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Denne udgave er jo på papir, men de første 2 
udgaver af bladet på nettet har været meget fine 
og det er der grund til at takke redaktionen for.

Her i foråret har der været en meget stor søgning 
til ungdommens tirsdagstræning. Også flere nye 
finder vej både på tirsdage og lørdage. Det er 
meget glædeligt. Til de først 2 Park Tour Løb har 
der været omkring 6o deltagere  pr. gang. Et af 
løbene foregik ved Fængslet, hvor Karsten Stald 
og Jarl Rolighed havde haft travlt med at tegne 
et flot kort.

Nu vi er ved korttegningen er det også værd at 
nævne at Harvy Ilsøe er gået i gang med kort-
tegningen og allerede er færdig med det 1. kort,  
som er Lystrup.

Kvindeløbet er afholdt med Flemming Thyssen i 
spidsen. Deltagerantallet var i år ca. 200. Men 
trods dårligt vejr og megen vind blev der løbet 
meget hurtigt på ruten.

Forberedelserne til Beringsstafetten er godt i 
gang. Næste år bliver der brug for lidt friske 
kræfter som funktionsleder. Løbet bidrager pænt 
til klubbens økonomi, så meld dig gerne som 
funktionsleder.

Klubben har fået en plads i Horsens Kommunes 
Grønne råd. Jeg har deltaget i det første møde, og 
her mødes brugere af naturen og orienteres om 
hvad der sker i kommunen. Spændende tror jeg 
det bliver, og der deltager bl.a. også skovejere.

Et af de varme emner er lige nu befolkningens 
adfærd i skovene. Der er mange andre end os 
der har fundet ud af skoven er en god idrætsp-
lads. Jeg frygter det lidt og har gjort forbundet 

opmærksom på dette. Et af problemerne er løse 
hunde eller hunde i en meget lang snor. Det er 
derfor ekstra vigtigt at vi overholder reglerne på 
alle områder i denne tid.

Den 13. Juni er vi arrangør af et meget stort 
naturløb for skoleelever i Bygholm Park. I løbet af 
4 timer kommer der 2-300 elever på besøg, og 
det plejer at være en rigtig god dag.

Der har også været afholdt et møde/kursus for 
idrætslærere i kommune med Karsten Stald som 
instruktør.

Der sker meget, men husk der står frivillige bag 
det hele.

Lars Sørensen

Formanden har ordet
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Find vej i

Og hvad er så det. Kort fortalt er det faste poster i 
skoven, hvor kort og brochure kan downloades fra 
hjemmesiden og benyttes når det passer bedst.

Vi har p.t. 3 projekter med Find vej i. Det er i Åbjerg
skoven, Bygholm Park, og Skærven i Løsning. Alle kan 
således benytte det lige fra løberen til skoler m.v.

Det  4 . projekt  er næsten klar. Det bliver ved 
Tønballegård ved Snaptun, hvor Axel har tegnet kort. 
Det bliver et led i undervisningen på stedet, hvor flere 
kommuner har en aftale om at komme til stedet og 
få undervisning i naturen.

Men for nu at gøre lidt reklame for dette unikke 
projekt har forbundet bestemt, at der over hele 
landet skal være en årlig find vej dag. 

En ide som både jeg og klubbens breddeudvalg 
bakker op. I år var det den 28. april i Bygholm Park. 
Det blev for vores vedkommende en succes med 
80 deltager, heraf en stor del fra Lund. På landsplan 
var der ca. 3000 deltagere og jeg tror også der 
bliver en find vej dag i 2013. Vi er meget tilfredse 
med deltagerantallet og forløbet af vores løb, og flere 
har heldigvis hængt på og er kommet om tirsdagen. 
Ingen tvivl om et udleveringen at et skovpas til 
børnene under 12 år er en stor succes. Efter 3 løb 
er der en lille præmie og igen efter 6 løb.

Så tak til alle der hjalp på dagen.

Lars Sørensen
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Klubmesterskab 2012

Årets klubmesterskab afholdes ved OK Snabs åbne 
løb i Tirsbæk søndag 30. september.

Der kommer yderligere information om valg af bane, 
tilmelding m.v. efter sommerferien.

Ændring til terminslisten

Som følge af beslutningen om at afvikle 
klubmesterskab i Tirsbæk 30. september bliver 
der ikke træningsløb lørdag 29. september i 
Skanderborg Dyrehave. Dette løb afvikles i stedet 
lørdag 6. oktober.

Træningsudvalget 
v/ Britta Ank Pedersen

Pasform ? Komfort ?

Snøring ?

Overdel ?

Vægt ?

Stabilitet ? Mellemsål ?

Hælkappe ?

Stødabsorbering ?

BETYDER 
VEJLEDNING  

NOGET 
FOR DIG ?

” For os er valget af løbesko et spørgsmål om personlig vejledning, 
der bygger på analyse, kommunikation og erfaring.”

Ebbe Nielsen, LØBEREN Aarhus

www.loberen.dk
Esbjerg Lyngby Roskilde Vejle Aalborg Aarhus
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Træningsudvalget har lagt planen for efterårets tilbud om teknisk træning.

Vi håber, at mange har lyst til at være med og udvikle deres evner som orienteringsløbere.

Planen er her:

Notér datoerne. Der kommer indbydelse med yderligere information forud for hver træning.

Venlig hilsen Træningsudvalget

Teknisk træning i efterårssæsonen

Divisionsturnering mod 
Pan, Silkeborg og Ålborg i 1. division

Dato Terræn Emne Fokus

Tirsdag Lystrup Stafet Vi træner skifte, gaflinger m.v. inden  
21. august   efterårets stafetkonkurrencer.

Torsdag Silkeborg Kurvetræning Vi træner vejvalg og   
13. september  Sønderskov   kurvelæsning inden DM stafet i Linå  
   Vesterskov og divisionsmatch i  
   Ørnbjerg Mølle.

Uge 42 Sverige/Norge Nordisk terræn Klublæringstur.

Torsdag  Bygholm Natløb Prøv eller bliv bedre til natorientering  
1. november   inden sæsonens Night Champserie starter.

Tur til Dollerup bakker d. 29/4 2012

En super tirsdag aften kom jeg i klubhuset, og der 
var stillet op til det helt store show med projektor. 
Klubhuset var fyldt til bristepunktet med folk i alle 
aldre. Arrangementet, som var annonceret, var 

overraskende for mig, så jeg fik lige en gang ”gratis” 
forelæsningen om Dollerup bakker på ”Horsens OK’s 
løbeuniversitet”.

Britta hold peptalk for at få folk til at melde sig 
og deltage i divisionsturneringen i Viborg. Hun 



7

gennemgik banerne med henblik på, hvem der 
kunne stille op på nævnte baner. Omtalen af point 
givningen til klubberne blev holdt på et forståeligt 
niveau.

Hans Jørgen præsenterede kortet på storskærm: den 
store hede, de dybe slugter og om, at start stedet 
nok ville blive det samme som i påsken 2010.

Det er vældig givende, at nogen italesætter kort, 
baner og kurveforløb, som en mental forøvelse til 
selve løbet. Hans Jørgen gjorde det godt og med 
stor engagement.

Hjemme igen meldte Karl og jeg os til 
arrangementet, fordi vi godt kan lide området. Måske 
kunne vi hive point hjem til klubben? Hvis ikke, er 
der altid en kæmpe natur nydelsesværdi i at deltage 
i et oløb.

Da dagen oprandt, havde vi en polsk gæstelærer på 
besøg. Karl mente, at hun ligeså godt kunne komme 
en tur med i skoven ved Viborg, og se hvordan man 
løber o – løb i Danmark. Hun var meget imponeret 
over den fantastiske organisering af løbet, og hun 
fulgte mig til start med den rette kampånd. ”You will 
win!” sagde hun og lød meget overbevisende. Hun 
vidste ikke at en tidligere verdensmester og diverse 
danmarksmestre også stillede op på bane 4 b. Det 
var en god, varieret bane med en del poster på 
åben hede, så poster i skoven og til sidst en kraftigt 
opstigning fra en meget dyb slugt.

Tilbage i mål, tog Janina glad imod mig, og vi så 
sammen på resultaterne. Lidt nedslået kunne min 
polske veninde konstatere, at jeg ikke havde vundet 
(.) Hun blev overrasket over, at vinderne var hele 
10 minutter hurtigere end jeg. Britta blev nr. 2 på 
banen med 30:20 min. lige efter Dorte Hansen fra 
Silkeborg. Jeg blev nr. 10 på 39:48 ud af 48 løbere 
i D50 og derover, hvilket var en god placering for 

mig. Med denne placering håbede jeg derfor på 
point, men Claudia slog mig med sekunder 39:39 
og løb med de sidste damepoint på banen. 

 Efter løbet nød vi den medbragte mad i den dejlige 
forårs sol på den fine stævneplads.

 Derefter tog vi ind til Viborg by, for at se den 
fantastiske domkirke med de kendte freskoer af 
Skovgård og Skovgård museet med en moderne 
udstilling med relationer til den gamle P.C. Skovgård. 

Det kan vældig anbefales at dyrke oløb og se på 
noget kultur bagefter.

Desværre tabte vi alle matchene mod de andre 3 
klubber i 1. division. Se nedenstående opgørelse.

Alle klubmedlemmer opfordres derfor til 
at møde op igen søndag den 2/9 2012 med 
friske kræfter i Donsø til en ny dyst. Vi må 
og skal kunne slå Ålborg i næste omgang.

Til kamp!

Match 1: Horsens OK  OK Pan Århus 84,0114,0

Match 2: Horsens OK  Silkeborg OK 69,0134,0

Match 3: Horsens OK  Aalborg OK 96,099,0

Match 4: OK Pan Århus  Silkeborg OK 95,0109,0

Match 5: OK Pan Århus  Aalborg OK 113,077,0

Match 6: Silkeborg OK  Aalborg OK 128,076,0  

Trille Ditlevsen
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KUM

KUM der står for KredsUngdomsMatch, er en 
konkurrence mellem de tre kredse Danmark er 
delt op i. Nord som er Jylland fra Horsens og op, 
Syd der er resten af Jylland samt Fyn og Øst der er 
alle de øer der ligger øst for Storebælt. Det er for 
aldersklasserne H/D 1112 til H/D 1920. I hver 
klasse udtages der 6 løbere fra hver kreds. For at 
komme i betragtning til udtagelse skal man stille op 
i de udtagelsesløb som kredsen har udvalgt. Selve 
KUM består af en klassisk konkurrence, hvor der 
også laves et regnskab på hvem af de tre kredse 

der samlet er bedst. Om aftenen er der fed fest og 
leg hvor man har mulighed for at danne venskab 
på tværs af klubber og kredse. Søndag afsluttes der 
med en stafet, hvor holdene er kombineret fra alle 
aldersklasserne, så de yngste løber på hold med de 
ældste, hvilket giver et godt sammenhold. Der er stor 
præstige i at vinde både klassisk, samlet, festen og 
stafetten.

 MIKKEL

ADVODAN er Danmarks største advokatkæde med mere end 50 kontorer. ADVODAN.dk

8700  Horsens
Telefon 75 62 16 44
www.advodan.dk
horsens@advodan.dk

Rædersgade 3, 2. sal
ADVODAN Horsens

Kent Kragh 
Advokat
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KUM 2012

Det var lørdag den 5. maj og jeg skulle til mit 2. KUM
tur. Vi (Elise, Daniel, og jeg fra Horsens OK) blev hentet 
klokken 10:50 ved Skanderborg station. Vi blev kørt 
til stævnepladsen ved Stenholt skov i en bus sammen 
med mange ungdomsløber fra Nordkredsen af. Da vi 
endelig kom frem var det hunde koldt, så vi tog vores 
løbesko på, så vi var klar til at løbe af sted når vi skulle 
starte. Vores telte var delt op i at nord var forrest og syd 
bagerst og øst i midten af teltet. Det var lidt kaotisk. 
Jeg syntes det var en dejlig skov som vi løb i. Mit løb 
gik ikke helt vildt godt fordi jeg fik slynget en gren op i 
hovedet på vej til post 6. Det gjorde ondt . 

Da den sidste løber fra Nordkredsen var kommet i mål, 
kørte vi til det sted hvor vi skulle sove, feste og spise. 
Stedet hedder Kompedal lejeren. Det var en lille lejr så 
jeg skulle sove i telt sammen med drengene fra Nord. 
Det var koldt. Inden festen skulle vi skynde os i bad, 
men det var ikke dejligt for vandet var hunde koldt. Jeg 
og mange af drengene spillede fodbold inden vi gik i 
bad, det var sjovt og farligt. Jeg løb ind i et træ, da jeg 
jagtede bolden. 

Klokken 18 begyndte vi at spise mad. Forretten var 
tarteletter UHM de smagte dejligt. Bagefter var der 
kyllingestrimler, skinke og pastasalat, det fik jeg ikke 
noget af, fordi der var nogle af drengene ved H12 
bordet der sad og legede med maden. Det var 
ulækkert. Til dessert fik jeg is med råcreme. Det smagte 
også godt. Efter maden var der præmieoverrækkelse. 
Morten Örnhagen vandt min klasse. Jeg blev næsten 
sidst. Sydkredsen vandt samlet foran Øst og Nord på 3. 
pladsen. Resten af aftenen gik med at spille Nintento wii 
og se på at de andre spillede fodbold på PS3. Det var 
ikke så sjovt som sidste års KUM, hvor vi selv spillede 
fodbold og håndbold.

Da vi skulle sove var det blevet for koldt at være i teltet, 
så vi blev flyttet ind. Der var bare ikke nogen steder vi 
kunne ligge, så jeg kom til at ligge på en gang. Det var 
ikke sjovt, for alle skulle igennem den gang.

Næste dag var der stafet i skoven omkring lejren. Jeg 
skulle løbe 3. tur på Nords 5. hold. 1. turs løberne laver 
altid noget fis før og under løbet. I år var de udklædt 
som forskellige ting, bl.a. hjernekirug, læge, Pikachu, 
svømmer og lille dreng med 3hjulet cykel. De skulle 
hoppe i mål med deres soveposer. Jeg havde et fint løb. 
Det gik stærkt. Syd vandt også stafetten, men Nord blev 
nr. 2 syd igen nr. 3. Så der blev råbt ”Hvor er øst”.

Inden vi skulle hjem var der sandwich og juice til alle. Vi 
var lidt trætte i bussen, men det var en dejlig hjemtur. 
Jeg var meget træt da jeg kom hjem. Jeg syntes at 
KUM var bedre sidste år, men det har alligevel været en 
god tur. Jeg håber at jeg bliver udtaget til næste år, når 
vi skal til Østkredsen.  
                                        MIKKEL
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Orientering for skoler

Karsten Stald, Formanden og undertegnede står 
bag et nyt projekt om skoleorientering. Formålet er 
at give skolebørnene gode oplevelser med oriente
ringsløb og derved øge kendskabet til vores sport og 
i sidste ende få flere medlemmer i klubben.

Karsten og Lars har mange erfaringer med skoleori
entering, som vi benytter os af i dette arbejde. Disse 
erfaringer gør at vi i første omgang satser på mel
lemtrinnet eller 4. til 7. årgang

Første aktivitet var et informationsmøde for skole
lærere om hvilke tilbud vi som orienteringsklub har 
til skoler. Mødet blev afholdt den 2. maj i klubhuset. 
Der kom lidt færre skolelærere end vi havde øn
sket os, men til gengæld var de meget positive og 
interesserede.  Vi benyttede os af lejligheden til at 
høre om deres erfaringer med orienteringsløb for 
skolebørn.

Vi arrangerer 3 løb for skoler i år.

13. juni:  
Naturløbet i samarbejde med Aktiv Rundt i Danmark.

27. august:  
Naturløbet i samarbejde med Aktiv Rundt i Danmark 
og Horsens Kommunes Naturuge.

2. oktober:   
Skolemesterskab i orienteringsløb i samarbejde med 
Horsens kommunes Sportsuge.

Derudover tilbyder vi faste poster i Bygholm Park, 
Aabjergskoven og Skærven ved Løsning. Faste 
poster er meget velegnede til skoler, da læreren kan 
få sin klasse ud at løbe orienteringsløb med et mi
nimum af forberedelse. Faste poster har skiftet navn 
og er nu tilgængelige på en fælles national hjem
meside www.findveji.dk. Her findes oversigt over alle 
kort med faste poster i Danmark, hvor kortet med 

poster og baneforslag kan downloades og printes 
ud. Måske også noget for dig hvis du skal på tur og 
vil ud at løbe! 

Vi  gjorde også meget ud af at fortælle at vi gerne 
ville hjælpe dem med deres orientering, det kunne 
være med hjælp til at tegne kort eller hjælpe med 
afholdelsen af et løb.

Det kan være at vi får brug for din hjælp til at afholde 
et af de 3 løb eller at du har lyst til at bidrage med 
noget andet i forbindelse med skoleorientering, så 
sig endelig frem.

Mads Mikkelsen 
Formand ungdomsafdelingen 
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MTBO World Cup i Tjekkiet

Onsdag aften d. 3/5 kørte Rasmus og jeg sydover 
i Skodaen sammen med Bjarke Refslund. Målet var 
årets første World Cup afdeling som fandt sted i og 
omkring Ritka ca. 20 km udenfor Prag. Hverken 
Rasmus eller jeg havde de store forventninger til 
placeringer i den sjove ende, da Rasmus har døjet 
med et dårligt knæ, og jeg netop var hjemvendt 
fra 3 ugers rejse til Nepal, hvor jeg til sidst på turen 
havde døjet med dårlig mave, diarré og opkast i flere 
dage. Men vi glædede os, og det skulle nok blive fedt 
alligevel!

Vi ankom til event centeret, hvor vi skulle bo, torsdag 
eftermiddag og havde således tid til at køre en tur 
på model event kortet, som var rigtig godt tegnet, i 
forhold til hvad vi ellers er vant til. Stiernes signaturer 
på kortet passede nemlig godt med, hvordan de 
faktisk var at køre på i virkeligheden. For mig bød 
model event træningen på et styrt, men ellers havde 
jeg en positiv oplevelse, hvor jeg egentlig ikke 
synes, bakkerne var så skræmmende. Hjemmefra 
havde Rasmus tegnet en sti og kurveprofil over de 
terræner, vi skulle køre i, og der havde det set meget 
voldsommere ud, synes jeg.

Dejligt med den nye landsholdsregnjakke fra Trimtex. 
Det regnede alle eftermiddage og kun en enkelt dag 
kunne man gå i shorts og tshirt.

World cuppen lagde ud med langdistance i Kytin om 
lørdagen, hvor Rasmus skulle starte som nr. 4. Løbet 
gik rigtig godt for ham undtagen til post 16, hvor han 
fik taget et dårligt vejvalg, og til næstsidsteposten, hvor 
han fik en kæmpe hjerneblødning og får vendt kortet 90 
grader forkert og begynder at koge rundt på en sti, som 
han slet ikke skal være på. Da han endelig finder sig 
selv, har han tabt 8 min og 24 pladser og ender som nr. 
55, hvilket han ikke var tilfreds med, da oteknikken på 
nær den ene fejl kørte rigtig godt. Fysisk følte Rasmus 
ikke, han kunne trykke igennem, som han gerne ville, 
da han havde været snottet på den store klinge i 4 
dage i weekenden inden. For mit vedkommende kørte 
jeg et teknisk godt løb uden de store bom. Ofte var 
vejvalgsproblematikken om man skulle tage et længere 
udenomsvejvalg på lidt større stier eller mere lige på 
på nogle lidt mindre stier. Nogle enkelte steder fik jeg 
kørt lidt for langt, men jeg fik reddet bommet inden for 
1020 m. Fysisk havde jeg heller ikke så meget at give 
af, da maven og kroppen stadig ikke var helt på højkant 
efter Nepal. Jeg endte således som nr. 35 og blev 
bedste danske dame. Hos herrerne stod Bjarke for den 
bedste danske præstation som nr. 14.

På vej i mål på langdistancen.
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WC H21 Tjekkiet mellem

Mandag sluttede vi af med stafet, hvor Rasmus 
skulle køre 1. tur med Caroline Konring på 2. tur og 
Johan Holkman Jacobsen som sidste mand. Jeg 
skulle køre 2. tur med Michael Sommer på 1. tur og 
Andreas Bergmann på 3. tur, mens det sidste hold 
var Bjarke Refslund, Malene Telyakevych og Andreas 
Proschowski. Starten var rimelig kaotisk, da rytternes 
cykler lå hulter til bulter i stedet for på en lige række 
ud for deres ejermand. Vi, som ikke skulle køre 1. tur, 
håbede derfor på, at ingen af de danske ryttere ville 
blive kørt over eller fanget bag langsommere ryttere. 
Ved 30 sek. til start bøjede alle sig ned til kortet. 10 
sek.  NU! (Det var virkelig 10 sek. og NU sagt lige 
efter hinanden) Og så var de af sted. Flot med 3 
røde trøjer i spids på de 700 m nyslået græsplæne 
til starttrekanten. Rasmus kørte først til sin første 
og anden post og havde god fart i stængerne og 
hentede efterfølgende nogle med kortere gaflinger. 
Som rytter ude på banen var det er svært at vide, 
hvor man lå i feltet, da alle 3 ture var gaflet helt vildt. 
Alle tre danskere lå godt med i starten  der var 
storskærm med radioposterne på stævnepladsen, 
men lige pludselig var Bjarke og Rasmus ikke med, 
og Sommer kom alene forbi på publikumsposten. 
Der gik lang tid, og endelig kom Rasmus, men jeg 
nåede at blive sendt i skoven som nr. 6, inden Bjarke 
kom forbi. Jeg kørte en rigtig fin første runde indtil 
publikumsstrækket uden bom og med god fart, men 
på den sidste lille runde lod jeg mig trække med ud 
i et bom af en østriger og schweizer, som jeg ellers 
tidligere havde set bomme, øv. Fra sidsteposten og i 
mål fik den fuld gas. I mål finder jeg ud af, at Rasmus 
havde en punktering på forhjulet ved post 11 lige 
inden publikumsstrækket, som han dog hurtigt fik 
fikset, og igen ved post 13. Han kan dog køre halvvejs 
til post 14 men må så af cyklen, og da der ”kun” er 5 
poster igen, vurderer han, at det er hurtigere at løbe 
hjem end at skulle i gang med lappegrejet. Han kom 
derfor i mål som nr. 27 ud af 29. Grunden til Bjarke 
pludselig forsvandt fra teten skyldtes et bøjet geardrop, 
så han måtte udgå. Således var det kun mit hold, 
der var med fremme, og vi endte som nr. 10, mens 
Rasmus’ hold blev næstsidst.

Søndag stod den på mellemdistance med stævne
plads lige udenfor det hotel, vi boede på. Der var 5 
km med 140 højdemeter til start, så der var lagt op til 
noget downhill. Den første del af banen var for både 
herrer og damer rigtig teknisk, og både Rasmus og 
jeg tog flere stop for at være sikker. Derudover var 
der en del stejle (læs: sindsyge!) nedkørsler med hop 
og sving, hvor man også skulle være skarp. Rasmus 
havde ingen problemer der, men jeg måtte af cyklen 
flere gange og løbe ned, mens jeg måtte se mig 
overhalet af flere seje kvinder, der bare gav den fuld 
gas nedover skrænterne. Efter nedkørslerne skulle alle 
tilbage over toppen og ned på den anden side for at 
komme til mål, og banerne blev således mere fysisk 
betonet, hvilket passede os begge fint. Rasmus trådte 
hårdt i pedalerne og kørte sig 9 placeringer op på en 
voldsom stigning til post 14. Jeg fik ligeledes boosted 
tempoet og selvtilliden lidt i vejret, da jeg overhalede 
en østriger på vej opad en stejl bakke på vej til post 
10. Fysisk gik det bedre for Rasmus, men jeg synes 
stadig, jeg manglede det sidste gear, jeg plejer at have. 
Rasmus endte som nr. 27, sølle 25 sek. efter Michael 
Sommer, som blev bedste dansker en placering 
bedre. Jeg blev igen bedste danske dame som nr. 40.
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WC 1. tur Tjekkiet stafet

Starten er gået på 1. turen.

I løbet af weekenden var vi indlogeret på et hotel med 
tilhørende rideanlæg og en frygtelig masse heste. 
Heldigvis blev hestene på de 1000 billeder, der hang 
på gangene og i ridefolden. Heste og mountainbikere 
er som regel ikke den bedste kombination, hvilket 
Proschowsky også fandt ud af, da han vredt blev 
anråbt af hotelejeren og fik af vide, at han ikke måtte 
cykle på gårdspladsen, for det skræmte hestene. Hvad 
sker der? Skyd den kødscooter og lav et måltid ud af 
den i stedet. 

De lidt korte dyner på hotellet.

/Rasmus og Camilla
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VETERANKLUBBEN

Nepal foredrag

Torsdag den 1. marts havde Karen Mønster arrangeret besøg af Martin Petersen, Helsingør, der viste billeder 
og fortalte om sine rejser til Nepal, og om sine projekter hvoraf et af dem var opstart og produktion af micro 
biogasanlæg, som placeres ved hver husstand.

Vi var 27 deltagere + 6 gæster.

Travetur på Sletten

Torsdag den 10. maj havde Aage arrangeret en lille travetur på Sletten. Aage havde tilrettelagt den fine tur, hvor vi 
blandt andet var på besøg både på Lilleknøs og Storeknøs. Vejret viste sig dog ikke fra sin allerbedste side, men 
Aage havde været forudseende og vi kunne spise vores medbragte klemmer i tørvejr i 2 sheltere. Vi havde en 
dejlig tur i det kuperede, men smukke og forårsklædte Søhøjland.

Vi var 14 deltagere.

Men venlig ohilsen 
Einar



19

GRUND
Målestok  1: 10000    Ækvidistance 5 m
Signaturer efter IOF's kortnorm

Rekognosceret af: Bent Vestergård, Ole Christensen, Jørn Egeberg og Poul Erik Christensen.  Rentegnet på Mac af: Steen Frandsen.  Udgivet januar 2009  © Copyright

Orienteringskort udgivet af 
HORSENS OK under 
Dansk Orienterings-Forbund.

2009.02

N
61

72
00

0

E546000

Lars Sørensen     

KALENDER

12. juni
Medlemsmøde i Klubhuset.

14.  Juni
Møde for funktionsledere vedr. 
Påskeløbet 2013.

Arrangør:
Carsten og Flemming Thyssen

13. Juni
Naturløbet i Bygholm Park

Arrangør og medhjælpere:
Aase og Jørgen Thyssen 
Karsten Stald  Lene Kofoed Petersen 
Ole Mønster  Allan Skouboe
Henning Hansen   Jørgen Skovby 
Lars Sørensen

14. August
Beringsstafet i Bygholm Park

Stævneleder:  Peer Straarup

30.  August
Bestyrelsesmøde

27.  August
Naturløb for skoleelever
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