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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 15. juni 

Deadline for næste udgave: 25.05.2015 

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

Stormen Egon suser udenfor og 
der er mærkelige lyde i huset. 
Jeg kan ikke sove og tænker på 
det formandens hjørne, som 
skulle have været skrevet og 
sendt til redaktøren. 
I morges hørte jeg i radioen, at 
Naturstyrelsen frarådede al 
færdsel i skoven. Det var godt, 
at det ikke var sidste lørdag, da 
vi havde årets første løb i Vils-
bøl. Det var dejligt, at så man-
ge- 23- havde lyst til at løbe en 
tur i det fine vejr. 
Hvor mange træer er mon væl-
tet her i Thy, og hvordan ser 
det ud i Hammer Bakker, hvor 
der skal afholdes Nordjysk 2 
dages den 14.-15. marts. Sne-
en har før drillet arrangørerne, 
men Egon skulle helst ikke dril-
le dem i år. Et af mine første 
åbne løb var i Hammer bakker i 
1994, så det kunne være rigtig 
sjovt at løbe der igen. 
Det suser stadigt og tankerne 
går til årets Påskeløb på Djurs-

land fra den 2.-4. april. At løbe 
i Nationalpark Mols Bjerge bli-
ver helt sikkert en udfordring. 
Jeg håber, at mange fra klub-
ben vil deltage, selvom der ik-
ke i år er arrangeret fælles 
overnatning mm.  
Bare Egon ikke ødelægger de 
første erantis, som er tittet 
frem i haven. Hvis det lune vejr 
fortsætter, vil foråret komme 
tidligt, så måske er bøgen 
sprunget ud, når klubben den 
3. maj skal dyste i divisionstur-
neringen i Barit Sønderskov 
ved Horsens. Det er næsten 
helt i Juelsminde, så der er 
langt at køre. Jeg håber, at 
mange alligevel vil finde sam-
men i bilerne og tage derned. I 
år er 3. og 4. slået sammen, så 
der er mange at dyste imod.  
Forhåbentlig bliver der også 
mange at dyste imod til Nord-
jysk Stafet, som Nordjyske 
Skovkarle i samarbejde med 
Nordves OK arrangerer Kr. 

Formandens  
hjørne 



 

 

Himmelfartsdag den 14.maj i 
Vilsbøl. Det ville være rigtig 
dejligt, hvis vi igen også kunne 
stille med børne/ungdomshold. 
Der var i hvert fald nogle unge 
meget kvikke deltagere med til 
Signes vintertræningsaftener.   
Jeg faldt i søvn til sidst og fik 
ikke mareridt! Jeg husker ikke, 
om jeg drømte, men det ville 
have været en rigtig god drøm 
at tænke på de spændende af-
tener, som Signe med familie 
havde lavet for os i den mørke 
tid oppe omkring Thyhallen. 
Jeg tror mange fandt ud af, at 
Sprint er rigtig sjovt. 
For 2 år siden var vi 
en flok NOK’ere til 
Skaw-dyst og hygge-
de os i vores lille 

hjørne med små og store telte. 
Jeg har allerede sat kryds i ka-
lenderen til Skaw-dyst den 10.-
12.juli.  Også denne gang er 
der MTB-O og by O-løb om fre-
dagen og stævnecamping ved 
Skagen Skole. Jeg håber, at 
mange igen tager med derop. 
Nu er Egon drevet over, så der 
er ingen fare ved en tur i sko-
ven. 
På gensyn i skoven og godt 
nytår til alle klubbens medlem-
mer og deres familier 
 

Jane 

Opfanget 

Jane med årets  
aktivitetspokal 
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Indkaldelse til 
Generalforsamling. 

 
Der indkaldes til generalforsamling i Nordvest OK 

Onsdag d. 19. februar 2015 kl. 19.00  
i Sjørring Kultur- og Fritidscenter 

 
 Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning - herunder beretning fra udvalgene. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 
4. Gennemgang af budget for år 2015. 
5. Fastlæggelse af kontingent. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg af formand (i ulige 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. 
 

 P.b.v. 
Jane Thode Jensen 
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Vækkeuret ringede kl. 06:45. 
Det var søndag morgen, og det 
var buldrende mørkt udenfor. 
Øv! 
En times tid senere sad vi i bi-
len på vej mod nordvest. Uden-
for var det forbløffende mildt, 
men det sjaskregnede. Daggry-
et kæmpede en vanskelig 
kamp mod grå og tunge skyer 
som fyldte himlen denne mor-
gen. Sagte samtale mens radi-
oen spillede på lav lydstyrke. 
Inderst inde en borede og kæt-
tersk tanke om, at blot en en-
kelt henkastet bemærkning om 
at blive hjemme, omgående 
ville have fået os begge til at 
pjække – denne grå og regnful-
de søndag morgen i oktober.  

Broen over Aggersund blev  
krydset, og regnen stilnede af. 
Pludseligt talte vi om tændte 
græskarlygter, en hyggelig tæt 
stævneplads, duften af ned-
faldne blade, gensyn med gode 
venner, kaffe i stævnekiosken 
og forventningen om et godt 
løb i selskab med fysiske og 
mentale udfordringer. Det var 
da vist i 2012?? - og var det 
ikke i Vandet Plantage?? – sidst 
vi var på de kanter med Nord-
vest OK som arrangør?? Den 
nedtrykte og lidt sure søndag 
morgen måtte gradvist vige 
pladsen for en vis opstemthed 
om gensynsglæde og gode op-
levelser. 

 GENSYN MED  
GRÆSKARPIGERNE… 

Af Helge Søgaard 
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Ankom til Nystrup og drejede 
ind på stævnepladsen, som var 
lille, hyggelig og nær ved det 
hele.  
Hankede op i tasken og gik fra 
bilen gennem det nattevåde 
græs over mod de 2 blå telte 
fra Nordvest OK.  
Og der – lige midt i gråvejret: 
Sandelig om ikke der var lys i 
græskarrene!!!  I år endda 
pyntet med græs som illudere-
de en ilter hårtop. Duften af 
kaffe og rundstykker, lyden af 
hyggesnak blandt gode venner, 
der udstrålede tilfredshed i vis-
hed om, at alt var klappet og 
klart og at posterne sat ud og 
behørigt kontrolleret. 
 
Op med klubteltet, på med lø-
beskoene og af sted til start. 
Dejligt nær på. Det bløde mos i 
skovbunden var som at betræ-
de skummet på nyskænket 
champagne.  

Nyrevideret kort i hænderne, 
hvor delstrækket til post 1 hur-
tigt gav den velkendte og var-
me fornemmelse af, at kort og 
terræn var i takt.  
Videre mod post 2, og 3 og 4. 
Lagde mærke til små høje, lave 
udløbere og pletter af tæthe-
der. Alle placeret lige der på 
kortet hvor de skulle være.  
Det er korttegningshåndværk 
der virker. Det våde græs og 
lidt vand i grøfterne betød blot 
at løbeskoene sad endnu bedre 
fast på fødderne. Sikke en fø-
lelse at plukke poster, at nyde 
vejvalgsmulighederne og at 
mærke kroppens maskineri vir-
ke, trods ømme knæ og stive 
ankler, som man plages af til 
dagligt langt udenfor skovens 
ilttelt. 
Alt for hurtigt var det slut – i 
mål under den time, som den 
indbyggede konkurrencenatur 
ubevidst havde sat som mål,  



 

 

Opfanget 

efterhånden som banens dels-
træk blev afviklet. Varm, sve-
dig og veltilpas. Senere hen 
omklædt – og efter et kig på 
resultattavlen – direkte over til 
kiosken. Her var morgenbuf-
fet’en nu skiftet ud med hjem-
melavet højt belagt smørre-
brød. Rene lækkerier og 3 stk. 
frit valg fra de bugnende fade 
for sølle kr. 25,00. Høj klasse 
med smilende, søde og slag-
færdige voksne piger bag di-
sken.  
Eftersnak med venner og be-
kendte, som repræsenterede 
mangeårige bekendtskaber. 
Den der post 8 på de svære 
baner havde drillet de fleste, 
men det var svært at komme 
udenom, at både postplacering 
og kort var korrekte, selvom 
enkelte forsøgsvis argumente-
rede herfor.  
 

Som så ofte før skyldes bom i 
skoven selvskabte problemer 
og manglende koncentration. 
Men det er jo også derfor vi 
bliver ved og ved med at dyrke 
denne livsbekræftende idræt.     
Og på det lille TripTrap-
klapbord stod græskarrene sta-
dig og storsmilede, mens lyset 
strømmene ud som solskin fra 
de tandløse gummer.  
Tak til Nordvest OK fordi I vil 
tegne kort, bygge stævneplads, 
lave baner og diske op med 
smørrebrød, så alle vi andre 
kan få en dejlig søndagsople-
velse ud af en ellers grå og 
tung dag.  
Vi glæder os allerede til, at vi 
igen skal besøge Græskarpiger-
ne fra Nordvest.   
 

Helge Søgaard, Rold Skov OK     
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Det gjaldt kampen om podie-
pladserne i tre discipliner: 
sprint i byen Lommel, lang di-
stance i Weyervlakte , lige syd 
for byen og stafet i Sahara, den 
nordlige  del af byen. 
206 unge kvinder og mænd 
under 20 år var 3.-5 oktober 
2014 samlet i det nordøstlige 
hjørne af Belgien til Junior Eu-
ropean Cup i orientering. 
 
Banerene var efter konkurren-
cerene åbne for publikum og 
det tog Hans Møller, Dagmar 
Tange og jeg som en udfor-
dring.  
 

O-løbere på vores niveau kører 
altså ikke 9 timer i bil kun for 
at deltage i et o-løb. Men  vi 
løber gerne et løb, når det nu 
passer sammen med at udfor-
ske belgisk ølkultur, se på ma-
lerkunst af Jordanes, Brueghel, 
Magritte og Rubens og i øvrigt 
livet i byerne Antwerpen, Me-
chelen og Bruxelles. 
 
Og hvordan bliver man så dus 
med at stille op til et løb i et 
fremmed land uden kendskab 
til terræn, sværhedsgrad og 
hvad der ellers er af udfordrin-
ger. 
Hans havde fundet kort over 
områderne. Det var rart at vide 

Med den unge danske elite i 
Belgien                       Birthe Møller 

Det 
danske  

ungdomslandshold 
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hvad der ventede os, men at 
Sahara var så fladt, at selv den 
mindste tue var indtegnet, var 
noget andet end hvad vi ople-
ver i vore klitområder. Dag-
mars mavepine var på løbeda-
gene for længst forduftet. Hun 
er ikke sådan at slå ud. Jeg 
havde jo min storesøster med 
og overlevede også. 
Torsdag 2. oktober havde juni-
orerne haft mulighed for at 
træne både terræn og kortteg-
ningsniveauet. Det nåede vi så 
ikke at prøve, og så meget for-
skel er der så 
heller ikke. 
 
Signe Edsen, 
der desværre 
ikke var med 
på det udvalg-
te danske 
hold, havde 
hjemme ud-
trykt glæde 
over at vi var 
der til at hep-
pe. Og vi var 

der, og det var så herligt for de 
gjorde det så godt de unge 
danske deltagere.  
Danske piger tog guld og bron-
ze i sprint så Hans løb i publi-
kums konkurrencen over mål-
stregen til nationalmelodien og 
endda den danske i forbindelse 
med præmieoverrækkelsen. 
 
 
 
 
 
 

 

Pigernes 
guldmedaljer 
i stafet. 

De sejrende danske 
stafet drenge 
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Vores erfaringer i by sprint er 
begrænset. Vi løb, kom i mål 
tilfredse med en tid der om-
trent lå på det dobbelte af  de 
unge vindere.  
 
Vores team coach Lars Klemme 
var på pletten med kamera. 
Sejrsglæden er foreviget og 
deles ud med hele netværket. 
 
Weyervlakte er et militært 
øvelsesområde. Masser af spor 
efter militære køretøjer, men 

ellers hovedsalig let gennemlø-
belig terræn. I den sydlige del 
af området var der spor der 
kunne ligne skyttegrave fra 
krigen.  
Man forventede de unge løb 
banerne på mellem 9 og 14 km 
på omkring en time, og det 
gjorde de selvfølgelig.  
 
På de publikumsvenlige baner 
rundede løberne målområdet 
cirka midt i løbet, så højtalerne 
holdt en spænding  kørende 

Lars og Dagmar på  
Havnerundfart i 
Antwerpen 

Mindegravplads for faldne  
tyskere i 2. Verdenskrig 



 

 

Opfanget 

ved at kommentere mellemti-
der.  
På de lange distancer vandt 
Amanda Falck Weber sølv og  
Cecilie Friberg Klysner  bronze.  
 
Vi amatører kom også igen-
nem, og det var sjovt. Vi kan 
godt løbe, 
men vi er ikke 
for sikre i vej-
valg. Ser vi 
bort fra et par 
mindre bom, 
gik det ok og 
der var stadig 
mod til at løbe 
med den sid-
ste dag. 
 
Terrænet i Sa-
hara var om 
søndagen lidt 
fugtigt efter 
nattens regn, 
det eneste på 
hele turen. 

Sandet i Sa-
hara var så 
til gengæld 
mere fast.  
Og ligesom 
når vi selv er 
til stævner, 
var der stillet 
telte op i 
målområdet.  
Pladsen var 
fyldt med 
mennesker. 
Dem der var 
gennem sta-
fetten, dem 
der varmede 
op til at løbe 

nummer 2 og 3 og så alle os 
andre.  
Igen var luften fyldt med 
kampstemning. Interviewer 
fangede forpustede atleter og 
dugfriske løbsoplevelser lød 
over området.  
Som nyslået vinder svarede 

Hans giver det sidste ryk 
inden mål i Weyervlakte 

Dagmar og Birthe 
ved mål i Sahara 
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Magnus Maag på spørgsmålet 
om hvordan det var at slå bro-
derlandet Sverige. Han var di-
plomat til fingerspidserne, men 
da jeg på tomandshånd talte 
med ham var der fryd at spore 
i sejren over Sverige.  
Også et pigehold tog guld i sta-
fet.  
 
Samlet set over de tre dage 
satte de nordiske lande sig på 
de tre førstepladser. Sverige 
nummer et, Norge to og Dan-
mark tre. Det havde arrangø-
rerne ikke lige ventet. De hav-
de tippet Tjekkiet og Schweitz 
til at sætte sig i toppen.  
 
Imedens JEC 2014’s sidste me-
dalje ceremoni  løb af stablen 
bevægede vi os til start  på løb 
i Sahara. Forinden havde vi 
truffet andre i omklædningstel-
tet. Blandt andet en hjemme-

fødning der boede mellem 
Weyervlakte og Sahara. Hun 
glædede sig vildt til løbet efter 
det helt nytegnede kort. ”Det 
er bare så flot”, sagde hun. Det 
var det også.  
Endnu et sjovt løb kan føjes til 
erfaringerne, endda i et frem-
med land. Skal vi højere op på 
ranglisten, skal vi blive mere 
sikre i brug af kompas og  vur-
dering af sikkert opfang. Men 
selvfølgelig vil mere tempo og-
så  pynte. 
 
O-løbere i Belgien er som i 
Danmark. Mange modne, lette-
re gråhåret, indbygget kamp-
gen, glade og hjælpsomme. 
Selv arrangørerne var tro ko-
pier af Nordvest OK’s  medlem-
mer. 
Måske er det i virkeligheden 
ikke så meget vores nationale 
tilhørsforhold, der binder os 

Hans i sprint 
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sammen landevis, men mere 
det vi interessemæssigt finder 
sammen om. 
 
 
Vi kom bestemt hjem med en 
oplevelse af, at Belgien er et 
land med en kultur og et folk 
der tiltaler os. 
 
På http://jec2014.be kan I se 
mere om resultater og billeder 
fra alle tre dage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FAKTABOKS: 
 
De 206 løbere fra: 
Østrig (8),  
Belgien(11),  
Tjekkiet(12),  
Danmark(17),  
Frankrig(15),  
Tyskland(10),  
Storbritannien(24)  
Irland(4),  
Italien(8),  
Polen(1),   
Norge(24),  
Rusland(24),  
Spanien(6),  
Sverige(24),  
Schweitz(18) 

Birthe og Dagmar udforsker 
den belgiske ølkultur. 

http://jec2014.be
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Traditionen tro 
afsluttes o-løbs 
sæsonen med en 
klubfest.  
I år blev festen 
afholdt i Hillerslev 
Idrætsklubs loka-
ler.  
 
Som noget nyt, 
havde fest arran-
gørerne (Dagmar, 
Birthe og Hans), 
lavet et by-løb i 
Hillerslev.  
Starten til dette gik kl. 16, 
hvor det stadig var lyst, men 
næsten alle måtte løbe efter de 
sidste poster i mørke, så pan-
delampe var nødvendig.  
Der var 3 baner, 
to på 3,9 km og 
en let på 1,9 km.  
Gode -og for nogle 
af klubbens med-
lemmer- noget 
udfordrende ba-
ner. 
 
Efter løbet var der 
mulighed for bad 
og omklædning i 
Idrætsklubben.  
Der hørtes no-
get højrøstet 
stemning fra 
herrernes  om-
klædningsrum… 
det var vist  3. 
halvleg. 
 

 
Festen startede med at Dag-
mar fortalte lidt om Hillerslev, 
derefter vi fik en lækker 3 ret-
ters menu. 
 

 
Efter maden blev årets klub-
mestre hædret, samt årets ak-
tivitets pokal uddelt. Den gik i 
år, meget velfortjent, til en 
glad og noget overrasket For-
mand Jane. 

Klubfest med festløb 
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På billedet mangler Amalie og Henrik 

Klubmestre 2014 
 

 
Her er Nordvest OK´s Klubmestre for 2014. 

D 13-15: Amalie W. Vestergaard 
D 19B: Lone Højbak 
D 40: Mette Edsen 
D 50: Susanne Karlshøj 
D 60: Anna Jørgensen 
H 19A: Henrik Overgaard 
H 40: Torben Karlshøj 
H 50: Leif Hansen 
H 60: Hans Møller 



 

 

 

Klubbens kort sponsorer 

Opfanget 



 

 

 

 
 
 
 

 

Opfanget 

Har du lyst til at finde et kron-
hjortegevir, er det nu du skal 
kigge ekstra godt efter i skov-
bunden. 
 
Hvert år i februar-marts kastes 
hjortens gevir nemlig og et nyt 
gevir begynder at vokser frem.  
Det nye gevir, som på en stor 
hjort vejer mellem seks og otte 
kg, er færdigdannet omkring 
juli måned. 
I Danmark lever krondyret kun 
på Sjælland og i Jylland, bl.a. 
på vores hede- og skovarealer i 
Thy. 
Krondyret er det største land-
pattedyr i Danmark.  
Hannen, hjorten, vejer omkring 
180 kg når han er fedest og 
har en kropslængde på ca. to 
meter mens hunnen, hinden, 
hvis kropslængde er omtrent 
1,7 m, vejer ca. 100 kg. 
Om sommeren er pelsen rød-
brun på oversiden og hvid-

gullig på bugen, mens vinter-
pelsen med sine længere og 
tykkere hår er gråbrun. Ældre 
hjorte har om vinteren en man-
ke omkring halsen. 
Krondyrene lever i områder 
med store nåleskove, hvor de 
kan søge dækning om dagen. 
Men det er især på heder, i 
højmoser, overdrev, græshe-
der, kær og på landbrugsarea-
ler, at krondyrene finder deres 
føde, som består af græsser, 
lav, skud af lyngplanter, urter, 
skud og bark af nåletræer samt 
afgrøder som majs, kartofler, 
raps, havre og byg. 
Uden for brunstperioden fær-
des de fleste krondyr i flokke,  
kaldet rudler. Hinderne danner 
rudler med andre hinder, som 
de er tæt beslægtede med, 
samt deres kalve. Der kan også 
være få unge hjorte i en hind-
rudel, men rudlen føres af en 
ældre hind. 
En hjorte-rudel består især af 
unge hjorte. I rudlen er der en 
rangorden dyrene imellem. 
Rangordenen afgøres enten 
ved truesignaler, styrkeprøver 
eller ved kamp. 
Allerede i august begynder 
hjorten at brøle for at tiltrække 
hinder til sit harem, og så godt 
som alle hinder, der er ældre 
end to år, bliver befrugtede. De 
fleste kalve fødes i juni, når 
hinden har været drægtig i ca. 
235 dage. 

Skoven i februar 
-find et kronhjortegevir 
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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 
 

Lørdag den 7. marts – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: kort / lang orien-
tering 
Tvorup Øst – afmærkning: Tvorupvej   
Banelægger: Anette & Leif Hansen 
Banelægger-tlf.: 97 92 09 55  
 
Lør - søndag den 14. – 15. marts 
Nordjysk 2-dages - Hammer Bakker  
Arr.: Aalborg OK 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Lørdag den 21. marts – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: alm. o-løb 
Nystrup Plantage – afmærkning: Ny-
strupvej   
Banelægger: Annette & Bjarne Krogh 
Banelægger-tlf.: 97 97 13 38 

mailto:overgaard@hotmail.com
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 Lørdag den 28. marts – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: alm. o-løb 
Vilsbøl Plantage – afmærkning: Klitmøl-
lervej  
Banelægger: Else & Jens Roesgaard 
Banelægger-tlf.: 97 92 30 07  
 
Tors - lørdag den 2. – 4. april 
Påskeløb - Mols Bjerge + Ørnbjerg         

   Mølle 
Arr.: OK Pan 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Lørdag den 11. april – kl. 13.00 
1. afd. af klubmesterskabet 
Bøgsted Rende - afmærkning: Kystve-
jen mellem Vangså / Vorupør   
Banelægger: Henrik Overgaard / Hen-
ning Olesen 
Tilmelding senest onsdagen før på 
tlf.: 2372 6000 / email:  
overgaard@hotmail.com 
 
Lørdag den 18. april  – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: klitter 
Stenbjerg Plantage – afmærkning: 
Istrupvej  
Banelægger: Birthe & Hans Møller 
Banelægger-tlf.: 28 11 48 40 
 
Lørdag den 25. april  – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: Find Vej… / alm. 
o-løb på de faste poster 
Vilsbøl Plantage – afmærkning:  
Klitmøllervej  
Banelægger: Hermann Jensen 
Banelægger-tlf.: 97 92 39 86  

 
 

Fredag den 1. maj (St. Bededag) 
NJM-Lang – Bunken Klitplantage 
Arr.: OK Vendelboerne  
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
 

mailto:overgaard@hotmail.com
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Søndag den 3. maj 
Divisionsmatch (alle skal med !!) 
Barrit Sønderskov - Arr.: Horsens OK 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Lørdag den 9. maj – kl. 13.00 
2. afd. af klubmesterskabet 
Nystrup Plantage - afmærkning:  
Nystrupvej  
Banelægger: Lone & Ole Bernth Jensen       
Tilmelding senest onsdagen før på  
tlf.: 97 98 17 13 / email: 
ole.bernth@mail.dk 
 
Torsdag den 14. maj (Kr. Himmel-
fartsdag) 
NJM-Stafet – Vilsbøl Plantage 
Arr.: Skovkarlene 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Torsdag den 21. maj – kl. 18.30 
(bemærk at der igen er o-løb midt 
på ugen) 
Træningsløb – Tema: sprint 
Thisted By – start: Thy Hallen 
Banelægger: Familien Edsen 
Banelægger-tlf.: 97 74 62 71 
 
Lørdag den 30. maj - kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: kurver 
Legind Bjerge - afmærkning: Salling-
sundvej   
Banelægger: Anna & Henning Jørgensen 
Banelægger-tlf.: 97 72 23 28 

 
Lørdag den 6. juni  – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: fin-orientering 
Tved Plantage – afmærkning:  
Hindingvej  
Banelægger: Susanne & Torben Karlshøj 
Banelægger-tlf.: 97 98 55 31   

   
 
 

mailto:ole.bernth@mail.dk
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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 13. juni - kl. 13.00 
3. afd. af klubmesterskabet 
Eshøj Plantage – afmærkning: Eshøjvej  
Banelægger: Jane Thode & Hermann 
Jensen 
Tilmelding senest onsdagen før på  
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1)Hvorfor løber du                                                                                                           
orienteringsløb? 

Jeg har som ung dyrket fod-
bold, badminton, volleyball, 
håndbold, samt atletik.  
Jeg startede med O-løb som 
17-årig. Sammenlignet med at 
løbe 12½ runde på et stadion, 
der gør lige ondt hver gang, er 
det ti gange sjovere at løbe 
med et kort i hånden.  
De tog mig næsten 10 år at 
blive en god orienteringsløber, 
og jeg må da vedgå, at jeg 
HAR stået en del gange - lost i 
skoven - bandet denne sport 
langt væk - og lovet mig selv 
at "nu gad jeg sgu ikke mere 
at løbe O-løb...nu ville jeg slå 
mig på  badminton i stedet. 
Men heldigvis holdt jeg ved, 
og var 13 år på militærlands-
holdet i O-løb og biathlon. Så 
O-løb har næsten altid fyldt 
meget i mit liv, og givet mig 
rigtigt mange oplevelser i hele 
Europa. 
 
 2)Nævn en ting som er      

godt ved klubben? 
Nordvest OK (eller Jane) er 
utroligt god til at tage imod 
(og tage sig af) nye medlem-
mer. Straks jeg var indmeldt i 
klubben fik jeg en velkomsthil-

sen fra Jane, selvom de var på 
ferie i Norge. 
Det er dejligt at mærke hvor 
velkommen man er, hver gang 
vi mødes til løb og stævner. 
  
3)Nævn en ting der er  
    mindre godt. 
Der er alt for få Nordvest'ere, 
der ser fordelen og udfordrin-
gen ved, og tager tager til, 
åbne løb! 
Som konkurrenceløber ville 
det være dejligt, hvis der var 
en 20 stykker at følges og mø-
des med til de mange gode 
åbne løb, der tilbydes. 
 
4)Din bedste oplevelse som 

O-løber. 
Især mit første DM husker jeg. 
Det var DM-nat i Kelstrup 
Plantage med Erling Lunds-
gaard som banelægger. Da 
var jeg lige rykket op i H35.  
De næste 20 år vandt jeg DM-
medaljer hvert år. Den største 
sejr var nok at vinde DM-
ultralang i H40 med en sejrs-
marginal på 18 minutter. 
Det var også en kæmpe ople-
velse de to gange, jeg var an-
kermand for Fossum O-Lag 
ved 10-Mila hvor vi kom i top 
100! 

De 10 skarpe 

 Denne gang besvaret af  
Steffen Alm 

De 10 skarpe 

Denne gang besvaret 
af Steffen Alm 
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5)Dine øvrige fritidsinteres-
ser. 

Jeg er blevet bidt af Adventure-
race og Challenge-løb! Desu-
den er jeg begyndt at geo-
cache - det er også skægt - 
selvom jeg som O-løber HADER 
gemmeposter  :o) 
 
6) Dit job. 
Jeg er lærer på Verdens bedste 
friskole i Hanstholm, hvor jeg 
er klasselærer for 16 dejlige 
børn i 1.-2.  
Desuden underviser jeg på alle 
trin i matematik, idræt, natur/
teknik, samfundsfag, biologi og 
udesløjd 
 
7)Nævn en person der har 

gjort indtryk på dig. 
Da jeg var i et KKV-kompagni 
havde vi en Seniorsergent Tage 
Rasmussen, der formåede at 
skabe Danmarks bedste militæ-
re enhed, gennem en ledelses-
stil, hvor man blev respekteret 
- ikke for hvad men var, men 
for HVEM man var!  
Tages store opbakning, store 
hjerte og menneskesyn gjorde 
dybt indtryk på mig, og forme-
de mig som menneske og sol-
dat. 
 
8)Hvor og hvordan vil du 

helst holde ferie. 
Jeg elsker aktiv O-ferie. O-
Ringen er god, men dyr, så 5-
dages i sydlige lande (Frankrig, 
Schweiz, Østrig, Italien, Tjekki-
et), er alternativer, 
der trækker. I år bliver det nok 
Skotsk 5-Dages så jeg kan se 
min datter Maja til VM. 

9)Kom med et godt råd til 
klubben. 

a. Sommerlejr bør tages op 
igen - meget samlende 
b. Når man nu ikke kan lokke 
folk til åbne løb, så ved jeg fra 
HTF, at det at arrangere mange 
store løb giver masser af sam-
menhold i klubben - 
samt  masser af penge som en 
sidegevinst! 
c. Signes specialtræninger var 
et godt tiltag, der burde fort-
sætte - det kunne tiltrække og 
fastholde nye medlemmer 
d. Træningsløb hver uge! 
  
 
10)Dit yndlingsområde og 

hvorfor? 
 Alle klitplantager i Thy er 
så fede at løbe og cykle 
i....bare lige man ikke skvatter 
og brækker kravebenet!! 
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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 
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 
Lars Damgaard  Aagade 14, 7770 Vestervig   
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 
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  Brundvej18, 7700 Thisted   97 98 55 31 
Rasmus Karlshøj  Dybbølgade 3   1.tv. 9000 Ålborg  30 35 03 73 
Susanne Karlshøj  Brundvej18, 7700 Thisted   97 98 55 31 
Torben Karlshøj  Brundvej 18, 7700 Thisted   97 98 55 31 
Tove Marie Klemme  Åbakkevej 8, 7700 Thisted   97 92 58 15 
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Medlemsoversigt 
 
NAVN                    ADRESSE                                          TLF 
 

Karina Kobæk  Sundbyvej 51, 7950 Erslev   40 63 09 65 
Michael Kristensen  Tømmerbyvej 184, 7752 Vesløs 
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 
Sergio Kuraitis  Ulleruphusevej 12, 7900 Nykøbing M 60 60 86 17 
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 
Anders Malle   Rosenvænget 45, 7752 Snedsted  97 93 44 00 
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 
Grethe Pedersen  Burhøjvej 9, Bjergby, 7950 Erslev 
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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