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Tved Plantage, dec. 2016

Så er vi i gang! Det første
vinterløb er vel overstået og
de første mærkesedler til Påskeløbet er sat op i Tved
plantage.
På
generalforsamlingen
i
2010 blev det besluttet, at
Nordvest OK gerne ville holde Påskeløb i 2017 sammen
med Mariagerfjord OK. Det
varede jo mange år, så det
skulle nok gå! Vi er alle blevet 7 år ældre, og klubben
har ikke fået væsentlig flere
medlemmer. Der har været
tidspunkter, hvor jeg tænkte,
om vi kunne magte det. Nu
har vi 3 måneder til Påskeløbet 2017 finder sted. Det har
været rigtig dejligt, at der er
fundet funktionsledere og
hjælpere til alle de funktio-

ner, som Nordvest OK har
fået ansvar for. Skulle der
være nogen, der gerne vil
hjælpe og endnu ikke er blevet spurgt, må de meget
gerne kontakte Lone M. Jensen.
Korttegnere fra Mariagerfjord
OK, Skive AMOK og Henning
Olesen fra Nordvest OK har
brugt mange timer i Tvorup
og Tved og ved computeren.
Banelæggerne er ved at have
styr på de 32 baner, der tilbydes. De forskellige funktionsledere arbejder med deres funktioner. Jeg er nu
overbevist om, at det bliver
et super Påskeløb i Thy.
Selvom det bliver et travlt
forår med forberedelser til
Påskeløbet, så skal der helst
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blive tid til også at deltage i
nogle af de mange spændende åbne løb.
Nordjysk 2-dages er altid et
rigtig godt stævne og i år er
det tæt på – i Blokhus og
fortræning om fredagen endnu tættere på – i Kollerup.
Spændende om det bliver
frost og sne eller lidt forår i
luften. Hvordan mon posterne egentlig kommer i jorden
i frostvejr?
Ugen efter Påskeløbet, den
22. april, er der DM sprint i
Støvring, og jeg har sat
kryds i kalenderen. Det var
en god oplevelse at deltage i
DM sprinten i Haderslev sidste år. Der er en særlig
stemning over et DM-løb.
For de seje er der dagen efter DM Ultralang i Rold Vælderskov. Hvis man synes, at
sprint er sjovt, er der mange
muligheder nemlig den 13.14. maj Fynsk Springcup i
Nyborg og Odense og den
10.-11. juni sprintløb i Skive,
Jysk-Fynsk Mesterskab i Viborg, Kjellerup og Sprintstafet i Horsens.

ringsklub.
I maj er der også NJ-lang og
NJ-Stafet. Mon vi i år kan
lave lige så mange hold som
sidste år?
Der er sikkert mange, der
allerede nu er i gang med at
planlægge
sommerferien.
Måske skal I med til Skawdysten den 7.-9. juli i Skagen
by og Bunken Klitplantage og
MTB-O i Højengran.
Der bliver også i år mulighed
for at bo i telt på skolens
sportsplads. Vi plejer at have
det rigtig hyggeligt der på
toppen af Danmark, og der
er næsten altid godt vejr!
Godt nytår til alle klubbens
medlemmer og deres familier
og på gensyn i skoven.

Jane

I maj måned arrangerer Silkeborg OK divisionsmatch i
Sletten/Sønderskov. Sæt et
stort kryds i kalenderen. Da
skal vi helst af sted så mange som muligt. Vi må kunne
slå nogle af de andre klubber
i 3. division: OK Vendelboerne, Randers/Djurs OK, KaSki
OK eller Vestjysk OrienteOpfanget

Indkaldelse
til
Påskeløb
Mols Bjerge
Generalforsamling.
Der indkaldes til generalforsamling i Nordvest OK
Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 19.00
i Sjørring Kultur- og Fritidscenter
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent.
Formandens beretning - herunder beretning fra udvalgene.
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Gennemgang af budget for år 2017.
Fastlæggelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand (i ulige år).
Valg af bestyrelse.
Valg af suppleanter.
Valg af 2 revisorer.
Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling
og eventuel vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen afholdes.
Efter generalforsamlingen er der kaffe/the med brød.
På bestyrelsens vegne
Jane Thode Jensen
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Nordvest orienteringsklub på
weekend ved Førby sø.

Midt i Nationalpark Thy ligger
Førby Sø. Den store spejderhytte ved søens østlige bred
er et superfint sted for klubbens årlige weekendtur, lige i
hjertet af nationalparken.
Med badevejr og sommeragtige temperaturer i slutningen af september var rammerne klar til en succesfuld
weekend.
Vil det aldrig blive mørkt,
tænkte Signe sikkert, da hele
klubben forventningsfulde var
klar til aftenens udfordringer.
Med et par indendørs sko i
hænderne tog Kristian Edsen
os ud i området omkring hytten. Langs hegn og gennem
indhegninger var vi vidner til
en fantastisk solnedgang og
– overraskende – var vi pludselig tilbage ved en totalt

mørklagt hytte. Her tog Signe, Jens og
Else imod og vi
Af Helge Søgaard
var klar til natløb. Indendørs.
Omkring 15 poster skulle findes i indendørs hyttesprint,
på kryds og tværs og op og
ned i hytten. To gennemløb
havde vi med emitbrik og det
hele. Pandelampen blev din
bedste ven på det løb.
Spændende og utraditionelt
sprint for de fleste og en appetitvækker til aftenens pølse
- og ostebord, som var arrangeret af Annette og Bjarne.
Lørdag morgen dukkede Else
og Jens op allerede ved ottetiden og de havde morgenbrød med. Den gode stemning ville ingen ende tage,
men ved ti-tiden var vi klar
til dagens første udfordring i
Stenbjerg plantage.
Opfanget

Først fik vi en halv time med
tips og tricks til at finde vej i
klitterne. Først et par opgaver på skærm, og så skulle vi
finde vores helt egne stikord
til sikker vejvalg i ethvert
område, men med ekstra fokus på løb i klitter.

hvert et lille opfang på turen,
og de fleste nåede tre sløjfer

Flis pladsen i Stenbjerg plantage, fem minutters kørsel
fra hytten, har været gennem tiden været udgangspunkt for mange orienteringsløb, men i dag var den
kun parkeringsplads, for formiddagens aktivitet var klitløb. To kilometer stik vest
gennem plantagen og det
flade ny ryddede område
kom vi til områdets højeste
klit. Her instruerede Signe os
om de fem sløjfer, som kunne løbes ud fra klitten. Her
lærte vi at være glade for
Opfanget

inden hjemturen mod øst til
bilerne.
Mens klubben var i klitterne,
så havde Else anrettet frokost, og det var vi alle vældig
klar til. Ligesom de fleste også var klar til at slappe af en
halv times tid inden næste
udfordring, som var en stafet
med ekstra udfordringer.
Opdelt i hold på tre blev første løber sendt afsted på ruterne som var 1,7-2,4 km. På
kryds og tværs over en hestefold ved hytten og til slut
ud i Førby sø. Mellem løbene
var der ekstreme udfordringer – først balancegang med
vandkrus på snor holdt stol-

pe, så vandballonskydning
med superslangebøsse og
endelig en Wilhelm Tell øvelse, hvor alle skulle have
skudt et æble ned fra hovedet med flødeboller. Og flødeboller klistrer altså ikke så
meget til ansigtet, som man
skulle tro – de preller nærmest af.
Det overdådige kagebord
herefter var som en præmie
til alle. Ikke helt sønderjysk,
men masser af forskellige
kager. Kagerne gav et solidt
fundament for aftenens treretters menu fra slagteren i
Vorupør.
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Som altid er det ikke sådan
at få rejst sig fra bordet, og i
aftenens løb kunne Dagmar
bidrage med en tipskupon
om Nationalparken med 13
fuldsvære spørgsmål. 7 rigtige svar fra Signe og Birthe
var nok til en vinderkupon.
Steffen bidrog med en “pot",
som er sønderjysk for banko.
Signaturbanko, så spillet
havde masser af faglig perspektiv. Esbjerg orienteringsklub har udviklet spillet, som
præsenterer kendte og min-

dre kendte signaturer på orienteringskortet. Bjarne var
den første til at råbe “pot"
med pladen fuld.

I den lune september nat var
der fyldt op i de to shelters
ved hytten, tænk engang, og
der er kun tre måneder til
juleaften.
Søndag var vi klar igen til
weekendens sidste udfordring efter den lækre morgenmad med havregrød,
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kogte æg og hjemmebagte
boller. Instruktionen forud for
formiddagens løb genopfriskede taktikkerne fra gårsdagens løb, og der blev delt
succeser og uheldige strategier fra dagen før.
En kilometer inde i det vanskelige klitområde syd for
Bøgsted rende ved områdets
største klit startede løbet. 16
-17 løbere startede og instruktionen må have givet
resultat, for alle var i mål inden for et kvarter, så der var
ingen betydelige bom.

Søndagsfrokost i det grønne
udenfor hytten afsluttede en
skøn weekend. Mange tak til
Signe og Kristian Edsen for
vellykkede løb, Annette og
Bjarne for overordnet planlægning, Else og Jens for al
mulig assistance og hele
klubben for et gennemført
vellykket arrangement.
Hans
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Anderledes O-løb før årets klubfest.
Det er efterhånden blevet en
tradition, at der før årets
klubfest, arrangeres et lidt
anderledes O-løb og 2016
var ingen undtagelse.
Annette, Leif, Lone og Ole
stod for at tilrettelægge selve
klubfesten, som denne gang
blev afholdt i Aktivitetshuset
”Sundby Fælled” på Mors.
Et rigtig fint sted, hvor der
bl.a. var mulighed for, at de
svedige o-løbere kunne få et
bad inden der blev klædt om
til fest.
O-løbet stod Kristian for.
I blæst og kulde blev løbere
udstyret med et kort, hvor
beskeden var: ”Følg den røde
streg på kortet, klip KUN de
poster du kommer forbi og
IKKE de poster der ikke er på
stregen”.
Det viste sig dog, at dette
kun var tænkt som opvarmning, der VAR ingen poster
og efter ca. 3 km løb endte
alle ved Mette og Kristians
fabrik ”Håndværkervinduet”,
hvor det egentlige O-løb var
lavet.

Det blev et rigtig sjovt og
udfordrende O-løb, hvor vi på
et hjemmelavet kort skulle
finde poster både indenfor og
udenfor fabrikken.

Et sjovt løb, hvor vi, som en
sidegevinst, fik set Mette og
Kristians fabrik.
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Billeder fra fabriks O-løbet.
Kristian sendte løbere afsted,

nogen bommede,

-andre hjalp hinanden.

Nogen mere bedugget
end andre,
-andre mere hjemmevandt end andre.

Nogle af post placeringerne.
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Klubfest med kåring af klubmestrene
Efter O-løbet, ved og i Håndværkervinduets fabriksbygninger, vendte klubbens
medlemmer tilbage til Aktivitetshuset ”Sundby Fælled”.
Her fik alle et velfortjent bad,
kaffe, kage og måske en øl,
inden der blev budt på en
lækker 3 retters menu.
Derefter var det tid at kåre
sæsonens klubmestre.

Der skulle kåres 5 mestre,
alle -på nær Henrik Overgaard, som var forhindret i
at deltage, blev hædret på
aftenen.
Her bliver Mette, Torben og
Hermann lykønsket af Jane,
mens Lone trådte til for, at
ønske Jane tillykke med mesterskabet.
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Aktivitetspokalen
2016

Jane overrakte årets
aktivitetspokal til
Steffen Alm
med ordene:

Steffen var banelægger
til det kombinerede Klitløb og NJ-Lang den 19.
juni i Tvorup Klitplantage. Det var noget af en
udfordring. Steffen havde sagt
ja til at være banelægger til
NJ-Lang og da vi måtte flytte
løbet og manglede en banelægger til Klitløbet tog han
udfordringen op. Det krævede
sin mand, men Steffen gik
med stor energi og entusiasme i gang med banelægningen. Klitløbskortene var fra
1978 og O-kortene fra 2016.
Det var ikke alle steder nemt
at finde den lavning, der nu
måske var blevet til en høj
eller omvendt. Steffen havde
sine egne idéer om, at der ikke skulle løbes ”i tog” og lavede derfor baner med gaflinger.
Det gav udfordringer til løberne, men også lidt til beregningen, da den enkelte havde sin
egen bane! Selvom løbstiderne var meget lange- et rigtigt
Klitløb- blev løbet en succes
med stor ros til banelæggeren.
Det er snart 6 år siden, at
Steffen blev medlem af Nord-

vest OK. Han deltager i mange
åbne løb i hele landet og gør
Nordvest OK kendt eller er
han måske mere kendt som
Majas far!
Steffen er meget hjælpsom og
vil gerne lære fra sig. Han har
lavet spændende løb i klitterne og i bunkerne i Hanstholm.
Han er altid klar til at bære og
sætte klubteltet op, og har
lært os at sætte tunnelteltet
op på den helt rigtige måde.
Han kan næsten ikke undvære
teltet. Selv en dejlig sommerdag på stranden på Læsø
skulle teltet have været oppe
ganske vist som skærm mod
solen, men da sagde vi nej!
Steffen er også begyndt at
trykke kort for klubben: til
Klitløb, Thy til lands, træningsløb..
Det er rigtig fine kort, så også
den aktivitet er klubben glade
for.
Stort TILLYKKE!
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De 10 skarpe.

Denne gang besvaret af
Johann Bladt.
1)Hvorfor
løber
orienteringsløb?

du

Motion, naturoplevelser at
komme steder som man
ellers ikke kommer i skoven.
2)Nævn en ting som er
godt ved klubben?
Det er en billig sport at
komme i gang med.

3)Nævn en ting der er
mindre godt.
Det er svært at komme i
gang hvis ikke man har
kenskab til kort læsning..
4)Din bedste
som O-løber.

oplevelse

Det var et løb som man er
2 om, man sætter hver 2
poster ud og bytter kort.
Opfanget

5)Dine øvrige fritidsinteresser.
Mtb, Adventure race,
gamle film og køretøjer.
6) Dit job.
Oprindelig murer, men nu
lagerarbejder.

7)Nævn en person der har
gjort indtryk på dig.
Det er svært for der er
mange, men inden for oløb er meget imponeret
over at man som over 70
årig stadig springer rundt i
skoven med et kort i hånden. (håber at jeg selv kan
gøre det tid)

8)Hvor og hvordan vil du
helst holde ferie.
Steder hvor der er gode
natur oplevelser. Og ferien
må gerne være lidt aktiv
9) Kom med et godt råd til
klubben.
Gør det nemt for nye at
starte med o-løb.
10)Dit yndlingsområde og
hvorfor?
Nationalpark Thy. Der er
altid noget at se på, naturen er aldrig ens der
ude. Mit favorit sted er
Bøgsted Rende.

Bøgsted Rende, januar 2017
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Klubbens kort sponsorer

Opfanget

Nye medlemmer
Velkommen
Cirkeline Højbak
Johann Bladt
Årets Påskeløb nærmer sig,
og som sikkert alle ved, er
det jo i år Thy der lægger
skove til.
Nordvest OK, i samarbejde
med Mariager Fjord OK, er i

fuld gang med planlægningen.
Du kan se indbydelsen, ved
trykke på Påskeløbets logo
på klubbens hjemmeside
www.nordvestok.dk
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TRÆNINGSPROGRAM

Hjælp træningsudvalget !!!
Hjælp med at gøre træningsprogrammet endnu bedre..… har du/I nogle
specielle ønsker ??? – kunne I eksempelvis tænke jer:
at lave et løb på en bestemt dag
i en bestemt skov
sammen med ??
et bestemt tema
Har I ønsker i den retning, så lad mig
vide, så jeg kan få disse med i efterårsprogrammet.
Send enten en mail
overaard@hotmail.com eller sig det til
mig i skoven, så skal jeg gøre mit bedste.
Antal KM-løb i foråret
Vi går som bekendt et travlt forår i møde, hvor alle klubbens medlemmer yder
en stor indsats ifm. Påskeløbet i midten
af april. Dertil kommer mange arrangementer uden for klubben med flere løb
tæt på – jeg har derfor ’kun’ fundet
plads til to klubmesterskabsløb i foråret, men jeg
kan selvfølgelig
love, at de sidste fire kommer
i 2. halvdel af
sæsonen 
Henrik
Overgaard
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TRÆNINGSPROGRAM

Træningsprogram
Lørdag den 4. marts – kl. 13.00
Træningsløb – Tema: alm. o-løb
Vandet Plantage – afmærkning:
Hjardalvej
Banelægger: Erik Hedegaard &
Leif Hansen
Banelægger-tlf.: 97 92 53 04 /
97 92 09 55
Fredag den 10. marts – start fra
kl. 10.00
Fortræning i Kollerup (kort afstand !)
Arr.: Aalborg OK
Lør - søndag den 11. – 12. marts
Nordjysk 2-dages – Blokhus Klitplantage (begge dage)
Arr.: Aalborg OK
Tilmelding til Jane eller Hermann
Lørdag den 18. marts – kl. 13.00
Træningsløb – Tema: kurver
Legind Bjerge – afmærkning:
Legindvej
Banelægger: Anna & Henning
Jørgensen
Banelægger-tlf.: 97 72 23 28

Lørdag den 25. marts – kl. 13.00
Træningsløb – Tema: kort / lang
orientering
Vilsbøl Plantage – afmærkning:
Klitmøllervej
Banelægger: Else & Jens Roesgaard
Banelægger-tlf.: 97 92 30 07
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TRÆNINGSPROGRAM

Lørdag den 1. april – kl. 14.00
(bemærk tidspunktet)
Træningsløb – Tema: Brand-Sprint
Thisted By – afmærkning/start:
Østre Skole, Kronborgvej
Banelægger: Hans Møller
Banelægger-tlf.: 28 11 48 40
Tirsdag den 11. april – start mellem
kl. 11-15
Fortræning – Påskeløb (Faste poster)
Vilsbøl Plantage – afmærkning:
Klitmøllervej
Banelægger: Nordvest OK
Onsdag den 12. april – start mellem
kl. 11-15
Fortræning - Påskeløb
(Husk EMIT-brikken)
Bøgsted Rende – afmærkning:
På vej 181 nord for Vorupør
(Bøgsted Rende Vej)
Banelægger: Nordvest OK
Tors - lørdag den 13. – 15. april
Påskeløb – Tved / Tvorup / Tvorup
Arr.: Nordvest OK / Mariager OK
Lør – søndag den 22. – 23. april
DM Sprint / DM Ultralang
Støvring By / Rold Vælderskov
Arr.: Rold Skov OK
Tilmelding til Jane eller Hermann
Lørdag den 29. april – kl. 13.00
Træningsløb – Tema: Find vej i… / alm.
o-løb på de faste poster
Vilsbøl Plantage – afmærkning:
Klitmøllervej
Banelægger: Hermann Jensen
Banelægger-tlf.: 97 92 39 86
Opfanget

TRÆNINGSPROGRAM

Søndag den 7. maj
Divisionsmatch (alle skal med !!)
Sletten / Sønderskoven
Arr.: Silkeborg OK
Tilmelding til Jane eller Hermann
Fredag den 12. maj (St. Bededag)
NJ-Lang – Tornby Klitplantage
Arr.: Vendelboerne OK
Tilmelding til Jane eller Hermann
Lørdag den 20. maj – kl. 13.00
1. afd. af klubmesterskabet
Bøgsted Rende - afmærkning:
Kystvejen
Banelægger: Annette Møller & Bjarne
Krogh
Tilmelding senest onsdagen før på
tlf.: 51 30 93 57/ email:
bkrogh@altiboxmail.dk
Torsdag den 25. maj (Kr. Himmelfartsdag)
NJ-Stafet – Rold Vælderskov
Arr.: Skovkarlene
Tilmelding til Jane eller Hermann
Lørdag den 27. maj - kl. 13.00
Træningsløb – Tema: Bunkerløb
Hanstholm – afmærkning: se nærmere info på hjemmesiden
Banelægger: Steffen Alm
Banelægger-tlf.: 41 44 46 63
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TRÆNINGSPROGRAM

Lørdag den 3. juni - kl. 13.00
Træningsløb – Tema: kort / lang
orientering
Tved Plantage – afmærkning:
Kirken (Hanstholmvej)
Banelægger: Susanne & Torben
Karlshøj
Banelægger-tlf.: 97 98 55 31
Lør – søndag den 10. – 11. juni
JFM Sprint / FM Sprint-stafet
Viborg By / Horsens By
Arr.: Viborg OK / Horsens OK
Tilmelding til Jane eller Hermann
Lørdag den 17. juni - kl. 13.00
2. afd. af klubmesterskabet
Tvorup Syd – afmærkning: Tvorupvej
Banelægger: Lone & Ole Bernth
Jensen
Tilmelding senest onsdagen før på
tlf.: 40 73 17 13/ email:
obj@altiboxmail.dk
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TRÆNINGSPROGRAM

Skovtilladelser:
Ansøgningerne om skovtilladelser i Thy
Statsskovdistrikt sker via internettet,
hvor vi får tilsendt en skovtilladelse til
hver enkelt løb.
Skovtilladelserne til ovennævnte løb
findes i ”Klubkassen”, og skal kunne
forevises mod forlangende.

Til nye løbere:
Der er telefonnumre på banelæggerne,
så du nemt kan komme i kontakt med
dem, såfremt du har spørgsmål vedr.
startsted eller lignende.
Til banelæggerne:
Er du forhindret i at lave det løb, du er
sat på til, så bedes du finde en anden at
bytte med.
Træningsudvalget.
Opfanget

Medlemsoversigt
NAVN

Steffen Alm
Amalie W. Andersen
Jan Wurzt Andersen
Johann Bladt
Morten Brogaard
Troels Brogaard
Anders Brolev
Anne Brolev
Asger Brolev
Frederik Brolev
Jens Brolev
Maria Brolev
Jens Kobæk Edsen
Kristian Edsen
Mette Edsen
Signe Edsen
Klaus Gjærup
Anette Bernth Hansen
Leif Hansen
Regitze Hansen
Lone Højbak
Andrea Højbak
Andreas Højbak
Cirkeline Højbak
Erik Hedegaard Jacobsen
Hermann P. Jensen
Jane Thode Jensen
Kathrine Bernth Jensen
Lone Bernth Jensen
Ole Bernth Jensen
Anna Jørgensen
Henning Jørgensen
Anne Karlshøj
Rasmus Karlshøj
Susanne Karlshøj
Torben Karlshøj
Tove Marie Klemme
Karina Kobæk
Mads Emil Bonde Kobæk

ADRESSE

Damsgårdsvej 6, 7752 Snedsted
Fjordkær 75, V. Jølby,7950 Erslev
Fjordkær 75, V. Jølby,7950 Erslev
Åbrinken 46, 7700 Thisted
Knudsbjergvej 13, 7700 Thisted
Knudsbjergvej 13, 7700 Thisted
Jyllands Alle 19, 7700 Thisted
Jyllands Alle 19, 7700 Thisted
Jyllands Alle 19, 7700 Thisted
Jyllands Alle 19, 7700 Thisted
Sennelshede 27, Sennels, 7700 Thisted
Jyllands Alle 19, 7700 Thisted
Halagervej 14A, 7950 Erslev
Halagervej 14A, 7950 Erslev
Halagervej 14A, 7950 Erslev
Halagervej 14A, 7950 Erslev
Australiavænget 5B, 7700 Thisted
Åbrinken 57, 7700 Thisted
Åbrinken 57, 7700 Thisted
Rosenvænget 45, 7752 Snedsted
Sønderhå Hedevej 16, 7752 Snedsted
Sønderhå Hedevej 16, 7752 Snedsted
Sønderhå Hedevej 16, 7752 Snedsted
Kayerødsgade 18, 2.tv, 9000 Ålborg
Lykkesvej 14, 7700 Thisted 9
Markvænget 10 C, 7700 Thisted
Markvænget 10 C, 7700 Thisted
Birkevej 33, 7700 Thisted
Dalen 22, Nors, 7700 Thisted
Dalen 22, Nors, 7700 Thisted
Rugskellet 13, 7900 Nykøbing M.
Rugskellet 13, 7900 Nykøbing M.
Brundvej 18, 7700 Thisted
Poppel Alle 37, 7500 Holstebro
Brundvej18, 7700 Thisted
Brundvej 18, 7700 Thisted
Åbakkevej 8, 7700 Thisted
Sundbyvej 51, 7950 Erslev
Sundbyvej 51, 7950 Erslev

TLF

41444663
24937844
20920278

97985343
97746271
97746271
97746271
29277579
97921415
97920955
97920955
23657844
40430023
42689087
97925304
29703986
29713986
28768246
61301713
40731713
51373425
97722328
97985531
30350373
22157729
40401116
21443266
40630965

Opfanget

Medlemsoversigt
NAVN

ADRESSE

Bjarne Krogh
Dissinggade 3, Sjørring, 7700 Thisted
Christian Møller Krogh
Kløvervej 19, 8362 Hørning
Troels Møller Krogh
Banegårdspladsen 6C lej.3.29 7400 Herning
Kaja Larsen
Jens Juhls Kaj 58, 7900 Nykøbing M
Elisabeth Thode Loft
Grønlandsvej 13, 6100 Haderslev
Ester Thode Loft
Grønlandsvej 13, 6100 Haderslev
Peter Thode Loft
Grønlandsvej 13, 6100 Haderslev
Mads Lyndrup
Skyumvej 18, Vilsund, 7700 Thisted
Julie Malle
Rosenvænget 45, 7752 Snedsted
Ulrik Malle
Thorhaugevej 27, 7700 Thisted
Egil Boye Mortensen
Langdyssevej 22, 7700 Thisted
Annette Møller
Dissinggade 3, Sjørring, 7700 Thisted
Birthe Møller
Kongens Borer 8, 7752 Snedsted
Hans Møller
Kongens Borer 8, 7752 Snedsted
Tonny Nedergaard
Legindvej 37, 7900 Nykøbing M.
Flemming S. Nielsen
Trombakken 7, 7752 Snedsted
Henrik Nørmølle
Aldershvile 18, 7760 Hurup Thy
Jørgen Nørmølle
Hortensiavej 3, 7700 Thisted
Marie Nørmølle
Hortensiavej 3, 7700 Thisted
Henning Olesen
Bytoften 8, 7990 Ø. Assels
Henrik Overgaard
Jasminvej 4, 7700 Thisted
Morten Lynggaard Pedersen Burhøjvej 9, Bjergby, 7950 Erslev
Poul Poulsen
Bjørndrupvej 11, 7900 Nykøbing M.
Andreas Thode Rask
Æblehaven 55, 6000 Kolding
Kathrine Thode Rask
Æblehaven 55, 6000 Kolding
Maja Thode Rask
Æblehaven 55, 6000 Kolding
Rasmus Thode Rask
Æblehaven 55, 6000 Kolding
Jens Kusk Roesen
Gl. Færgevej 17, Vilsund 7700 Thisted
Else Roesgaard
Hundborgvej 30, 7700 Thisted
Jens Roesgaard
Hundborgvej 30, 7700 Thisted
Kasper Thode Schiøtt
Syvendehusvej 32, 2750 Ballerup
Malthe Thode Schiøtt
Syvendehusvej 32, 2750 Ballerup
Lise Thode Schøitt
Syvendehusvej 32, 2750 Ballerup
Morten Schiøtt
Syvendehusvej 32, 2750 Ballerup
Anne, Lysgaard Schulz
Vestergade 18B, 1.th, 7700 Thisted
Dagmar Tange
Margrethevej 4, 7700 Thisted
Karoline Bruun Tange
Kjelstrupvej 11, 7700 Thisted
Lise Tange
Winthersmøllevej 21, 7700 Thisted
Mikkel Bruun Tange
Kjelstrupvej 11, 7700 Thisted
Flemming Vangsgaard
Sundbyvej 75, 7950 Erslev
Gerda Vangsgaard
Sundbyvej 75, 7950 Erslev

TLF

49112154
60249576
30320354
97724131
74522662
25403586
97911864
51309357
28114840
28147540
40966544
97933046
97951179
64411071
64411071
30231244
23726000
97722864

26356941
21705100
20283003

35350031
35350031
51361551
24426290
23307876
25140514
20310276
97746152
97746152

Opfanget

Opfanget

