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Formandens hjørne

Formandens
Formandens
hjørne
hjørne
Tved Plantage, dec. 2016

Så er sæsonen begyndt.
Det første vintertræningsløb i Vilsbøl er vel overstået. Vejret var fint og det
var rigtig dejligt, at 4 af
Dagmars børnebørn var
med i skoven, selvom der
ikke var børnevenlige /lette
baner. Jeg håber, at de vil
fortsætte og komme med
mange gange og så er det
vigtigt, at der bliver lavet
nogle begynder/lette baner
til dem.
Med det meget våde efterår

og vintervejr kan jeg ikke
lade være at tænke på, at
det var godt, at det ikke
var sådan sidste år. De meget våde haver, marker og
skove må bestemt give
nogle udfordringer til parkering og stævnepladser til
f.eks. Nordjysk 2-dages i
Tversted 10.-11. marts og
til Påskeløbet på Fanø 29.31. marts. De kunne måske
godt få brug for Torbens
traktor!
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Nordjysk 2 dages, et meget
stort stævne med rigtig
mange nordmænd og svenskere, kan varmt anbefales.
Tversted Plantage er et
spændende terræn at løbe
i, og der kommer måske
ikke sne som til 2-dages i
2006!
Påskeløbet på Fanø ser jeg
meget frem til. Jeg har løbet der 2 gange før og det
var vores første Påskeløb. I
1996 var der 15 fra klubben, der deltog. I Opfanget
skrev daværende medlem
Kirsten
Sørensen
bl.a.:
”Fanø-terrænet er svært,
hvilket også kunne ses af
de mange, der udgik undervejs. Men typisk for Thy- og
Morsingboerne er vi et stædigt folkefærd, og sætter en
ære i at gennemføre, også
selv om vi måske ikke vinder vores klasse.” Et af de
bedste resultater var Mette
Edsen med Signe i maven.
Hun blev nr. 11 i D21AK ud
af 69 startende.
I 2008 var der igen Påskeløb på Fanø. Vi var 21 forhåndstilmeldte fra klubben.
Mange husker sikkert forsiden på Opfanget fra dengang: ”Fy for Fanø”. I Oles
artikel i Opfanget fortælles
levende om Påskedagene.
1. dag var det meget koldt
og blæsende, men dog tørt

lige indtil Ole startede i piskende regn. 2. dagen var
det stadig meget koldt og
blæsende. På stævnepladsen var flere telte væltet i
nattens løb. 3. dag stillede
11 NOK’ere ikke til start,
men 3 løbere kom på sejrsskamlen bl.a. Signe på en
2. plads.
Selvom terrænet er svært
på Fanø og selvom påsken
ligger lidt tidligt i år – dog 1
uge senere end i 2008 –
håber jeg, at mange fra
klubben vil tage med. Det
er en stor oplevelse.
Den første divisionsmatch i
år arrangeres af Horsens
den 6. maj. Der er langt
derned, men det plejer at
være hyggeligt at være af
sted sammen og dyste mod
OK Vendelboerne, KaSki
OK,
Randers/Djurs
OK,
Vestjysk OK og som nyt i år
også Rold Skov OK, der har
rigtig mange ungdomsløbere. Det kunne være dejligt,
hvis vi også kunne få nogle
børn/unge med og de kunne møde jævnaldrende oløbere.
Vi kan forhåbentlig også
samle flere hold til Nordjysk
Stafet i Rold Nørreskov, Syd
den 10. maj. Det er til stafetten altid spændende, om
nogle af de garvede løbere
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klipper en forkert post,
springer over en post eller
tyvstarter!
Inden vi ser os om er det
den 17. juni og så er der
Klitløb, hvor der er brug for
hjælpere, men også mulighed for at prøve kræfter
med de gamle kort og klitterne.
Mange er nok allerede i
gang med at planlægge
sommerferien. Der er også i
år mange sommer tilbud:
Vestjysk 2 dages, Vikingedyst, Læsø 3 dages og
WMOC
(Verdensmesterskaber i orientering for deltagere over

35 år) på Sjælland. Her er
også
åbne
baner/
publikumsbaner. Det bliver
vist svært at nå det hele!

Påskeløb
Mols Bjerge

Godt nytår til alle klubmedlemmer og deres familier og
på gensyn i skoven.
Jane

Guldbrudeparret Jane og
Hermann hyldes før start i
Bulbjerg ved Thy Challenge
okt. 2017
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Indkaldelse til
Generalforsamling.
Der indkaldes til generalforsamling i Nordvest OK
Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19.00
i Sjørring Kultur- og Fritidscenter
Dagsorden:
1.
2.

Valg af dirigent.
Formandens beretning - herunder beretning fra
udvalgene.
3.
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede
regnskab.
4.
Gennemgang af budget for år 2018.
5.
Fastlæggelse af kontingent.
6.
Behandling af indkomne forslag.
Af Helge Søgaard
7.
Valg af kasserer (i lige år).
8.
Valg af bestyrelse.
9.
Valg af suppleanter.
10. Valg af 2 revisorer.
11. Valg af revisorsuppleant.
12. 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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Et orienteringskort bliver til
-før og nu.

Af Henning Olesen
Jeg er blevet bedt om, at
skrive om hvordan et Okort bliver til.
Det første meget vigtige, er
at få skaffet et godt grundmateriale, som så meget
andet, er der her sket en
kolossal udvikling, fra dengang jeg startede med at
tegne kort i ca. 1975.
I starten brugte vi skovvæsenets kort og kurver fra
Geodætisk Instituts kort, så
blev der tilsat dyre luftfoto,
som blev bestilt oprettede,
men de var alligevel af
vekslende kvalitet. Derefter
blev det muligt at købe fotogrammetrisk ud tegnede

kort med højdekurver og
lineære linjer, det var et
fremskridt, men kan slet
ikke måles med det der fås
i dag.
I 2006 brugte Cowi et nyt
højdemålings metode, målt
fra en flyvemaskine, der
kan laves højdekurver i 3
ækvidistancer 2,5 m, 1,25
m og 0,625 m.
Derudover bruger jeg luftfoto i forskellige årgange,
både i farver og sort hvide,
jeg bruger bl.andet et fra
1954, som amerikanerne
fotograferede efter krigen,
et sted i Tved med meget
høje graner, der står stier
og grøfter helt tydelig, og
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lige så nøjagtig som jeg kan
måle.
Når jeg så har fået samlet
alt det sammen, som jeg
kan komme i tanker om, så
må jeg i skoven med plade,
tegneplast, kompas, skridtmåling og GPS, GPSen er
ikke altid lige præcis, den
kan ikke lide høje gran og
bøgetræer, så går det bedre
med fyrrekrat, -skrænter og
bakkesider slår den også ud
af kurs, men nu kan jeg ikke undvære den, jeg sætter
nogle punkter og går nogle
spor, når jeg så får dette
materiale hjem i computeren, så sammenligner og
tilpasser jeg med det jeg
har og retter til.
Min rekognoscerings tegning scanner jeg så og lægger ind som baggrund for
mit kort.
Siden 1992 har jeg rentegnet på computer med programmet Adobe Illustrator,
da vi skulle bruge flere kort
til påskeløbet i 1994, besluttede jeg at jeg ville prøve at lære dette EDB, tus
penne, raster og lysbord
blev så sat til side, det har
jeg aldrig fortrudt.
Jeg tegnede Nystrup dengang, nu synes Hermann så
at jeg skal prøve programmet OCAD, den har klubben

så købt til mig, han mener
at kortene bedre kan deles
med nye korttegnere, jeg er
nu i gang med at øve mig
på OCAD.
Lige nu er det som at stå
ved en korsvej, til hvilken
side skal du vælge gå, hvert
program har sine fordele og
ulemper, jeg er bange for at
jeg endnu stadigvæk er noget konservativ.
Denne her opgave sætter
gang i hukommelse og minder, fra tiden før computer,
når jeg tænker på alle de
streger jeg har tegnet med
tus penne i forskellige tykkelser, og så bagefter har
skrabt stiplinger ud med en
kniv, -og når tussen var
størknet i pennen.
Også de rasteark giver minder, selvom jeg synes jeg
var omhyggelig, så flød hele
huset med rastestumper,
jeg skar rasterne ud med
en scalpel magen til dem en
kirurg bruger, det var utroligt hvor jeg kunne finde de
rastestumper, på borde og
gulve, på arme og tøj, og
selv inde i sengen kunne
jeg finde dem, det var som
fiskeskæl.
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Legind 1974 er vores første
kort, den har jeg ikke haft
noget med at gøre.

og jeg ændrede ækvidistancen fra 3 m til 2,5 m -det
var et forfærdeligt arbejde.

Legind 1984 er det første
kort jeg tegnede med tus
pen, jeg rettede kortet op

Legindbjerge 24 okt. 2017
er det nyeste vi har.

1974
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Udsnit af Legindbjerge kortet, -det øverste fra 1984
og det nederste -det vi kender i dag.

Den største udfordring var
at ændre ækvidistancen fra
3 m. til 2,5 m.

2017
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Vilsbøl kortet.
I Vilsbøl er der i hvert fald
sket en udvikling, den var
sej at blive færdig med der i
2000, men siden er det vel
den skov vi har brugt mest.
Hermann har nu overtaget
styringen af den, men jeg
er alligevel i gang med at

lave noget opretning af kurvebilledet, efter det nyeste
materiale der fås nu.
Jeg har så mange minder
fra det område, at jeg ikke
kan glemme den, nu er jeg
spændt på, hvordan det vil
virke.
Henning Olesen

Vilsbøl
1979

Vilsbøl
2017
Opfanget

Find vej i Vilsbøl.

Kristian sendte løbere afsted,

Igen i år deltager Nordvest
Orienteringsklub i Find vej
Dagen.
TID OG STED:
Lørdag den 5. maj med
stat mellem kl. 13.00 14.00 ved Skovlegepladsen
i Vilsbøl Plantage.
Der vil blive lette baner på
ca. 3 og 5 km samt en kort
Sprintlabyrint.
Derudover er der alm. træningsløb for klubbens medlemmer.

-andre hjalp hinanden.

ALLE opfordres til at
møde op og tag endelig
venner, familie, naboer,
arbejdskollegaer eller anNogen mere
det godtfolk
med bedugget
til en
endi andre,
SKØN dag
skoven.
-andre mere hjemmevandt end andre.

Skolernes Find vej Dag.
For første gang tilbyder
klubben at arrangere Skolernes Find vej Dag tirsdag
den 22. maj med udgangspunkt ved Thyhallen. Vi har
sendt invitation til 4. og 5.
kl. på Rolighedsskolen, Tilsted Skole, Tingstrup Skole,

Østre Skole, Thisted Friskole og Lerpytter Friskole.
Tilsted skoles 4.kl. og Rolighedsskolens to 4.kl. er allerede tilmeldt og har fået
tilsendt materiale fra DOF.
Det bliver meget spændende, hvor mange tilmeldinger, vi får.
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Klubmestrene 2017

Traditionen tro afsluttes
løbssæsonen med en fest,
hvor bl.a. klubmestrene bliver kåret.
6. og sidste afdeling af
klubmesterskabs
løbene
blev afviklet i Tvorup, hvor
der i de forskellige klasser,
blev kæmpet om de sidste
point.
Ved aftenens fest, som Jane
og Hermann stod for på
Vandrehjemmet i Skinnerup, blev der spist lækker
mad, hygget, snakket, sunget og grint af vores mimik
og kreative fagter i Signes
underholdning.

Årets klubmestre blev:
D 50

Mette Edsen

D 60

Jane Thode Jensen

D 70

Anna Jørgensen

H 19A Henrik Overgaard
H 50

Torben Karlshøj

H 60

Hermann Jensen

H 70

Leif Hansen

(Henrik mangler på billedet)
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Aktivitets pokalen 2017
Jane overrakte årets aktivitetspokal til Torben Karlshøj
med ordene:
”Først stod du slet ikke på listen over hjælpere, men så
kom du sandelig på både som
postudsætter i Tved, til parkering og på stævnepladsen. Du
satte vist ikke poster ud, men
ellers var der bud efter dig
mange steder. Du anbefalende
og sørgede for, at der kom en
container med flis ud i Tved for en sikkerheds skyld. Der
blev hurtigt brug for flisen på
stævnepladsen, så det blev til
mange traktorture med flis.
Sidst på dagen matte traktoren også flytte Mariagers container ud til lastbilen. Den ville
nemlig ikke køre ind på stævnepladsen. Du var forberedt
på, at der kunne blive problemer i Tvorup, da du hørte, at
toiletvognen måtte have autohjælp, så du var klar med
traktoren, men nåede nu også
at være med til at dirigere bilerne om morgenen på Tvo-

rupvej. Da der blev problemer
med udkørslen lørdag, fandt
du på en flis plads noget grus,
som du fik kørt på vejen. Ifølge Erik Hedegaard kunne ingen autocampere selv køre ud,
dem måtte du klare med traktoren. Du jævnede også den
sydlige udkørsel, inden du kørte hjem.
Du og din traktor var nu ikke
helt færdige. Et par dage efter
måtte I igen til Tved for at
fjerne flisen på stævnepladsen. Hvordan var det dog gået, hvis du ikke have været
der med din traktor?”

Der var også en særlig hyldest til Lars, som ligeledes
ydede en kæmpe indsats
som hjælper ved Påskeløb
2017.
Tillykke til dem begge - og
tak for indsatsen.
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De 10 skarpe.

Denne gang besvaret af
Morten Lynggaard.
1) Hvorfor løber
orienteringsløb?

du

Komme ud i naturen og
få motion på en spændende og udfordrende
måde. Har i mange år
haft lyst til o-løb, men
fik først tid da jeg gik på
efterløn.
2) Nævn en ting som er
godt ved klubben?
Der er en god klubånd.

3)Nævn en ting der er
mindre godt.
Jeg kan ikke pege på
noget.
4)Din bedste oplevelse
som O-løber.

Jeg synes, det er en god
oplevelse hver gang
man har været med til
et o-løb.
5)Dine øvrige fritidsinteresser.
Gåture og foreningsarbejde.
6) Dit job.
Er uddannet landmand.
Har været selvstændig
mælkeproducent,
men
er nu på efterløn.
7)Nævn en person der
har gjort indtryk på
dig.
Min kone Grethe.
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8) Hvor og hvordan vil
du helst holde ferie.
SydtysklandØstrig. Hotelophold eller lokal indkvartering med udflugter
og vandreture.
9) Kom med et godt råd
til klubben.

Ingen bemærkning.
10)Dit yndlingsområde
og hvorfor?
Her hvor vi bor i Bjergby på Mors. Flot bakkelandskab med flotte
udsigter til Hanklit,
Salgjerhøj,
Stærhøj,
Thisted bredning og
Thisted.

Foto: Hanklit og Salgjerhøj.
-og Morten.
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Klubbens kort
sponsorer

Opfanget

TRÆNINGSPROGRAM

Træningsprogram
Lørdag den 3. marts – kl. 13.00
Træningsløb – Tema: klitter
Stenbjerg Plantage – afmærkning:
Istrupvej
Banelægger: Steffen Alm
Banelægger-tlf.: 41 44 46 63
Lør - søndag den 10. – 11. marts
Nordjysk 2-dages – Tversted Plantage
(begge dage)
Arr.: OK Vendelboerne
Tilmelding til Jane eller Hermann
Lørdag den 17. marts – kl. 13.00
1. afd. af klubmesterskabet
Nystrup Plantage - afmærkning:
Nystrupvej
Banelægger: Annette Møller & Bjarne Krogh
Tilmelding senest onsdagen før på
tlf.: 21 70 21 54 / email:
bkrogh@altiboxmail.dk
Lørdag den 24. marts – kl. 13.00
Træningsløb – Tema: fin-orientering
Tvorup Syd – afmærkning: Tvorupvej
Banelægger: Henrik Overgaard
Banelægger-tlf.: 29 20 71 35
Tors - lørdag den 29. – 31. marts
Påskeløb – Fanø
Arr.: OK Esbjerg
Tilmelding til Jane eller Hermann

Lørdag den 7. april - kl. 13.00
Træningsløb – Tema: kort / lang orientering
Bøgsted Rende – afmærkning: Kystvejen
(mellem Vangså / Vorupør)
Banelægger: Susanne & Torben Karlshøj
Banelægger-tlf.: 97 98 55 31
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TRÆNINGSPROGRAM

Lørdag den 14. april – kl. 13.00
Tved Plantage – afmærkning:
Kirken (Hanstholmvej)
Banelægger: Else & Jens Roesgaard
Banelægger-tlf.: 97 92 30 07
Fre – søndag den 20. – 22. april
KLUBTUR til SVERIGE !!
Se nærmere info i Opfanget / hjemmesiden
2. afd. af klubmesterskabet
bliver afviklet i løbet af weekenden
Fredag den 27. april (St. Bededag)
NJ-Lang – Kollerup Klitplantage (kort afstand !!)
Arr.: Aalborg OK
Tilmelding til Jane eller Hermann
Lørdag den 28. april – kl. 13.00
Træningsløb – Tema: Byløb
Thisted By – afmærkning/start: Thy Hallen
Banelægger: Fam. Edsen
Banelægger-tlf.: 97 74 62 71
Lørdag den 5. maj – kl. 13.00
Træningsløb – Tema: Find vej i… /
alm. o-løb på faste poster
Vilsbøl Plantage – afmærkning:
Klitmøllervej
Banelægger: Hermann Jensen
Banelægger-tlf.: 97 92 39 86
Søndag den 6. maj
Divisionsmatch (alle skal med !!)
Bjerge Skov
Arr.: Horsens OK
Tilmelding til Jane eller Hermann
Torsdag den 10. maj (Kr. Himmelfartsdag)
NJ-Stafet – Rold Nørreskov, Syd
Arr.: Skovkarlene
Tilmelding til Jane eller Hermann
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TRÆNINGSPROGRAM

Lørdag den 12. maj – kl. 13.00
Træningsløb – Tema: alm. o-løb
Vandet Plantage – afmærkning: Hjardalvej
Banelægger: Johann Bladt & Leif Hansen
Banelægger-tlf.: 20 92 02 78 / 97 92 09
55
Lørdag den 19. maj
Kort og Sprint - Krabbesholm og Skive By
(kort afstand !!)
Arr.: Skive AMOK
Tilmelding til Jane eller Hermann
Lørdag den 26. maj – kl. 13.00
Træningsløb – Tema: kurver
Legind Bjerge – afmærkning: Legindvej
Banelægger: Anna & Henning Jørgensen
Banelægger-tlf.: 97 72 23 28
Lørdag den 2. juni - kl. 13.00
3. afd. af klubmesterskabet
Tved Plantage – afmærkning: Hindingvej
Banelægger: Lone & Ole Bernth Jensen
Tilmelding senest onsdagen før på
tlf.: 97 98 17 13 / email:
ole.bernth@mail.dk
Lørdag den 9. juni – kl. 13.00
Træningsløb – Tema: alm. o-løb
Vilsbøl Plantage – afmærkning: Klitmøllervej
Banelægger: Birthe & Hans Møller
Banelægger-tlf.: 28 14 75 40
Søndag den 17. juni
Klitløbet i Lodbjerg / Hvidbjerg Klitplantage
Arr.: Nordvest OK
Tilmelding til Jane eller Hermann
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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 næste
års træningsprogram.
Send enten en mail
overaard@hotmail.com eller sig det til
mig i skoven, så skal jeg gøre mit bedste.
Henrik Overgaard
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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.

Regler for KLUBMESTERSKABER
i Nordvest OK - Gældende fra 2017
Klubmesterskabet afvikles over 6 løb,
hvoraf de 4 bedste for den enkelte løber er tællende.
Man skal have deltaget i mindst 4 løb
for at blive klubmester.
I ungdomsklasserne (op til og med D/
H16-18) udnævnes der klubmestre
uanset antal deltagere.
I alle øvrige klasser udnævnes der
klubmestre i klasser med flere end 1
deltager.
Eventuel tvivl om startret og klasser
afgøres af Træningsudvalget.
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Nisseløb i Bulbjerg.
Efteråret 2016 gik Torben
og jeg en tur i Bulbjerg.
Ved et tilfælde kom vi forbi
en næsten skjult bunkers.
Inde i bunkeren var der,
udover et langbord med
bænke, også en brændeovn. Torben fik ideen til at
lave et orienteringsløb i området, det skulle være op
mod jul, hedde Nisseløb og
efter løbet skulle vi hygge i
bunkeren.
Det blev dog ikke december
2016 det blev til noget,
men året efter kom ideen

Her et sommerbillede af
indgangen til bunkeren.
Bunkeren ligge skjult nede i
et hul og er overgroet af
træer og planter. ”Hulen”
ligger i kanten af et område
som kaldes Troldsting.

igen.
Datoen blev fastsat til 3.
søndag i advent.
Det blev fyret op i brændeovnen og dækket bord til
gløgg og æbleskiver, men
først skulle løberne ud på et
pointløb med en max tid på
1 time. Der skulle samles så
mange point som muligt,
ved nogle af posterne var
der en nissehue, som gav
25 point ekstra, hvis man
havde den på hovedet
hjem.

Troldsting har sit navn
fra tidligere tiders folketro. Her afholdt områdets beboere møder
for at drøfte og tage
beslutninger.
Ifølge
sagnet blev 2 af troldene uenige og kom op at
slås. De kastede store
sten efter hinanden, og
det er de sten der i dag
ses
ligge
i
området.
Eller også er den naturlige
forklaring, at det var istidens gletchere der for ca.
18.000 år siden bragte stenen hertil.

Opfanget

Her lidt billeder fra
søndagen i Bulbjerg.
Mens løberne var
ude i terrænet blev
gløggen varmet på
en træstup og æbleskiverne varmet på
brændeovnen.
Selvom vejret bød
på sol, let frost og
vindstille, var det nu

rart at hygge i en
lun bunkers.
Der blev kåret en
herre,
dame
og
ungdoms vinder.
Nederst ses km og
point for de bedste i
hver klasse.
Susanne.

navn

km

Kristian
Henrik
Lone
Anette M.
Emil

4,5 km
4,5 km
2,7 km
3,1 km
2,7 km

poster

point

20
21
10
11
8

270
260
135
150
100

nissehue straf point i alt
25
25
25
0
25

-12
-3
-3
-3
0

283
282
157
147
125
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.
Niels Juels Gade 58A st.tv. 8200 Århus N
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
21370612
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
Lindholmvej 26, 3.th. 8200 Århus N
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
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
Sejerøvænget 3, 6000 Kolding
Kathrine Thode Rask
Sejerøvænget 3, 6000 Kolding
Maja Thode Rask
Sejerøvænget 3, 6000 Kolding
Rasmus Thode Rask
Sejerøvænget 3, 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

21702154
60249576
30320354
97724131
74522662
25403586
97911864
51309357
28114840
28147540
40966544
97933046
97951179
64411071
64411071
30231244
29207135
97722864

26356941
21705100
20283003
35350031
35350031
51361551
24426290
23307876
25140514
20310276
97746152
97746152
Opfanget

Opfanget

