM Nat, 
der foregår 1. weekend i marts. 
Som noget nyt afviklede vi i år 
NightChamp som en samlet serie med 6 
løb, 3 i november og 3 i februar, hvilket 
er en model vi vil holde fast ved også 
fremover. I år faldt løbene således: 13.11.: 
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Åbjergskoven (16 delt.) - 20.11.: Lystrup 
(16 delt.) - 27.11. Bygholm Park (17 delt.) 
- 5.2.: Stjernevejskolen (16 delt.) - 19.2.: 
Rold (17 delt.) - 26.2.: Ussinggaard (14 
delt.); i alt 96 starter i de 6 løb fordelt på 
27 forskellige løbere. Heraf var 8 løbere 
med i alle 6 afdelinger. Bedst besatte 
klasse var herre senior (H17+) og H-12.

Denne vinter var vejret helt fantastisk til løb. 
Temperaturer på 3-8 grader og (undtaget 
Bygholm Park), skove helt uden frost og 
sne. Kun en enkelt gang stod den på regn, 
meget regn: I Hedensted.
Arrangementet var igen i år - med stor 
succes - delt ud på et team af arrangører: 
Henrik Dagsberg stod for banelægningen, 
Karsten Stald, Henning Hansen og Britta 
Ank Pedersen stod for posthåndteringen 
og diverse forskellige klubmedlemmer har 
fungeret skygger. Endelig har det været en 
fast procedure, at de deltagende senior-
løbere har stået for postindsamlingen. Stor 
tak til dem alle!
- Og så var det rigtig godt at se, at Astrid 
igen havde fået mod på at løbe natløb - og 

endda gør det i rigtig højt tempo – og med 
stor succes, idet hun vandt sin klasse!
Samlede vindere i de 5 klasser var: D-12/
begynder: Bjørg Gandrup, H-12/begynder: 
Rasmus Harfot, D-16: Astrid Ank Jørgen-
sen, H-16: Silas Frederik Thomsen, H17+: 
Mikkel Gandrup (efter en ”drabelig kamp” 
med Mads Mikkelsen).
Næste år afvikles igen 6 afdelinger i vores 
nærskove, så det er tid til at spare sam-
men til en pandelampe og melde sig på 
startlinien.

Natuglen
I årets Natugleserie, der afvikles over 4 
onsdage i marts/april måned, var der afde-
linger i Silkeborg Østerskov (arr. Silkeborg 
OK), Risskov (arr. OK PAN), Brodding-
bjerg (arr. Viborg OK), mens finalen gik i 
Palsgaard Plantage med Horsens OK som 
arrangerende klub. Dette skete på foran-
ledning af Mads og Irene Mikkelsen, der 
også fremstod som kompetente arrangører. 
Mads var stævneleder og banelægger og 
Irene var banelægger og beregner! Stæv-
nepladsen lå inden døre i en af Palsgaard 
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Træ’s produktionshaller. Der var varme på, 
og firmaet havde sørget for siddepladser til 
alle, der måtte ønske det! Super service, og 
stor tak for den modtagelse og behandling, 
de har givet os i forbindelse med stævnet! 

Man kan ikke just sige, at Horsens OK’s 
løbere har været flittige besøgende til 
disse natløbsstævner. Kun 8 af klubbens 
løbere havde således deltaget i et eller 
flere af løbene. På ungdomssiden deltog 
kun 3 løbere i årets Natugle-serie: Daniel 
Purup-Nielsen i H-14 var den flittigste med 
starter i alle 4 afdelinger, heraf en enkelt 
sejr. I samme klasse deltog Silas Frederik 
Thomsen i 3 løb - og vandt dem alle 
temmelig suverænt med hhv. 8, 3 og 5 
minutter. Endelig var Astrid Ank Jørgensen 
rykket op i D17-34 for at komme til at løbe 
sværere og længere baner, der ville svare 
nogenlunde til, hvad hun bliver udsat for til 
DM Nat. Astrid deltog ligeledes 3 gange og 
vandt 2 af løbene og blev nr. 2 i det sidste. 
Også Astrid præsterede 2 suveræne sejre 
og satte dermed endnu engang en tyk 
streg under, at hun er en glimrende natlø-
ber! Hermed blev det til samlede sejre til 
Silas og Astrid i deres klasser. En rigtig flot 
præstation, der gav dem masser af selvtillid 
inden de skulle deltage i DM Nat blot 3 
døgn senere. Endda i et terræn, der ligner 
Palsgaard Plantage temmelig meget.
På seniorsiden er der blot at sige, at man 
kunne finde nogle stykker af klubbens æl-
dre mænd et stykke nede på resultatlisten!

DM Nat: Guld til Astrid, 
bronze til Silas
Lørdag den 5. april om aftenen afvikledes 
årets første danske mesterskab, nemlig DM 
Nat i Stendal-Ulvedal plantager nord for 
Karup - og med Karup OK som arrangør. 
Natten var mørk og kold med temperatu-
rer omkring frysepunktet, men det holdt 
tørvejr under hele stævnet, som havde 
deltagelse af godt 300 løbere fra hele 
landet. Stævnepladsen - eller noget af den 
- var placeret under et stort telt, der blev 
anvendt til kiosk, omklædning, ophold og 
præmieoverrækkelse. 
Banerne var i den lange ende (en H80-
løber var ude i over 3 timer på 3,5 km!) 
og endnu engang var der ikke helt styr på 
sværhedsgraden i flere af de yngste klas-
ser. Det var således svært for aftenens ba-
nelægger at skelne mellem en sort og en 
gul bane, hvilket bl.a. resulterede i, at flere 
løbere brugte over 1 time på den 4 km 
lange, gule (mellemsvære) bane - og at 
en enkelt løber måtte udgå uden at kunne 
finde en ikke helt regulær førstepost, som 
flere i øvrigt havde store problemer med. 
For rekrutterings- og fastholdelsesarbejdet 
i vores forbund er det alarmerende, at 
arrangører ikke snart er i stand til at læse 
reglementets ord om, hvordan man skal 
dreje banerne!

Efter et år, hvor Astrid Ank Jørgensen har 
haft det lidt svært med natløb, har hun i 
denne vinter trænet målrettet i disciplinen 
(som det ses ovenfor) ved deltagelse i 
både vores egen NightChamp-serie samt 
Natuglen. Om det var denne træning, der 
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banede vejen for nattens flotte resultat, 
skal vi lade være usagt, men fakta er, 
at Astrid løb en fornem og sikker sejr i 
land i D-16 klassen. Astrid løb et stabilt 
løb på den 5,5 km lange bane og kom i 
mål i tiden 46:35 – hele 2:02 foran den 
nærmeste forfølger, Anne Nørskov fra OK 
Øst Birkerød. I øvrigt var det Astrids anden 
medalje ved et DM nat, idet hun fik sølv 
i 2006 på Sjælland i klassen D-14. Det er 
i øvrigt værd at notere sig, at Astrid lige er 
rykket på i D-16!
Også Silas Frederik Thomsen kunne løbe 
sin anden DM-medalje i hus i DM nat. 
Han viste allerede sidste år, at han var 
god til at orientere i mørket, da han vandt 

guld i H-12. I år skulle han på en både 
længere og ikke mindst sværere bane med 
ældre konkurrenter i H-14, men en tid på 
31:08 minutter på den 4,1 kilometer lange 
bane rakte til en sikker tredjeplads til Silas, 
præcis fire minutter foran nr. 4 og 3:55 
minutter efter vinderen, Thor Nørskov fra 
OK Øst Birkerød. Silas var blot 15 sekunder 
fra sølvet i klassen. Værd at bemærke var 
det i øvrigt, at Silas bommer førsteposten 
med ca. 3 minutter i forhold til konkur-
renterne, og at han alligevel er mere end 
8 minutter hurtigere end de øvrige 1. års 
løbere i klassen.
Vores tredje håb ved årets DM Nat, Camilla 
Søgaard, måtte stå model til en diskvali-
fikation, efter der havde været rod med 
både hendes brik og backup-kort samt 
tidtagningen.
Ellers var det mest ophidsende denne 
aften, at arrangørerne havde store proble-
mer med at holde styr på løberne. Således 
måtte Karsten Stald ringes op, da han 
næsten var hjemme i Horsens og be-
kræfte, at han var kommet i mål. Hans tid 
havde tidtagningen heller ikke, så de måtte 
forlade sig på Karstens ord!

Henrik Dagsberg
dagsberg@gmail.com
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Vi var 4 gutter, som sammen tog til NJ2D 
weekenden 8-9 marts. Jeg startede med at 
hente Michael, som nærmest lige var kom-
met hjem fra fod-boldafslutning. Han var 
selv-følgelig lidt bombet. Derefter til Hor-
sens efter Finn og til Egebjerg efter Karsten. 
Da vi havde bøvlet lidt med at få plads til 
al bagagen, vi skulle nemlig også have 2 
telte med, kom vi endelig af sted. Turen 
nordpå gik fint. Vi havde en tissepause ved 
Guden-åen og da vi var kommet op hvor vi 
skulle af motorvejen var Michael vågnet lidt 
op, og var altså nødt til at have en burger 
ved McDonalds. Det fik han, og så af sted 
mod Vester Thorup. Vel ankom-met til 

Stævnepladsen fik vi teltene slået op, og så 
var det tid til o-løb. Finn havde en god dag 
og var bedste Hor-sens løber i H-55. Om 
det var festen dagen forinden, der gjorde 
det, er ikke til at sige, men Michael måtte 
se sig slået af Karsten i H-50 Jeg havde det 
meget svært i det terræn vi var kommet 
ud i, og måtte konstatere at det kun rakte 
til en 60. plads. Så var det tid til at køre til 
Vigsø, hvor Henrik Dagsberg havde sørget 
for at leje nogle meget fine hytter. Her fik 
vi selskab af Henning Larsen som havde 
løbet sig ind som 2. bedste Horsens løber 
efter Troels i H-60.
Desværre var termostaten til det varme 

Nordjysk 2 dages

T-Shirt eller Singlet med Danmark-tryk

GEL DS Trainer 13

Zoom Elite+ 4
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vand skruet meget langt ned, så det var 
ingen nydelse at tage bad, men vi fik det 
da overstået. Vi talte så med nogen af de 
andre om aftensmad. De ville have pizza, 
så vi 5 besluttede  at køre til Hanstholm for 
at finde et sted der, hvor vi kunne få noget 
mad. Det viste sig dog at være sværere 
end vi lige havde regnet med. Efter nogen 
søgen fandt vi så et sted. Det var ingen 
gourmet restaurant, men man kunne leve 
af det. Da vi kom tilbage til hytten, viste det 
sig at de andre først lige havde fået deres 
pizzaer. Vi blev i hytten resten af aftenen 
og spillede Bezzerwizzer som Finn hav-de 
med. Han og Karsten mente, at de var 
noget nær uovervindelige, men Michael og 
jeg var dog for stor en mundfuld for dem, 
og de måtte se sig slået. Så var det tid til at 
gå i seng. Vi fik en god nats søvn uden alt 
for megen snorken, og næste morgen fik vi 
morgenmad hos Rikke, Henning og Lene. 
Det var fin service. Dejligt mætte kunne 
vi så pakke vores grej, og sætte kursen 
mod stæv-nepladsen igen. Der blev gasset 
en hel del mellem Karsten og Michael 
om hvem af dem som ville blive bedste 
Horsens løber i H-50. Det skulle vise sig at 
Michael var blevet ædru og Karsten havde 
en dårlig dag, så han måtte se Michael 
rykke forbi som bedste løber fra Hor-sens. 
Finn havde heller ikke nogen god 2. dag og 
måtte se sig slået af Eigil.
Henning Larsen forsvarede sin 2. plads 
blandt Horsens løberne i H-60 og jeg 

havde en aldeles rædselsfuld 2. dag. Efter 
at have været ude af stand til at finde post 
5 i ca. 24 min. fik jeg kontakt til Henrik, 
som jeg så slog en klo i, og skyggede 
hele vejen til mål. Tak for turen.  Men jeg 
er frisk på at gøre det bedre næste år, det 
kan jo ikke gå meget værre. Vi satte så 
kursen hjemad, lige med en afstikker ind til 
McDonalds. Jeg synes at det er skide skægt 
på turene til de store løb, og denne tur var 
ingen undtagelse.

Resultater lørdag:

Finn Ingwersen: 26. plads 59:47
Karsten Stald: 30. plads 1:06:09
Michael Straube: 34. plads1:08:47
Torben Sørensen: 60. plads 1:28:11
Henning Larsen: 37. plads 56:53

Resultater søndag:

Finn Ingwersen: 38. plads 1:04:46
Karsten Stald: 50. plads 1:18:05
Michael Straube: 23. plads 59:49
Torben Sørensen: 60. plads 1:30:58

Tak for en hyggelig tur.

Torben Sørensen.

Nordjysk 2 dages



1�

Horsens Løbet 5/6 2008!

Kom og løb for Horsens Orienteringsklub
Tilmelding senest den 13. maj 2008. 

Ruter: ½ Marathon , 10 km, 5,1 km, Børneløb 1 km.

Fornavn/efternavn:    

Fødelsdato:           

Rute:
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Grundlovsfest
Igen i år vil der den 5. juni 2008 blive fælles 
spisning i klubhuset kl. ca. 17.00

Vi vil også i år tænde for grillen, hvor til vi 
  server lidt kød og nogle pølser,   
  der ud over vil der være salat og  
  flutes. Prisen vil igen i år være   
  meget rimelig.

  Drikkevarer medbringes

  Der er hængt en tilmeldingsliste  
  op i klubhuset. Jeg kan også 
  kontaktes på 2340 3953.
  
  Sidste tilmelding er: 

  tirsdag den 20.maj 2008 

   Hilsen
   Jette Christoffersen
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11 ungdomsløbere fra 
Horsens OK udtaget til KUM
Årets KredsUngdomsMatch, KUM, der fun-
gerer som et uofficielt DM for ungdoms-
løbere, afvikles i år i Stenderupskovene 
syd for Kolding fjord med Kolding OK som 
arrangør. Stævnet har deltagelse af landets 
18 bedste løbere i hver af klasserne HD-12, 
HD-14, HD-16, HD-18 og HD-20, og det 
foregår over 2 dage i den 2. weekend i 
maj. Lørdag eftermiddag er der konkurren-
ce på den klassiske distance, lørdag aften 
er der fest med præmieoverrækkelse, mad, 
diskotek og underholdning, og søndag 
formiddag står den så på den afsluttende 
5-mands stafet.
KUM-stævnet er ikke noget, man kan 
melde sig til. For at kvalificere sig, skal man 
deltage i en række løb, som kredsen har 
udpeget som iagttagelsesløb. Og kun de 
6 bedste i hver klasse vil få en af de efter-
tragtede adgangsbilletter til stævnet.
I Nordkredsen havde ungdomsudvalget i år 
udvalgt følgende løb som iagttagelsesløb:
Nordjysk 2-dages i Bulbjerg/Vester 
Thorup d. 8.-9. marts, de første 2 etaper 
af påskeløbene på Fanø d. 20.-21. marts, 
Spring Cup (for de ældste af løberne) d. 
29. marts, divisionsmatchen i Stenbjerg 
Plantage ved Thisted d. 13. april og vores 
eget B-løb i Bjerre d. 27. april. 
I alt 16 ungdomsløbere fra Horsens OK har 
deltaget i et eller flere af disse løb i bestræ-
belserne på at få en af de eftertragtede 
pladser på Nordkredsens KUM-hold. Nogle 
af løberne har kun deltaget i 1-2 af løbene, 
og de har derfor ikke haft de store chancer 
for at komme i betragtning til holdet, idet 
udtagelsen sker på basis af resultaterne i 
de 3 bedste af ovenstående løb.

Imidlertid er der 11 ungdomsløbere, der er 
kommet gennem nåleøjet og kan glæde 
sig til en spændende weekend i Stende-
rup.
Det drejer sig om 4 piger: Maria Boye-
Møller i D12, Astrid Ank Jørgensen i D16, 
Camilla Søgard i D18, Rikke Vide Petersen 
i D20
samt 7 drenge: David Purup-Nielsen, 
Morten Andersen og Mathias Mønster i 
H12, Daniel Purup-Nielsen, Silas Frederik 
Thomsen og Nicklas Mønster i H14 samt 
Rasmus Søgaard i H18.

Det er værd at bemærke, at såvel Maria 
Boye-Møller som Mathias Mønster kun har 
været med i hhv. to og et enkelt af løbene. 
Begge har dog gjort det fremragende og 
har samtidig været begunstiget af, at kun et 
fåtal har været med i mindst 3 løb. Derfor 
kan de glæde sig over at være kommet på 
Nordkredsens hold.

Stort til lykke til dem alle!

Henrik Dagsberg
dagsberg@gmail.com
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Historien bag Klubhuset
- Anden del

90’erne var en forholdsvis stille periode for klubhuset. Ganske vist blev der foretaget gode og 
fornuftige forbedringer, men de store ændringer blev det ikke til.  Men flere gange  fremkom 
ønsker og tanker om en udvidelse af klubhuset, uden at disse strøtanker dog resultere i kon-
krete planer.

Her er nedfældet nogle ”mærketidspunkter” for huset:
   
1989  Ny tilbygning til materiel og lys i kælder 
1990  Malet ind- og  udvendig
1992  Møbler bliver brændemærket på grund af flere indbrud
1993  Der lægges fliser rundt om huset
1994  Halvtag ved bagudgangen og udskiftning af nøgler.
          Et forslag om udvidelse men atter stillet i bero.
1995  Materielrummet indrettes til opholdsrum for ungdomsløberne.
          Der opstilles i stedet en skurvogn til materiel
 Der installeres nyt komfur og emhætte
1997 Skurvognen afløses af et nyt materiealrum
   Baderummene forbedres
1999 Skovkarlene opsætter ny flagstang
2000 Nye stole fra Told og Skat
2001  Atter forslag om en udvidelse
2002 Veteranerne overtager den daglige vedligeholdelse  af klubhuset    
 Udendørs borde og bænke repareres
2005 Nøglerne udskiftes atter.
2005 Der nedlægges flere fliser omkring huset.

Vi skal altså helt hen til sommeren 2007 før en udvidelse rent arbejdsmæssigt kunne tage 
sin  begyndelse, men som man kan se i nedenstående tidsplan, har der været arbejdet 
med projektet siden 2001. 
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Her er en gennemgang af de vigtigste datoer:
Maj 2001: Første forsigtige føler sendes til kommunen
Maj 2002:  Ansøgning sendes til kommunen
Nov 2002:  Der afholdes et møde med kommunen
Maj 2004: Der søges om tilskud til en udvidelse til kommunen
Aug 2004:  Afslag på økonomisk støtte
Mar 2005:  Vejle amt inddrages
Jun 2005: Kommunen betænkelig,  da klubhuset lægger for tæt på skrænten 
Jul 2005:  Kommunen ændrer mening
Aug 2005:  Der kommer godkendelse fra Vejle amt
Ult 2005: Spørgsmål til kommunen om vi selv må stille med arbejdskraft
Apr 2006: Der rykkes for et svar ved kommunen
Apr 2006:  Der rettes en henvendelse til Borgmester Jan Trøjborg
Aug 2006:  Byrådet godkender en udvidelse og Jan Trøjborg lover samtidig at man  
  vil se positivt på et tilskud til byggeriet.
Ult 2006: Der bevilges 50.000 kr. fra Horsens kommune
Pri 2007:  Tegninger udarbejdes af en styregruppe, som skal stå for byggeriet.
Jun 2007:  Udvidelsen påbegyndes.

Der blev lavet en tidsplan for færdiggørelsen af klubhuset. Sådanne planer har det ofte
med at skride, men som så ofte før har klubbens medlemmer vist stor offervillige og stor 
arbejdsgejst også denne gang, og godt et halvt år senere kunne de nye omgivelser tages i 
brug. Bestyrelsen besluttede at indvielsen skulle finde sted den 12 april 2008.
Og efter en kraftig rengøring dagene op til denne dag kunne 70 medlemmer og byens 
Borgmester Jan Trøborg sammen med bestyrelsen glæde sig over udvidelsen
og ikke mindst over det færdige og flotte resultat.
Tak herfra for en dejlig dag i vores nye klubhus.

Ole Christensen
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Nu er det ved at være tiden for 
indkøb af løbebrikker igen. Flere har 
igennem de seneste måneder ytret 
ønske om, at vi tager initiativ til at 
der laves et fællesindkøb af løbebrik-
ker igen, idet man er ved at være træt 
af at betale 10 kr ekstra pr løb, når 
man deltager i o-løb uden for klub-
ben, f.eks. til mesterskaber, påskeløb 
osv. 
Derfor skal jeg på bestyrelsens vegne 
gerne står for indkøb af brikker, både 
af EMIT-systemet og SportIdent.

Er du altså en af de efterhånden mange 
løbere, der gerne vil deltage i andet end 
lørdags- og tirsdagsløb i vores egen klub, 
skulle du måske overveje nedenstående 
tilbud:

Undertegnede bestiller 15. juni en række 
EMIT-brikker og SprotIdent-brikker til de af 
klubbens medlemmer, der måtte ønske 
at eje deres egen/egne brik(ker). Antallet 
afhænger af interessen for at erhverve en 
brik. Seniorer betaler brikkens fulde pris, 
mens børn, juniorer og ungseniorer vil få et 
klubtilskud på 50 % af brikkens pris. 

EMIT-brikken findes i 2 versioner:
Løberbrik med bånd, version 2 (= ”den 
gode gamle brik”, 5 års garanti, 8-12 års 
levetid, ingen display), pris 370.- kr

Løberbrik med bånd, version 3 (= ”den 
nye brik” med display, 5 års garanti, 8-12 
års levetid), pris 550.- kr

Bestilling af brikken sker ved at sende en 
mail til undertegnede med navn(e) på de 
medlemmer, der ønsker at bestille en brik. 
Denne mail skal være modtaget før 15.juni. 
Alternativt kan den bestilles hos underteg-
nede tirsdag aften – til ungdomstrænin-
gen, hvor jeg normalt vil være til stede.
Husk ved bestillingen at opgive, hvilken af 
de to versioner af brikken, der ønskes.
Herefter bestilles brikkerne ved Møller 
Sport til levering hurtigst muligt.

Tilbud om køb af løbebrikker!
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Tilbud om køb af løbebrikker! SportIdent-brikken findes nu (ligele-
des) i en 2 udgaver:

SI brik 5 – den gode kendte briktype, 
der kan indeholde 30 mellemtider, men 

39 kontrolstempler. Findes i 3 forskellige 
farver: rød, grøn eller blå. Prisen for sne 
SI-brik, type 5, er 250.- kr

SI brik 6 – en to-farvet brik, der kan inde-
holde 68 kontrolstempler. Samtidig kan 
man identificere sin brik med personlige 
data, der kan indkodes i klubben. Ved 
udskrift af mellemtider forsynes strimlen 
med disse personlige data. Brikken er 
ligeledes noget hurtigere, end de brikker, 
vi kender fra klubben, de røde brikker med 
numrene 2129xx. Prisen for en SI brik, type 
6, er 450.- kr

Ved bestillingen bedes du opgive ønske til 
farve(r).
Jeg forventer, at brikkerne kan være i hus i 
løbet af sommeren.

Betaling af brikkerne foregår til Knud.

Henrik Dagsberg
Dagsberg@gmail.com
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Supermotionist 2008

Jeg har fået en opfordring til at sætte motionskalenderen for 2008 i klubbladet.
Jeg har erfaret, at der er et par klubmedlemmer, der enten ikke kan cykle eller vil cykle, så 
derfor kan man allerede nu i god tid planlægge hvilke arrangementer, man vil deltage i for at 
blive supermotionist.

Man skal gennemføre mindst fire af moti-
onskalenderens arrangementer, for at blive 
supermotionist.
Man kan få oplyst tid og sted for arrange-
menterne på Sportssammenslutningen for 
Horsens og Omegns hjemmeside.

Senest 15. oktober 2008 skal man ind-
sende dokumentation i form af resultatli-
ste, diplom eller lignende til:
Sportssammenslutningen for Horsens 
og Omegn, Langmarksvej 53, 8700 
Horsens.

Supermotionisterne vil ved Horsens 
OK´s klubfest få overrakt en T-shirt og 
et diplom.  
Jeg håber, at I har fået lyst til at 
deltage i nogle af arrangementerne, 
så I kan få en mere varieret træning i 
foråret og sommeren.

Med venlig hilsen 

Per Christensen

x
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xKlubbens årlige ungdomstur (seniorer er velkomne) til Moss Norge er også på 
programmet i 2008. 

Endelig indbydelse kommer sidst i maj, men reserver allerede nu ugen til spændende 
oplevelser, krydret med hyggeligt samvær og masser af god mad. 

Der vil igen i år være mulighed for at komme derop nogle dage eller week-enden før 
den 14/10. 

I KALENDEREN 
UGE 42 

14 – 19 OKTOBER 
2008

I KALENDEREN UGE 42
14 – 19 OKTOBER 2008

Klubbens årlige ungdomstur (seniorer er velkomne) 
til Moss Norge er også på programmet i 2008.

Endelig indbydelse kommer sidst i maj, men reserver 
allerede nu ugen til spændende oplevelser, krydret med hyggeligt 

samvær og masser af god mad. Der vil igen i år være mulighed for at 
komme derop nogle dage eller weekenden før den 14/10
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NYT  FRA  VETERANKLUBBEN
Nebel
Thor gav kage og en bitter til kaffen i anled-
ning af sin fødselsdag.
Torsdag den 28. februar havde Henning 
Nicolajsen arrangeret tur til Landbohistorisk 
Museum på Dalgård i Nebel.
Museet er ejet af den 87 årige Arne Juel 
Sørensen, som viste os rundt i haven og 
fortalte om de interessante genstande han 
havde der. Derefter viste han os rundt i de 
forskellige bygninger og fortalte hvad de 
forskellige ting havde været anvendt til.
Museet indeholder gamle landbrugsma-
skiner og -redskaber, køretøjer, værktøj, et 
gammelt landbokøkken, køkkenredskaber 
og meget andet.
Til sidst viste han os sin flotte samling af 

oldtidsfund, som er opbevaret i stuehuset.
En interessant tur.
Vi var 17 deltagere.

Boller Nederskov
Torsdag den 27. marts havde Gunnar 
Poulsen arrangeret naturvandring i Boller 
Nederskov.
Turen gik først østpå ud ad den sydlige 
skovvej, hvor første stop var ved et areal 
med stedsegrønne cyprestræer, som for-
mentlig er plantet som et forsøg.
Derefter passerede vi fiskebækken, et af de 
reneste vandløb der findes, og hvor havør-
reder går op og gyder. Broen over bækken 
er en flot stenkvadderbro hvor stenene er 
håndhuggede, og det siges, at den kan 
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holde i al evighed.
Vi gik nu videre og fandt skovens mest 
særprægede sten, som har fået navnet 
“Møljner”, på grund af dens slående lighed 
med Thors hammer.
Efter at have passeret endnu en bæk, så vi 
skovens største ræve/grævlingegrav, med 
mange nedgange til hulerne. Desværre 
mødte vi ingen af gravens beboere.
Vi gik nu ned mod fjorden og fulgte stien 
tilbage mod Boller Slot. Langs denne sti 
ligger nogle lange volde og diger, som i 
gamle dage skulle være med til at holde 
de fritgående svin inde i skoven.
Ved slottet kunne vi desværre ikke komme 
ind i parken, men vi konstaterede da, at 
den ældgamle Boller Eg stadigvæk stod 
der, derimod så vi et stort bøgetræ, som 
vinterstormen havde væltet ind over muren 
til parken, med det resultat, at der er slået 
et stort hul i denne mur.Derefter gik vi 
tilbage til vores biler efter en oplevelsesrig 
vandretur på ca. 6 km.
Vi var 15 deltagere. 

Egebjerg Sø
Torsdag den 3. april blev den annoncerede 
tur til Nr. Snede aflyst til fordel for indviel-
sen af det nye naturområde ved Egebjerg 
Sø i Hansted Skov. Der var mødt ca. 200 
medborgere frem til denne begivenhed.
Formanden for Horsens Kommunes 

teknik- og miljøudvalg Jytte Holm holdt tale 
og takkede alle der har medvirket til det 
storslåede resultat.
Derefter overværede vi da gravmaskinen 
fjernede nogle grabfulde jord, hvorefter 
vandet strømmede gennem et helt nyt 
stykke af Hansted Å. Det ny å-løb leder 
vandet udenom Egebjerg Sø, som frem-
over kun bliver forsynet med det overfla-
devand, der automatisk ledes i søen fra 
det omgivende terræn, samt grundvand og 
regnvand. 
Det har kostet fire mill. kr. at etablere en ny 
fauna passage og et nyt stisystem omkring 
den tidligere vandværkssø.
Halvdelen af projektet er finansieret med 
midler udefra. Det er bl. a. Skov- og Natur-
styrelsen, der har spyttet penge i projektet, 
senest med et tilskud på 1,3 mill. kr.
Allerede for nogle uger siden blev der 
spottet ørredyngel omkring den store 
gydebanke, som naturafdelingen har anlagt 
midt i Hansted Å´s nye slyng.
Indvielsen sluttede med servering af pølser 
og dertil øl og vand.
Det var en oplevelsesrig tur i fint vejr.
Vi var 18 deltagere.

Med venlig o-hilsen

Einar
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