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Formandens 
hjørne 

Formandens  
hjørne 

Efter et spændende Vestjysk 
2 dages i Husby og sprint af-
tenen før i Lemvig, blev ber-
berishækken klippet, og det 
er blevet tid til at se lidt tilba-
ge og frem. 
Det kombinerede Klitløb og 
NJ-Lang er vel overstået. Det 
var en stor udfordring for ba-
nelægger og løberne. Terræ-
net var hårdt at løbe i, og 
man kunne i år ikke på de 
længste baner løbe sammen 
med de andre, da der var la-
vet forskellige sløjfer. Trods 
de meget lange løbetider var 
der stor tilfredshed og smil 
på, da de trætte løbere kom i 
mål. Både stævneleder, ba-
nelægger og banekontrollant 
har evalueret på løbene. En 
stor TAK til alle involverede. 
 
Vi har holdt det 4. møde i 
stævneledelsen, Mariager OK 

og Nordvest OK, til Påskeløb 
2017. Vi talte bl.a. om bud-
get, start og kiosk sammen 
med nogle af de pågældende 
funktionsledere. Flere af klub-
bens medlemmer har sagt ja 
til at være funktionsledere. 
Jeg håber meget, at alle 
NOK’er har sat et stort kryds i 
kalenderen i påsken 2017. 
Selvom I endnu ikke er blevet 
spurgt om at hjælpe til en be-
stemt funktion, er det ikke 
fordi vi ikke har brug for jer! 
Vi får brug for alle medlem-
mernes hjælp og også for 
nogle venner og bekendte. I 
forbindelse med vores Klubtur 
den 23.-25. september vil vi 
prøve at fordele medlemmer-
ne til de forskellige funktio-
ner, som Nordvest OK har an-
svaret for.  
 
Thy til lands, til vands og i 

Formandens 
hjørne 
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luften afvikles den 6. august. 
Igen i år deltager NOK’er bå-
de i selve løbet og i afviklin-
gen. Det er som sædvanlig en 
dyb hemmelighed, hvor der 
skal løbes, cykles, klatres, 
vades, svømmes eller 
”kano’es”. En ting er sikkert: 
det bliver en stor udfordring – 
igen! 
 
Når Thy Challenge afholdes 
den 15. oktober er vi med til 
afviklingen, og der kommer 
sikkert også deltagere fra 
Nordvest OK. Det plejer hel-
digvis ikke at være svært at få 
medlemmerne til at hjælpe 
med tidtagning, kontrol, post-
udsætning og indsamling. 
 
Nordvest OK skal søndag den 
28. august løbe divisions-
match arrangeret af Karup OK 
i Aunsbjerg/Liselund. Til den 

første match var vi kun 5 po-
int fra at slå Randers OK og 
Kaski OK. Vi håber, at mange 
fra klubben vil tage med til 
Aunsbjerg. Det kunne være 
dejligt at få revanche. Det bli-
ver nok ikke så let at deltage i 
op/ned matchen, da den fin-
der sted i Rold Mosskov søn-
dag den 25. september, hvor 
vi har klubweekend.  
 
Nu glæder jeg mig til Læsø 3 
dages 19.-21.juli. Flere kan nå 
at melde sig til. Det plejer at 
være rigtig godt, og vi har al-
tid været heldige med vejret! 
Tænk jer en galionsfigur som 
sidsteposten og en målsluse i 
vandkanten! Det er en ople-
velse. 
 
Alle klubbens medlemmer og 
deres familie ønskes en god 
sommer. 

 
På gensyn i skoven. Tag 
gerne en bekendt med. 
 

                             Jane 

Jane på vej mod mål i 
årets Påskeløb 



 

 

Opfanget 

Påskeløb 
Mols Bjerge 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mindeord og tak til  
Tove Christiansen 

 

Klubbens æresmedlem og stif-
ter af ”Tove og Robert Ung-
doms Fond” døde den 27. 
marts 2016. 
Et tilbageblik på Toves inte-
resse for orienteringsløb star-
tede, mens hun læste på Han-
delsskolen i København, og i 
foråret 1951 begyndte Tove at 
lægge mærke til en anden lø-
ber, nemlig Robert Christian-
sen, og pudsigt nok - mødtes 
de altid ved sidste post og fald 
i snak. 
 Tove og Robert flyttede til 
Thy i 1958 og efter kun et 
halv år i Thy var parret med 
til at stifte klubben ”Thisted 
Roernes Orienteringssektion”, 
der sidenhen blev slået sam-
men med klubben fra Nykø-
bing og fik navnet ”Nordvest 

OK”. Drøftelserne om den nye 
klub foregik i Robert og Toves 
stue – ligesom mange andre 
aktiviteter i klubben historie. 
Tove åbnede gerne sit hjem 
for løberne, bagte kage og 
lavede spandevis af kaffe og 
te. På gården i Tvorup, var 
det mange år, tradition for at 
klubbens generalforsamling og 
fester, blev holdt der. 
Robert og Tove startede 
”Klitløbet” i Thy – i de første 
år bestod ”stævneledelsen” af 
Tove, som bl.a. varetog tid-
tagningen med et ganske al-
mindeligt armbåndsur.  
Da der blev afholdt Påskeløb 
i Thy i 1994, inviterede Tove 
korttegneren til at bo på går-
den i Tvorup det meste af 
sommeren 1993. Tove har 
således gennem årene bak-
ket klubben op og stiftede 
efter Robert død ovennævnte 
fond. 
Personlig kan vi takke Tove 
for, at hun ”førte” os sam-
men - vi blev inviteret på 
middag, sat på opgaver sam-
men, og det var før vi be-
gyndte ”rigtigt” at komme 
sammen.  – Også sammen 
med Roerne i Nykøbing har 
vi haft mange hyggelige ti-
mer på gården i Tvorup.  
Samværet fortsatte efter Ro-
bert død. Roerne kløvede 
bl.a. brænde og Tove dække-
de op til frokost. 
Tak for alt. 
 
Æret være Toves Minde 
Henning og Anna 
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Af Helge Søgaard 

Som  banekontrollant vil jeg 
godt bidrage med min oplevel-
se af årets Klitløb og NJ lang. 
Alene at kombinere 2 normalt 
meget forskellige løb var en 
udfordring. 
  
Bortset fra den kraftige blæst 
fra søsiden, var vejret tørt og 
solrigt, men efterhånden som 
tiden gik uden at deltagerne 
på de lange klitløbsbaner duk-
kede op – normalt ankommer 
de første i mål efter 3 til 3½ 
time – begyndte man at spe-
kulere på årsagen.  
  
De første indfandt sig først i 
sidste øjeblik før maksimalti-
den på 5 timer, og så nåede 
kun mindre end halvdelen af 
deltagerne overhovedet igen-
nem. 
Banerne og længden af dem 
var ikke anderledes end de 
plejer. Ligeledes postplacerin-
gerne. Måske stod de endog 
”tydeligere” idet kun få var 
”puttet” i tæt skov og 
krat.                                      
Men hvad kan så  være årsa-
gen. Jeg har selv min egen op-
fattelse. 
  
1.      Løbsområdets forhold 
Klithede/Skov har ofte været 

50/50, men her var forholdet 
mere 66/34, altså mere klithe-
de (Det er jo et klitløb). På 
klitheden, hvor der stort set 
hverken er vej eller sti er gen-
nemløbeligheden betydelig 
mindre end i skovområder, 
hvor der trods alt er en del sti-
er der kan løbes på. 
 
2.      Det er almindeligt, at 
man i Klitløb (og Wild West) 
løber flere sammen 
(klubvis ?), ja i hele ”tog”. Når 
man nærmer sig posten går 
man ud i vifte, og den der fin-
der posten kalder på de andre. 
Men i årets klitløb var det ikke 
muligt, idet hver enkelt havde 
”sin egen bane”. (hvad jeg 
selv synes er helt fint i stedet 
for som i ”gamle” dage at kun-
ne blive diskvalificeret ved 
sammenløb). Så her kom 
mange deltager ”på herrens 
mark” (deres egen).   
 
3.      Så må man heller ikke 
se bort fra at mange af delta-
gerne er blevet ældre siden de 
løb deres første Klitløb. 
  

 
 
           Henning Jørgensen  

Klitløbet 
 

Banekontrollantens evaluering. 
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Mere Klitløb 
 

En debutants oplevelser 

Efter en del år med O-løb, fik 
jeg mod til at prøve noget nyt 
inden for O-løb.  
Nu hvor alt retro er moderne, 
og jeg generelt godt kan lide 
udfordringer, var tiden inde til 
at prøve kræfter med Klitlø-
bet, hvor der bliver løbet på 
gamle kort.  
I år foregik løbet i Tvorup Klit-
plantage, hvor der skulle løbes 
i området mellem Vorupør og 
Bøgested Rende, på et kort 
trykt i 1978.  
 
Løbet blev afviklet søndag den 
19. juni. En dag som bød på 
flot solskinsvejr og en frisk til 
hård vind fra vest. 
Én af grundene til at jeg meld-
te mig til løbet, var at Mette 
havde lovet at vi kunne følges 
ad. Hun havde prøvet det før 
og er bare super god til at ori-
entere. Så uden hende, havde 
jeg nok ikke begivet mig ud på 
8,2 km med 17 poster på et 
gammelt kort. 
 
Vel ankommet til stævneplad-
sen, stod jeg og kiggede på 
kortet over området. Jeg kun-
ne se en masse brune kryds 
og små sorte prikker med et 
tal ved. Jeg kunne nok regne 
ud at tallene og de sorte prik-

ker betyd klitter med højdean-
givelse, og fra en garvet Klit-
løbsdeltager, hørte jeg at 
krydsene betød lavninger. Nå, 
men så kunne det vel ikke 
være så svært - vi har jo kom-
pas med.  
 
Kl. 10.00 gik den fælles start. 
Kortet blev vendt og strækket 
til 1. post blev nærlæst. Jeg 
kunne se at strækket gik lige 
forbi en klit på 21 meter, så 
det var jo bare at løbe mod 
den. Men da jeg så kigger op, 
er der jo mange klitter i den 
retning, så at finde den rette 
at løbe mod, var nu ikke så 
enkelt. Det gik dog alligevel, 
så post 1, 2, 3 og 4 blev fun-
det uden de store problemer. 
Det var straks værre med post 
5, som var en vandpost.  
Mette og jeg var ikke kommet 
langt nok frem og rodede 
rundt i noget meget tæt 
fyrkrat, hvilket mange andre 
også gjorde. Pludselig slog det 
os, at det var jo en vandpost 
og ingen ville kunne finde på 
at slæbe vand ind, hvor vi gik 
rundt. Vi kom ud i det lidt me-
re åbne og fandt posten i en 
hyggelig lille gryde (slugt) 
hvor Kristian sad og heppede 
os videre. 
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Vi havde problemer med en 
enkelt post mere, post 7, et 
stræk der ellers kun var på 
knap 150 m., men i et områ-
de, hvor jeg slet ikke kunne få 
noget til at ligne noget. Mette 
kunne sagtens finde udløbere, 
vi var bare kommet lidt for 
langt mod øst i forhold til at 
finde den rette udløber.  
 
Resten af posterne gik rimelig 
godt. Vi kom i mål efter godt 
2½ time og havde tilbagelagt 
knapt 12 km i et udfordrende 
terræn, hvor der næsten ingen 
stier findes. Så vi var tilfredse 
med løbet, selvom de 2 bom 
var irriterende.  
 
Dejligt at komme tilbage og  
få en kold cola og noget  
godt at spise fra kiosken.  

At sidde i solen og læsiden  
af en klit, og tænke:  
”Det gik nu meget  
godt, det kan  
jeg da godt  
gøre igen”.   

Meeen… jeg skal nok have Mette 
at følges med, igen næste gang. 
 
Tak til alle dem, der gjorde Klitlø-
bet og en rigtig god dag, mulig. 
 

                       Susanne  



 

 

 

Klubbens kort sponsorer 

Opfanget 
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Weekenden den 23. 24. og 25. 
september 2016 arrangerer 
klubben en fælles hygge– og 
træningsweekend i Søhytten 
ved Førby Sø. 
Signe vil lave forskellige for-
mer for O-løb og der vil være 
løb og træning for alle. 
Anette og Bjarne vil stå for det 
praktiske, men vil gerne have 
nogle ekstra hjælpere. 

Mere om alt dette senere på 
hjemmesiden. 
 
Men sæt allerede nu kryds i 
kalenderen denne weekend og 
mød op til helt sikkert en hyg-
gelig, sjov og spændende O-
løbs weekend. 
 

Klubtur 

Nye medlemmer 
 

Andreas Thode Rask 
Kathrine Thode Rask 
Elisabeth Thode Loft 
Esther Thode Loft 

Kasper Thode Schiøtt 
Malthe Thode Schiøtt 

Anne Lysgaard Schultz 

 
Velkommen 



 

 

Opfanget 

  T
R
Æ
N
I
N
G
S
P
R
O
G
R
A
M

 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 7. august – kl. 10.00 
Træningsløb på banerne fra Thy til 
lands, til vands og i luften 
Skov / mødested følger senere på 
hjemmesiden 
Banelægger: Jane Thode & Hermann 
Jensen 
Banelægger-tlf.: 97 92 39 86 
 
Lørdag den 13. august – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: kort/lang orien-
tering   
Vilsbøl Plantage – afmærkning: Klit-
møllervej  
Banelægger: Henrik Overgaard 
Banelægger-tlf.: 97 92 53 86 

mailto:overgaard@hotmail.com
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Lør-søndag den 20.-21. august 
JFM Stafet + Lang 
Torsted / Linå Vesterskov 
Arr.: Herning OK / Silkeborg OK 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Søndag den 28. august 
Divisionsmatch (alle skal med !!) 
Aunsbjerg 
Arr.: Karup OK 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Lørdag den 3. september 
DM Mellem - Mols Bjerge 
Arr.: OK Pan 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Lørdag den 10. september – kl. 
13.00 
4. afd. af klubmesterskabet 
Tved Plantage - afmærkning: Hin-
dingvej      
Banelægger: Bjarne Krogh & Hen-
ning Olesen 
Tilmelding senest onsdagen før  
på tlf.: 97 97 13 38  /  97 76 62 50 
 
Lørdag den 17. september – kl. 
13.00 
Træningsløb – Tema: alm. o-løb 
Stenbjerg Plantage – afmærkning: 
Istrupvej    
Banelægger: Birthe & Hans Møller 
Banelægger-tlf.: 28 11 48 40 
 
Fre–søndag den 23.–25. septem-
ber 
Klubweekend – sæt kryds i kalende-
ren !! 
Nærmere program følger på hjem-
mesiden 
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 Lørdag den 1. oktober – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: postudsætning/-
indsamling 
Nystrup Plantage – afmærkning:  
Nystrupvej  
Banelægger: Jane Thode & Hermann 
Jensen 
Banelægger-tlf.: 97 92 39 86  
 
Lørdag den 8. oktober - kl. 13.00 
5. afd. af klubmesterskabet 
Tvorup Plantage - afmærkning:  
Trapsandevej     
Banelægger: Susanne & Torben  
Karlshøj      
Tilmelding senest onsdagen før på  
tlf.: 97 98 55 31 
 
Lørdag den 22. oktober - kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: Bunkerløb  
Hanstholm – afmærkning: se nærmere 
på hjemmesiden       
Banelægger: Steffen Alm 
Banelægger-tlf.: 41 44 46 63 
 
Lørdag den 29. oktober - kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: alm. o-løb 
Legind Bjerge – afmærkning: Legindvej       
Banelægger: Lone & Ole Bernth Jensen 
Banelægger-tlf.: 97 98 17 13 
 
Søndag den 6. november 
NJ Dag - Rold Skov Hesselholt 
Arr.: Rold Skov OK 
Tilmelding til Jane eller Hermann  
 
Lørdag den 12. november – kl. 
13.00 
6. afd. af klubmesterskabet 
Bøgsted Rende - afmærkning:  
Kystvejen    
Banelægger: Familien Edsen 
Tilmelding senest onsdagen før på  
tlf.: 97 74 62 71 
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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. 

 

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 forlangen-
de. 
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1)Hvorfor løber du                                                                                                           
orienteringsløb? 

Jeg er blevet født ind i oriente-
ringsløb, så indtil for ikke så 
lang tid siden, har jeg ikke rig-
tig haft noget valg. Men nu 
hvor jeg er blevet lidt ældre, 
og jeg lidt selv kan bestemme, 
er det fordi ,jeg elsker at løbe 
orienteringsløb, og jeg har en 
hel masse venner indenfor 
sporten, som jeg ikke vil kun-
ne undvære.  
  
2)Nævn en ting som er      

godt ved klubben? 
En ting jeg synes, er godt ved 
klubben, er at man ved hvem 
alle er, og at vi har et rigtig 
godt sammenhold i klubben. 
 
3)Nævn en ting der er  
    mindre godt. 
En ting jeg synes, er mindre 
godt ved klubben, er at der 
ikke er så mange træninger, 
som jeg godt kunne tænke 
mig.  

4)Din bedste oplevelse som 
O-løber. 

Den bedste oplevelse jeg har 
haft indenfor orienteringsløb 
var første gang jeg var til 
10mila. At se førstetursløberne 
starte midt om natten med alle 
lysene, var helt vildt. Og også 
oplevelsen af at være ude at 
løbe på et hold, til en af ver-
dens største stafetter indenfor 
orienteringsløb, var helt vildt 
fedt. Det var noget helt speci-
elt.  
 
5)Dine øvrige fritidsinte-

resser. 
Jeg bruger meget af min tid på 
skole og træning, hvilket jeg 
gør fordi jeg syntes det er fedt 
og sjovt.  Derudover kan jeg 
rigtig godt lide at hænge ud 
med mine venner og tæske 
dem i FIFA.  
 
6) Dit job. 
Jeg har et lille fritidsjob på 
HåndværkerVinduet som ar-

De 10 skarpe 

 Denne gang besvaret af  
Steffen Alm 

 De 10 skarpe 

Denne gang besvaret 
af Jens Edsen  
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bejdsdreng, hvor jeg laver lidt 
forskellige ting, når der er lige 
er brug for det.    
 
7)Nævn en person der har 

gjort indtryk på dig. 
Jeg syntes det er svært at 
fremhæve en enkelt person, 
men har igennem mit liv mødt 
mange forskellige personlighe-
der, der har inspireret mig på 
hver deres måde.  
 
8)Hvor og hvordan vil du 

helst holde ferie. 
I vores familie har vi to faste 
ferier; sommerferie og skife-
rie. På sommerferie vil jeg 
helst holde campingferie med 
vores campingvogn og med 
familien i udlandet. På ferien 

har vi tit løbet et orienterings-
løbs etapeløb på som regel 5 
etaper. Og bagefter holder vi 
så ferie de sidste 2 uger.  
På skiferien har vi altid taget 
til Norge, og det syntes jeg 
også selv er rigtig fedt. På ski-
ferie kører vi både alpin og 
langrend. Vi begyndte med 
langrend for 3 år siden, fordi 
mor ikke er så glad for at det 
går stærkt ned af pisterne .  
Vi har også før taget på ferie i 
efterårsferien hvor vi har taget 
på storbyferie og ikke rigtig 
laver noget aktivt, men bare 
for at se seværdighederne i 
den by vi er i.  
 
9)Kom med et godt råd til 

klubben. 
Mit gode råd til klubben 
ville være, at alle skal 
være åbne og imøde-
kommende overfor andre 
og nye ideer til klubbens 
udvikling.  
 
10)Dit yndlingsområde 
og hvorfor? 
Jeg vil ikke sige, at jeg 
har noget yndlingsområ-
de. Men syntes skovene i 
Sverige er rigtig fede, 
fordi det er så mange 
andre momenter. Der er 
mange flere kurver sten 
og stübs. Alle oriente-
ringsløbere skal på et 
eller andet tidspunkt ud-
sættes for disse fantasti-
ske terræner, syntes jeg.  



 

 

Opfanget 

 

Medlemsoversigt 
 
NAVN    ADRESSE  TLF 

Steffen Alm   Damsgårdsvej 6, 7752 Snedsted   
Amalie W. Andersen  Fjordkær 75, V. Jølby,7950 Erslev      97742767 
Jan Wurzt Andersen  Fjordkær 75, V. Jølby,7950 Erslev      97742767 
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     97985343 
Maria Brolev   Jyllands Alle 19, 7700 Thisted 
Peter Dubillot   Lien 60, 7700 Thisted       25567173 
Sofie Dubillot  Lien 60, 7700 Thisted       26351720 
Jens Kobæk Edsen  Halagervej 14A, 7950 Erslev      97746271 
Kristian Edsen  Halagervej 14A, 7950 Erslev      97746271 
Mette Edsen   Halagervej 14A, 7950 Erslev      97746271 
Signe Edsen   Halagervej 14A, 7950 Erslev      29277579 
Klaus Gjærup   Australiavænget 5B, 7700 Thisted      97921415 
Anette Bernth Hansen Åbrinken 57, 7700 Thisted       97920955 
Leif Hansen   Åbrinken 57, 7700 Thisted       97920955 
Regitze Hansen  Rosenvænget 45, 7752 Snedsted      23657844 
Lone Højbak   Sønderhå Hedevej 16, 7752 Snedsted     40430023 
Andrea Højbak  Sønderhå Hedevej 16, 7752 Snedsted 
Andreas Højbak  Sønderhå Hedevej 16, 7752 Snedsted 
Erik Hedegaard Jacobsen Lykkesvej 14, 7700 Thisted 9      97925304 
Hermann P. Jensen  Markvænget 10 C, 7700 Thisted      97923986 
Jane Thode Jensen  Markvænget 10 C, 7700 Thisted      97923986 
Kathrine Bernth Jensen Birkevej 33, 7700 Thisted        28768246 
Lone Bernth Jensen  Dalen 22, Nors, 7700 Thisted      61301713 
Ole Bernth Jensen  Dalen 22, Nors, 7700 Thisted      40731713 
Anna Jørgensen  Rugskellet 13, 7900 Nykøbing M.      97722328 
Henning Jørgensen  Rugskellet 13, 7900 Nykøbing M.      97722328 
Anne Karlshøj  Brundvej 18, 7700 Thisted       97985531 
Rasmus Karlshøj  Poppel Alle 37, 7500 Holstebro      30350373 
Susanne Karlshøj  Brundvej18, 7700 Thisted       22157729 
Torben Karlshøj  Brundvej 18, 7700 Thisted       40401116 
Tove Marie Klemme  Åbakkevej 8, 7700 Thisted       21443266 
Karina Kobæk  Sundbyvej 51, 7950 Erslev       40630965 
Mads Emil Bonde Kobæk Sundbyvej 51, 7950 Erslev 

 



 

 

Opfanget 

Medlemsoversigt 
 
NAVN                    ADRESSE                                          TLF 

Bjarne Krogh   Dissinggade 3, Sjørring, 7700 Thisted      49112154 
Christian Møller Krogh Kløvervej 19, 8362 Hørning         60249576 
Troels Møller Krogh  Banegårdspladsen 6C lej.3.29 7400 Herning  30320354  
Kaja Larsen   Jens Juhls Kaj 58, 7900 Nykøbing M      97724131 
Elisabeth Thode Loft  Grønlandsvej 13, 6100 Haderslev 
Ester Thode Loft  Grønlandsvej 13, 6100 Haderslev 
Peter Thode Loft  Grønlandsvej 13, 6100 Haderslev       74522662 
Mads Lyndrup  Skyumvej 18, Vilsund, 7700 Thisted      97930893 
Julie Malle   Rosenvænget 45, 7752 Snedsted       97934430 
Ulrik Malle   Thorhaugevej 27, 7700 Thisted   
Egil Boye Mortensen Langdyssevej 22, 7700 Thisted       97911864 
Annette Møller  Dissinggade 3, Sjørring, 7700 Thisted      51309357 
Birthe Møller   Kongens Borer 8, 7752 Snedsted       28114840 
Hans Møller   Kongens Borer 8, 7752 Snedsted       28114840 
Tonny Nedergaard  Skjelholmvej 3, 7900 Nykøbing M.      40966544 
Flemming S. Nielsen  Trombakken 7, 7752 Snedsted       97933046 
Henrik Nørmølle  Aldershvile 18, 7760 Hurup Thy       97951179 
Jørgen Nørmølle  Hortensiavej 3, 7700 Thisted       64411071 
Marie Nørmølle  Hortensiavej 3, 7700 Thisted       64411071 
Henning Olesen  Bytoften 8, 7990 Ø. Assels        30231244 
Henrik Overgaard  Jasminvej 4, 7700 Thisted        23726000 
Morten Lynggaard Pedersen Burhøjvej 9, Bjergby, 7950 Erslev 
Poul Poulsen   Bjørndrupvej 11, 7900 Nykøbing M.      97722864 
Andreas Thode Rask  Sdr. Boulevard 164, 31, 5000 Odense C 
Kathrine Thode Rask Sdr. Boulevard 164, 31, 5000 Odense C 
Maja Thode Rask  Sdr. Boulevard 164, 31, 5000 Odense C 
Rasmus Thode Rask  Sdr. Boulevard 164, 31, 5000 Odense C      26356941 
Jens Kusk Roesen  Gl. Færgevej 17, Vilsund 7700 Thisted 
Else Roesgaard  Hundborgvej 30,  7700 Thisted       21705100 
Jens Roesgaard  Hundborgvej 30,  7700 Thisted       20283003 
Kasper Thode Schiøtt Syvendehusvej 32, 2750 Ballerup 
Malthe Thode Schiøtt Syvendehusvej 32, 2750 Ballerup 
Lise Thode Schøitt  Syvendehusvej 32, 2750 Ballerup       35350031 
Morten Schiøtt  Syvendehusvej 32, 2750 Ballerup       35350031 
Anne, Lysgaard Schulz Vestergade 18B, 1.th, 7700 Thisted      51361551  
Dagmar Tange  Magrethevej 4, 7700 Thisted       24426290 
Karoline Bruun Tange Kjelstrupvej 11, 7700 Thisted       23307876 
Lise Tange   Winthersmøllevej 21, 7700 Thisted       25140514 
Mikkel Bruun Tange  Kjelstrupvej 11, 7700 Thisted       20310276 
Flemming Vangsgaard Sundbyvej 75, 7950 Erslev        97746152 
Gerda Vangsgaard  Sundbyvej 75, 7950 Erslev        97746152 
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