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Zonering 
 

Hvad handler det om og hvilken betydning 
har det for vores O-løb? 

 
Læs Hermanns forklaring på dette. 



 

 

 
 I dette nr. af klubbladet kan I læse: 

 
 

  Formandens hjørne. 

  Påskeløb af Andrea og Andreas. 

  Zonering af Hermann. 

  Træningsprogrammet. 

  Nye medlemmer 

  Lidt stemningsbilleder fra klubturen til Kollerup. 

  “De 10 skarpe” af Lone Højbak 

  Medlemsoversigt. 
 

 God sommer  
   og god læselyst! 

 

Opfanget 



 

 

Opfanget 

Adresser og Telefonnumre 
 

BESTYRELSE: 

Formand: Jane Thode Jensen, Markvænget 10C, 7700 Thisted  Tlf. 97923986 

 Næstfmd.: Susanne Karlshøj, Brundvej 18, 7700 Thisted Tlf. 97985531 

Kasserer: Dagmar Tange, Margrethevej 4, 7700  Thisted Tlf. 97925238 

Sekretær: Lone Jensen, Dalen 22, Nors, 7700 Thisted Tlf. 97981713 

Medlem: Kristian Edsen, Halagervej 14 A, 7950  Erslev Tlf. 97746271 

Medlem: Henrik Overgaard, Jasminvej 4, 7700  Thisted Tlf. 23726000 

 

TRÆNINGS– OG SKOVUDVALG: 

Henrik Overgaard Tlf. 23726000 

 

KORTUDVALG: 

Henning Olesen Tlf. 97766250 

 

UNGDOMSUDVALG: 

Kristian Edsen Tlf. 97746271

  

 

PR-UDVALG: 

Susanne Karlshøj Tlf. 97985531 

 

MATERIEL: 

Erik Hedegaard Tlf. 97925304 

 

LØBSTILMELDINGER: 

Hermann Jensen                                   Tlf. 97923986  eller e-mail:   hpj@post9.tele.dk 

 

KLUBBLAD og HJEMMESIDE: 

Gerda Vangsgaard Tlf. 97746152 

Ole Bernth Jensen Tlf. 97981713 

Susanne Karlshøj Tlf. 97985531 

Indlæg til Opfanget kan mailes til:                                       susanne.karlshoej@mail.dk 

Indlæg til Hjemmesiden kan mailes til:                                          ole.bernth@mvb.net 

 

Opfanget udkommer  

1. februar og 1. juli 

Deadline for næste udgave: 10.01.2016 

Løbende information om klubbens aktiviteter se: www.nordvestok.dk 
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Formandens 
hjørne 

Formandens  
hjørne 

Formandens hjørne  
juni 2015. 

 
I det sidste nummer af Orien-
tering var der en artikel om 
Melfar OK: Aktiv klub uden 
klubhus fejrer 75 år. Nordvest 
OK er en aktiv klub uden klub-
hus på kun 43 år, men jeg 
tror, at mange i vores klub 
igennem årene har drømt om 
at få et klubhus. I de gamle 
papirer kan jeg læse, at der 
tidligere har  været klubhus-
planer.  
Da der blev afholdt Nordjysk 
Stafet i Vilsbøl den 17. maj var 
stævnepladsen på det dejlige 
grønne område omkring børne-
haven Skovly. Udsigt ud over 
Vandet sø og grønne bøgetræ-
er omkring pladsen. Flere talte 
om Skovly som et muligt klub-
hus, da vi vidste, at børneha-
ven skal lukke.  
Jeg har fået oplyst, at kommu-

nen om året har ca. 100.000 
kr. i udgifter på huset. Det er 
dels lejeudgifter til Naturstyrel-
sen dels udgifter til el, vand og 
varme. Det er besluttet, at 
Teknisk Forvaltning skal holde 
møde med Naturstyrelsen om, 
hvorvidt denne ønsker at over-
tage bygningen eller ej.  
Jeg har på bestyrelsens vegne 
meddelt kommunen, at vi evt. 
er interesserede i at overtage 
Skovly til klubhus. Det er vig-
tigt og afgørende, at klubbens 
medlemmer vil være med til 
den daglige drift og vedligehol-
delse. Der skal selvfølgelig og-
så være fornuftig økonomi i 
det.  
På sidste bestyrelsesmøde 
drøftede vi fordele, ulemper, 
muligheder og økonomi. Mødet 
mellem kommunen og Natur-
styrelsen har endnu ikke fun-
det sted. 
 
I et klubhus kunne der være 

Formandens 
Hjørne. 
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billeder fra den meget vellyk-
kede klubtur til Kollerup. Flot, 
at Signe midt i eksamenstiden 
arrangerede så fin en tur. Det 
går der ry om ude omkring!  
På en opslagstavle kunne der 
reklameres for Div. matchen i 
Rold den 6. september og for 
Op/Ned matchen 2.-3. div. i 
Bulbjerg den 19. september – 
dagen før vi afholder Op/
Nedmatch 1./2. div. i Nystrup. 
Mange har nok allerede fået 
opgaver den dag.  
I et klubhus kunne der også 
ligge flyers om Thy til Lands, til 
vand og i luften den 1. august 
og til Thy Challenge den 10. 
oktober. Der er blevet tradition 
for, at der til begge dele delta-
ger flere hold med NOK’ere. 
Mon ikke også det bliver tilfæl-
det i år.  
Der skal til Thy Challenge bru-
ges flere hjælpere, så bare sig 

til, hvis I er interesserede.  
Heldigvis har vi en altid opda-
teret hjemmeside, så billeder, 
nyheder og opfordringer til at 
deltage i forskellige løb når ud 
til klubbens medlemmer også 
uden et klubhus, men drøm-
men om et klubhus er der.  
Det vil være fint at få tilkende-
givelser fra medlemmerne om 
deres holdning. 
Selvom der ikke er meget 
sommer her omkring Sct. 
Hans, så glæder jeg mig til 
Skawdysten 10.-12. juli.  
Jeg håber, at mange vil med. 
Det bliver sikkert godt vejr, 
når teltene fra Nordvest OK 
skal slås op i Skagen.  
God sommer til alle medlem-

mer og deres familier.  

På gensyn i skoven. 

Jane 

Jane ved  
Skawdysten 2013 
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Vi var alle spændte på hvad der 
skulle ske. vi havde jo set at 
der skulle næsten 1800 løbere 
med. og kunne vi overhovedet 
finde ud af det. 
 
Torsdag morgen tog vi af sted 
og mødtes med de andre i 
klubteltet. Vi gik til starten og 
fik rigtig god hjælp af Lone 
med at finde løbsnumre og få 
os sendt af sted til vores første 
løb.  
 
 
Andrea fortæller:  
 
Det gik godt med at finde post 
1, men herefter så ved jeg sør-
me ikke rigtig hvad der skete, 
for post 2 blev pist væk.  
Jeg løb og løb rundt og synes  

 
 
det hele var lidt træls. Indtil jeg 
fandt min mor og spurgte hvor 
vi var henne. Lige her var min 
mor klar over hvor vi var på 
kortet :-)  
Min mor synes jeg var noget 
trist og sagde, at så måtte jeg 
jo gå til post 4 i stedet for, for 
der var langt til post 2.  
Men jeg bestemte, at jeg ville 
finde post 2 - for ikke at få fejl-
klip.  
Så herefter løb jeg tilbage i fuld 
fart og fandt også snart post 2 
igen. Men jeg brugte næsten en 
time på at finde posten - heref-
ter gik resten af turen fint.  
Men jeg kom ind på en klar klar 
sidsteplads og heldigvis kunne 
vi alle grine af det.  
Jeg har endda taget et billede  

Påskeløb 
Mols Bjerge 

Fortalt af Andrea og Andreas Højbak 
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Af Helge Søgaard 

 
af resultatet og vist til min 
søster Cirkeline.  
 
Nå men 2 dagen skulle i gang. 
Her var start et andet sted, 
jeg tænkte at i dag skulle det 
være lidt bedre.  
Men igen synes jeg også at 
det var lidt svært at finde 
rundt og spurgte mig lidt frem 
hos nogen af de andre løbere, 
hvor jeg var henne på kortet.  
Men Andreas og jeg kom i mål 
med 50 sekunders forskel  så 
det synes jeg er ok. (vi skal jo 
konkurrere lidt mod hindan-
den også) 
 
3 løbsdag foregik i skoven og 
her fik jeg rigtig god hjælp af 
Kristian i forbindelse med 
start.  
Løbet gik jævnt godt og jeg 
sluttede på en samlet 7. plads 
og blev dermed sidst i -14b 
rækken.   
Men jeg har høstet masse af 
erfaring på disse 3 gode dage 
og er selvfølgelig klar til 
"konkurrenceløb" en anden 
gang.  
Nu må jeg hjem og træne no-
get mere.   
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Andreas fortæller:  
 
Jeg har glædet mig rigtig me-
get til det her stævne.  
Så da vi kom var jeg helt mær-
kelig i benene og spændt.  
Jeg vil jo ikke komme på sid-
stepladsen. 
 
1. løbsdag:  
 
Post 1 fandt jeg hurtig, men 
havde problemer med post 2, 
hvor jeg havde dårligste stræk-
tid, 12. min.  
Derefter gik det fint nok, hvor 
jeg fik gode stræktider og 
kæmpede mig ned på en 5. 
plads. 

 
 
2. løbsdag:  
 
Det gik fint nok, sådan da.  
Jeg så Andrea et par gange på 
ruten og hun var startet før 
mig - så jeg var godt klar at 
jeg var foran hende (troede 
jeg)  :-)  
Da jeg fandt post 9 løb jeg den 
forkerte vej  til post 10 og kom 
derfor til at løbe i ring - så jeg 
fandt post 9 igen. Jeg kiggede 
så en ekstra gang på kortet og 
fandt så ud af hvor jeg skulle 
løbe hen.  
Nu vidste jeg jo ikke om An-
drea var kommet foran - så jeg 
løb med fuld fart på de sidste 
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poster - hun skulle ikke vinde 
over mig.  
Jeg kom i mål 50 sek. inden 
Andrea  
 
3. løbsdag:  
 
I dag skulle gives gas, for jeg 
ville gerne have så god en pla-
cering som muligt. Kristian gik 
med til start og hjalp rigtig 
godt på vej. Ja det var nær-
mest ligesom vi havde løbet 
ruten, inden start.  
Denne gang koncentrerede jeg 
mig om kortet og om hvilken 
retning jeg skulle løbe, så i dag 

løb jeg ikke forkert nogen ste-
der.  
Det betød også at jeg fik en 
god 2. plads i dagens løb og fik 
en samlet 4. plads.  
Så det var dejligt at få en suc-
ces oplevelse og glæder mig til 
næste Påskeløb.  
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Det 

danske  
ungdomslandshold 

Der har været talt meget om 
zonering i både aviser og 
blandt orienteringsløbere. Som 
medlem af Naturstyrelsens 
Brugerråd har jeg været med i 
planlægningen af zonering i de 
enkelte områder. Jens Roes-
gaard har været involveret i 
forbindelse med sin plads i na-
tionalparkens bestyrelse og 
som formand for nationalpark-
rådet.  Jeg vil forsøge at forkla-
re, hvad det egentlig handler 
om, og hvilken betydning det 
kan få for orienteringsløb. 
Man opererer med to fortolk-
ninger af begrebet zonering. 
Nationalparkplanens zonering 
tager udgangspunkt i naturbe-
skyttelse, således som det 
fremgår af nationalparkplan 
2010 – 2016. Planen skal revi-
deres nu, og i den forbindelse 
har man ønsket at revidere zo-
neringen med endnu større 
vægt på naturbeskyttelse. 

Naturstyrelsens zonering er et 
led i fornyelsen af deres drifts-
planer, som revideres hvert 6. 
år. Baggrunden for zoneringen 
er et ønske om: ”En plan for 
friluftslivet, der fastlægger 
rammerne for friluftslivet gen-
nem en samlet klassificering og 
zonering af de enkelte arealer, 
samt beskrivelse af konkrete 
tiltag i planperioden.” (citat fra 
Notat: Zonering for friluftsliv på 
Naturstyrelsens arealer - Miljø-
ministeriet af 15. april 2013. s. 
4). 
I Notatet s. 2 lægges der vægt 
på: ”fortsat at sikre plads til 
både natur og mennesker og 
deres forskellige aktiviteter”, 
og på s. 7 under beskrivelse af 
stillezoner står der direkte: ”at 
stillezoner ikke er indført som 
et naturbeskyttelsesredskab. ” 
Notat fastlægger 3 zoner: (s.9) 
 

Zonering 

af Hermann P. Jensen 
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Arrange-

menter som 

kræver tilla-

delser 

Faciliteter Kriterier 

for udlæg-

ning 

Stillezone Som udgangs-

punkt gives 

der ikke tilla-

delse. Der fo-

retages en 

konkret vur-

dering – her-

under til an-

meldelser for 

mindre O-løb, 

der normalt 

bør tillades. 

Ingen faci-

liteter und-

tagen 

”stille”-

understøt-

tende facili-

teter f.eks. 

en bænk 

hist og her 

Mulighed for 

oplevelsen 

af 

”uberørthed” 

og ”vild na-

tur” 

Facilitets- 

zone  

(1-100 ha) 

Efter konkret 

vurdering som 

hidtil. 

Mulige in-

vesteringer 

og vedlige-

hold priori-

teres her 

Bygge på 

eksisterede 

brug eller 

oplagt po-

tentiale 

Friluftszone Efter konkret 

vurdering som 

hidtil. 

Kun ruter 

prioriteres 

og vedlige-

holdes. Øv-

rigt udfases 

over tid. 

Mindre be-

nyttet til fa-

cilitetskræve

nde frilufts-

liv. 

Definitionen af de enkelte zonetyper er sammenfattet                                                
i forenklet form i skemaet herunder. 
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Mindegravplads for faldne  
tyskere i 2. Verdenskrig 

 Planlægning og forløb. 
I forbindeles med udarbejdelse 
af zonerne i Naturstyrelsen Thy 
blev der lavet en køreplan, 
hvori borgerinddragelsen fast-
lægges. Planen blev præsente-
ret i og vedtaget på bruger-
rådsmødet den 4. marts 2015. 
Ud over Naturstyrelsen består 
Brugerrådet af repræsentanter 
for kommunerne, Biologisk For-
ening for Nordvestjylland 
(BFN), Beredskabsstyrelsen, 
Danmarks Naturfredningsfor-
ening (DN), uorganiserede bru-
gere, Danmarks Idrætsforbund 
(DIF), Jægerforbundet, Land-
boforeningerne, turistorganisa-
tionerne og ornitologisk for-
ening. 
Naturstyrelsens medarbejdere 
havde interne workshops i 
marts-april, hvor de udarbejde-
de forslag til opdeling i zonerne 
for de forskellige områder – i 
første omgang kun i National-
parkens område. Derefter blev 
de enkelte områder gennemgå-
et og bearbejdet i 3 workshops 
i april måned på grundlag af 
Naturstyrelsens oplæg. Her 

deltog de forskellige organisati-
oner, der har repræsentanter i 
brugerrådet, samt beboerfor-
eninger i området, golfklubben, 
støtteforeningen og bestyrelsen 
for Nationalparken.  Jeg deltog 
som repræsentant for DIF.  
Forinden var der indkommet 
høringssvar fra en række orga-
nisationer. Hørringssvarerne 
blev også inddraget. 
Det var meget spændende at 
deltage i diskussionerne og hø-
re på de forskellige argumen-
ter. Mest vidtrækkende var na-
turligt nok forslagene fra orni-
tologisk forening DN og BFN. 
Naturstyrelsen havde imidlertid 
gjort et grundigt stykke arbej-
de og holdt sig til formålet – et 
styringsinstrument til fastlæg-
gelse af friluftslivet – og ikke 
en plan for naturbeskyttelse, 
således som ”de grønne orga-
nisationer” gerne ville gøre det 
til. Efter de 3 workshops har 
Naturstyrelsen udarbejdet en 
konklusion, som skal indgå i 
den samlede driftsplan. Den 
samlede driftsplan sendes i of-
fentlig høring i foråret 2016. 
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Dagmar og Birthe 
ved mål i Sahara 

Hvordan berører det NOK 
 
De ændringer som Naturstyrel-
sen lægger op til i deres kon-
klusion berører vores skove 
meget lidt. Der er meget lidt 
stillezone på vores kort, men 
man taler om naturzoner ud 
over de tre zoner fra notatet. 
Naturzoner er at sammenligne 
med de vildtlommer, som vi 
kender fra tidligere. De fast-
lægges fra løb til løb. Det kan 
typisk være i forårsperioden 
med yngel af forskellig art, 
men kan også være af perma-
nent karakter. Det foreslås 
f.eks. ved Langsande i Tved 
Plantage.  
Som grundlag for regulering af 
orienteringsløb har Dansk Ori-
enteringsforbund indgået en 
aftale med Naturstyrelsen cen-
tral, gældende fra drifts-
planens endelige vedta-
gelse. Aftalen opdeler 
løbene i to typer:   
 -Ansøgningsløb er løb, 
hvor man forventer me-
re end 150 løbere.  Her 
skal ansøges for det 
kommende kalenderår 
senest i november. 
- Meddelelsesløb er løb 
med færre end 150 lø-
bere. Her skal man i 
princippet blot meddele, 
at man løber senest 15 
dage før løbet afholdes. 
- men, men, Natursty-
relsen kan sige nej, dog 
med en begrundelse, 
eller de kan lægge na-
turzoner ind.  

 
 
Alt i alt vil det – som i dag - 
være et spørgsmål om, hvor-
dan Naturstyrelsen bruger de 
muligheder, de har. Derfor er 
det vigtigt at opretholde det 
gode forhold til Naturstyrelsen, 
som jeg synes vi har nu. 
Jeg er ikke så bange for æn-
dringerne. Jeg synes, vi bliver 
behandlet med stor velvillig-
hed, og det jeg sikker på også 
vil ske fremover.  Det er et 
spørgsmål om fleksibilitet fra 
begge sider. 
 

 

Hermann 



 

 

 

Klubbens kort sponsorer 

Opfanget 
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Nye medlemmer 
 

Andrea Højbak 
Andreas Højbak 
Troels Brogaard 

 
Velkommen 

Billeder fra klubturen til Kollerup 
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 Hjælp træningsudvalget !!! 
Hjælp med at gøre træningsprogrammet end-
nu 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. 
                                                                                                                           
Henrik Overgaard 

 

Træningsprogram 
 

Søndag den 2. august – kl. 10.00 
Træningsløb på banerne fra Thy til lands, 
til vands og i luften 
Skov / mødested følger senere på hjem-
mesiden 
Banelægger: Jane Thode & Hermann Jen-
sen 
Banelægger-tlf.: 97 92 39 86 
 
Lørdag den 8. august – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: kort / lang oriente-
ring  
Tved Plantage – afmærkning: Hindingvej       
Banelægger: Lone & Ole Bernth Jensen 
Banelægger-tlf.: 97 98 17 13 
 
Lørdag den 15. august – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: alm. o-løb 

mailto:overgaard@hotmail.com
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 Nystrup Plantage - afmærkning: Nystrup-
vej   
Banelægger: Gerda & Flemming Vangs-
gaard 
Banelægger-tlf.: 97 74 61 52  
 
Lørdag den 22. august – kl. 13.00 
4. afd. af klubmesterskabet 
Vandet Plantage - afmærkning: Hjardalvej     
Banelægger: Bjarne Krogh & Poul Poulsen       
Tilmelding senest onsdagen før på tlf.: 97 
97 13 38  /  97 72 28 64   
 
Lørdag den 29. august - kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: alm. o-løb 
Vilsbøl Plantage – afmærkning: Klitmøller-
vej    
Banelægger: Birthe & Hans Møller 
Banelægger-tlf.: 28 11 48 40 
 
Søndag den 6. september 
Divisionsmatch (alle skal med !!) 
Rold Mosskov 
Arr.: Rold Skov OK 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Lør – søndag den 12. – 13 september 
DM-stafet / DM-lang 
St. Hjøllund Nord / Ålum     
Arr.: Horsens OK / Århus 1900 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Lørdag den 19. september 
Op / ned match (alle skal med !!) 
Bulbjerg 
Arr.: Aalborg OK 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Søndag den 20. september 
Divisionsmatch  
Nystrup Plantage 
Arr.: Nordvest OK 
Tilmelding til Jane eller Hermann (hvis ikke 
du skal hjælpe) 
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 Lørdag den 26. september – kl. 13.00 
5. afd. af klubmesterskabet 
Tvorup Øst - afmærkning: Tvorupvej    
Banelægger: Leif Hansen & Henrik Nørmølle 
Tilmelding senest onsdagen før på  
tlf.: 97 92 09 55  /  97 95 11 79 
 
Lørdag den 3. oktober - kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: alm. o-løb 
Stenbjerg Plantage – afmærkning: Istrup-
vej   
Banelægger: Henning Olesen & Erik Hede-
gaard 
Banelægger-tlf.:97 76 62 50  /   
97 92 53 04 
 
Lørdag den 17. oktober - kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: klitter  
Bøgsted Rende – afmærkning: Kystvejen 
(mellem Vangså / Vorupør)   
Banelægger: Familien Edsen 
Banelægger-tlf.: 97 74 62 71 
 
Sørdag den 25. oktober 
NJ Dag 
Blokhus Klitplantage  
Arr.: Aalborg OK  
Tilmelding til Jane eller Hermann  
 
Lørdag den 31. oktober – kl. 13.00 
6. afd. af klubmesterskabet 
Tved Plantage - afmærkning: Kirken 
(Hanstholmvej)    
Banelægger: Susanne & Torben Karlshøj      
Tilmelding senest onsdagen før på tlf.:  
97 98 55 31 
 
Lørdag den 7. november - kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: postudsætning / -
indsamling 
Vilsbøl Plantage – afmærkning: Klitmøller-
vej 
Banelægger: Jane Thode & Hermann Jen-
sen 
Banelægger-tlf.: 97 92 39 86  
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Skovtilladelser 
Ansøgningerne om skovtilladelser i Thy Stats-
skovdistrikt 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 lignen-
de. 
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. 

 

 
Lørdag den 14. november - kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: afslutningsløb   
Eshøj Plantage – afmærkning: Eshøjvej  
Banelægger: Henrik Overgaard 
Banelægger-tlf.: 97 92 53 86 
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1)Hvorfor løber du                                                                                                           
orienteringsløb? 

For at motionere på en sjov 
måde. Og få brugt hovedet 
samtidig med. Endvidere er det 
en rigtig god familiesport, som 
man kan være sammen om, på 
det niveau man har.  
 
 2)Nævn en ting som er      

godt ved klubben? 
Man bliver rigtig godt taget 
imod af medlemmerne.  
 
3)Nævn en ting der er  
    mindre godt. 
Det er en skam der ikke er fle-
re medlemmer - der er jo man-
ge som løber.  
 
4)Din bedste oplevelse som 

O-løber. 
Vi har jo ikke været med så 
længe - men påskeløbet på 
Djursland var rigtig sjovt og 
ligeså var klubturen til Kolle-
rup.  
 
5)Dine øvrige fritidsinteres-

ser. 
Vi har stor familie og venne- 

kreds som vi ofte er sammen 
med. Tit er vi med et af vores 
børn til et af deres fritidsinte-
resser - også selv om de tre 
ældste  børn er flyttet fra re-
den. Det kan være fodbold, Ca-
baret Fiksstjernen, fyrspil, mu-
sik/sang.  
Herudover er jeg formand for 
Sønderhå Hørsted fritids- og 
ungdomsklub- ligesom der er 
mange aktiviteter i vores fri-
skole hvor Andrea og Andreas 
går, som vi deltager i.  
Endvidere spiller vi kort på 26. 
år med de samme to par, en 
del gange om året.  
Kalenderen er altid besat med 
et eller andet når der er  5 børn 
at følge - men jeg er rigtig glad 
for at jeg nu selv kan få tid til 
at løbe o-løb.  
 
6) Dit job. 
Jeg arbejder som privat kunde-
rådgiver i Sønderhå Hørsted 
sparekasse på 21. År. - Jeg tog 
min uddannelse i Privatbanken 
i Skive og kom efter fusionen 
mellem 3 pengeinstitutter til 
Unibank (nu Nordea) i Thisted. 
Hvorefter jeg i 1994 flyttede 

De 10 skarpe 

 Denne gang besvaret af  
Steffen Alm 

De 10 skarpe 

Denne gang besvaret 
af Lone Højbak 
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job til nuværende arbejdsplads. 
Jeg er rigtig glad for mit arbej-
de. Pga. det stillesiddende ar-
bejde er det også rigtig godt at 
komme ud og røre sig.  
 
7)Nævn en person der har 

gjort indtryk på dig. 
Der er ikke nogen bestemt per-
son - men jeg har dyb respekt 
for mennesker som gør en ind-
sats for andre, yder sit bedste, 
ikke giver op, og ikke altid sæt-
ter sig selv først.  
 
8)Hvor og hvordan vil du 

helst holde ferie. 
Jeg vil gerne holde aktiv ferie - 
sted er underordnet. Og også 
gerne lidt primitiv ferie i natu-
ren med trankiersæt.  
Vi er altid på 3 -4 dages kano-
tur hver sommer, somme tider 
på cykeltur i nærområdet, og 
Kroatien besøges også hvor vi 
vandrer, svømmer mv.  
I år går turen til Norge med 
fiskestang, vores 5 børn og 3 
svigerbørn. Hvor heldig kan 
man være - alle kan komme 
med:-)  
 
9)Kom med et godt råd til 

klubben. 
Jeg har spurgt en del som løber 
hvorfor de ikke vil prøve o-løb 
og næsten alle siger " jeg kan 
ikke læse et kort" og hvor er 
det henne det foregår. Kan 
klubben blive synliggjort mere 
"ude" i samfundet? 
Når der kommer nye medlem-
mer kunne der måske være en 
"velkomst/kontakt" person i 
klubben som ligesom hjalp det 

nye medlem  med at komme 
godt igang både med løb, kort-
læsning, kompaslære, udstyr - 
hvad er et must, hvilke løb kan 
man deltage i, osv.  
Signes træninger er rigtig gode 
og kan også være med til holde 
på medlemmerne og måske få 
nye i gang, hvis det kom lidt 
mere ud i det offentlige fx via 
sociale medier hvornår og hvor 
træningerne foregår.  
 
10)Dit yndlingsområde og 

hvorfor? 
Gerne i skov, krat, klitter - be-
liggenhed er underordnet, men 
at løbe ud af lige landevej er 
sååååå kedelig.   
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Medlemsoversigt 
 
NAVN    ADRESSE  TLF 

 
Steffen Alm   Kløv Mølle Vej 1, 7700 Thisted   
Amalie W. Andersen  Fjordkær 75, V. Jølby,7950 Erslev  97 74 27 67 
Elias W. Andersen  Fjordkær 75, V. Jølby,7950 Erslev  97 74 27 67 
Jan Wurzt Andersen  Fjordkær 75, V. Jølby,7950 Erslev  97 74 27 67 
Morten Brogaard  Knudsbjergvej 13, 7700 Thisted 
Troels Brogaard  Knudsbjergvej 13, 7700 Thisted 
Anders Brolev  Jyllands Alle 19, 7700 Thisted 
Anne Brolev   Jyllands Alle 19, 7700 Thisted 
Asger Brolev   Jyllands Alle 19, 7700 Thisted 
Frederik Brolev  Jyllands Alle 19, 7700 Thisted 
Jens Brolev   Sennelshede 27, Sennels, 7700 Thisted 97 98 53 43 
Maria Brolev   Jyllands Alle 19, 7700 Thisted 
Tove Christiansen  Odinsvej 42, 7700 Thisted   97 97 41 87 
Peter Dubillot   Lien 60, 7700 Thisted   25 56 71 73 
Sofie Dubillot  Lien 60, 7700 Thisted   26 35 17 20 
Jens Kobæk Edsen  Halagervej 14A, 7950 Erslev  97 74 62 71 
Kristian Edsen  Halagervej 14A, 7950 Erslev  97 74 62 71 
Mette Edsen   Halagervej 14A, 7950 Erslev  97 74 62 71 
Signe Edsen   Halagervej 14A, 7950 Erslev  97 74 62 71 
Agneta Geisler  Havrevej 17,  2.th. 770 Thisted  91 92 85 22 
Klaus Gjærup   Australiavænget 5B, 7700 Thisted  97 92 14 15 
Anette Bernth Hansen Åbrinken 57, 7700 Thisted   97 92 09 55 
Leif Hansen   Åbrinken 57, 7700 Thisted   97 92 09 55 
Regitze Hansen  Rosenvænget 45, 7752 Snedsted  97 93 44 00 
Lone Højbak   Sønderhå Hedevej 16, 7752 Snedsted 40 43 00 23 
Andrea Højbak  Sønderhå Hedevej 16, 7752 Snedsted 
Andreas Højbak  Sønderhå Hedevej 16, 7752 Snedsted 
Erik Hedegaard Jacobsen Lykkesvej 14, 7700 Thisted 9  97 92 53 04 
Hermann P. Jensen  Markvænget 10 C, 7700 Thisted  97 92 39 86 
Jane Thode Jensen  Markvænget 10 C, 7700 Thisted  97 92 39 86 
Kathrine Bernth Jensen Vesterstræde 1, 1th. 7700 Thisted   
Lone Bernth Jensen  Dalen 22, Nors, 7700 Thisted  97 98 17 13 
Ole Bernth Jensen  Dalen 22, Nors, 7700 Thisted  97 98 17 13 
Søren Thode Jensen  Nitivej 18   3. th., 2000 Frederiksberg 33 33 84 40 
Gustav Johansen  Grandalsvej 42, 7700 Thisted  97 92 63 47 
Anna Jørgensen  Rugskellet 13, 7900 Nykøbing M.  97 72 23 28 
Henning Jørgensen  Rugskellet 13, 7900 Nykøbing M.  97 72 23 28 
Anne Karlshøj  Brundvej 18, 7700 Thisted   97 98 55 31 
Rasmus Karlshøj  Brundvej 18, 7700 Thisted   30 35 03 73 
Susanne Karlshøj  Brundvej18, 7700 Thisted   97 98 55 31 
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Medlemsoversigt 
 
NAVN                    ADRESSE                                          TLF 
 

Torben Karlshøj  Brundvej 18, 7700 Thisted   97 98 55 31 
Tove Marie Klemme  Åbakkevej 8, 7700 Thisted   97 92 58 15 
Karina Kobæk  Sundbyvej 51, 7950 Erslev   40 63 09 65 
Bjarne Krogh   Dissinggade 3, Sjørring, 7700 Thisted 97 97 13 38 
Christian Møller Krogh Dissinggade 3, Sjørring, 7700 Thisted 60 24 95 76 
Troels Møller Krogh  Dissinggade 3, Sjørring, 7700 Thisted 97 97 13 3 8 
Kaja Larsen   Jens Juhls Kaj 58, 7900 Nykøbing M 97 72 41 31 
Peter Thode Loft  Grønlandsvej 13, 6100 Haderslev  74 52 26 62 
Mads Lyndrup  Skyumvej 18, Vilsund, 7700 Thisted 97 93 08 93 
Julie Malle   Rosenvænget 45, 7752 Snedsted  97 93 44 30 
Ulrik Malle   Thorhaugevej 27, 7700 Thisted   
Egil Boye Mortensen Langdyssevej 22, 7700 Thisted  97 91 18 64 
Annette Møller  Dissinggade 3, Sjørring, 7700 Thisted 97 97 13 38 
Birthe Møller   Kongens Borer 8, 7752 Snedsted  28 11 48 40 
Hans Møller   Kongens Borer 8, 7752 Snedsted  28 11 48 40 
Tonny Nedergaard  Skjelholmvej 3, 7900 Nykøbing M. 97 71 09 10 
Flemming S. Nielsen  Trombakken 7, 7752 Snedsted  97 93 30 46 
Henrik Nørmølle  Aldershvile 18, 7760 Hurup Thy  97 95 11 79 
Jørgen Nørmølle  Hortensiavej 3, 7700 Thisted  64 41 10 71 
Marie Nørmølle  Hortensiavej 3, 7700 Thisted  64 41 10 71 
Henning Olesen  Bytoften 8, 7990 Ø. Assels   97 76 62 50 
Henrik Overgaard  Jasminvej 4, 7700 Thisted   97 92 53 86 
Morten Lynggaard Pedersen Burhøjvej 9, Bjergby, 7950 Erslev 
Poul Poulsen   Bjørndrupvej 11, 7900 Nykøbing M. 97 72 28 64 
Maja Thode Rask  Sdr. Boulevard 164, 31, 5000 Odense C 
Rasmus Thode Rask  Sdr. Boulevard 164, 31, 5000 Odense C 26 35 69 41 
Jens Kusk Roesen  Gl. Færgevej 17, Vilsund 7700 Thisted 
Else Roesgaard  Hundborgvej 30,  7700 Thisted  97 92 30 07 
Jens Roesgaard  Hundborgvej 30,  7700 Thisted  97 92 30 07 
Lise Thode Schøitt  Syvendehusvej 32, 2750 Ballerup  35 35 00 31 
Morten Schiøtt  Syvendehusvej 32, 2750 Ballerup  35 35 00 31 
Dagmar Tange  Magrethevej 4, 7700 Thisted  97 92 52 38 
Karoline Bruun Tange Kjelstrupvej 11, 7700 Thisted  23 30 78 76 
Lise Tange   Winthersmøllevej 21, 7700 Thisted  25 14 05 14 
Mikkel Bruun Tange  Kjelstrupvej 11, 7700 Thisted  20 31 02 76 
Flemming Vangsgaard Sundbyvej 75, 7950 Erslev   97 74 61 52 
Gerda Vangsgaard  Sundbyvej 75, 7950 Erslev   97 74 61 52 
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