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Intens spænding og stemning ved den
kompakte men velfungerende stævneplads ved DM-individuelt i Hammel.
Foto: Lars Rask Vendelbjerg.

Udvikling
eller afvikling
Af Ole Husen, formand for Dansk Orienterings-Forbund

Vi har i det sidste halve år godt og vel haft
en debat inden for to store områder.
Reglementsændringerne, som foretages
hvert andet år, og en ny kortpolitik.
Reglementet er stort og kompliceret. Der er
regionale særregler. Der er også regler, der
kan synes svært forenelige med hinanden.
TKU udfører et stort arbejde for at få reglerne så gennemskuelige og enkle som muligt.
Mange elementer bliver fjernet fra reglementet og flyttet over som ”vejledning”
meget lig systemet i vort almindelige juridiske system i Danmark.

Der er imidlertid et andet aspekt. Vil vi have
disse udenlandske løbere? De er jo som regel
dygtige orienteringsløbere og ”truer” dermed
danske løberes placering på resultatlisten.
Jeg mener helt klart, at det er positivt at få
skærpet konkurrencen.

Vore egne top løbere tager til udlandet for
at dygtiggøre sig og mærke det hårde konkurrencepres. Vi kan med udenlandske løbere i Danmark få et sådant konkurrencepres.
Vi lever i en verden, der bliver mere og mere
international. Vi skal udvikle orienteringssporten i Danmark i takt
Hvis reglerne står
med dette. Jeg ønsker
Vi må investere
klart og let forikke en total domitolkelige, opstår
nans af udenlandske
for at få
der færre sager,
løbere, der vil hæmen udvikling
hvor enkeltpersome vor egen talentudner eller klubber finder
vikling men en sund konkuranledning til at klage i forbindelse med
rence.
et stævne. Kort opridset er klagemulighe- Det andet store emne, kortpolitikken, har
derne i rækkefølge stævneledelsen, over- været og er genstand for megen debat.
dommer/ jury, amatør- og ordensudvalg, Udvalgets oplæg til en meget liberal politik
DIF’s appeludvalg. Der er klare regler for har kaldt mange følelser frem. Hvem har
indlevering af klager og anker til næste rettigheden? Skal alle have fri adgang? Og
instans. Man kunne sige, at der også burde endelig hvad med økonomien? Det sidste
være nogle etiske regler, som at klager over har specielt givet anledning til en debat om
f.eks. start ret, startrækkefølge/seedning o.l. forbundets samlede økonomi samt om
der er kendt når startlisten offentliggøres ”beskatningsformen”. Jeg mener, at vil vi udbør indleveres før resultatet af konkurren- vikle orienteringssporten, kræver det en stor
cen er givet.
indsats fra alle. Det kræver økonomiske og
menneskelige ressourcer. Vi har kun vores
Der er på det seneste opstået nogle sager ”kerneforretning” O-sporten. Der er ikke
omkring udenlandske løberes start ret til noget at skære fra. Vi må derfor investere
DM’er. Disse behandles i øjeblikket af de før for at få en udvikling.
omtalte appelinstanser. Inden tilmelding har
de klubber de repræsenterer i Danmark eller Jeg håber, at vi vil udvikle os i takt med de
deres udenlandske klub henvendt sig for at
nye udfordringer vi møder og at vi er villige
få DOF’s øverste myndighed HB’s (eller et til at yde til dette såvel økonomisk som
udvalg under HB) syn på sagen. Det forhin- arbejdsmæssigt. Ellers tror jeg det bliver
drer ikke andre i at have et andet syn på afvikling.
sagen, som så kan indbringes for
protest/ankesystemet. Desværre er de
nuværende regler lidt uklare, hvilket nok er
årsag til de verserende sager. HB ved TKU er
i gang med at få disse regler gjort mere
præcise.
Søren Maarup - føler
medaljen brænde i lommen

“

Redaktør (ansv.):
Lars Rask Vendelbjerg
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Vi skal have banket en større
medlemstilgang op – og det skal
nok lykkes for os. Vi skal forstå at
udnytte mulighederne i de næste
års store arrangementer i Danmark:
EM og VM, fastslår Henrik Thomsen.

Vikar for Preben Schmidt
DOFs Breddekonsulent Preben
Schmidt gennemgik i starten af juni
en succesfuld "ballonudvidelse" i
hjertkranspulsåren. Som en eftervirkning er han sygemeldt, og Henrik
Thomsen er ansat som vikar til og
med udgangen af februar 2004.•

Interessen
er drivkraften
Dansk Orienterings-Forbunds afløser som breddekonsulent,
Henrik Thomsen, præsenterer sig

Min ”karriere” som o-løber…
Løber o-løb, ”når der er noget at løbe”. Løber
H45 på sidste år – ved C-løb bane 2A. Er som
regel i udlandet til et større flerdagesløb hver
sommer, bl.a. i Norge, Tyskland, Frankrig,
Italien, Tjekkiet, Litauen og Ungarn. Dette år
som tilskuer ved JWOC – og deltager i publikumsløbet ved samme lejlighed.
Startede min ”karrierre” i SNAB, Vejle i 1976
efter en aktiv tid inden for atletik og basketball. Stoppede igen i 1980.
Genoptog o-løb i 1991, da min kone viste
interesse for at vi skulle finde en sportsgren,
vi alle, voksne som børn, kunne være med til.
Skiftede i 1994 til Horsens OK bl.a. på grund
af mulighederne for at lave et stafethold
sammen med Jørgen Christoffersen og
Karsten Knudsen.
Løber meget lidt natløb: et par gange for 25
år siden med lommelygte, et par gange for 2
år siden med pandelampe, herunder DM på
Als.
Min ”karriere” inden for
organisationen…
Kom ind i ungdomsarbejdet 19. august 98 i
forbindelse med møde i Karups klubhus om
det vaklende ungdomsarbejde i DOF. Blev ved
den forbindelse næstformand i Nordkredsens
Ungdomsudvalg. Før den tid ingen organisatorisk erfaring fra klubledelse eller lign.
September 1999 formand for Lands-UU efter
Peter Bäcker, OK Øst. Ved samme lejlighed
indtrådte jeg i HB, selv om jeg formelt først
blev valgt (- hedder det egentlig det, når ikke
andre ville? -) som formand på repræsentantskabsmødet i marts 2000.
Er følgelig den med næsthøjeste anciennitet
i HB – efter formanden.
Drivkraften i mit arbejde i udvalget er interessen for børn og unge (afspejles også i mit
4

civile arbejde) og interessen for at synliggøre,
at rekruttere og at fastholde børn og unge i
vores idræt. Omvendt tager det organisatoriske meget tid – tid der går fra familien (andre
steder er der egentlig ikke at tage den). Det
er derfor et spørgsmål om hvor mange år, jeg
bliver på posten, i og med at samværet med
min familie prioriteres højt.
Min holdning til DOFs fremtid…
Organisatoriske forhold i DOF, som fungerer
godt:
… Breddekonsulenten og udvalgenes – herunder undertegnedes – samarbejde med
denne. Der er et tæt og gensidigt inspirerende samarbejde. Takket været breddekonsulenten har vi et godt og velfungerende breddeudvalg. Derfor er det selvfølgelig sørgeligt
at vores breddekonsulent ikke er på broen for
tiden.
… Velfungerende udvalg inden for breddearbejdet: Børne- og Ungeudvalget og VKU.
Dette er vel især vigtigt i en tid, hvor vi kæmper med svigtende medlemstal. Vi skal have
banket en større medlemstilgang op – og det
skal nok lykkes for os. Vi skal forstå at udnytte mulighederne i de næste års store arrangementer i Danmark: EM og VM
… Økonomien: Det er godt, enkelt og gennemskueligt med en medlemsafgift. Ligeledes
er det i mine øjne vigtigt, at alle er med til at
betale for de fælles driftsomkostninger, uanset hvilket aktivitetsniveau man ellers har
inden for o-sporten. Derfor er det også helt
essentielt i mine øjne, at kortafgiften lægges
ud som en medlemsafgift – i stedet for at det
bliver en afgift på aktivitetsniveauet.
Forhold, som skal laves om/ forbedres:
… Reglerne for nye medlemmers, herunder
børn og unges, mulighed for deltagelse i

sporten: mulighed for ”Put and run” samt
baner, der modsvarer deres evner. Der mangler korte/svære baner (for de, der ikke er med
i eliten/toppen) og især lange/lette baner (for
nye folk, der er gode til at løbe, men mindre
gode til at orientere). Det drejer sig i begge
tilfælde om fastholdelse!
… Samarbejdet med skovejerne(/jægerne),
herunder muligheder for at komme i skovene
uden besnærende restriktioner, eller slet ikke
at måtte komme. Hvorfor ikke lidt nytænkning: Lad vores skovpulje betale skovejeren
og jægerne med jagtrettighederne i skoven
fifty-fifty: Skovejeren får et økonomisk plus
ved at lade os løbe – jægerne slipper lidt billigere i jagtleje.
… Ensartede regler kredsene imellem. Det må
kunne lade sig gøre. Vi er trods alt et lille forbund med 5000 medlemmer. Ligeledes bedre
samarbejde om f.eks. terminslisten, så de få
B-løb (kredsløb i Øst-kredsen), der findes,
ikke lægges samme dage. B-løb er vigtige for
ungdommen, fordi det er her man mødes, her
man konkurrerer med hinanden, her man kan
udtages til KUM mm.
Fakta (box)
Henrik Thomsen, født 1954, uddannet lærer
med liniefag i matematik og idræt, forfatter
til en række bøger og hefter om multimedier,
holder landet over en del kurser om emnet.
Gift med Claudia på 20. år, har 4 børn (med
den samme kone!).
Alle 4 børn er (heldigvis) aktive inden for
sporten: Sarah Naomi, D20, junioreliten,
Joanna Kirstine, D18, Hjalte Sebastian, H12
og Silas Frederik, H10
Bor i eget hus i Vejleforstaden Bredballe tæt
op ad Nørreskoven, så der er træningsmuligheder lige uden for døren.
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Blandede bolsjer til alle
Af Søren Kjær
DM-Kort og Midgårdsorm på
Rømø 30.-31. 8. i sol og regn
I år var det sønderjyske OK-HTF der stod for
afviklingen af mesterskabet på den korte
distance. Denne gang kombineret med den
hæderkronede Midgårdsorm, og man kunne
måske have sine bange anelser om hvorvidt
det i det hele taget ville kunne lade sig gøre
at løfte den arrangementsmæssigt meget
tunge opgave. Men sådan havde man villet
det i HTF, og der blev ikke rystet på hånden.
Begge stævner blev stort solidt afviklet, hvilket vel heller ikke kan forundre i betragtning
af at klubben har arrangeret påskeløbene et
utal af gange og hvert år arrangerer den
populære Vikingedyst.
Helene
Hausner sikrede
sig guldet
med 18
sekunders
forsprng

DM-kort
Denne dobbeltburger havde sikret at alt hvad
der kunne krybe og gå i dansk orienteringssport, var strømmet til Rømø i det regntunge
vejr lørdag morgen. Enten for at kigge på
eller for at konkurrere om DM-kort i det orienteringsmæssigt jomfruelige terræn, og der
var lutter lovord til det helt nytegnede kort
som HTFs Jens Peter Jensen har været mester
for. Han var også banelægger for det komplicerede stævne der krævede masser af forskellige baner til de flere hundrede løbere. De
fik deres sag for i det tunge, knoldede lyngterræn, som ganske vist for størstedelens
vedkommende var temmelig åbent, men som
til gengæld også kunne opleves lidt diffust
med små højdeforskelle. Mange oplevede at
rejsen over stepperne kom til at gå hurtigere
end hovedet kunne følge med til, og et bom
var under de omstændigheder ikke let at læse
ind igen på kortet.
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Sikre elitepræstationer
Eliten konkurrerede på den nye internationale mellemdistance. Veteranen Chris Terkelsen
blev besejret af løbestærke Morten FengerGrøn og René Rokkjær. At det kunne gå den
vej, var han måske godt klar over da han kom
i mål.
• Jeg løb fejlfrit, sagde den gamle mester da
han kom i mål.
• Måske satte jeg 15 sekunder til to gange
sidst på banen. Om det så er godt nok til at
holde Morten og René bag mig, vil tiden vise.
De er stærkt løbende.
Det fik han så i den grad ret i, men en bronzemedalje blev det da til for Chris Terkelsen,
som i øvrigt havde frydet sig over at løbe i et
terræn som ikke var kendt fra tidligere løb.
At Helene Hausner kunne vinde hos damerne
kom ikke uventet, mens Yvonne Fjordsides
andenplads var en mindre overraskelse. Hun
bor i Sverige og nyder godt af konkurrencen
med den stærke svenske elite. Alligevel var
hun selv overrasket og glad:

Farums glade
piger fik succes i
Freja-klassen i
Midgårdsormen.

- Jeg fik barn for et år siden, og jeg er vel ikke
helt hurtig nok endnu. Men det passede mig
godt med det tunge terræn her i de lyngklædte indlandsklitter.
Helene Hausner havde bestemt ikke følt sig
sejrssikker på forhånd og havde et ydmygt
forhold til sin førsteplads. – Mit mål var at
løbe koncentreret uden fejl. Det vigtigste for
mig var at lave en god o-teknisk præstation.
Jeg læste terrænet godt med de små højdeforskelle og brugte kompasset omhyggeligt.
Jeg har været overtrænet i foråret, og så har
jeg lige gjort mit speciale færdigt, så jeg er
egentlig ikke så skarp som jeg burde være.
Anne Konring følte sig heller ikke i sit livs
form, for hun havde været syg hele ugen og
var stadig rusten i mælet. – Heldigvis var
banen teknisk krævende. Det var lige før den
var for krævende for mig, for jeg bommede
lidt i starten før jeg kom ind på kortet.
Terrænet her er bestemt ikke nogen sjællandsk bøgeskov.

Morten Fenger-Grøn på
toppen i H-21 elite flankeret af René Rokkjær og
Chris Terkelsen.

Knald eller fald hos juniorerne
Konkurrencen i herre junior blev langt mere
spændende end ventet. Ganske vist var
Christian Christensen helt suveræn i sit indledende kvalifikationsheat. Men i orienteringsstævnets sidste minutter blev alle forventninger kuldkastet da Jeppe Borch, Tue
Lassen og Palle Korsbæk satte forhåndsfavoritten til vægs. Konkurrencen var meget tæt.
De 6 hurtigste deltagere havde tider inden
for et minut.
Signe Søes var klar forhåndsfavorit hos
damernes juniorer efter sin andenplads ved
VM i juli. Men Ane Linde imponerede med at
slå hende med godt et halvt minut. Udfaldet
af kvalifikationen havde også tydet på at der
ville blive en meget spændende dyst imellem
de to i finalen, for Signe Søes og Ane Linde
havde også ligget meget tæt i deres fælles
kvalifikationsheat, hvor Søes ganske vist
havde haft hurtigste tid, men ikke med mere
end 6 sekunder. Det kom ikke bag på
sportschef Karl Kristian Terkelsen: - Ane
Linde er virkelig et kommende navn. Sin alder
til trods er hun fysisk stærk og teknisk dygtig - og så er hun junior frem til 2006.

Midgårdsorm til natmad
HTF slog to fluer med et smæk ved samtidig
at arrangere det typiske breddearrangement
Midgårdsormen
i
samme
terræn.
Midgårdsormen er stafet i fire klasser fra
elite til børn, og for de barskes vedkommende gik starten i buldermørke midt om natten
til søndag. De knap 600 løbere på 86 stafethold var for de flestes vedkommende gengangere fra lørdagens DM, og den sportslige
kvalitet fejlede ingenting da de to eliteklasser
Thor og Freja blev afgjort mellem hold der
talte landets bedste orienteringsløbere. Men
heller ikke på de mere blandede klubhold
havde man mistet appetitten til lidt orienteringsmæssig dessert oven på de hidsige løbeture ved DM i det tunge terræn, også selv om
vejret bestemt ikke havde været med løberne.
Heldigvis klarede vejret op ud over lørdag
aften, og et par byger søndag formiddag til
trods lykkedes det at få de trætte, men glade
løbere sendt hjem i tørvejr efter præmieoverrækkelsen ved middagstid.

Resultater:
D-21 elite
1. Helene Hausner, OK Øst, 31.34
2. Yvonne Fjordside OK Pan, 31.52
3. Anne Konring, FIF-Hillerød, 32.44
4. Maria Høyer, Kolding OK 32.53
5. Taru Ikaheimonen, OK Øst 36.18
H-21 elite
1. Morten Fenger-Grøn, OK-Pan, 32.00
2. René Rokkjær, OK-Pan 32.18
3. Chris Terkelsen, Farum OK, 32.57
4. Christian Nielsen, Faaborg OK 34.01
5. Troels Nielsen, Horsens OK, 34.24
Damer Junior
1. Ane Linde, OK-Pan, 23.38
2. Signe Søes, Farum OK, 24.15
3. Gry Johannsen, OK-Pan, 25.45
Herre Junior
1. Jeppe Borch, Silkeborg OK, 21.30
2. Tue Lassen, Faaborg OK, 21.33
3. Palle Korsbæk, St. Binderup OK, 22.15
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Manglende kort
påvirkede resultatet
Kommentar af Søren Maarup, Kolding OK

Tre løbere fik komplet ødelagt
deres opladning ved finalen i
DM Kort
Der er de, der mener, at når man ikke kan
sige noget positivt, så skal man holde sin
mund. Jeg KAN sige noget positivt om dette
års DM-Kort/Mellem, men jeg kan også sige
noget negativt, og det sidste vil jeg så tillade mig at gøre om et ellers godt arrangement:
Jeg så tre fejl i dette års mesterskab.
1. For få kort i finalen.
2. Terrænvalg/startinterval og
3. Baneindtegning.
Ad. pkt. 1. Så kunne/burde tre klasser (H35,
H40 og H45) have være annulleret. Der indløb dog kun protest i én klasse, men denne
protest blev afvist.
I alle klasser var der i finalen kun lige præcis
det antal kort, som der skulle være startende.
Det gik godt i de fleste klasser. Men én H50løber fik et kort med en H45-bane, og så
manglede sidst-startende og dermed vinderen af kvalifikationen i H45, Erik Bobach,
Silkeborg sit kort, da det blev tid til hans
start.
I H40 var der 23 løbere der skulle i finalen fra
kvalifikationen, men der var to løbere, der fik
samme tid på plads nr.23, og dermed var der
reelt 24, der havde kvalificeret sig til finalen
– men stadig kun 23 kort. Så da sidststartende, John Søndergaard, FIF skulle starte 2 min
efter undertegnede, så var der ikke noget kort
til John.
I H35 var der ved en fejl blevet skrevet 16
løbere på startlisten til finalen, hvor der blot
skulle have været 15 til start. Men det var
ikke nr.16 i kvalifikationen, der ikke fik et
kort, men derimod sidst-startende, Jesper
Fenger-Grøn, Kolding OK, der ikke fik et kort
til sin starttid.
Alle tre, der således havde vundet kvalifikationen, fik dog et kort, men ca. 15 min for sent.
Og sammenholdt med pkt.2, så var dette ikke
optimalt og det var absolut uretfærdigt. Alle
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tre løbere fik komplet ødelagt deres opladning og dermed deres start, og de fik slet ikke
den fordel, som de havde gjort sig berettiget
til.
Jesper vandt heldigvis alligevel, og så var der
jo ikke nogen grund til protest. Erik var tilfreds med den 7.plads, som han opnåede.
John protesterede, da hans løb var blevet
ødelagt. John opnåede ganske vist en 3.plads,
men såvel guld- og sølvmedaljevinderen var
ikke særlig stolte over at vinde over John på
den måde og ville ikke på skamlen.
Sølvmedaljen, som jeg alligevel fik, ”brænder
i lommen” !

“

Der SKAL være
minimum et par
reservekort

Tætte poster
Ad. pkt.3. så havde bl.a. vi i H40 to poster
(post 6-7), der var så tæt på hinanden, at
adskillige af os med vort gammelmandssyn
ikke kunne se, at der var 2 poster. De to postcirkler var trykt, så man/vi/jeg let i høj (!)
fart kunne undgå at se, at der var 2 poster, og
postnumrene var ikke nemme at se i fart.
Nogle opdagede først ved post 8, at postnummeret ikke passede, andre begrænsede
skaden tidligere. Men når guldvinderen i H40,
Bjarne Topp kan løbe det korte stræk i
halvtæt bjergfyrskov på 23 sekunder, så er
der altså ikke langt mellem de to poster. I
H21 havde de også strækket (René Rokkjær
var strækvinder med 17 sekunder), men her
var der ikke brok fra løberne. Om det skyldtes
en bedre indtegning med tydeligere postnumre eller bedre/yngre syn det tør jeg ikke
sige. Måske skyldes mit brok også bare, at jeg
er en dårlig taber.

Hvad var galt og hvad skulle have gjort for at
forhindre dette uretfærdige resultat i H40 og
H45 ? – der skulle bare have været ”rigeligt”
med kortved start. Der må ikke kun være det
nøjagtige antal kort i starten. Der SKAL være
minimum et par reservekort. Det kan ikke
svare sig at spare, hvad enten det skyldes
kortafgift eller andre ”sparehensyn”.
Forskel i terræntype
Ad. pkt.2. så løb de fleste klasser kvalifikationen i det helt ”åbne” hedeareal og finalen
oppe i det nordøstlige område af kortet, hvor
der var lidt skov. Således at man ikke kunne
se helt ”så langt” som i kvalifikationen, hvor
man oplevede, at man uvægerligt blev ”hentet” af bagvedstartende, der enten ikke lige
bommede i starten eller blot var nærsynede.
Startintervallet var i såvel kvalifikation som i
finale blot 2 min, og det var absolut ikke nok
hul til at ”komme væk”, når der skulle løbes
på den åbne hede. Startintervallet burde især
i kvalifikationsløbet have været 3 min, og
måske også dette i finalen – især hvis man
løb finale i det åbne hedeareal, som eksempelvis H45 og D35 gjorde. I disse klasser var
en god startposition altafgørende. Og når så
vinderen i kvalifikationen i H45, Erik Bobach,
jfr. ovenfor samtidig ikke får sit kort til tiden,
og han dermed ikke har mulighed for at se
ryg på sine værste konkurrenter, så er det
ikke lige vilkår. Vi i H40 kom ”i ly” efter et par
poster i finalen og slap for de bagvedkommende løberes lange gammelmandssyn.

Søren Maarup - føler
medaljen brænde i lommen

Flere med i
banelægningsdysten
Af Fransk Johansen, HSOK, Helsingør
Jeg var så heldig at vinde årets
banelægningskonkurrence.
Derfor ”tør” jeg skrive dette
indlæg, så man ikke tror, jeg er
utilfreds med dommerne.
Jeg synes, det var 4 meget
kompetente og virkelig dygtige
dommere, der i den grad forstod
at værdsætte en god bane !!!!!!
Jeg vil komme med et par tanker og kommentarer til konkurrencen. Og til slut komme
med et forslag, som jeg mener vil gøre konkurrencen mere reel og derved forhåbentlig
få flere til at deltage.
Konkurrencen:
Banelægningskonkurrencen er en sjov
størrelse. Hvordan kan man sidde foran et
skrivebord og så lave en bane, der vinder en
konkurrence ?
Det plejer jo at være sådan, at når en bane
får ordet “skrivebord” vedhæftet, er det jo

det, vi normalt forbinder med en møgbane,
hvor banelæggerens løbesko ikke har set
meget af skoven.
Og det er lige netop humlen i min lidt ambivalente følelse af at se min bane i O-posten.
For det er absolut ikke sådan, min bane ville
have set ud, hvis den skulle være brugt til et
rigtigt arrangement.
Når jeg skal lave bane til et løb, ser jeg for
mig, hvordan det er at komme løbende derude i skoven.
Min bane bliver bedømt af løbere, der har
løbet banen.
Efter at have deltaget i banelægningskonkurrencen nogle år, har jeg fundet ud af, at den
tankegang kan man godt droppe, hvis man vil
til tops i ”legen”. Her skal jeg i stedet se for
mig, hvordan nogle fra et skrivebord ser på
en bane, der kommer fra et andet skrivebord.
Stor modsætning mellem praksis og teori.
Deltagerantal:
Om det er denne ”gåen på kompromis” mellem praksis og teori, der gør, at deltagerantallet er faldet gennem de sidste par år, ved

jeg ikke.
- Er det fordi, det at lave en orienteringsbane ikke er vigtigt for den enkelte ?
- Er det fordi, det tager omkring 20-30 timer
at nusse sig gennem banelægningskonkurrencen ?
- Er det fordi, man som dygtig orienteringsløber synes, det er pinligt, hvis man ikke
kommer i top 5, når man nu til DM plejer at
være med helt fremme i ens respektive løbsklasse ?
(Hvorfor deltager der f.eks. ingen af
Danmarks top-10 seniorløbere i banelægningskonkurrencen ?)
Overdommer:
Det er en kæmpe opgave at være dommer i
banelægningskonkurrencen, stor respekt for
deres arbejde. De har næsten 100 punkter, de
skal gennemgå.
Derfor må det heller ikke misforstås, det jeg
nu skriver.
Men jeg tror, at en del deltagere (inklusiv mig
selv) har prøvet at tabe lidt af gnisten, når
man efter at have brugt de mange timer på
konkurrencen, får banen og bedømmelsen
retur og har mistet point på nogle dommerfejl, som ikke burde være sket. Herved mistes
nemt nogle placeringer i konkurrencen.
Jeg tænker ikke på de subjektive punkter i
konkurrencen. (Er det et finorienteringsstræk
eller er det et vejvalgsstræk ?) Her har dommeren naturligvis ret og der kan ikke opponeres. Jeg tænker på de mere konkrete ting.
Et punkt hedder: Afstanden til start er højst
500 m. Skulle dommeren ved et uheld have
målt forkert, bør der være mulighed for at
kunne klage. Dommerne har haft nok at lave.
Deres arbejde er slut.
Jeg foreslår i stedet en overdommer, der
tager sig af disse specifikke ting. Efter deltageren får sin bane og bedømmelse tilbage,
har han/hun èn uge til at klage. Efterfølgende
har overdommeren èn uge til at kigge på klagerne. Først herefter skrives en resultatliste.
Dette er efter min mening mere reelt og jeg
tror, det giver flere tilfredse deltagere, der
også deltager næste år.

Frank Johansen med
“Hjernen” - beviset på at
have vundet årets banelægningskonkurrence..
4

For at vise jeg brænder for tanken om en
overdommer, vil jeg gerne tilbyde Teknisk
Udvalg at ”snuppe” opgaven selv.
Det kan da godt være jeg ændrer mening
næste år, når 95 % af deltagerne har sendt
klagepunkter ind til overdommeren, men så
tager vi den der fra !!!!!!
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OK Pan og FIF Hillerød
danske stafetmestre
Af K.K. Terkelsen
Farum OK diskvalificeret i herrestatetten på grund af udenlandsk
deltager
FIF Hillerøds, Anne Konring Olesen havde
overblikket til at løbe det danske stafetmesterskab hjem i kampen mod sidste års 2’er og vinder både i 2001 og 2000 OK Øst.
Helene Hausner som løb 3.tur for Øst havde
ellers fået et fint oplæg af sine to klubkammerater, Dorthe Skovlyst og Taru
Ikaheimonen. Begge havde været hurtigst på
deres ture, så Helene havde et forspring på
2.23. Det var måske netop det, der sporede
Anne, i hvertfald kom hun alene i mål til de
jublende holdkammerater Dorte Dahl og
Rikke Nygaard. Man skal også helt tilbage til
1993 for at finde et FIF damehold som
mestre sidste gang – dengang var Dorte Dahl
i øvrigt også med på holdet – dengang sammen med Pia Simonsen og Jane Nielsen. Hos
herrerne var det Morten Fenger-Grøn, der
kunne løbe Pan-holdet med Martin Hansen,
Rene Rokkjær i mål som vindere, men skarpt
forfulgt af veteranen Allan Mogensen Farum.

Det unge Faaborg OK kom ind som 3’er ca. 3
minutter senere. Kort efter blev det over højtaleren meddelt, at Farum var disket, da Allan
havde klippet en forkert post. Indtil flere på
pladsen tænkte umiddelbart om Allans ”fejlklip” – ”ikke nu igen, igen”. Farum holdet blev
også sidste år disket på en 2. plads pga. fejlklip af Allan og andre eksempler vil kunne
nævnes. Allan var uforstående overfor diskvalifikationen. Den post han i følge systemet
skulle have klippet lå langt fra den post han
reelt havde været ved. Efter yderligere hektiske minutter måtte arrangørerne da også
medgive Allan, at systemet havde taget fejl
og ikke Allan. Holdet og Allan blev nu godkendt, men kun kort, da der af OK Pan var
indgivet protest mod Farums 1. tursløber
ukrainske landsholdsløber Slava Mukihidinov
for at have passeret et hegn, som ikke måtte
passeres. Slutningen på det hele blev, at
Farum alligevel blev diskvalificeret og
Faaborg kunne dermed modtage sølvmedaljer
og OK Pans’ 2. hold bronzemedaljer.
Resultater, senior Damer, 14 hold: 1. FIF
Hillerød 1, 118:31 Dorte Dahl 45:05, Rikke

Nygaard 35:38, Anne Konring Olesen 37:48 2.
OK Øst 1, 120:17 Dorthe Skovlyst 43:52, Taru
Ikäheimonen 34:28, Helene Hausner 41:57 3.
Farum OK 1, 123:51 Marianne Husen 45:48,
Irina Kupriayanova 35:18, Elena Zabrodska
42:45
Herrer, 28 hold: 1. OK Pan 1 143:13 Martin
Hansen 57:24, René Rokkjær 31:32, Morten
Fenger-Grøn 54:17 2. Fåborg OK 1 146:53
Mikkel Lund 57:01, Christian Nielsen 33:23,
Henrik Jørgensen 56:29 3. OK Pan 2 148:01
Claus Bloch 57:07, Christian Christenen
34:35, Jens Knud Maarup 56:19
Junior D 17-20, 7 hold 1. 215 OK Pan, 129:18
Gry Johansen, Mette Hjerrild, Ane Linde 2.
Farum OK 1, 132:39 Ida V. Jørgensen, Susanne
V. Jørgensen, Signe Søes 3. Horsens OK 2,
133.23 Henriette Baun, Karina Boen Knudsen,
Sarah Naomi Thomsen
H 17-20, 12 hold 1. Farum OK 1, 56:23 Ole R.
Andersen Mikkel Mørch Rasmus Søes 2. FIF
Hillerød 1, 169:17 Rasmus Djurhuus, Sigge L.
Jensen, Kasper Andersen 3. Mariager OK / St.
Binderup OK 1, 182:09 Christian P.
MacLassen, Lasse Korsbæk, Palle Korsbæk
To Pan-hold bemægtigede sig podiet i H21-klassen ved DM-stafet. På
guldpladsen Martin
Hansen, Morten FengerGrøn og René Rokkjær,
bronze til Jens Knud
Maarup, Claus Bloch og
Christian Christensen
mens Fåborg OK kilede
sig ind på sølvpladsen
med Mikkel Lund,
Christian Nielsen og
Henrik Jørgensen. Foto:
Torben Utzon.
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Glade deltagere klar til stafet starten i D 21.
Foto: Lars Rask Vendelbjerg

Overraskende stafetvindere
Af Emil Folino

Afgørelsen i DM stafet i den
yngste klasse faldt højst overraskende ikke ud til favoritterne
fra AllePISK’s fordel, men til det
unge hold fra OK Øst Birkerød.
Klokken slår halv tolv, starten er gået i den
yngste klasse ved årets DM stafet i
Frijsenborgskovene. Marius Thrane Ødum
starter ud på første tur for OK Øst.
Forvirringen er stor, løbere overalt i skoven.
Marius’ løb går godt, bortset fra en lille fejl i
starten, hvor han kommer bagud i forhold til
de andre. Marius løber lidt ind igen og er inde
som nr. 3, 3.02 efter den suverænt løbende
Ida Bobach, Silkeborg OK. Ida løber dagens
bedste tid i det skrappe selskab af drenge og
piger. AllePISK’s førstetur, den ellers stærkt
løbende Andreas Bergmann, er i mål over 9
min. efter Ida og 6 min. efter Marius. Det var
nu en svær opgave, der ventede AllePISK’s
hold, hvis de skulle have sejren i hus. Helena
Gade Jensen, OK Øst, skal nu ud på 2. tur og
levere en god præstation. Helena løb et stabilt løb uden bom, og hun overhalede de to
hold, der lå foran OK Øst efter første tur.
Helena løb i mål som nr.1. Dernæst var det
Anne Nørskovs tur til at komme ud og
kæmpe for OK Øst. Hun bommede 1. post lidt
og herefter løb hun bare så hurtigt, som hun
kunne. Det rakte også til sejren, 1.01 foran
AllePISK.

Sjov træning
Ungdomsredaktionen talte med GULD-holdet
efter sejren. Alle tre virkede glade og overraskede over deres sejr. Dog kunne de ikke
sætte ret mange ord på deres følelser
omkring det at være blevet Danmarksmestre.
De fortalte lidt om ungdomstræningen i OK
Øst, hvor ”Skildpadden”, (Søren), er en god
træner, som forstår at gøre træningen sjov.
De syntes, at det bedste ved træningen var,

hvis de fik lov at løbe sammen to og to og
snakke og hygge undervejs. Marius har løbet
stort set hele sit liv (hans forældre er begge
tidligere landsholdsløbere), og Anne og
Helena
startede
med
at
løbe
Børnekarruselløb for 6 år siden og på den
måde kom ind i O-sporten. Vi glæder os til at
se nye, store resultater fra talenterne fra OK
Øst.

Vinderne i H/D 12 var
overraskende OK Øst.
Foto: Betty Folino.

11

OK-Pan løbere
i dyst om
Af K.K. Terkelsen

Kun 10 sekunder skilte nr. 1
og 2 ved årets DM-individuelt
i H 21.
Afgørelsen i H 21–klassen ved DM individuelt
14. september i Frijsenborg udviklede sig til
at blive en intens dyst mellem de to Pan
løbere, Morten Fenger-Grøn og Rene Rokkjær
og Farum veteranen Allan Mogensen. Morten
Fenger startede tidligt blandt de seedede og
lå både på radioposten og ved målgang i klar
førerposition. Først da der kom radiomeldinger fra Rene Rokkjær, femtesidst startende,
og Allan Mogensen som sidst startende, kom
der mellemtider, der kunne true Morten
Fenger-Grøns tider. Renes tider var bedst og
han holdt stilen helt hjem og kunne snige sig
i mål 10 sekunder foran klubkammeraten
Morten Fenger-Grøn. Allan Mogensen kæmpede flot, men var klart efter de to – et
minut senere. Danmarks pt to bedste dameløbere har også deres kamp. Ved DM-mellem
var det med Helene i skarpretterens rolle, i
DM-weekenden var det Anne Konring Olesen,
der snød Helene både individuelt og på lørdagens sidste tur i stafetten. 3'er blev Farums

En glad René Rokkjær (t.h.)
satte klubkammeraten
Morten Fenger-Grøn til
vægs med sølle 10 sekunder.
Foto. Lars Rask Vendelbjerg.
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Olena Zabrodska, mens sølvvinderen ved DMmellem Yvonne Fjordside måtte tage til takke
med en ærefuld 4. plads.

GULD
Resultater H 21 (62) 15.750 km 1. René
Rokkjær, OK Pan, 1:38:56 2. Morten FengerGrøn, OK Pan, 1:39:06 3. Allan Mogensen,
Farum OK, 1:40:04 4. Jesper D. Jensen, Tisvilde
Hegn OK, 1:45:31 5. Chris Terkelsen, Farum
OK, 1:46:37 H 19-20 (21) 11.750 km 31 C 1.
Rasmus Søes, Farum OK, 1:20:42 2. Ole R.
Andersen , Farum OK, 1:21:41 3. Christian
Christensen, OK Pan, 1:23:20
H 17-18 (27) 9.625 km 25 C 1. Rasmus
Djurhuus, FIF Hillerød, 1:04:46 2. Tue Lassen,
Fåborg OK, 1:08:51 3. Jeppe Borch, Silkeborg
OK, 1:09:24
D 21 (35) 9.475 km 25 C 1. Anne Konring
Olesen, FIF Hillerød, 1:14:31 2. Helene
Hausner, OK Øst, 1:16:27 3. Olena Zabrodska,
Farum OK, 1:19:42 4. Yvonne Fjordside, OK
Pan, 1:20:34 5. Dorte Dahl, FIF Hillerød,
1:21:49
D 19-20 (12) 7.100 km 19 C 1. Signe Søes,
Farum OK, 56:52 2. Gry Johannsen, OK Pan,
1:00:57 3. Karina Boen Knudsen, Horsens OK,
1:02:33 D 17-18 (14) 6.175 km 16 C 1. Ane
Linde, OK Pan, 55:04 2. Sofie Sørensen, OK
Roskilde, 1:01:48 3. Maja Bramming, Odense
OK, 1:06:40.

130.000 kr.
for to løbsdage

Frank Linde koordinerede som stævneleder
de to banelægningsopgaver, korttegning og
selve tidsregistreringen, mens medstævneleder Kurt Sørensen havde overordnet ansvar
for øvrige funktioner at gøre. De flankeres
her af DMs banelæggere, Kent Lodberg (t.v.)
og Ivan Christensen.

Af Lars Rask Vendelbjerg
DM-løbene i Frijsenborg skovene
giver et sug i DOFs skovpuljemidler

Hammel Kommune har været med til at
finansiere kortet og fik til gengæld 400,- kr.
og en kortfil til internettet med ret til fri
udprintning til privat brug.

Ca. 65 kr. pr. deltager bliver det til, hvis man
vil udligne beløbet på ca. 130.000,- kr., som
DOf betalte for at kunne bruge de jomfruelige Frijsenborg-skove til årets DM-weekend i
september.

- Det er et specialudsnit af kortet af Hammel
skov inklusive en ejendom med et friluftsområde som er tegnet specielt på kortet. Vi fik
tilladelse af kortudvalget for at kunne frem-

Dertil kommer en parkeringsafgift på
10.000,- kr. for leje af en mark til stafetten.
- Det blev delvist dækket ind som brugerbetaling, forklarer stævneleder Frank Linde, der
måtte notere endnu et eksempel på, at
dagens skovdrift er forretning.
- Vi måtte også afregne 1000,- kr. pr. salgsstand til skovejeren.
OK Pan har ligeledes haft pungen oppe i forbindelse med korttegningen, der er delvist
professionelt aflønnet. Frank Linde tegnede
dog selv en stor del af DM-skoven på ”gammeldags basis” – i form af refusion af kørselsomkostninger.
DOF har betalt fotogrammetrien og OK Pan
har fået korttegningstilskud efter de sædvanlige regler. Selve trykningen har klubben selv
foranstaltet mod at afregne en kortafgift til
forbundet.

me udviklingen af orienteringssport i
Hammel, forklarer Frank Linde.
Han har været meget glad for samarbejdet
med kommunen.
- Vi har fået stor hjælp af Hammel
Kommune. Kommunen gik meget tidligt ind
som en slags partner og stillede både økonomiske og materielle ressourcer til rådighed.
Det økonomiske sponsortilskud på knap
20.000 går til dækning af toiletter, oplyser
Frank Linde.
Faciliteter, der bevidst var prioriteret højt.
- Specielt søndag. hvor vi er i baghaven til
private villaer, er det simpelthen nødvendigt
med toiletter i begge ender af stævnepladsen.
Frank Linde regner med O-løb igen i
Frijsenborg skovene.
- Naturligvis er vi interesseret i at kortet
bliver brugt igen. Ifølge kontrakten har vi ret
til træningsløb som følgeløb. Men hvis vi har
kræfter til det kan vi i stedet vælge et større
løb i forbindelse med VM – naturligvis mod
betaling.
DMs formentlig uheldigste løber var Cristina
Nakano, kæreste med Chris Terkelsen. Hun blev
i lighed med andre – overfaldet af en større flok
hvepse. Var så uheldig at falde og fik flere end
30 hvepsestik i bl.a. hoved og på armene.
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DM individuelt
- kort og godt
Hans Jørgen Vad, Herning OK
• Det var en god og afvekslende bane og man
skulle virkelig tænke på vejvalg. Jeg er sikker
på, de der er bedst til at udtage vejvalg, vinder i dag.
• Løbbarheden er fin. Enkelte steder noget
mudret og moset, men det er til at overkomme. Det er sjældent godt terræn, men ikke
specielt svært.

Allan Mogensen, Farum OK,
bronzevinder H 21
• Det var en fed bane. Klart hårdene end på
stafetten, kommenterer Allan Mogensen.
- På mange af de korte stræk var der en del
vejvalg, hvor man skulle være ret vågen hele
tiden.
• Der er ikke rigtig noget jeg ville have gjort
anderledes. Jeg er enormt godt tilfreds med
den måde, jeg har gennemført løbet på. Jeg
kan ikke sige at jeg nogle rigtige tidstab. Kun
nogle 10 sekunders fejl på nogle poster. Der
skal jo være lidt på nogle vejvalg
Den sidste trediedel af banen hev ”lidt for
mange søm ud”.
• Jeg havde ikke kræfter nok i bakkerne og i
det tætte går jeg helt i stå.

Rene Rokkjær, OK Pan, guldvinder i H 21
- Jeg kører meget godt de tre første poster
efter radioen. Men ud for en 31’eren fanger
jeg ikke et stisystem og kommer for langt
over. Men derudover har jeg ikke bommet
noget af betydning.
- Jeg synes det er krævende at holde tempo.
Banen svinger meget mellem at være utroligt
hurtigt løbet og så skal man ind og finde
nogle poster inde i noget rigtig tæt. Hvis farten ikke kommer ned, så ryger man forbi
posten. Det var en god bane. Det føler man jo
altid, når man har løbet godt!
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Morten Fenger Grøn, OK Pan, sølvvinder i
H 21, slået med 10 sekunder.
• Ja, det var jo 10 sekunder for langsomt!
• Jeg har måske disponeret lidt dårligt. Jeg
løb meget hurtigt i starten og blev kolossalt
træt til sidst. Man kan se på Renés tid, at
han løb lidt hurtigere på den sidste del.
• Selvfølgelig har jeg ikke løbet fejlfrit på så
lang en bane, men jeg har samme oplevelse
som René, at det kan jeg egentlig ikke gøre
meget bedre,

I hvilket andet forbund holder man DM med god repræsentation i klassen for mænd fra 80 år og opefter? - De løbende gentlemen Finn Møgelvang, Helsingør SOK, Thorkil Hansen, OK 73 og Knud Høyer, Helsingør SOK på præmiepodiet. Foto: Lars Rask
Vendelbjerg

Anne Konring Olesen, FIF Hillerød, guld i D
21 – med to minutters forspring
- Ved 6’eren vrider jeg rundt på foden, og det
gør rigtig ondt. Jeg fik den varmet igen op,
synes det gik ok og valgte at gennemføre.
- Jeg har nogle små bom hvor jeg mister et
halvt minut på to-tre poster, ellers går det
rigtig godt.
- Det var spændende og mange poster havde
gode vejvalgsstræk.
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Aktuelt portræt:

Rasmus Djurhuus
Af Emil Folino Nielsen

Fremgangen kulminerede i DM-weekenden for Rasmus Djurhuus,
FIF Hillerød. Han hentede en sølvmedalje i stafet og løb fra alt og
alle ved klassisk i H – 18.
Hvordan gik løbet?
Jeg startede lidt roligt og kom ordentligt ind
på kortet. Derefter løb jeg sikkert og satte
tempoet op igennem hele løbet. Jeg løb
næsten fejlfrit og tog en masse gode vejvalg.
Hvordan følte du dig psykisk under løbet?
Jeg fik mere selvtillid i løbet af banen. Og jeg
havde meget overskud på den sidste del af
banen trods træthed.

Rasmus studerer DM klassisk kortet.
Har jeg nu taget de rigtige vejvalg?
Rasmus Djurhuus har gennem det sidste år
været skadet med Schlater-knæ. Denne karriere- dræbende overbelastningsskade rammer 9 ud af 10 drenge o-løbere i løbet af
deres år som ungdomsløbere.
Nu er han tilbage for fuldt drøn. Indtil videre
er det blevet til en etapesejr i O-ringen og en
fantastisk 9. tur på FIF Hillerøds
Ungdomstiomila hold, hvor han hentede over
6 minutter på teten og løb ind som treer.
Denne fremgang kulminerede dog under DMweekenden, hvor han hentede en sølvmedalje i stafet og løb fra alt og alle ved klassisk i
H - 18.
Hvordan følte du dig i dag før du skulle
løbe?
Jeg havde ondt i knæet, og opvarmningen
kunne næsten ikke gennemføres. Havde en
målsætning om at komme i top 5 og havde
ikke rigtig regnet med andet end det.
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Rasmus og hans mindst lige så stolte
træner Lars Lindstrøm, FIF Hillerød.
Foto: Betty Folino.

Hvordan har du trænet i denne del af sæsonen?:
Jeg har trænet forholdsvis meget og gik efter
formtop til DM. Har løbet mange intervaller,
og følte fremgang fra gang til gang.
Derudover var forfatteren og jeg på en glimrende træningsuge i Sverige i slutningen af
juli.
Fremtidige mål
Jeg vil gerne ind i Junioreliten og gennemføre H 90 i O-ringen når den tid kommer.

Farum OK stillede med et frygtindgydende hold,
der hurtigt fjernede spændingen

DM for klubhold
- afholdt i stille idyl
Af Henriette Hansen

Banelægger lagde vægt på
stress-momenter med småstræk
og enkelte langstræk
Solen sendte sine blide efterårsstråler ned
over en idyllisk stævneplads, da årets landsdivisionsfinale skulle afvikles i Viemose Skov
på Sydøstsjælland.
O-63 stod for et flot arrangement, med en
flot stævneplads og korte afstande til parkering og start.
Løberne fra OK HTF, Silkeborg OK og Farum
OK havde på forhånd samme kendskab til
terrænet – intet, idet der aldrig har været orienteringsløb i Viemose Skov.
Banelægger Erik Bülow karakteriserede skoven som værende halvkedelig, hurtig, men til
tider også ret tæt skov. Han forventede vindertider med km-tider på ca. 5 minutter. Med
stier lagt som et skakbræt har det været
svært at lave svære baner.
Erik Bülow havde derfor lagt vægt på stressmomenter med småstræk og enkelte langstræk.
Allerede inden første start gik var der nedlagt
protest vedrørende Farums udenlandske
løbere. Denne blev dog senere afvist af både
stævneleder og jury.
Den flotte udsigt over vandet til bl.a. Møn
satte sit præg på lydniveauet – stilhed!

230 løbere skulle nu dyste for deres klub,
mod de andre klubber.
Der var på intet tidspunkt spænding om
resultatets udfald – Farum OK var bare stærkere end de andre.
Fra O- 63 havde man sørget for, at det samlede resultat blev opdateret på ”storskærm”.
Havde der været spænding om resultatet,
ville der nok have været en kødrand af løbere ved teltet med storskærmen.

to langstræk og en del stivejvalg.”

1

OK H.T.F. - Silkeborg OK 74 - 108

2

OK H.T.F. - Farum OK

3

Silkeborg OK - Farum OK 81 -103

77 - 106

Fairplay
Selvom der på en dag som denne, er et danmarksmesterskab på spil, er fairplay i højsædet:
En mandlig løber fra HTF vrider voldsomt og
uheldigt om på sit knæ ca. 700 meter fra
stævnepladsen. Heldigvis opdager Chris
Terkelsen, Farum OK det, da han passerer og
løber fluks til stævnepladsen.
Han meddeler til en løber fra Silkeborg, hvor
i skoven, der ligger en skadet løber.
Derefter tager arrangørerne affære og henter
løberen.
Om banerne, skoven og turen
Jens Peter Jensen, HTF udtaler: ” Jeg har ikke
løbet stærkt nok, men heller ikke bommet.”
Thomas Thilo, Farum udtaler: ” Det kan være
svært at holde kurs og fart. Der er meget knas
i bunden, såsom brombær og brændenælder.”
Niels Nykrog og Søren Bobach fra Silkeborg
udtaler: ” Det var nogle nemme baner. Der var

DOFs formand Ole Husen overækker
DIF-medaljen til Farum OK. Foto: Morten Kjær.
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I venskabets navn
Af Mads Ingvardsen
Reportage fra »CISM-2003»Litauen« VM i militært
orienteringsløb
International Military Sports Counsil eller
Counseil International du Sport Militaire
(CISM) er en idrætsorganisation indeholdende 123 nationer, hvis mål er at virke under
mottoet ” "FRIENDSHIP THROUGH SPORT".
Formålet med CISM er at udvikle fredelige,
venskabelige og forstående relationer mellem
de enkelte landes forsvarsstyrker, og igennem
dets virke at fremme fysisk uddannelse og
sportsaktiviteter. Derudover er det underliggende formål af give teknisk assistance og
support til mindre privilegerede lande, i venskabets og solidaritetens navn. Derudover
handler CISM om at bidrage til at danne
balance og en harmonisk udvikling af det
militære personel, og derigennem bidrage til
den internationale kamp for verdensfreden.
CISM er noget ganske specielt, og lever hvert
år op til mottoet ” "FRIENDSHIP THROUGH
SPORT".
Efter at have været med på de militære verdensmesterskaber 6 gange er jeg stadig så
meget junior som man kan blive som 27 årig.
At være med 10,15 og 20 gange til disse verdensmesterskaber er ikke unormalt. Løberne
bliver ved med at komme til denne store
begivenhed, der rummer mere end blot orienteringsløb.

Konkurrenceformen:
Et traditionelt militær VM ser således ud:
mandag: ankomst af delegationerne
tirsdag: modelevent
onsdag: kvalifikationsløb
torsdag: finaledag
fredag: fælles dag
lørdag: stafet, og stor fest
søndag: hjemrejse
Det specielle ved militær VM, rent orienteringsmæssigt, er at konkurrenceformen er
anderledes end man ser det på traditionelt
VM (civilt VM). Alt tæller. Kvalifikationens 11
km regnes sammen med finalens 15 km, således at der skal løbes 26 km orienteringsløb
før vinderen findes.
VM dagene:
Holdet blev indkvarteret på Vilnius militære
akademi, og det traditionelle litauiske køkkens specialiteter blev serveret i kasernens
cafeteria sammen med de håbefulde litauiske
officersaspiranter. (læs: maden var ikke den
mest inspirerende). Logistikken var hermed i
orden. Nu var det bare om at gøre sig klar til
konkurrencerne, og få uniformen skruet på til
den traditionelle indgangsparade med 35
lande i takt til marchmusikken fra det litauiske forsvars musikkorps. Stilfyldt, elegant og
prangende, og med de traditionelle taler bliver de militære verdensmesterskaber 2003
åbnet.

1. dag.
7 herrer og en dame udgjorde den danske
delegation i de stærkt besatte startfelter.
Valstad, Novikov, Kristiansen, Fadeev og
Banach er blot få af de stjerner der havde
valgt at kæmpe om medaljerne. Vores forhåbninger i den danske lejr var at få 2 i Afinalen (60 deltagere) og resten forhåbentlig
i TOP 100. Benhårde vilkår i et stjernespækket felt. Terrænet var meget interessant. God
gennemløbelighed, indimellem dårlig sigt og
med en del små detaljer. Perfekt for orienteringsløb. Præcis som det skal være, god gennemløbelighed og svær orientering, såvel i
finorienteringen som i vejvalgsplanlægningen.
Thomas Jensen samt Mads Ingvardsen nåede
med i A finalen, og med lidt mere held havde
vi været en mere. Sådan er livet også til
CISM, benhårdt og indimellem uretfærdigt.
Novikov trak det længste strå i finalen og er
hermed den militære verdensmester det
næste års tid. Den danske delegation måtte
sande at det internationale niveau er særdeles højt, såvel til civilt som til de militære
verdensmesterskaber er der hård konkurrence
om topplaceringerne.
Hviledag og KGB lokaler:
Traditionelt er fredagen henlagt til at vise
værtslandet frem for de deltagende nationer.
River-rafting, gokart, sejlture, slotsbesøg, falkeshows er blot få af de ting vi er blevet
udsat for på disse hviledage. I år gik turen i
bus rundt i Vilnius, en spændende by med
masser af historie fra forgangne tider. Store
historiske skikkelser som Napoleon og Stalin
har sat deres hårde stempel på landets historie, og bidrager med nogle spændende og
foruroligende kapitler til Litauens skolebøger.
Turen endte med en gruopvækkende rundtur
i et tidligere KGB hovedkvarter. Interessante
rammer hvor man under tunge historier mindes stævnets motto "FRIENDSHIP THROUGH
SPORT”.

Træner Jes Mose snakker med holdets
bedste Thomas Jensen
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Den danske degelation - i stiveste
militært outfit.

Stafet, parade og fest
Stafetten blev afviklet som de internationale
stafetter nu engang skal være. De tre ture,
let orientering, og god gennemløbelighed
skabte en meget tæt stafet. Kampen skulle
hurtigt vise sig at stå mellem Rusland (uden
en syg Novikov!), Polen og Litauen. En bane,
hvor den første 2/3 var simpel og letløbt og
en lidt mere krævende afslutning, gjorde at
stafetten blev intens til det sidste. På de sidste fire – fem poster skulle det også vise sig,
at juniorverdensmesteren Mathias Mertz,
kometen fra Schweiz, var i storform. Han
afviste store stjerner som Svajunas Ambrazaz
på den sidste tur, og løb ind på en 3.plads
efter Rusland (Fadeev) og Polen (Banach).
Her er helt sikkert et kæmpe talent der vil
bide verdensbedste seniorer i hælene om få
år. Men først skal han overstå 2004 som
junior! Imponerende.

CISM afsluttes med præmieoverrækkelse i
paradeuniform, og med taler og udmarch.
Herefter er der traditionelt lagt op til et brag
af en fest, hvor alle deltager, og her er det
som bekendt ikke konditallet og de tekniske
færdigheder der sætter begrænsningen.
CISM 2003, Litauen, var en kæmpe succes.
Endnu engang blev man mødt med venlige
ansigter og under ugen blev der hilst på
Tyrkiet, Brasilien, Libanon, de Arabiske
Emirater og hele Europa. - Irak var sågar med
for få år tilbage, men ikke i år. Uden politiske
undertoner. Under fairness og fælles forståelse forsøgte CISM endnu engang at
bibringe til verdensfreden med et idrætsarrangement der forsøger at skabe "FRIENDSHIP THROUGH SPORT". Måske er mottoen
blot en utopisk tanke, men det er værd at
forsøge. Vi forsøger næste år i Holland.

Resultaterne:
1. Valentin Novikov Rusland
60:08
77:07
137:15
2. Bjørnar Valstad Norge
62:28
75:55
138:23
3. Sulcys Nerijus Litauen
62:38
79:41
142:19
21. Thomas Jensen Danmark
67:03
85:29
152:32
26. Mads Ingvardsen Danmark
69:01
85:01
154:31
B-finalen (efter 60 løbere i
A-finalen):
6. Ulrik Staugaard Danmark
78:09
63:52
142:01
29. Jan Møller
Danmark
86:29
67:57
154:26
50. Anders Bøstrup Danmark
88:29
85:16
173:45
51. Jes Mose Jensen Danmark
93:51
82:12
176:03
59. Morten Netteberg Danmark
87:56
96:28
184:24
Damer:
1.Ieva Sargautyte Litauen
43:34
47:38
91:12
28. Tina Haarup Danmark
71:15
80:19
151:34

19

Det danske O-biatlonlandshold fejrede store triumfer ved EM-stævnet i Vingsted.

Dansk Biathlon-succes
Af Mona Rasmussen, holdleder for Dansk Militært Idrætsforbunds landshold

Danske biathleter fejrede i
perioden 1.-3. august trumfer
ved europamesterskabet (EM) i
biathlon orientering afviklet med
Danmark som værtsland.
Biathlonorientering er en forholdsvis ny
idræt organiseret på europæisk plan, idet der
kun har været gennemført EM siden 1998
med European Biathlon Orienteering (EBOF) i
spidsen.
Med ansvar over for Danmarks IdrætsForbund (DIF) er det Dansk Militært
Idrætsforbund (DMI), der er specialforbund
for biathlon orientering. Det var således DMI,
der stod som overordnet ansvarlig for årets
EM, der blev afviklet med Vingstedcentret
som base.
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God sparring
DMI stod dog ikke alene med opgaven, idet
man hurtigt besluttede, at der var behov for
en sparringspartner med den rette ekspertise,
idet EM allerede på nuværende tidspunkt har
udviklet sig til en ganske omfattende begivenhed. Det naturlige valg faldt på Kolding
Orienteringsklub (KOK), der må betegnes som
den førende klub inden for denne idræt i
Danmark.
Det var således det tætte samarbejde mellem
KOK og DMI der gjorde, at man den 1. august
var klar til at afvikle EM med ca. 100 udøvere fordelt på 6 forskellige nationer.

Kombinationer
Biathlonorientering er en kombinationsidræt,
hvor skydning med salonriffel og orienteringsløb er hovedingredienserne. Populært
sagt kan idrætten sammenlignes med skiskydning, hvor skiløbet er erstattet med orienteringsløb.
Der skulle kåres europamestre inden for kate

gorierne sprint, klassisk og stafet, hvor første
dag bød på en meget spændende sprintkonkurrence.
Som ordet selv fortæller, er der i sprint tale
om den hurtige udgave af biathlonorientering. Deltagerne starter enkeltvis ud på et
meget kort orienteringsløb (2-3 km), hvorefter de kommer ind på stævnepladsen og skyder 5 skud liggende. Der er fem mål, og for
hvert mål der ikke rammes, skal der løbes
strafomgange. Herefter fortsætter man ud på
endnu et kort orienteringsløb, man kommer
tilbage og skyder igen 5 skud, men denne
gang stående, man løber strafrunder, hvorefter man løber i mål. Hurtigste mand/kvinde er
vinder.

Dansk succes
Danmark havde store forventninger til
sprintkonkurrencen, men kampen om topplaceringerne er utrolig tæt, og det er marginalerne på dagen, der er afgørende. Helt utroligt blev forventninger dog indfriet, endda
mere end vi turde håbe på, idet vi såvel på
herre- som på damesiden fik kåret danske
europamestre. Det var Thomas Jensen og
Maria Høyer, der leverede toppræstationer på
dagen, hvilket betød, at Danmark fik den
bedst tænkelige start på EM.

Klassisk guld
Lørdag den 2. august var det så den klassiske
distance. Igen blev deltagerne startet enkeltvis, men i klassisk er første udfordring punktorientering. Her følger deltagerne en markeret rute i skoven, og når de møder en post,
skal dennes placering markeres nøjagtigt
med et nåleprik i et kort. Ved den senere
beregning får deltagerne pålagt strafminutter i forhold markeringens nøjagtighed. I
direkte forlængelse af punktorienteringen
løbes et langt orienteringsløb (typisk 9-10 km
i herreklassen), hvorefter man kommer ind på
stævnepladsen og skyder 10 skud liggende. I
klassisk løbes der ikke strafrunder, men man
får pålagt strafminutter for skud der ikke
rammer. Efter liggende skydning løber man
ca. 300 m. til stående skydning, hvor man
igen skyder 10 skud, hvorefter man løber i
mål. På baggrund af den efterfølgende
beregning findes den sammenlagt hurtigste
tid, og mesteren kan kåres.
Igen overgik landsholdet sig selv, idet Bjarne
Hoffmann blev kåret som europamester på
herresiden. Et utroligt flot resultat. På damesiden var det svenskerne, der havde succes på
dagen, idet de besatte de 3 første pladser.
Hvad der også var værd at bemærke, var at
på top 10 listen kunne man finde ikke mindre
end 5 danske herrer. Det er utroligt stærkt, og
viser samtidig en utrolig flot timing og vilje
til at slå til på hjemmebane.

Bronze i stafetten
Sidste dag, den 3. august, skulle der findes
europamestre i stafet. I stafet konkurreres
der i hold med 3 deltagere pr. hold på herresiden og 2 pr. hold på kvindesiden. Alle
førsteløbere fra holdene starter samtidig,
hvorefter hver enkelt gennemfører det der
svarer til en sprint distance. Herefter skifter
man til næste løber, og idet alle hold er star

Maria Høyer og Thomas Jensen lagde flot ud med at blive europamestre i sprint.
tet samtidigt, er vinderen det hold der først
får sidste løber i mål. En utroligt spændende
disciplin, hvor spændingen på stævnepladsen
(skydelinien) kan nå uanede højder, idet det i
høj grad er marginalerne der kan blive
afgørende. Et enkelt skud forbi, hvilket jo
udløser en strafrunde, kan være afgørende
for medaljefordelingen.
Stafetten blev netop så spændende, som man
kunne ønske sig, og publikum fik en flot oplevelsen af biathlon orientering, når det er
mest fascinerende. Kampen om medaljerne
var som ventet utrolig tæt, men Danmark
markerede sig igen meget flot med bronze på
såvel herre- som damesiden.

På herresiden løb Finland med guldet, Norge
fik sølv og Danmark fik bronze. Holdet bestod
af Bjarne Hoffmann, Jan Møller og Thomas
Jensen.
På damesiden gik såvel guld som sølv til
Sverige og bronze til Danmark ved Nina
Hoffmann og Tina Haarup.
Sammenlagt fik Danmark altså 3 guldmedal
jer og 2 bronzemedaljer, hvilket var et helt
fantastisk resultat. Det var mere end vi turde
håbe på, men samtidig var det kulminationen
på en målrettet indsats fra landsholdets deltagere.
Billeder og mere information om EM kan ses
på Biathlon landsholdets
hjemmeside.p://www.biathlon.dk
Bjarne Hoffmann
laurbærkranset
for klassisk guld i
O-biathlon.
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Allan Mogensen...

Munter og optimistisk dialog mellem
de to danske landsholdsløbere Allan Mogensen
og Chris Terkelsen, der ser frem til gyldne
EM- og VM-tider i Danmark med store
perspektiver

Mon det bliver
Du, Chris har du hørt at Danmark skal arrangere både EM og VM?

brugt i Finland, så man kan følge løbernes
vejvalg på skærmen.

Klart! Jeg har fået fat i to billetter i rød zone
til stafetten med perfekt udsyn til opløbet,
storskærmen og de rullende tider. Det bliver
det perfekte mesterskab med det bedste fra
alle tidligere mesterskaber. Vil du købe den
ene billet, Allan?

Er det sandt? Kanon, så må man håbe at der
bliver lagt nogen finurlige vejvalgsnødder så
der bliver noget at studere på storskærmen.
Det som er fantastisk er, at teknikken gør det
muligt for tilskueren at følge med, uden at
banen skal ødelægges af alle disse målpassager og mærkelige slynger som ved VM i
Schweiz. Nårv, hvor jeg glæder mig til at
være tilskuer nu.

Hvad er nu det for noget? Jeg har da aldrig
hørt om, at man skal betale for at se på orienteringsløb.
Det er nu ikke første gang. I Schweiz skulle
man også betale for at komme ind til finalerne. Og jeg vil da til enhver tid hellere betale
for at se en professionelt arrangeret VMfinale i orienteringsløb end en superligakamp eller lignende. Jeg synes, det er helt i
orden, hvis det er det, der skal til for at arrangørerne kan få råd til f.eks. storskærm og
trackingsystem. For mig er det et løfte fra
arrangørerne om, at det bliver noget helt
særligt.
Ja, det skal i hvert fald nok blive noget
særligt. De danske arrangører har vist fået lov
til at låne den tracking-udrustning, som blev
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En enkelt passage behøver nu ikke ødelægge
banen. Jeg har hørt, at de har fundet den
perfekte naturlige arena – med optimalt
overblik over opløbet for alle, rummelig og
intim på samme tid – så der rigtigt bliver tryk
på. Nogenlunde som stafetten i Norge.

et internationelt stævne. Rygterne siger også
at der til stafetten bliver radiorapportering
fra ca hver anden post! Utroligt hvad man
kan få til nu for tiden med mobiltelefoner og
trådløs stemplingsregistrering. Og som ekstra
krydderi bliver der live-speaker fra skoven
som ved VM stafetten i Skotland.
Stafetten i Skotland – den husker jeg
ikke.....Derimod husker jeg banketten til
World cupen i Ballaret. Hold da k... den var
sjov.
Var det ikke der Carsten løb op og ned ad
trapperne i flere timer midt under festen?

VM stafetten i Norge.....? Står du nu der og
bliver sentimental igen? Men du har ret, og
med passage af løberne gennem stævnepladsen bliver der helt sikker kanonstemning.

Gør han ikke altid det? Nej, men det var en
sjov afslutning for løberne, sådan som en
banket skal være. Håber det bliver mindst lige
så sjovt for dem som er med i Danmark. De
stakler har pint og plaget sig i flere måneder
og kun haft et enkelt mål i hovedet, så da
skal de jo have lov til at få en festlig afslutning med venner og konkurrenter fra de
andre nationer.

Jep, og ellers skal det meget dygtige speakerteam nok sørge for at komme med saglig
information for at holde spændingen oppe.
Altsammen på engelsk naturligvis, det er jo

Men vi skal ikke glemme det vigtigste:
Kortene. Jeg håber virkelig de bliver perfekte
til VM og EM i Danmark. Hellere en halvdårlig
bane på et perfekt kort end omvendt.

Nå, jeg foretrækker nu en sublim bane på et
perfekt kort! Er det tilmed et jomfrueligt terræn bliver man jo helt eksalteret.
Jomfruelige områder....det er da vist ikke
moderne. Nu for tiden træner man jo i løbsområderne inden i et forfejlet forsøg på at
skabe fairness!
Arrrh, det er så latterligt. Snart så har man
vel også samlet start på alle distancerne for
at gøre det så ”spændende” som muligt.
Grrrrr.
Rolig, Chris. Jeg har faktisk hørt at der skal
være 3 min startinterval på klassisk, samt at
man ikke får postdefinitionerne udleveret
dagen før så man kan gætte banen.

Hvordan tror du i øvrigt danskerne kommer
til at klare sig?
Tja, hjemmebanefordelen børe give sig udslag
i at ingen falder helt igennem samt at de
bedste kan løbe med lidt større fart uden at
sætte sikkerheden over styr. Jeg tror der er
meget gode chancer for individuelle danske
medaljer.
Ja, ja, men stafetten ?
Det bliver GULD til Danmark, helt sikkert!
Sikken en afslutning det bliver!!
Du Chris, hvor meget var det, du skulle have
for den der billet?

Ok, det lyder da som en fremgang, så må
man bare håbe at løbsprogrammet bliver lagt
sådan at alle de bedste får mulighed for at
løbe, de konkurrencer de vil.

guld igen til Danmark?
Prikken over i’et vil være, hvis stævnet kan
blive et løft for hele dansk orientering ligesom VM i Danmark i ’74 – omtale, positivt
image, flere medlemmer og den anerkendelse som orienteringsløb fortjener.
Det bliver svært, det er andre og vanskeligere tider nu med hensyn til mediedækning.
Sportspressen er jo ganske ensporet. Og så vil
det jo kræve et beredskab i hele forbundet og
alle klubber, så man kan udnytte den omtale
stævnet eventuelt får.
Har du ikke set at TV-2 sender live fra stafetten og alle de landsdækkende aviser er akkrediterede til stævnet.
Jamen, det er jo fantastisk! Arrangørerne må
virkelig have lagt sig i selen.

- i dialog med Chris Terkelsen.
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Ekstraordinært repræsentantskabsmøde aflyst
Af John Aasøe, fmd. for DOFs VKU-udvalg og arbejdsgruppen om ny kortpolitik

Planlagt møde om ny kortpolitik
ultimo oktober annuleres
Gruppen for ny kortpolitik har indstillet til HB
at den ikke bliver i stand til inden den 30.
oktober 2003 at indarbejde de modtagne
kommenterer i en politik som kan vinde tilslutning på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Samtidig mener vi at der ikke har været tilstrækkelig tid til debat - ligesom vi erkender
at de vejledninger som omtales i udkastet til
kortreglementet ikke når at blive gennemarbejdet.
Forbundets økonomi vil i betragtelig grad
blive påvirket af udfaldet af den vej vi vælger
på kort-området for fremtiden. I skrivende

stund mangler der ca .1 million kr. før der er
balance for 2004.
Arbejdsgruppen og HB - skal envidere have
tilstrækkelig tid til at få analyser på plads og
drøfte disse med de enkelte udvalg.
Kortpolitkken og økonomien vi derfor først
blive fremlagt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 28. og 29.februar 2004.
Arbejdsgruppen arbejder endvidere på et
"hæfte" til alle klubber som forventes
udsendt før jul 2003 og på besøg i kredsene
lige efter nytår - i drøftelse med klubrepræsentanter - således at processen har været
grundigt gennemgået inden det ordinære
repræsentantskabsmøde.

Ny landstræner i DOF
Ansættelsesaftalen mellem DOF og
landstræner gennem de seneste to år
Jari Ikäheimonen ophører ved udgangen af den igangværende kontrakt pr.
31/12-2003, og der skal findes en ny
landstræner. I samråd med Team
Danmark vurderer DOF i disse dage
hvem der skal varetage dette hverv
frem mod EM 2004 og VM 2006 på
hjemmebane. En konklusion på dette
forventes indenfor de nærmeste uger,
oplyser Dansk Orienterings-Forbunds
sportschef, K. K. Terkelsen

Konstruktiv kritik
Kommentar af redaktør Lars Rask Vendelbjerg
Vi skal have mod til at sætte
fingeren på de ømme punkter
for at kunne blive bedre.

“
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Lær af fejlene ,
så vi kommer videre

Orienteringsløbere er nærmest verdensmestre i at organisere. Vi er flasket op
med det, fordi det altid har været en forholdsvis kompliceret proces at få vores
sport til at fungere – med korttegning,
banelægning, postudsættelse, afvikling af
løbet m.v. I modsætning til f. eks. motionsløb, hvor træningen stort set ingen forberedelse kræver.
Men selv om vi er ”mestre” så kan fejl ikke
undgås. Og når fejlene er der, kvier mange
sig ved at reagere. Det er jo frivilligt arbejde. Man vil nødigt træde på hinanden.
Men kun ved at lære af sine fejl kommer
man videre og bliver bedre. Derfor er det
klogt at give en konstruktiv kritik. Ikke en
tilsvining, som en stævneleder ved et stort
jysk-fynsk mesterskabsløb for nylig blev
udsat for af en emsig klubleder. Det er
naturligvis uacceptabelt.
Men netop en konstruktiv kommentar, der
fokuserer på at få tingene gjort bedre en
anden gang. I langt de fleste tilfælde
handler det formentlig om at tænke sig
godt om og lave en ordentlig planlægning.

At øve sig på forhånd. At teste sit maskineri under realistiske forhold. At sikre sig
at programmerne taler sammen og ikke
har forskellige versioner, der kolliderer.
Det er jo brandærgerligt, når det kokser på
grund af ubetænksomhed og dumme fejl.
Selvfølgelig skal man sikre sig, at der er
løbskort nok i kassen. Det er normalt ikke
et problem ved et almindeligt løb, hvor der
altid er forfald. Men i en finale, skal der
være ekstra kort.
Og naturligvis skal man være ordentlig
klædt på til beregningen af et stort weekendstævne. Hvis man er usikker eller forsinket i sin planlægning, så handler det
om at sikre sig den nødvendige assistance
– evt. ved at betale for det.
Naturligvis skal man også levere en resultatformidling på dagen. Man kan ikke
nøjes med som en nordjysk klub at oplyse,
at divisionsresultaterne er på nettet
senest en uge efter løbet. Det er for dumt.
O-posten agter at lægge en kritisk men
positiv linie, hvor fejl og mangler påpeges,
så vi kan lære af dem. Vi er parate til at
træde på de ømme tæer, men vil ikke
sætte piggene i. Målet skal være, at
arrangementerne bliver bedre til glæde for
os alle.

Kortpolitik i Østkredsen
Indstilling fra arbejdsgruppen nedsat ved
Østkredsens møde om ny kortpolitik:
1. Det er arbejdsgruppens indstilling, at alle
klubber i DOF skal have fri adgang til kortfilerne uanset hvem, der har tegnet dem?
2+3. Det er arbejdsgruppens indstilling, at
der skal være en fast pris (et loft) for, hvad en
anden klub kan kræve pr. deltager ved et terminslisteløb for en anden klubs brug af kortfilen. Arbejdsgruppen har behandlet to
modeller A og B for betaling for brug af filerne, som det fremgår nedenfor i skemaet.
Model A
Model B
Der betales 10 kr pr deltager alene ved terminslisteløb. Brug ved træningsløb og løb
uden startafgift (ca. 0 kr) er gratis for klubber
i DOF. For Østkredsens 44 terminslisteløb vil
dette indbringe ca. 175.000 kr, som fordeles
til de korttegnende klubber forholdsmæssigt
efter det antal kvadratmeter, klubben tegner/har tegnet.
• Der tegnes årligt ca. 175 km2, hvilket betyder, at et kort på 10 km2 giver korttegnende
klub en indtægt på ca. 10.000 kr. Skole-, by, park- og småkort regnes ikke med i km2
antallet.
• Uanset om man tegner Torbenfeldt eller
Grib Skov vil korttegnende klub tjene lige
meget på korttegningen. Incitamentet til at
tegne fjernere skove øges dermed.
(Solidaritetsprincippet)
• Ingen skal holde øje med deltagertal ved
træningsløb.
• Arbejdsgruppen er klar over, at mange kort
i nordsjælland vil skulle rekognosceres oftere
end hvert 3. år. Dette sker dog på korttegnende klubs egen foranledning. (Vilkår for
hyppigere rekognoscering og honorerering
derfor skal fastlægges.)
• Østkredsen (KU-Øst) er ansvarlig for styring
af tegning mm.
Der betales 5 kr til korttegnende klub for hver
deltager i såvel terminslisteløb som
træningsløb. Korttegnende klub lægger 0,5 kr
pr deltager i en pulje, som skal støtte korttegning i yderområderne af ØK (solidaritetsprincip). Der omfattes 44 terminslisteløb og
flere hundrede træningsløb.
• De klubber, der har kort, som benyttes
meget, tjener meget på deres kort. De der bor
i yderområderne tjener minimalt på deres
store korttegningsarbejde.
• Der bliver kamp om at få de ”gode” skove
(Rude Skov problematikken).
• Opkræves beløbet ved træningsløb vil det

kræve stor indsats fra korthaverne at kontrollere korrekt afregning.
• I Nordsjælland vil der være tale om mange
transaktioner for brug af kortfiler med beløb
som andrager 50-150 kr, hvis træningsløb
ikke undtages afgiften.
• Undtages afgiften ved træningsløb o.lign.,
skal betalingen øges til 10 kr pr. deltager for
at give klubben samme provenue som model
A, hvilket vil give klubber med godt sælgende
kort betydelige indtægter og klubber med
mindre sælgende kort færre indtægter.
Arbejdsgruppen diskuterede desuden en
model C, som bestod i model B med den
modifikation, at indtægter ved salg af et kort,
når dette overstiger 3000 ex (for en given
revision) skulle gå i en Østkreds pulje.
Modellen blev forkastet som alt for bureaukratisk.
Uanset om man betragter model A eller B er
det arbejdsgruppens indstilling, at det er
korttegnende klub, der opbevarer originalfilerne og varetager salget af kort til lokale
brugere udenfor DOF. Ligeledes er det korttegnende klub, som formidler filen til interne
brugere i DOF.
Det er ligeledes udvalgets indstilling, at fordeling af O-kortene (ikke klubkortene) på
klubberne må diskuteres på ny, idet klubber
som ikke har kort i deres nærområde principielt bør have adgang til at få/have det. I det
hele taget vil vedligehold, fordeling af skove
løbende skulle diskuteres blandt de korttegnende klubber med skyldig hensyntagen til
terminslisten, så kortene tegnes efter de
arrangementer,
som
fastlægges
af
Østkredsen (langtidsterminsliste opprioriteres).
4. Det er arbejdsgruppens indstilling, at der
skal der være en positivliste for, hvad en
arrangør selv må rette i sin kopi af O-cad
filen, som man har modtaget i forbindelse
med et arrangement. Sådanne sidste øjebliksrettelser omfatter fx nyfældede områder
og nye indhegninger og kræver ikke at kortkonsulenten skal inddrages. Rettelserne kommer ikke nødvendigvis med på originalfilen,
som korttegnende klub opbevarer, hvis ikke
denne godkender disse.
5. Det er arbejdsgruppens indstilling, at korttegnende klub har pligt til løbende at sørge
for rettelser på kortet, men at der skal være
en frist for, hvornår en arrangørklub senest
kan forvente, at disse tilføjes kortfilen i Ocad (1-2 mdr og ikke 1 uge)! Der vil desuden
nende klub kan tilføje uden at inddrage kortkonsulenten.
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Ad.1
Arbejdsgruppen er klar over, at HSOK´s filer
er tegnet i Adobe Illustrator, da HSOK var
blandt de første til at benytte computer i
korttegningen. Dette besværliggør brugen af
filen for andre arrangører. Derfor må kredsen
sikre en plan (over 2-3 år måske) for, hvorledes disse filer kan konverteres til O-cad (fx
omtegning af selve filerne i O-cad af polske
tegnere…), så kort, der ofte bruges af andre
klubber (Nyrup, Gurresø, DanstrupKrogenberg, Egebæksvang), er tilgængelige
for alle klubber i O-cad format.
Udgangspunktet er imidlertid at alle kort i
fremtiden tegnes i O-cad (samme platform).

Arbejdsgruppens deltagere:
Bo Simonsen (Hillerød OK)
Lars V. Jørgensen (Farum OK)
Claus Odgaard (OK73)
Troels Christiansen (Søllerød OK)
Egon Lynge Madsen (Roskilde OK)
Erik Øhlenschlæger (Østkredsen), referent

Dan Haagerup, Tisvilde Hegn OK
- Man kan ikke give kortfilerne helt frit.
Ikke mindst af hensyn til korttegnerne. Jeg
mener, der skal være en person til at administrere det enkelte kort, så de der har brug
for det, kan låne filen der.
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Vindere og tabere
i kortpolitikken
Af Erik Øhlenschlæger,
formand for Østkredsen
Små klubber kan blive
de store tabere
I seneste nummer af O-posten redegør Helge
Søgaard for, at forøgelse af medlemsafgiften
i forbindelse med omlægningen af kortpolitikken er neutral for klubbernes økonomi.
Dette er en sandhed med modifikationer.
Middelklubben er nemlig en abstraktion, som
kun forekommer i begrænset omfang. Nogle
klubber er større og nogle er mindre. Derfor
vil forøgelse af medlemsafgiften give vindere
og tabere. Desværre er taberne de små klubber, hvilket er yderst uheldigt. Til Helges regneeksempel må man i øvrigt bemærke, at
træningsløb i Østkredsen oftest arrangeres
på klubkort, hvorfor man altså ikke sparer en
eneste krone på den konto. Det koster derfor
den i regneeksemplet omtalte klub beskedne
5000 kr at få forøget medlemsafgiften. Den
store gevinst henter præcis de klubber, der
arrangerer de rigtigt store løb!
I stedet for et tænkt eksempel vil jeg vælge
en af de mange mindre klubber i Østkredsen
med 50 medlemmer. En af disse klubber
arrangerer et regionalløb/C-løb med 100 deltagere, og afvikler i øvrigt ikke træningsløb
på O-kort. For dem er regnskabet således:
Klubafgift
+6750 kr
Indtægt ved C-løb 15 kr pr. kort
-1500 kr
Indtægter fra kortsalg træningsløb
0 kr
Ekstra udgift
+5250 kr
En ekstra udgift på 5-7000 kr er måske ikke
noget for de større klubber, men for de små
klubber med en omsætning på 40-50.000 kr
om året, andrager det mere end 10%,. Disse
klubber kan kompensere den ekstra udgift på
en af følgende fire måder: A. Øge kontingentet med 100-130 kr, B. Holde flere åbne løb,
C. Formindske antallet af aktive medlemmer
(10 medlemmer sparer klubben 3000 kr!),
eller D. Mindske aktivitetsniveauet i klubben.
Udover B., som desværre ikke er realistisk for
disse mindre ressourcesvage klubber, er dette
alle dårlige løsninger. Der er naturligvis den
mulighed, at de små klubber friholdes for
medlemsafgift (fx med bundfradrag for de
første 30 medlemmer). Det er opfattelsen at
det nok er noget lettere at administrere en
løbsafgift end et bundfradrag for medlemsafgift.
Alle i DOF inklusive undertegnede er nok ret
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enige om, at det er nødvendigt at omlægge
kortpolitikken, så den passer til tidens teknologi. Østkredsens klubber har vedvarende i
denne proces og senest ved klubledermødet i
juni meget klart markeret, at dette må ske
uden at øge medlemsafgiften. Det efterlader
to muligheder:
1. Løbsafgift
2. Besparelser på det store DOF budget.
Fordelen ved en løbsafgift er, at de aktive
bærer omkostningerne ved omlægningen af
kortpolitikken, og at vi ikke presser klubberne
til at gennemgå medlemslisterne endnu
engang med de resultater vi kender alt for
godt fra medlemsafgiftens indførelse. På
nuværende tidspunkt er det vigtigt for DOF,
at de små klubber ikke mister incitamentet til
at blive flere. Man skal nemlig gøre sig klart,
at gennemsnitsalderen på løberne de seneste
20 år er steget med 15 år i Østkredsen. Der er
derfor behov for at stimulere især de mindre
klubbers udvikling, hvad en forøget medlemsafgift ikke gør.
Kan man ikke acceptere en forøget løbsafgift
kan man vælge at justere udgifterne, så de
passer med indtægterne når de 900.000 kr
fra kortene falder bort. Løbende justering af
indtægter og udgifter burde være dagligdags
kost i enhver forening, og i DOF bør det heller ikke give anledning til de store problemer.
Det er klart, at nogle vil komme til at betale
mere for de aktiviteter de deltager i, men det
er i så fald ikke de ressourcesvage klubber
eller mindre aktive medlemmer i DOF der gør
det. Vi kan godt holde DOF fint flydende for
færre penge.
På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde vil det være nødvendigt at beslutte
omlægning af kortpolitikken, og den finder
undertegnede bør kunne stemmes hjem af
alle klubber uden videre.
Når det kommer til økonomien er der imidlertid 3 muligheder. Jeg har taget afstand fra
den ene finansieringsform, og klubberne må
så hver især gå hjem og granske i hjerte og
nyre, hvad de tror er bedst for DOF og ikke
kun dem selv. Tænk godt over sagerne. Vel
mødt

Voksentræf
i Sydkredsen
15. november
Ikke alle er født med et kompas i hånden.
Mange voksne løbere har svært ved
at komme efter det med orienteringen,
og selv om det vigtigste for den knap
så hårde kerne er oplevelsen, ikke resultaterne, kigger man alligevel misundeligt på de drevnes hurtige kilometertider.
I vores sport er det bestemt ikke nok
bare at have det i benene.
I Sydkredsen er der et godt tilbud til
dem der også gerne vil være hurtigere
i hovedet: OK-HTF arrangerer voksentræf 15. november for interesserede
for løbere fra alle Sydkredsens klubber

Programmet er som følger:
Kl. 9:
Morgenkaffe m. rundstykker, te/kaffe
og Gammel Dansk
Kl. 9.30:
O-teknisk oplæg (kort beskrivelse
af momenter der skal trænes)
Kl. 10.15:
O-løb, individuelt tilpassede øvelser
Kl. 11.45:
Opsamling (snak om løbet, evt. gennemgang af detaljer af banerne),
frokost te/kaffe (medbragt madpakke)
Baner til træningsløb indtegnes.
Kl. 13.30:
Træningsløb (eller 2-3 baner som
valgmuligheder for deltagerne)
Pris: 50 kr pr. deltager.
Mødested er Haderslev Realskole,
afmærkning fra vej 170.
De praktiske øvelser bliver i
Haderslev Vesterskov.
Karsten Jøhnk, som står bag, oplyser
at arrangementet ikke blot henvender
sig til begyndere og let øvede.
Deltagerne bliver niveauinddelt, så der
bliver også noget for den garvede
løber som gerne vil blive endnu bedre.
Tilmelding senest 9.11 pr. e-mail til:
mane@post10.tele.dk.
evt. pr. tlf. 7362 6066
Der bliver også voksentræf i de øvrige
kredse i løbet af det næste år.
Datoerne er
Region Øst 8. maj 2004
Region Midt 20. november 2004
Region Vest på et tidspunkt i maj 2005

Kortpolitik

Der er penge
og arbejde i det
Af Mogens Hansen, OK Skærmen
Man taler om motivationen,
så hvorfor vil man ikke lytte til
dem, der lægger arbejdet i
korttegningen?
Det er med nogen undren, at jeg har læst
materialet om den nye Kortpolitik. Jeg kan
ikke finde noget, der ligner de anbefalinger,
som Østkredsens klubber i næsten enighed
gav arbejdsgruppen på det orienteringsmøde,
der blev afholdt.
•
Hold jer fra den medlemsbaserede klubafgift.
•
Find nogle besparelser.
Det, jeg kan se, er nogle fantasiregnestykker,
som ikke har hold i virkeligheden. 40% af
terminslisteløbene løbes i dag på Klub-kort,
så her er der ikke flere penge at tjene. DOFkort-prisen er kr. 14,00 i gennemsnit, kvalitetsprint koster ca. kr. 4,00 og medlemsafgiften bliver nu kr. 230,00. Det vil give et helt
andet regnestykke, som viser, at der ikke er
løb og deltagere nok til at give et overskud til
klubberne. Plan 2007 skulle også finansieres
ved løbsaktiviteter.
At sammenligne korttegning og løbsafholdelse kan kun gøres, når der er tale om at lægge

timer og arbejde i projekterne. Økonomisk er
det som at regne med æbler og pærer.
Løbsafholdelse er klubbens arrangement og
dennes økonomi, så her er der ”ejendomsret”.
Korttegning skal åbenbart til at være en
beskæftigelse, som alle andre klubber skal
nyde godt af vederlagsfrit. Men korttegning
er netop omfattet af loven om ejendomsret,
så det er med undren, at jeg ser, at DOF på
forhånd melder ud, at den lov kan vi ikke
overholde, og vi ønsker heller ikke at medvirke til det.
Hvorfor kan DOF ikke styre udbredelsen af
filer, når vi er en lille samlet gruppe, der
arbejder med stor åbenhed og ærlighed på
tværs af klubberne? Jeg kan forstå, at der er
problemer i en verdensomspændende musikverden. Er det viljen, der mangler? Der må
ikke være usikkerhed om arrangementets
økonomi, men det er der da heller ikke, hvis
der foreligger en aftale med den korttegnende klub, eller hvis DOF sætter enkle spilleregler op.
Der må gerne være usikkerhed om økonomien i korttegningen. Vi tjente aldrig pengene
ind på kortet over Brøndbyskovene, som vi
tegnede til DOF’s jubilæum, og med den nye
Kortpolitik vil ”Hareskov-projektet” ikke give

overskud, før kortet skal revideres, men vi
tegner kortet for klubbens medlemmer, skoler
og spejdere samt det beskedne vederlag, vi
må forvente fra andre klubbers løbere.
Vi er mange, der ikke kan motiveres til at ofre
400-600 timer med et kort, hvis det ikke også
bliver til økonomisk gavn for klubben. Man
taler om motivationen, så hvorfor vil man
ikke lytte til dem, der lægger arbejdet i korttegningen?
Jeg vil nødig miste de mange timer alene i
skove sammen med naturen og dyrene, men
så kan jeg jo begynde at lægge baner, det vil
være til økonomisk gavn for min klub. Det
bliver så efterhånden på kort fra tiden med
den gamle Kortpolitik og de bliver ældre og
ældre.

Undervurder ikke klubfølelsen
Af Carl Johan Rosenberg, korttegner i FIF -Hillerød
Vi o-løbere er én stor familie, men der er
nogen i familien man står tættere end
andre.
HB-medlem Klaus Olsen argumenterer i forrige nummer af O-Posten for at alle kortfiler
skal stilles betingelsesløst og vederlagsfrit til
rådighed for alle inden for DOF. Og han
opfordrer korttegnerne til at vænne sig til
den tanke, at deres arbejde ydes for "det
store fællesskab." Klaus sammenligner med
en stævneleder, der stiller sit arbejde - altså
selve løbet - til rådighed for enhver.
Opfordringen er efter min mening urealistisk,
og sammenligningen er skæv.
Det sidste først: Stævnet stilles jo ikke vederlagsfrit til rådighed. Vi betaler for at deltage.

Min påstand er desuden, at de fleste stævneledere såvel som korttegnere har det at de
gør et stykke arbejde for deres klub som en
væsentlig del af deres motivation.

bidrage til den gode stemning i familien, hvis
nogle klubber gratis kan fortsætte med at
lade få andre klubber tegne stort set alle kortene og selv melde pas.

På samme måde som de fleste er parat til at
hjælpe deres familie eller naboer uden betaling, men ikke vil arbejde gratis for kommunen eller staten, på samme måde har jeg det
som korttegner, og det er jeg næppe ene om.
Vi hjælper gerne vores klub. Men at tegne for
alle i DOF uden nogen form for belønning,
det er altså mindre motiverende. Godt nok er
vi o-løbere en stor familie, men der er nogen
i familien man står tættere end andre.

Jeg anbefaler at man følger det oplæg til
kortpolitik, som Østkredsen har udarbejdet.
Her skal der betales for kort til terminslisteløbene, mens der er frit slag til træningsløb
m.v. Forslaget indebærer nem adgang til
filerne og den nødvendige gulerod for korttegnere og klubber. Og så er det relativt
nemt at administrere.

Og i Nordsjælland, hvor klubberne ligger tæt
og vi løber på hinandens kort, både til
træning og konkurrencer, tror jeg ikke det vil
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Det vil koste medlemmer
Af Lars Jeppesen

Fynsk klubformand frygter at
komme til at mangle 25.000 kr.
i kassen
Jeg vil gerne rose DOF`s kortudvalg for at
man i mange år har kæmpet for o-kort af den
højeste kvalitet og det var offsettryk.
Kvalitet kosterpenge og da der stadig udvikles forbedrede måder at printe kort på, er det
forståeligt at arrangørerne af O-løb ønsker
at benytte denne metode. Ikke mindst da
man samtidig sparer en bunke tid ved indprikningen af banerne.
For et par år siden begyndte så diskussionen
om kvalitet (offset eller print). Men pludselig
drejede det sig ikke om KVALITET, men om
PENGE.
I nr. 4-2003 skriver DOF s økonomiformand
Helge Søgaard.” EN NY KORTPOLITIK HAR
ØKONOMISKE KONSEKVENSER.” Denne overskrift kan Odense Orienteringsklub erkende er
blevetresultatet af en diskussion af kvalitet
på kort. Men når det gælder REGNEEKSEMPEL, er vi ikke enige med forfatteren og
mener DOF går denforkerte vej.
Odense Orienteringsklub vil her vise Helge
Søgaard`s forslag overført til OO`s muligheder.
REGNEEKSEMPEL
Forhøjelse af klubafgiften med 135 kr. per
medlem
Klubben har 250 medlemmer
- 33750
Vi betalte i år 32345 KR.
i alt 66115 kr.
-33750
Klubben arrangerede i 2003C-løb med 285 delt. nettofortjeneste per kort
10 kr.
+ 2850
B-løb med 183 delt. - per kort11 kr. + 2013
- afskrivning på IT-materiale
- 3000
Indtægter på o-kort solgt til andre organisationer hvis kortene overdrages til klubberne
600 a` 10 kr.
+6000
Kort til træningsløb , OO løber kun på klubkort , som vi i flere år har printet.
0
+ 7863
i alt øgede omkostninger
- 25887 kr.
Hvad kan en klub som OO
så tjene på åbne løb?
I OO betales kun kørselsudgifter
lægger og banekontrollant.
C-løb gav et overskud på
B-løb et underskud på
I alt
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til bane+8479 kr.
- 926 kr.
+7543 kr.

Resultatet bliver at vi skal ud at finde 25887
kr.
Kontingentforhøjelse på 100 kr. er udelukket,
seniores betaler i forvejen 490 kr. årligt. Og
de får normalt intet tilskud til løb.

“

DOF’s kort
til debat

Kopier på kontoret
Da den nuværende klubafgift blev indført ,
fremførte DOFs bestyrelse at det skulle animere klubberne til at lave flere løb og de godt
måtte tjene penge på arrangementerne. På
Fyn er det meget svært at få tilladelse til at
løbe O-løb i skovene. Så denne mulighed er
irrelevant. OO erkender at DOF skal bruge
penge og vi ønsker også at være solidarisk.
Men DOF`s forslag flytter kun penge fra de
klubber der ikke har muligheder for at arrangere løb til klubber der har bedre forhold.
Fynske O-løbere betaler søndag efter søndag
startpenge og har store transportomkostninger til løb i andre dele af landet. Hvor muligheden for at tjene penge ved arrangementerne er langt større.
DOF`s forslag straffer også klubber, der har
et stort antal medlemmer der betaler aktivt
kontingent uden at starte i nogen aktivitet i
klub og forbund. OO ønsker ingen krumspring
for at nedbringe vort og derved DOF`s medlemstal. En klub som OO har store forpligtelser overfor ungdommen og rekrutteringen til
O-idrætten og det koster penge. Herudover
bruger vi optil 100.000 kr. årligt på tilskud til
ungdommens startafgifter oglejre.
Så vi mener at pengene skal komme fra afgifter på åbne løb og klubbernes salg af o-kort
(ikke klubkort) til andre organisationer. Uden
at startafgifterne får en himmelflugt.

Der er installeret en ny Canon farvekopimaskine på DOF’s kontor. DOF
kan derfor tilbyde A3 farveprint til 4,kr og A4 til 3,- kr., oplyser DOFs kontkonsulent Søren Nielsen.
Almindelige posttakster er gældende
ved forsendelse.
Filen leveres færdigmonteret til print i
Ocad- , Condes-, EPS- eller PDFformat
og skal være kontoret ihænde senest
14 dage før løbsdagen.
Der printes kun i målestokken 1:10.000
og det er en forudsætning for god
printkvalitet at kortene overholder
IOF’s minima for stregtykkelser og farvedefinitioner.
Sprint- og 1:15.000-kort kan med forhåndenværende teknik endnu ikke
leveres i tilstrækkelig god kvalitet.
I forbindelse med leasing aftalen med
Kontorforsyningen indgår et sponsorat
til en værdi af 50.000 kr.
Og så lidt plads til billedteksterhdaslkjfddf
ahdyf shusatd faudoasud dasikdyasoæasduasdadbayuuyasi sddjoadupasd dasædiasåd9ådasdaså+d9as+d

Kort og godt om
frie filer
Af Lars Rask Vendelbjerg
Tanken om at kortfiler ”betingelsesløst og vederlagsfrit” skal
stilles til rådighed for andre, vækker kraftig modvilje i O-kredse.
Frank. Linde, OK Pan, DM-korttegner:
- Vi har reglerne om ophavsret. Jeg har
naturligvis rettighederne, til det kort jeg har
tegnet.
Jurdidisk er der ingen tvivl: ingen kan vælge
at bruge det kort uden at spørge mig
Ingen kan stille regler op, der går ud over over
dansk lov om ophavsret
Det holder ingen steder, at klubberne kan
være tvunget til at udlevere kortfiler. Det
må blive en eller anden gentlemen aftale

Steffen Alm, formand Sydkredsen
• Jeg kan udmærket forestille mig, at der bliver forskellige regler i kredsene. I Sydkredsen
har vi en helt naturlig inddeling af hvilke
skove, der hører til hvilke klubber. Men jeg
kan ikke forestille mig, at en klub som HTF,
der tegner mange kort, gratis vil stille filerne
til rådighed for en udefrakommende klub, der
ønsker det. Det er en vigtig indtægtskilde for
klubberne at tegne kort og lave arrangementer på kortene. Det er der, mange klubber kan
tjene penge fremover.

Lars Jeppesen, formand for Odense OK.
• Vi skal passe på med at frigive filer generelt. For vi skal trods alt tænke på, at vi har
store tegneomkostninger og det skal altså
også dækkes ind. I Odense har vi tænkt på
muligheden for at lave en eller anden lejeaftale, hvor de forskellige spejdere eller skoler
kunne købe en kode. I Odense er der vel
omkring 100 skoler og læreanstalter og
mange spejdertroppe. Det kunne bøde lidt på
det.
Jens-Jørgen Lyngaa,
formand for Herning OK
• Vi mener at filerne må være klubbernes
ejendom. Det er dem, der har lavet arbejdet.
Ergo er det også dem, der skal styre det. Jeg
kan godt se det praktiske i at man har et stort
fælles fil-arkiv liggende, hvorfra man kan
købe, leje eller låne af hinanden. DOF må lave
lave nogle regler i de tilfælde, at et par klubber kommer op at skændes om, hvem der har
rettighederne.
Jens Jørgen Lyngaa erkender at der er stor
forskel på geografien.
• Her i Vestjylland har vi jo god plads og
råderum og lidt flere skove. Jeg kan se problemerne i f.eks. Nordsjælland, hvor der kan
blive flere diskussioner om rettighederne.
Men så må DOF gå ind og styre det. For at
have 3-4 forskellige kortfiler over det samme
område liggende, det er ikke fornuftigt.

“

DOF’s kort
til debat

Peter Arildsen, Ok Vendelboerne, synes det
vil være helt ude på overdrevet at frigive
kortfilerne.
• Kortfilerne bør absolut ikke frigives.
• For det første kan vi få en del del udenlandske løbere som får filerne i hænde og så
løber de frit i vores skove. Jeg har konkrete
eksempler på, at udlændinge har løbet i private skove.
• Det vil også være et problem at få korttegnerne til frivilligt at tegne kort, hvis filerne
frit kan bruges af andre, mener Peter Arildsen.
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Frie filer kan kvæle
betalt korttegning
Af Lars Rask Vendelbjerg

DOF skal holde fast i at bekæmpe ulovlig kopiering,
mener Flemming Nørgaard.

- Det er en dårlig ide, at gøre det fuldstændig frit, så klubberne er forpligtet til at give
filerne frit til andre klubber.
Siger Flemming Nørgaard, IOFs kortudvalg og
korttegner i OK Pan.
Ud fra forskellige synspunkter.
- For det første vil spejdere, skoler, militæret
og andre, der løber, skulle have kortene gratis og det vil forhindre klubberne i at få en
fortjeneste på det arbejde, de gør med at
fremstille kortene . Klubberne skal have en
basis for at kunne lave nogle ordentlige orienteringskort.
Det vil også kvæle betalt korttegning, mener
Flemming Nørgaard.

- Ingen klubber vil jo afsætte 10.000 eller
20.000 kr. til betalt korttegning, når de bagefter ved, at det skal de bare afgive
filerne til spejderne og andre klubber til fuldstændig frit brug.
- Det må nødvendigvis være sådan, at man i
hvert enkelt tilfælde laver en aftale om en
kopiafgift med de spejdere eller klubber, der
vil bruge kortet. F.eks. på 8 kr. som man i dag
betaler i kortafgift for et printet kort.
- Ifølge reglerne ligger copyrighten hos den,
der fremstiller kortet. Det ligger i ophavsretsloven om skabte værker, som hvis du skriver
en bog eller laver et maleri. Jeg mener ikke,
at man kan tilsidesætte denne copyright. Det
kan kun være efter aftale med den enkelte
korttegner.

- Jeg tror ikke at den enkelte korttegner har
noget imod at klubben administrerer copyrighten på hans vegne. Det vil jeg f.eks. personligt selv som korttegner gerne give klubben lov til at lave aftaler. Det vil jeg være helt
tryg ved, og det er jo sådan det faktisk er
foregået hidtil, mener Flemming Nørgaard.
Han fastslår at det svarer til tyveri at udnytte en andens copyright. Derfor mener han at
DOF skal holde fast i at bekæmpe ulovlig
kopiering.

- Så længe det er DOFs officielle linie, så vil
de fleste rette sig efter det

“

Oplæg til bedre kort

DOF’s kort
til debat

Udvalget for kortkvalitetssikring er barslet med et oplæg, som kan læses
på adressen:http://home12.inet.tele.dk/dof-kort/Media/udvalgsrapport.pdf
Der er forskellige problemer i den nuværende
konsulentordning, fremhæver udvalget
Der består af Søren A Nielsen, Claus
Mikkelsen, Asger Jensen og Bent Skjoldborg.
Problemer er bl.a.
_man er konsulent for egen korttegning
(”rekognoscering”) og / eller rentegning.
Man ser derfor ikke på kortprojektet med
friske øjne. Man er ikke en uvildig instans
_klubberne bruger ikke konsulenten
_konsulenten får ikke tid nok til opgaven
_konsulenten har ikke tilstrækkelig viden om
såvel korttegning (synfaring, ”rekognoscering”)
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som computerbrug og rentegningsprogrammer og filhåndtering
_mangler pædagogisk gennemslagskraft over
for klubberne
_KU bruger ikke sanktionsmulighederne over
for klubber eller konsulenter
_konsulenten har for lidt støtte og vejledning
i eksisterende trykte materialer i dialogen
med klubberne
_regelsættet passer ikke sammen med virkeligheden, dvs. ulønnet fritidsarbejde
_konsulenten kommer for sent ind i arbejdet
og på et tidspunkt, hvor det ikke er realistisk
at rette fejl

Så er der to muligheder:
A) at lave et nyt regelsæt, som forsøger at
rette så mange fejl som muligt og gøre op
med uhensigtsmæssige traditioner
B) at fjerne regelsættet og de 24 lokale kortkonsulenter og tænke helt forfra
Vi går ind for alternativ B, fordi tidligere forsøg på stramninger ikke har haft den ønskede effekt.
Gruppen foreslår fundamentalt at opdele
konsulentarbejdet i fire funktioner:
_Kortvejlederen
_Gennemløberen
_Korrekturlæseren
_Kort- og trykkontrollanten

Redaktionelt
Søren Kjær, Sydkredsen
51 år, HF-lærer i dansk og engelsk på VUC i
Haderslev. Jeg startede med o-løb i 1982 i
OK-HTF og var aktiv et par år inden jeg
sprang med på triatlonvognen. Jeg var meget
aktiv i forbundsarbejdet siden triathlonforbundets start i 1984. Jeg var især med i
arbejdet omkring det tekniske, og jeg var
også international official. For to år siden
vendte jeg tilbage til rødderne og tog o-sporten op på ny, og jeg oplever fascinationen af
løbene og skoven på en frisk. I dag kan hovedet bedre følge med benene, må jeg sige.
Indtil videre savner jeg et netværk i sydkredsen, og selv om jeg nok skal lave opsøgende
arbejde efter bedste formåen, bliver jeg
meget afhængig af at klubber og løbere fodrer mig med oplysninger om de spændende
ting der er i gære. Så kom frit frem.

Lars Rask Vendelbjerg, redaktør

Søren Bak, Nordkredsen

51 år, redaktør ved De Bergske Blade,
Holstebro. O-aktiv siden 1969. Formand for
orienteringsafdelingen og arrangementsudvalget i Holstebro OK. Aktiv stævneleder, bl.a.
årligt siden 1981 for motionsløbet
Storåløbet i Holstebro. Har bl.a. været stævneleder ved DM 2000 og Påskeløbene 2002.
Skovkarl. Var ca. 1977 til 1984 redaktør for
O-posten.

43 år, o-løber siden 1981, de første år i OK
Pan og Skive AMOK, siden 1987 i Aalborg OK.
Tidligere lokalredaktør såmænd fra 1983,
redaktør af O-posten 1984-87 og igen 198890. Afløste i 1984 såmænd en journalist fra
Holstebro ved navn Lars Vendelbjerg på
posten.
Formand for Aalborg OK 1995-1999 - hvor
klubben arrangerede såvel NOC som
Påskeløb, begge dele i samarbejde med St.
Binderup OK.
Sekretær i Nordkredsens bestyrelse.
Aldrig nået nogen nævneværdige resultater
ved større mesterskaber.
Arbejder som journalist på NORDJYSKE i
Aalborg.

Præsentation
af O-Postens
nye redaktion
Henriette Hansen, Østkredsen.
O-karriere: Min o-karriere startede tilbage i
1984 i en gymnastiksal i Næstved. Senere
hen også i skoven.
Gennem alle år har jeg været medlem af
Herlufsholm Orienteringsklub og løbet for
samme klub næsten alle år, dog med en
afstikker i nogle år, i Ballerup OK.
Løbsresultaterne er, som de fleste vil kunne
nikke genkendende til, svingende fra kanonløb uden bom, til jumbotider grundet mange
bom.Jeg har taget aktiv del i Børne- og ungdomsarbejdet i Herlufsholm og været formand
for dette udvalg i klubben gennem 3-4 år.
På kredsplan, har jeg siddet i Østkredsens
Ungdomsudvalg i 6 år, hvoraf de 3 var som
formand for udvalget. I samme periode deltog jeg i kredsbestyrelsesmøder, klubledermøder og repræsentantskabsmøder, både på
kreds- og landsplan.

På landsplan har jeg deltaget i Børne- og
ungeUdvalgets møder, som Østkredsrepræsentant i tre år, men er i år tiltrådt som næstformand.
Arbejdskarriere: Jeg er uddannet folkeskolelærer fra Vordingborg Statsseminarium i
1998 og har siden arbejdet på en folkeskole i
Ringsted. Dér startede jeg op med 16 livlige
unger i 1. Klasse. De går nu i 6. Klasse, stadig
livlige, men også enormt søde og videbegærlige. Jeg underviser i dansk, idræt, hjemkundskab og specialundervisning.
Privatliv og interesser: jeg er 28 år gammel.
Som privatperson er jeg fri som fuglen –
ingen mand og ingen børn.
Jeg bruger en del tid på venner og familie.
Jeg deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet i
ejerforeningen, hvor jeg bor.
Den resterende tid bruges på læsning af
romaner og mange kreative ting; jeg maler,
tegner, skriver kalligrafi-skrift, og har været
med til at lave revy.
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DM Stafet 2003
D 13-16 (9)
FIF Hillerød
Anita S. Sørensen
Lærke L. Jensen
Marie B. Andersen

104:46
34:23
35:15
35:08

2 Århus 1900
Nanna D. Abrahamsen
Nikoline G. Svenningsen
Marie Dybdal Abrahamsen

105:29
33:37
36:53
34:59

3 206 Farum OK
Lisa V. Jørgensen
Mette Kristensen
Line Sønderlund

108:21
46:22
33:38
28:21

D 17-20 (7)1
Gry Johansen
Mette Hjerrild
Ane Linde

129:18
42:14
47:32
39:32

215 OK Pan

2 Farum OK 1
Ida V. Jørgensen
Susanne V. Jørgensen
Signe Søes

132:39
44:29
50:38
37:32

3 Horsens OK 2
Henriette Baun
Karina Boen Knudsen
Sarah Naomi Thomsen

133:23
47:43
43:16
42:24

D 21 (14)
1 Hillerød 1
Dorte Dahl
Rikke Nygaard
Anne Konring Olesen

118:31
45:05
35:38
37:48

2 OK Øst 1
Dorthe Skovlyst
Taru Ik‰heimonen
Helene Hausner

120:17
43:52
34:28
41:57

3 109
Farum OK 1
Marianne Husen
Irina Kupriayanova
Elena Zabrodska
4 114
OK Pan 1
Rie B. Christensen
Signe Faber

123:51
45:48
35:18
42:45

134:54
45:38
38:27

D 35 (17)
1 246 Kolding OK 1
Susanne Højholt
Anette Lund
Gitte Møller

143:36
49:37
49:03
44:56

2 232 OK Sorø
Eva Smedegaard
Mette Filskov
Søs Munch Hansen

143:51
49:30
51:12
43:09

3 236
Silkeborg OK 1
Lesia Sørensen
Inga Jager
Dorthe Hansen
D 45 (6)
1 Odense OK
Ayoe Berg
Jane Hansen
Inge Jensen
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144:23
44:09
54:12
46:02

108:53
34:33
40:58
33:22

2 Helsingør OK
Annegrete Birk Jacobsen
Mette Hansen
Lene Jensen

128:26
47:41
48:21
32:24

3 FåborgOK
Lis Knudsen
Lotte Hjort
Dorte Arvidsen

135:31
48:00
47:05
40:26

D min. 150 (21)
1 268OK Øst 1
Kirsten Brunstedt
Janet Bentzen
Ellis Byrgiel Sommer

Åben (21)
1 TRRI
Johan MacLassen
Preben L. Andersen
Jes Mose Jensen

119:46
59:48
30:36
29:22

2 Esbjerg
Ole Grevang
Anne-Louise Gadsbølle
Ole Gadsbølle

107:59
41:47
34:32
31:40

3 Odense OK 2
Ole Amos
Alexander Sjøberg
Jette Post

2 OK 73
Marianne Lykking
Anne Mette Oddsen
Else Gudme

115:15
36:58
40:32
37:45

H 13-16 (7)
1 FIF Hillerød
Andreas Olesen
Ertmann
Anders Konring Olesen

74:46
26:19
26:23
22:04

3 Horsens OK
Ellen Nielsen
Trille Ditlevsen
Elin Holm Jensen

116:50
37:05
39:42
40:03

2 Odense OK
Jesper Stamp
Johan Berg
Harald Hermanrud

79:13
25:09
29:22
24:42

3 Mariager OK /
St. Binderup OK
Lennart Rebstorf
Christian H. Hansen
Rico H. Mogensen

82:41
24:37
32:25
25:39

D/H -12 (16)
1 OK Øst 1
Marius Thrane ÿdum
Helena Gade Jensen
Anne Nørskov

64:14
20:34
22:49
20:51

2 AllePISK 1
Andreas Bergmann
Henrik Bendt
Kristian Rasmussen

65:15
26:49
20:28
17:58

3 Horsens OK
Rasmus Søgaard
Camilla Søgaard
Hjalte Sebastian Thomsen

67:22
20:46
26:08
20:28

D/H 13-14 (14)
1 Silkeborg OK
Asblørn Mathiassen
Niels Nykrog
Søren Bobach

77:02
23:16
31:36
22:10

2 FIF Hillerød 1
Rasmus Folino Nielsen
Signe Klinting
Christopher Wiberg

82:09
23:20
28:36
30:13

3 OK Roskilde
Michael Kreiberg
Kim Baunehøj Pedersen
Michael Andersen

82:57
30:38
26:30
25:49

D/H max. 43 (17)
1 Herning OK 1
Kristian Vad
Christian Mørup
Rune Hjort Nielsen

77:03
26:31
22:28
28:04

2 Farum OK 1
Jens Hulgaard
Jacob Rosenberg
Ulrik Rosenberg

77:50
26:11
23:05
28:34

3 Aalborg OK 1
Rolf R. Wognsen
Kristoffer Sloth
Sigurd Jørgensen

84:17
27:35
31:54
24:48

3 OK øst 1
Claus Carlsen
Rasmus ÿdum
Bjarne Topp

175:03
67:02
53:53
54:08

120:08
59:39
31:15
29:14

H 40 (19)
1 Farum OK 1
Tore Hulgaard
Helge Lang Pedersen
Pablo Jensen

147:19
52:09
47:20
47:50

162:54
60:20
48:27
54:07

2 Aalborg OK 1
Jørgen Bruun
Walter Rahbek
Jan Møller

149:38
48:58
54:35
46:05

3 FIF Hillerød 1
Preben Sloth
Carsten Stenberg
John Søndergård

150:19
51:12
49:47
49:20

H 45 (23)
1 Helsingør OK
Torben Seir Hansen
Svend Erik Mathisen
Rolf Lund

142:30
49:12
50:17
43:01

2 FIF Hillerød 1
Søren Larsen
Lars Sørensen
Lars Konradsen

157:53
53:10
52:32
52:11

3 Herning OK 1
Mogens Hald
Jens Jørgen Jensen
Ole Andersen

161:41
52:21
54:09
55:11

H 50 (21)
1 Viborg OK
Jørgen Jørgensen
Keld Gade
Michael Dickenson

146:26
52:07
47:45
46:34

2 Odense OK
Gerhardt Jensen
Niels Rabølle
Tom Andersen

166:37
67:36
56:28
42:33

3 Randers OK
Finn Søndergård
Carl Malling
Ronnie Mac Grail

169:48
67:24
51:52
50:32

H 55 (24)
1 OK H.T.F.
Jørn F. Andersen
Hans Nielsen
Finn Jørgensen

112:52
42:06
35:31
35:15

2 OK Roskilde
Ole Svendsen
John Tripax
Janne Brunstedt

113:22
41:27
36:20
35:35

3 OK Gorm
Karl Kristian Terkelsen
Bent Nielsen
Jørn Thomsen

114:42
35:42
41:12
37:48

H 60 (14)
1 Odense OK 1
Gunner Aaskov
Karsten Mogensen
H.V. Jensen

118:08
38:16
43:41
36:11

H 17-20 (12)
1 Farum OK
Ole R. Andersen
Mikkel Mørch
Rasmus Søes

156:23
52:45
54:41
48:57

2 FIF Hillerød 1
Rasmus Djurhuus
Sigge L. Jensen
Kasper Andersen

169:17
54:14
60:31
54:32

3 173
Mariager OK /
St. Binderup OK 1
Christian P. MacLassen
Lasse Korsbæk
Palle Korsbæk

182:09
60:10
66:28
55:31

H 21 (28)
1 OK Pan 1
Martin Hansen
Renè Rokkjær
Morten Fenger-Grøn

143:13
57:24
31:32
54:17

2 Fåborg OK 1
Mikkel Lund
Christian Nielsen
Henrik Jørgensen

146:53
57:01
33:23
56:29

3 Pan 2
Claus Bloch
Christian Christenen
Jens Knud Maarup

148:01
57:07
34:35
56:19

H 35 (11)
1 Kolding OK 1
Jesper Fenger-Grøn
Søren Maarup
Flemming Jørgensen

163:40
53:40
59:56
50:04

2 Tisvilde Hegn OK
Henrik Albahn Hansen
Tim Falck Weber
Jan Eg Pedersen

170:44
57:36
58:34
54:34

DM Klassisk 2003
2 603 OK 73
Knud Lykking
Gunner Jørgensen
Tom Petersen

118:40
33:12
43:48
41:40

3 Helsingør OK
Flemming Marcussen
Flemming Larsen
John MienÈ

119:54
36:26
44:12
39:16

H 65 (11)
1 Odense OK 1
Torsten Boe Larsen
Jørgen Arnsted
Preben Christiansen

116:36
41:47
43:13
31:36

2 Helsingør OK 1
Palle Breuning
Jørgen Jensen
Peter Larsen

120:51
42:25
38:35
39:51

3 Ballerup OK
Govert Heede
Mogens Køhler
Gunnar Tamberg

122:03
41:57
42:30
37:36

D 11-12 (30) 3.025 km 7 C
1 Ida Bobach Silkeborg OK
18:42
2 Emma Klingenberg Fåborg OK
19:42
3 Ida G. Najbjerg OK Gorm
20:37
D 13-14 (25) 4.150 km 10 C
1 Signe Klinting FIF Hillerød
30:14
2 Camilla Bergmann Allerød OK 30:59
3 Lærke Sørensen OK Roskilde
32:07
D 15-16 (21) 4.475 km 13 C
1 Line Søderlund Farum OK
43:51
2 Mette Hjerrild Pan
45:21
3 Maja Alm OK H.T.F.
45:22
D 17-18 (14) 6.175 km 16 C
1 Ane Linde OK Pan
55:04
2 Sofie Sørensen OK Roskilde 1:01:48
3 Maja Bramming Odense OK 1:06:40
D 19-20 (12) 7.100 km 19 C
1 Signe Søes Farum OK
56:52
2 Gry Johannsen OK Pan
1:00:57
3 Karina B. Knudsen Horsens OK
1:02:33
D 21 (35) 9.475 km 25 C
1 Anne K. Olesen FIF Hillerød
1:14:31
2 Helene Hausner OK st
1 :16:27
3 Olena Zabrodska Farum OK 1:19:42
D 35 (22) 6.000 km 16 C
1 Helle M. Wildfang Farum OK 56:17
2 Anette Lund Kolding OK
59:22
3 Gitte Møller Kolding OK
1:00:42
D 40 (38) 5.150 km 14 C
1 Lucia Aagaard Herning OK
2 Dorthe Hansen Silkeborg OK
3 Søs Munch Hansen OK Sorø
D
45 (36) 4.400 km 12 C
1 Inge Jensen Odense OK
2 Lene Jensen Helsingør OK
3 Jane Hansen Odense OK

48:35
48:45
49:01

46:07
50:53
55:32

D 50 (34) 4.025 km 11 C
1 Janet Bentzen OK Ø
42:29
2 Betty Folino FIF Hillerød
48:38
3 Elizabeth Borchorst Mariager OK
49:33
D 55 (28) 3.825 km 11 C
1 Vibeke Bøgevig Søllerød OK
2 Asta Terkelsen OK Gorm
3 Inge Jørgensen OK Roskilde

39:48
41:36
42:33

D 60 (18) 3.375 km 11 C
1 Ellis Byrgiel Sommer OK Øst
38:47
2 Inger Knudsen Herning OK
42:08
3 Marie Krogsgaard Helsingør OK
50:39
D 65 (7)
2.775 km 9 C
1 Inge Madsen OK 73
39:18
2 Ester Staffe O.C. Slagelse
42:33
3 6605 Vivi Arildsen OK Vendelboerne
46:25
D 70 (4)
2.500 km 8 C
1 Rita Jacobsen Kolding OK
2 Doris Blok OK Snab
3 Grethe Tetens Søllerød OK

32:17
46:51
1:09:24

Åben 1 (9) 9.725 km 25 C
1 Martin Andersen Ballerup OK
1:26:50
2
Henrik Andersen Århus 1900
Orientering
1:28:52
3 Lars Munktved Ballerup OK
1:39:09
H 11-12 (40) 3.425 km 8 C
1 Andreas Bergmann Allerød OK
21:58
2 Christian V. Grønberg
OK Roskilde
23:47
3 Marius Thrane Ødum OK Øst
24:30
H 13-14 (52) 4.450 km 12 C
1 Søren Bobach Silkeborg
25:41
2R asmus Kragh Skive Amok
28:03
3 Asbørn Mathiasen Silkeborg OK
29:41
H 15-16 (30) 6.250 km 16 C
1 Christian Bobach Silkeborg OK
42:27
2 Anders K. Olesen FIF Hillerød 44:22
3 Rico H. Mogensen St. Binderup OK
46:46
H 17-18 (27) 9.625 km 25 C
1 Rasmus Djurhuus FIF Hillerød
1:04:46
2 Tue Lassen Fåborg OK
1:08:51
3 Jeppe Borch Silkeborg OK
1:09:24
H 19-20 (21) 11.750 km 31 C
1 Rasmus Søes Farum OK
1:20:42
2 Ole R. Andersen Farum OK
1:21:41
3 Christian Christensen OK Pan
1:23:20
Yevhen Kandybey Farum OK 1:22:01
H 21 (62) 15.750 km 36 C
1 René Rokkjær OK Pan
1:38:56
2 Morten Fenger-Grøn OK Pan
1:39:06
3 Allan Mogensen Farum OK
1:40:04
H 35 (29) 10.175 km 25 C
1 Henrik Markvardsen OK Pan
1:13:12
2 Jan Eg Pedersen Tisvilde Hegn OK
1:16:31
3 Rasmus Ødum OK Øst
1:16:39
H 40 (71) 8.200 km 22 C
1 John Søndergård FIF Hillerød
2 Jan Møller Aalborg OK
3 Bjarne Topp OK Øst
H 45 (76) 7.775 km 23 C
1 Rolf Lund Helsingør OK
2 Erik Bobach Silkeborg OK
3 Lars Konradsen FIF Hillerød

58:43
59:45
1:01:09
55:09
59:02
59:35

H 50 (77) 6.325 km 18 C
1 Tom Andersen Odense OK
2 Gunnar Grue-Sørensen
Tisvilde Hegn OK
3 Keld Gade Viborg OK

53:41
54:55
55:31

H 55 (86) 6.150 km 15 C
1 Janne Brunstedt OK Roskilde
50:35
2 Karl Kristian Terkelsen OK Gorm
55:12
3 Finn Jørgensen OK H.T.F.
55:42

H 60 (61) 5.625 km 17 C
1 Arne Grøndahl Søllerød OK
2 Ole Svendsen OK Roskilde
3 Jørn Thomsen OK Gorm

52:00
57:16
57:24

H 65 (36) 4.925 km 15 C
1 Egon Neregaard Tisvilde Hegn OK
49:30
2 Kai Ø. Laursen Aalborg OK
51:57
3 Preben Christiansen Odense OK
53:03
H 70 (20) 3.700 km 9 C
1 Kurt Dose Køge OK
39:41
2 Peter Arildsen OK Vendelboerne
39:47
3 Jakob Ravn Horsens OK
40:11
H 75 (9)
2.225 km 7 C
1 Hans Sloth FIF Hillerød
41:28
2 Rasmus Lykkegård Silkeborg OK
42:07
Poul Erik Birk Jakobsen,Tisvilde Hegn
47:45
H 80 (5)
2.100 km 8 C
1 Thorkil Hansen OK 73
45:08
2 Finn Møgelvang Helsingør OK
48:28
3 Knud Høyer Helsingør OK
55:57

9 år med MTB-O
Morten Pedersen, Karup OK,
kan berette at MTB-orientering har ni år på bagen i det
jyske.
Jeg har netop læst artiklen
"Dan-markspremiere for
MTB-O i Grib Skov"
i O-Posten nr. 4, sep. 2003.
Som orienteringsløber og
licensrytter(landevej) kan det
kun glæde mig hvis DOF tager
ideen MTB-O til sig.
Jeg er dog noget forundret
over den fornemme overskrift
"Danmarkspremiere". I vinteren 1994/1995 deltog jeg i en
afdeling af en MTB-O cup
serie i Hobro. Serien var (som
jeg erindrer det) arrangeret af
Danmarks Cykel Unions nordjyske motionsområde. Ved
løbet deltog orienteringsløbere fra Karup OK, og disse tog
ideen med sig hjem; Karup OK
har lige siden dengang for nu
9 år siden, afholdt MTB-O
hvert eneste år. 2003 bliver
ingen undtagelse, idet løbet i
år "kører" af stablen den 9.
november.
Det er ganske givet et fint
arrangement der er refereret
til i O-Posten, og det fortjener
ros for at promovere en overset niche i O-sporten. Men at
kalde det "Danmarks-premiere" - mener jeg,-er en
sandhed med modifikationer.
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Fra fejlskud til pletskud

Fri kopiering af kort
Odense Orienteringsklub har frigivet 2
kort til fri kopiering for spejdere og skoler, oplyser Jørgen L. Petersen, sekretær i
klubben.
Kortene er henholdsvis Hunderupskoven
og Åløkkeskoven. Der er faste poster i
begge skove.
Odense Orienteringsklub ønsker med
dette initiativ, at styrke interessen for
orienteringsløb i Odense.
Kortene må kun bruges til træningsarrangementer, hvor der ikke opkræves
betaling. Anden brug af kortet kræver,
at kortet købes hos Odense
Orienterings-klub: kortsalg@odenseok.dk .
Odense Orienteringsklub er villige til at
hjælpe spejdere og skoler med at arrangere orienteringsløb, hvor der kun betales for eventuelle omkostninger.
Kortene kan downloades fra Odense
Orienteringsklubs
hjemmeside
www.odense-ok.dk . Der ydes ingen
support på de downloadede filer.
OO’s formand Lars Jeppesen, forklarer
om initiativet.
- For det første bliver der kopieret i stor
stil. Det kan vi ikke styre eller forhindre.
For det andet løber de på måske 10 år
gamle kopierede kort og tænker ikke på
at de bliver revideret hvert år, så vi
synes det er utilfredsstillende at de bryder vores regler og viser sporten på en
dårlig måde.
- Vi håber at nu printer de gode kort ud
i en god kvalitet. Og i forvejen tjente vi
ikke noget på det til sidst. For de kopierede alligevel
34

Erik Bülow-Olsen 0-63 i
Vordingborg står for
månedens pletskud/fejlskud

O-oplevelser i Spanien
Spanske Sun-O, arrangør af orienteringsoplevelser og træningslejre i Spanien, har
fået en dansk repræsentant. Det er Johan
Fegar fra Tisvilde Hegn OK, som via sine
kontakter fra studietid i Spanien har fået
tilbudt og sagt ja til hjælpe Sun-O i
Danmark. Interesserede kan skrive til
johanfegar@sun-o.com eller kigge nærmere på www.Sun-O.com.

Jeg har et par pletskud som egentlig er et par
fejlskud. Jeg har anskaffet mig et digitalkamera og har ikke helt vænnet mig til, at der
er en forsinkelse i, hvornår billedet bliver
taget.
Det første er en episode fra DM stafet. Jeg er
lidt for sent på aftrækkeren og får ikke selve
skiftet som planlagt, men i stedet viser
ansigtudtrykket alt om hvorledes Niels
Henrik Holscher fra O-63 har klaret sig og
jeg får også stemningen i skiftezonen med.
Det andet billede er jo teknisk elendigt men
kommer herved til at vise fart og dramatik og
det bliver herved et andet billede end de
sædvanlige superskarpe. Billedet er af Ole
Andersen, Farum som klipper sidste post til
DM for klubhold. Læg mærke til billedet er
taget i det øjeblik, brikken er nede i postenheden. Ole vandt for øvrigt bane 1.

Glemt ved DM
På DM’s hjemmeside (OK Pan) hjemmeside er der en oversigt over mange
glemte ting fra årets DM og kllubben
kan også kontaktes på tlf. 86277300
eller mail bent@o

Indbydelser
26. oktober 2003
Varde Sdr. Plantage.
D, KM-lang
Arrangør: OK West
Mødested og afstande:
FDF hytten, afm.
Søndermarksvej, Varde Syd,
P-SP: 100 m., SP-start: 800 m.
Omklædning,bad:
Alslev Skole, 4 km fra SC
Kort, målestok: Varde Sdr.
Plantage 1:10.000,1999
Baner: se web
Tilmelding:20.10.
Eftertilmelding: 24.10 kl. 18.
Startafgift: se web.
EKT: Emit

1. november 2003
Ravnholt, D
Arrangør: Allerød OK
Mødested og afstande:
Ravnholtskolen. Søparken,
Allerød. P-SC: 500 m, SC-S:
max. 700 m
Omklædning,bad:
Ravnholtskolen
Kort, målestok: Ravnholt Skov
1:10.000
Baner: se web
Børnebaner: start 10.30-13
Børneparkering:
ved forhåndstilmelding
Tilmelding: O-service
Startafgift:-16: 25- kr.
Øvrige: 50,- kr.
EKT: SI
Første start: kl. 11
Evt. bemærkninger:
Reserver evt. starttid

2. november 2003

9. november 2003

Poulstrup Sø, D, KM dag
Arrangør: Aalborg OK og
Nordjysk O-udvalg
Mødested og afstande:
Afm. Visse-Nøvling ad
Gultentorpvej. P-SP. max 500
m., SP-S: max 500 m.
Omklædning,bad: nej
Kort, målestok: Poulstrup Sø
1:10.000, 2003
Baner: se web
Børnebaner: nej
Børneparkering: nej
Tilmelding: 27. oktober
Startafgift: -20: 35,- kr.,
øvrige: 45,- kr.
EKT: Emit
Første start: Kl. 10

Hareskovene, D, Jættemilen
Arrangør: OK-73 Gladsaxe
Første start: Kl. 09.40
Mødested: Store Parkeringsplads
v/Rostadion - Bagsværd SØ
Kort: Hareskovene (Lille - og
Store Hareskov, Jonstrup Vang,
Aldershvile) mellem Bagsværd og
Værløse. 1:10.000/ 1.15.000, ækv.
2,5 m, Rev. 2003
Baner: Lange, aldersinddelte
Ekt: Sportldent. Brikker leveres af
arrangør.
Startafgift: D/H -- 20:60 kr. D/H
21-: 85 kr. Åbne baner: 85 kr.
Børnebaner: ingen
Børneparkering: ingen
Omklæd. og bad:
Bagsværd Skole
Klubvis tilmelding senest den
21. oktober via O-service.
Internet
www.orientering.dk/ok-73/

8. november 2003
Hou Skov, Blom Stafet
Arrangør: Mariager OK
Mødested og afstande:
Afm. Mariager – Assens. P-SP:
max 500 m
Omklædning, bad: nej
Kort, målestok:Hou, 1:10.000,
2003
Baner: A, svær, 3 x 2,5 km, B,
svær, 3 x 1,6 km, C, svær, 3 x 1,6
km, D, ms, 3 x 1,6 km, E, let, 3
km (ikke stafet)
Tilmelding: 01.11
Startafgift:180,- kr. pr. hold,
enkelte: 65,- kr., let bane:45,- kr.
EKT: Emit
Første start: kl. 13.00

9. november 2003
MTB-O. Mountainbike
Orientering
Arrangør: Karup OK
Mødested og afstande: Karup
OKs klubhus, Ulvedalsvej 46
Omklædning, bad: klubhuset
Kort, målestok: Havredal m.v.
1:25.000, 1:10.000, 1:7500
Baner: Mangepostløb m. maxtid
2 timer.
Tilmelding: 7. november kl. 22.
Eftertilmelding: 9. november
kl. 10 mod db. Gebyr.
Startafgift:-15: 10,- kr.
Øvrige: 20,- kr.
EKT: Emit

Første start: kl. 11.00
Evt. bemærkninger:
Varm suppe efter løbet.
Flotte præmier.

15. november 2003
MTB-O. Mountainbike
Orientering i Store Dyrehave
og Tokkekøb Hegn
Arrangør: MTB-O udvalget
under DOF
Første start: Kl. 11.00
Mødested: Frederiksborg
Byskole, Carlsbergvej, Hillerød.
Parkering: Ved Teglgårdssøen
Kort: 1:20.000 over Store
Dyrehave og Tokkekøb Hegn
Baner: D-20: 15 km, D21: 20km,
D21K: 15km, D35: 15km, D50:
15km, H-20: 20 km, H21: 30km,
H21K: 20 km,H35: 20km, H50:
20km samt introduktionsbane på
10 km, hvor alle kan deltage.
Ekt: Sportident. Nummer på evt.
egen brik oplyses ved tilmelding
Startafgift: 140 kr.,
introduktionsbane: 90 kr.
Leje af brik: 10 kr.
Tilmelding: Senest 5. november
2003 via www.mtb-o.dk
Eftertilmelding: Senest 10.
november 2003 +50 kr.
Bad: Frederiksborg Byskole fra
kl. 12.00
Forplejning: På alle baner
bestående af væske, energibar,
frugt m.v.
Udstyr: Cykelhjelm af hårdt
materiale er obligatorisk
Reglement:
IOF's reglement for MTB-O
Internet: www.mtb-o.dk

DOF’s løbskalender
Dato
18/10 2003
19/10 2003
25/10 2003
26/10 2003
26/10 2003
26/10 2003
26/10 2003
1/11 2003
2/11 2003
8/11 2003
9/11 2003
9/11 2003
15/11 2003

Kat.
D
B
D

29/11 2003
13/12 2003
26/12 2003

D

D
D
D
D
D
D

D

Skov
Boserup
Grib Skov Vest
Almindingen Øst
Holbæk og omegn
Paradisbakkerne
Rold Øster/Vælderskov
Varde Sdr. Ø/V
Ravnsholt
Poulstrup Sø
Hou skov
St.& Ll.Hareskov
Havredal Pl. m.m.
St. Dyrehave /
Tokkekøb Hegn
Gadevang
Geel Skov
Guldager

Kreds
ØK
ØK
ØK
ØK
ØK
NK
SK
ØK
NK
NK
ØK
NK
ØK

Klub
Roskilde OK
Herlufsholm OK X
Rønne OK
Holbæk OK
Rønne OK
St. Binderup OK
OK West
Allerød OK
Aalborg OK
Mariager OK/Trim
OK 73
Karup OK
MTB-O Udvalget

Tilmelding

ØK
ØK
SK

OK Øst
Lyngby OK
OK Esbjerg

21/11
05/12

16/10
01/11
27/10
01/11
21/10
07/11
05/11

Höst-open
Langdistanceløb
Höst-open
NJM dag
KM lang/Put-n-run
KM
NOU klub-dag
Blom-stafet
Jættemilen
MTB-O
MTB-O
Vinter Cup
Vinter Cup
Nisseløb
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