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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: 25.05.2016 

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

Formandens  
hjørne 

Vi har lige været ude at løbe i 
skoven. Jorden er frossen, og 
der er et tyndt snedække på 
stierne. Vi løber ikke mere i 
Vandet Plantage. De fleste af 
stierne der er fuldstændig op-
kørte på grund af de store 
skovningsmaskiner, der har 
fældet og nu rydder stammer 
ud og læsser på lastbiler. Det 
fugtige vejr har betydet, at 
der er blevet meget dybe 
spor. Det er ikke der, vi skal 
komme i form til forårssæso-
nen. 
Vi løb i stedet i Vilsbøl Planta-
ge. Her kommer maskinerne, 
når de er færdige i Vandet 
Plantage. Forhåbentlig bliver 
det muligt at lave banerne til 
Find vej i Danmark dagen den 

30. april. Vi håber i år på rig-
tig mange deltagere og hjælp 
fra mange af klubbens med-
lemmer. 
Når jeg går ind på o-service 
er der rigtig mange spænden-
de løb i foråret.  
Til Nordjysk 2 dages den 12.-
13. marts i Skagen Klitplanta-
ge vil Lone og jeg dele flyers 
ud til Påskeløb 2017 i Thy. 
Jeg håber, vi bliver mange til 
Påskeløbet 24.-26. marts i 
Fovslet og Stenderupskovene. 
Så kan små og store hjælpe 
med at sætte de flotte flyers i 
bilerne, og vi kan få de sidste 
idéer til Påskeløb 2017. 
 
Klubben kan ikke længere 
rykke ned i 4. division, da der 

Formandens hjørne 
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ikke er nogen 4. div. mere! 
Men det vil nu være dejligt, 
hvis vi møder talstærkt op til 
divisionsmatchen i Rold Nør-
reskov og Teglgården den 10. 
april. Nordvest OK skulle da 
nødig ligge sidst i 3. div.!  
Jeg håber også, at vi kan stille 
med mange stafethold, når 
Skovkarlene i samarbejde 
med OK Vendelboerne afhol-
der stafet den 5.5. I år bliver 
der som noget nyt også baner 
til H/D 12 og H/D 14. 
 
Nordjysk Lang plejer altid at 
blive afholdt St. Bededag, 
men i år bliver der afholdt DM 
i Sprint i Haderslev By den 
dag, 22.4 med efterfølgende 

Mix Stafet i Haderslev og DM 
Ultralang på Rømø de følgen-
de dage. Da flere fra Nordvest 
OK og mange løbere fra de 
Nordjyske klubber plejer at 
deltage i DM løbene, afholdes 
Nordjysk Lang i år sammen 
med vores Klitløb den 19. ju-
ni. Steffen er gået i gang med 
at lægge baner i  
 
Bøgsted Rende og Tvorup 
Klitplantage. Vi håber på 
mange deltagere og godt 
vejr. Jeg er sikker på, at 
mange allerede glæder sig til 
kioskens lækkerier! 
 
Efter et veloverstået Klitløb 
og Nordjysk Lang står som-

meren for døren. 
For dem, der kan 
lide at opsøge go-
de tilbud er der 
flere muligheder:  
Vestjysk 2 dages, 
Vikingedyst og ik-
ke at forglemme 
Læsø 3 dages. Det 
er tilbud, der er 
værd at køre efter. 
 

Godt nytår til alle 

klubbens medlem-

mer og deres fami-

lier og på gensyn i 

skoven. 

Jane 
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Indkaldelse til 
Generalforsamling. 

 
Der indkaldes til generalforsamling i Nordvest OK 

Onsdag d. 24. februar 2016 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 2016. 
5. Fastlæggelse af kontingent. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
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. 
 

 P.b.v. 
Jane Thode Jensen 
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Af Helge Søgaard 

Der sker noget med en, når 
man kører på dæmningen ved 
Bygholm Vejle.  
Jeg har oplevet det før, og fra 
tid til anden funderet lidt over 
hvad det er. Sidst jeg mærke-
de det var, da vi en solskins-
dag i maj, kørte til NJM-Stafet 
i Vilsbøl Plantage. Og sandelig, 
i søndags var følelsen der igen, 
på vej til løb i Nystrup Planta-
ge. Der sænker sig en ro i 
kroppen ved tanken om, at 
man skal tilbringe det meste af 
en søndag i naturskønne omgi-
velser sammen med venner og 
bekendte fra orienteringsklub-
ben og alle de andre klubber, 
iblandet forventningens glæde 
over et godt kort og en afveks-
lende og spændende bane. 
 
Fortæller man andre, at vi skal 
til o-løb ude på den anden 
side af Thisted, mødes man 
oftest af ”Uha, der er godt 
nok langt” eller andre be-

mærkninger der klart signale-
rer, at her er man langt ude, 
både geografisk, men også 
grænsende til det mentale. 
Men det er uigennemtænkte 
udsagn fra folk, som ikke ved 
bedre. Dels er der ikke langt 
til den anden side af Thisted, 
endsige længere end til så 
mange andre o-
løbsdestinationer i Danmark, 
og dels så er det så rigeligt 
køreturen værd. Således også 
i søndags i Nystrup Plantage. 

 
Vennerne fra Nordvest OK 
havde taget en noget større 
mark i brug end sædvanligt. 
Men der var også kaldt til op/
ned turnering for de store 
klubber i 1. og 2. division. 
Allerede ved indkørslen til 
parkeringen på samme mark 
blev der vinket og hilst vel-
kommen af Leif Hansen, Met-
te Edsen med flere.  

 

EN HYLDEST TIL DET DANSKE SMØRREBRØD 



 

 

Opfanget 

Ud med o-tasken og klubteltet, 
som rent proforma var med i 
bilen og som blev i hylsteret, 
da solen skinnede fra den 
smukkeste himmel med den 
der specielle septemberblå far-
ve.  
Ned over marken, som holdt 
lidt vand fra sommerens regn-
tid, og frem med campingsto-
len, mens man tager bestik af 
omgivelserne. Her stod Her-
mann med hans gavtyvesmil, 
mens han udstrålede, at her er 
en banelægger, der kan sit 
kram. Og her vimsede formand 
Jane rundt, mens hun forsøgte 
at se lidt stresset ud, selvom 
hun var omgivet af erfarne folk 
i de blå klubdragter med Nord-
vest OK på ryggen.  
 
Starten lå tæt ved stævneplad-
sen i et område med tidligere 

pyntegraner der slanke, mør-
kegrønne og velduftende 
strakte sig mod himlen. Og 
pludseligt afsted med kortet i 
hånden og næsen rettet mod 
post 1. Fabelagtigt godt ter-
ræn, relativt fladt der passer 
til den svigtende formkurve, 
og et stibillede der forvirrende 
vender i mange forskellige ret-
ninger. Og længere fremme 
på banen masser af listige 
kurvedetaljer i indlandsklitter-
ne. Posterne blev plukket som 
friske efterårssvampe i skov-
bunden, og der bredte sig en 
glæde i o-løberhjernen, der 
havde lukket ned for alle an-
dre påvirkninger, end netop 
det at løbe en god bane, på et 
godt kort, i dejligt solskinsvejr 
og med smuk natur omkring 
sig. Det er balsam for sjælen! 
Sidste post blev klippet, og 
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mod mål, hvor korttegner 
Henning Olesen sad. En god-
kendt tid inklusiv lidt ukoncen-
treret og selvskabt roderi ved 
3. sidste post.  
Omklædning, hyggesnak og 
godmodige drillerier med klub-
vennerne, da jeg igen landede 
i den medbragte campingstol. 
Rakte ud efter o-tasken, for at 
finde madpakken frem, da det 
pludseligt slog ned i mig! Der 
er jo en yderligere dimension 
ved at tage til o-løb hos Nord-
vest, end de gode baner, det 
skarpe kort og den hyggelige 
stemning på stævnepladsen: 
Kiosken med det hjemmelave-
de smørrebrød! 
Forventningens glæde, som 
havde ligget og ulmet siden 
sidste år i september, brød ud 
i lys lue ved tanken om at 
Græskarpigerne igen lokkede 
med hjemmebagt rugbrød, 
slagterpålæg og 3 stykker bå-
de vel- og hjemmesmurt 
smørrebrød for en flad 25-
kroneseddel. 
Kære Nordvest OK: Skulle I - 
helt utænkeligt, naturligvis – 
engang om 100 år byde på et 
dårligt kort, elendige baner, 
silende regn og en oversvøm-
met stævneplads, så skal I vi-
de, at alt vil være tilgivet, så 
længe I har Græskarpigerne 
og deres smørrebrød. Det er et 
ultimativt trumfkort, som in-
gen andre kan stikke, uanset 
hvor meget de gør sig umage!  
Tak for en rigtig god søndag i 
Nystrup Plantage. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Helge Søgaard 
H60’er fra Rold Skov OK,   som 

bestemt er klar til en ny tur - 

på den anden side af  Thi-

sted!!!   
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 Påskeløb 2017 – hvor 
langt er vi på nuvæ-

rende tidspunkt? 
 
I foråret 2014 spurgte Jane 
mig, om jeg,  sammen med 
Jørn Blom fra Mariager Fjord 
OK, ville være stævneleder til 
påskeløbet 2017, som jo afhol-
des i Thy. Jeg tænkte mig 
grundigt om, og kom frem til, 
at jeg godt ville påtage mig 
opgaven, for det første fordi  
Jørn Blom er en rutineret herre 
udi stævneledelse,  og for det 
andet fordi Mariager Fjord OK 
sidst afholdt påskeløb i 2007, 
så det var i nogenlunde frisk 
erindring hos dem. 
Der blev nedsat en stævnele-
delse bestående af 6 personer, 
3 fra Mariager Fjord OK og 3 
fra Nordvest OK, og vi har ind-
til dags dato afholdt  3 møder, 
hhv. september 2014, august 
2015 og november 2015. 
Fra Nordvest OK er det, ud 
over mig selv, Kristian Edsen 
og  Jane Thode Jensen, der er 
med i stævneledelsen.  
 
 Første møde gik med at for-
dele de forskellige funktioner 

mellem klubberne, samt aftale 
nogle økonomiske rammer. 
Herefter skulle vi ud i vores 
egen klub for at finde funkti-
onsledere til de funktioner vi 
skulle stå for. 
Vi fik fastlagt hvilke skove der 
skulle bruges til de tre etaper, 
nemlig Tved til etape 1 og 
Tvorup til etape 2 og 3, samt 
hvem der skulle i gang med at 
rentegne O-kortene. Der blev 
også fremlagt en tidsplan for 
hele stævnet. 
 
På det andet møde var vi ude 
at se på stævnepladserne, 
samt parkeringsmuligheder. 
Funktionslederlisten blev op-
dateret, vi snakkede om muli-
ge emner til hhv. overdommer 
og stævnekontrollant, og blev 
enige om at fremstille flyers til 
uddeling i 2016. Vi fremviste 
logoet for Påskeløb 2017, 
fremstillet af Hans Møller. 
 
På det 3 møde fik vi styr på de 
sidste personer til funktionsle-
derlisten, samt en status på 
følgende opgaver: Parkering, 
stævnepladser, Cowi materia-
le, hjemmeside for påskeløb, 
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leje af hhv. telte og lastbiler, 
korttegning.  Vi diskuterede 
forskellige muligheder for af-
vikling af starten, fremstilling 
af evt. beklædning til de frivil-
lige hjælpere, samt mulighe-
der for forskellige sponsorer. 
 
Der er planlagt yderligere 2 
møder i 2016, i hhv. april og 
august. I april skal vi igen have 
statusopdatering på de forskel-
lige opgaver, og derudover in-
viterer vi bl.a. funktionslederen 
for kiosken med til mødet, så 
vi kan få en snak om hvad der 
forventes til denne funktion. I 
august skal stævneledelsen 
besigtige stævnepladserne til 
de tre etaper sammen med 
korttegnere og følgende funkti-
onsledere: banelægning, 
start, pioner, parkering. 
 
Jane og jeg har i disse 
dage haft travlt med at 
få aftaler i stand med et 
par sponsorer, idet vi 
gerne vil reklamere for 
dem på den flyer vi tæn-
ker at uddele til NJ 
2.dages 2016 og Påske-
løb 2016. Hans Møller 
har lavet et forslag til 
denne flyer, den forven-
ter vi at have styr på 
midt i februar måned. 
 
Lige pt. føles det godt i 
maven, jeg mener der 
er styr på de overord-
nede opgaver, men 
sommerfuglene skal nok 
komme. Vi har heldigvis 
I Nordvest OK fundet 

nogle rigtig gode funktionsle-
dere til de funktioner vi skal 
stå for, men der bliver brug for 
alle de frivillige kræfter vi 
overhovedet kan stampe op af 
jorden. Måske skal klubbens 
medlemmer ud at spørge fa-
milie og venner om hjælp, for 
at vi kan få alle de hjælpende 
hænder vi har brug for.  
 
                                      Lone 

Lone ved sidste års  
Påskeløb i Mols Bjerge 



 

 

Opfanget 

Det er sådan at man i 3. G skal 
skrive en opgave der hedder 
SRP.  
Det er en større studieret-
ningsopgave, man ud fra to af 
ens studieretningsfag vælger 
et område man vil arbejde 
med. Opgaven skrives over en 
periode på 14 dage, hvor der 
er skemafrit, og har et omfang 
på 15-20 sider, angivet i antal 

tegn. Det er derfor en ret stor 
opgave, som også fylder me-
get i  
3. g.  
Jeg var fra starten af ret vild 
med tanken om at få mulig-
heden for helt frit at vælge et 
emne og derefter bruge 2 
uger på at fordybe sig i noget 
der interesserer en. Jeg var 
derfor sikker på at jeg ville 
vælge ud fra min interesse og 
lyst, og ikke på baggrund af 
hvad der var nemmest.  
Det endte derfor med at jeg i 
slutningen af november stod 
og skulle lave 2 rimelig store 
og omfangsrige forsøg. Andre 
syntes at det var spild af tid, 
men jeg syntes det var SÅ 
fedt, og kunne slet ikke vente 
med at komme i gang.  
De to fag jeg arbejdede med 
var biologi og kemi, som 
egentlig spiller ret godt sam-
men. Derudover havde jeg 
valgt emnet koffein. Emnet 
passede godt i forhold til ke-
mi, hvor jeg fik mulighed for 
at komme ud på universitetet i 

Signes  
opgave og 
forsøg med 

koffein 
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Dagmar og Birthe 
ved mål i Sahara 

Århus og lave en øvelse, hvor 
det var muligt at bestemme 
mængden af koffein i forskelli-
ge drikkevarer.  
Derudover passede emnet og 
perfekt til biologi, hvor jeg 
blandt andet kiggede på de 
ting der sker i kroppen efter 
man har slukket den daglige 
kaffetørst.  
I forbindelse med emnet koffe-
in var jeg også fra starten af 
ret sikker på at jeg gerne ville 
undersøge om koffein kunne 
have en præstationsfremmen-
de effekt på idrætsudøvere. 
Derfor valgte jeg selv at opstil-
le et forsøg, der kunne vise om 
koffein kunne bruges som 
præstationsfremmende middel 
i forbindelse med idræt.  
Heldigvis har vi i klubben nogle 
meget hjælpsomme og nys-
gerrige medlemmer som kun-
ne hjælpe mig med den del. 
Jeg opstillede derfor et forsøg 
som foregik over to dage med 
ca. 1 uge imellem.  

Deltagerne skulle på de to 
testdage løbe 20 minutter, 
hvor der den ene gang var 
indtaget koffein og den anden 
gang ingenting.  
Under testen målte jeg, med 
meget stor hjælp fra Ole, 
blodsukker, tilbagelagt di-
stance og pulsdata.  
Efter alle mine forsøg var lavet 
begyndte skriveperioden i 
starten af december, og en tid 
fyldt med optimisme og inspi-
ration blev efterfulgt af fru-
stration og vrede. Efter nogle 
meget pressede dage, og især 
nætter, afleverede jeg d. 22 
december på skolen en færdig 
opgave på samlet 54 sider.  
Mange siger at SRP er det 
værste ved gymnasiet, men 
jeg syntes det har været rigtig 
spændende og en fed mulig-
hed for at fordybe sig i et 
selvvalgt emne. På de næste 
sider ses nogle af de grafer og 
data jeg lavede og brugte i 
min opgave.  
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Figuren herover viser data fra øvelsen på Århus Universitet. 
Grafen viser hvor de forskellige stoffer i produktet giver udslag, 
hvorefter det ved hjælp af matematik er muligt at beregne ind-
holdet af koffein. Koffein er den højeste top. 

 

På næste side ses blodsukkermålingerne fra henholdsvis forsø-
get med koffein og forsøget uden koffein.  
Efter jeg har fået data, lavede jeg disse grafer som viser den 
procentvise stigning som funktion af tiden.  
Herefter leder man efter tendenser og finder forskelle, hvorefter 
man kan konkludere hvad disse skyldes.   
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En aften i november afholdt 
Nordvest OK en klubaften med 
Maja Alm.  

Maja fortalte om sin tid som O
-løber, fra hun som 11 årig 
vandt sit første DM og helt 
frem til 2015, hvor hun blev 3
-dobbelt verdensmester i di-
sciplinerne sprint, sprintmix 
og kvindestafet i Skotland.  

Vi hørte om, hvordan hun træ-
ner som eliteløber, om en ty-
pisk træningsuge med styrke-
træning, langture, sti-
intervalløb, o-træning og me-
get mere. Maja bor til dagligt i 
Aarhus, hvor hun ved siden af 
træningen læser til tandlæge.  

At dyrke idræt på topniveau 
kræver mange rejsedage med 
træningslejre og stævner.  

Maja viste 
bl.a. en kurve 
over hendes 
resultater 
gennem ti-
den. De første 
år svingede 
resultaterne 
en del, hvor 
de inden for 
de sidste år 
var blevet 
mere stabile. 
(se foto) 

  

 

 

 

 

 

 

Maja kom også omkring hen-
des brug af mental, fysisk og 
teknisk træning, sportspsyko-
loger og diætister samt det 
TV-arbejde der er fulgt med 
at blive nomineret til årets 
sportsnavn og meget andet. 

Alle fremmødte skulle desu-
den tegne vejvalg på et kort 
over Venedig fra VM sprintfi-
nalen i 2014.  

Det var et fint input og gav et 
indblik i, hvor hurtigt man 

skal tage et vej-
valg og specielt i, 
hvor vigtigt det er 
at se på hele 
strækket, da man 
– specielt på dette 
kort fra Venedig, 
hvor der jo er 
mange vandveje, 
nemt kan i ende i 
en ”blindgyde”.   

En sjov øvelse. 

Ved dette VM 
vandt Maja bronze 
i sprint.  

 

Klubaften med 
Maja Alm 
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Selvom vi er mange i klubben 
der har nået en alder, hvor vi 
nok ikke skal gøre os forhåb-
ninger om at komme på lands-
holdet i orientering, var det 
alligevel rigtig spændende at 
høre om, hvad der skal til for 
at dyrke idræt på eliteplan.  
 
Stor respekt for Maja, og så er 
det jo sådan én som hende, 
og de andre løbere på lands-
holdet, hvor flere også har 
verdenselite niveau, der er 
med til at sætte fokus på vo-
res sport.  

 
 
Det var en spændende og 
lærerig aften og et rigtig 
godt foredrag. 
 
Så der er kun et at sige til 
klubbens ungdomsløbere… 
”Go for it” 

 

Nye medlemmer 
 

Allan G. Nielsen 
Henrik Jensen Gresely 

Mads Emil Kobæk 
 

Velkommen 
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Hans i sprint 

Forud for forrige sæson 
blev antallet af klubmester-
skabsløb reduceret fra årlige 8 
til 6 KM-løb, så der nu er to 
mindre end tidligere 
men samtidig kun reduceret 
et af de tællende. 
 
Der er efterfølgende fra flere 
sider givet udtryk for, at ba-
nelæggeropgaven med 90 po-
int er for lidt, da den for man-
ge i konkurrence-øjemed ikke 
kan være tællende i det sam-
lede regnskab. 
 
Træningsudvalget har derfor i 
samråd med bestyrelsen be-
sluttet at ændre dette til 95 
point gældende fra den kom-
mende sæson, så det stadig 
er attraktivt at lave baner til 
disse løb. 
 
Klubmesterskabet afvikles 
over 6 løb, hvoraf de 4 bedste 
for den enkelte løber er tæl-
lende.  
Man skal have deltaget i 
mindst 4 løb for at blive klub-
mester.  
I ungdomsklasserne (op til og 
med D/H16-18) udnævnes der 
klubmestre uanset antal delta-
gere.  
I alle øvrige klasser udnævnes 
der klubmestre i klasser med 
flere end 1 deltager. 

Eventuel tvivl om startret og 
klasser afgøres af Trænings-
udvalget. 
 
Pointberegning er følgende: 
 
- Vinderen i klassen får  
100 point. 
    
- De øvrige i klassen får 1 po-
int mindre pr. minut, de er 
efter vinderen. 
 
- Der regnes kun i hele mi-
nutter. 
 
- Banelæggerne får 95 point. 
 
- I tilfælde af pointlighed er 
antal vundne løb afgørende. 
 
- Er der stadigvæk lighed, har 
den vundet, som har flest sej-
re i indbyrdes dyst i løb, hvor 
begge har deltaget. 
 
- Hvis vinderen stadig ikke er 
fundet, gælder flest antal del-
tagelser i klubmesterskabs-
løb. 

 
Regler for KLUBMESTERSKABER i  
Nordvest OK – Gældende for 2016 
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  Klasser Bemærkninger 

1 ca. 8 km. 
Svær 

H19 A Efter ønske kan TRU tillade,  
at der sker nedrykning til 
H19 B 

2 ca. 6 km. 
Svær 

D19 A 
H16-18 
H40 

Efter ønske kan TRU tillade,  
at der sker nedrykning til 
D19 B 

3 ca. 5 km. 
Svær 

D16-18 
D40 
H50 

  

4 ca. 4 km. 
Svær 

D50 
D60 
H60 

  

5 ca. 4 km. 
Mellem-
svær 

D13-15 
H13-15 
D19 B 
H19 B 

Vinderne rykker op i enten 
D/H19A- 
D/H40/50/60 ( afhængig af 
alder).  
Ved en evt. nedrykning lø-
bes der  
udenfor konkurrence. 

6 ca. 3 km. 
Let 

D12 
H12 

Let bane – der også er vel-
egnet til  
begyndere. 

Tvivlsspørgsmål afgøres af 
Træningsudvalget evt. i sam-
råd med bestyrelsen. 
 
Max. tid i forbindelse med 
klubmesterskabsløb er 2,5 ti-
mer. 
 

Nedenfor findes de opdatere-
de regler for vore  
klubmesterskabsløb. 

 
 
 

Træningsudvalget /  
Henrik Overgaard  
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Dette års afslutningsløb 
med efterfølgende klub-
fest blev holdt hos Lone 
og Kresten Højbak, som 
bor et dejligt sted i kan-
ten af Sønderhå Plantage 
med udsigt til Ove Sø. 
Det var i disse omgivel-

ser at Kristian Edsen havde lavet 
et spændende, anderledes og 
udfordrende løb, som satte lø-
berne på prøve, hvad angik at 
have overblik over terræn og et 
anderledes kort, men alligevel 
tilrettelagt så alle kunne være 
med. 

Efter dette var 
der mulighed for 
bad og omklæd-
ning inden der 
var hygge med 
kaffe, kage, øl 
og diverse spil i 
ladens 
”slyngelstue”. 

Senere var alle klar til 
en hyggelig festaften 
med god mad, under-
holdning og konkurren-
cer samt kåring af klub-
mestrene og uddeling af 
forskellige hædre. 

Afslutningsløb og klubfest  
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Billeder fra aftenen med kåring 
af løbets vindere; Kresten,  
Lone, Torben og Bjarne. 
Andre blev udfordret i diverse 
konkurrencer og underhold-
ning. 
 

På næste 
siden ses 
flere af 
klubbens 
medlem-
mer blive 
hædret. 
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 Ved årets klubfest blev flere af 
klubbens medlemmer hædret. 
 
Signe fik årets aktivitetspokal 
for sit store arbejde med man-
ge træningsløb, klubtur til Kol-
lerup og mange andre aktivite-
ter. 

Lone fik NOU´s lederpris 2015. 
Lone fik disse ord med på ve-
jen oplæst af Jane: 
 
”Lone har i mange år siddet, og 
sidder stadig i Nordvest OK be-
styrelse og har her været med 
til at planlægge alle klubbens 
Find Vej dage. Lone er meget 
aktiv i forb. med klubbens egne 
og ikke mindst klubbens åbne 
løb og har meget ofte en rolle i 
stævneledelsen. Lone repræ-
senterer endvidere jævnligt 
klubben på diverse klubleder-
møder, ligesom hun er initiativ-
tager til indhentning af spon-
sorpræmier og indkøb af gaver 
til medlemmers markeringsda-
ge. Lone er også altid klar til at 
give hånd med i planlægning af 
klub– og weekendture.  
En velfortjent hæder til Lone.” 

Derudover fik Signe, Jens, 
Andreas og Andrea overrakt 
pokaler for deres fine løb ved 
NJ-dagen, hvor de alle blev 
Nordjyske Mestre. 

 
 Sidst, men ikke mindst blev      
klubmestrene kåret. 
Her ses 4 af de glade vindere.  



 

 

 

Klubbens  
kort sponsorer 
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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 overgaard@hotmail.com  
eller sig det til mig i  
skoven, så skal jeg  
gøre mit bedste. 
                                                                                                                           
Henrik Overgaard 

 

 
Træningsprogram 

 
 

Lørdag den 5. marts – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: kort / lang orien-
tering 
Tved Plantage – afmærkning: Kirken 
(Hanstholmvej)  
Banelægger: Erik Hedegaard & Hen-
ning Olesen 
Banelægger-tlf.: 97 92 53 04  /   
97 76 62 50  
 
Lør - søndag den 12. – 13. marts 
Nordjysk 2-dages – Kirkemilen  
Syd / Nord  
Arr.: OK Vendelboerne 
Tilmelding til Jane eller Hermann 

mailto:overgaard@hotmail.com
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Lørdag den 19. marts – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: klitter 
Bøgsted Rende – afmærkning: Kystve-
jen (mellem Vangså/Vorupør)  
Banelægger: Annette Møller & Bjarne 
Krogh 
Banelægger-tlf.: 97 97 13 38 
 
Tors - lørdag den 24. – 26. marts 
Påskeløb – Fovslet Skov +  
Stenderupskovene 
Arr.: Kolding OK / OK Melfar 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Lørdag den 2. april – kl. 13.00 
1. afd. af klubmesterskabet 
Nystrup Plantage - afmærkning:  
Nystrupvej    
Banelægger: Henrik Nørmølle & Henrik 
Overgaard 
Tilmelding senest onsdagen før på 
tlf.: 2372 6000 / email:  
overgaard@hotmail.com 
 
Søndag den 10. april 
Divisionsmatch (alle skal med !!) 
Rold Nørreskov / Teglgården   
Arr.: Rold Skov OK 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Søndag den 17. april 
C-løb – kort køreafstand / spæn-
dende terræn !! 
Kollerup - Arr.: Aalborg OK 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Lørdag den 23. april – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: alm. o-løb 
Tvorup Øst – afmærkning: Tvorupvej   
Banelægger: Else & Jens Roesgaard 
Banelægger-tlf.: 97 92 30 07  
 
 
 

mailto:overgaard@hotmail.com
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Lørdag den 30. 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  
 
Torsdag den 5. maj (Kr. Himmel-
fartsdag) 
NJ-Stafet – Børglum Klosterskov 
Arr.: Skovkarlene 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Lørdag den 7. maj - kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: alm. o-løb 
Eshøj Plantage – afmærkning: Eshøjvej  
Banelægger: Dagmar Tange & Lone 
Højbak 
Banelægger-tlf.: 97 92 52 38  /  
40 43 00 23 

 
Lørdag den 14. maj - kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: alm. o-løb 
Vandet Plantage – afmærkning:  
Vandetvej   
Banelægger: Sofie & Peter Dubillot 
Banelægger-tlf.: 25 56 71 73 

 
Lørdag den 21. maj – kl. 13.00 
2. afd. af klubmesterskabet 
Vilsbøl Plantage - afmærkning:  
Klitmøllervej  
Banelægger: Lone & Ole Bernth Jensen       
Tilmelding senest onsdagen før på  
tlf.: 97 98 17 13 / email: 
ole.bernth@mail.dk 
 
Lørdag den 28. maj - kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: kurvekort 
Legind Bjerge – afmærkning: Legindvej 
Banelægger: Familien Edsen 
Banelægger-tlf.: 97 74 62 71 

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 4. juni - kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: fin-orientering 
Tved Plantage – afmærkning: Hinding-
vej  
Banelægger: Susanne & Torben Karls-
høj 
Banelægger-tlf.: 97 98 55 31   

 
Lørdag den 11. juni - kl. 13.00 
3. afd. af klubmesterskabet 
Bulbjerg – afmærkning: Bulbjergvej  
Banelægger: Jane Thode & Hermann 
Jensen 
Tilmelding senest onsdagen før på  
tlf.: 97 92 39 86 / email: 
hpj@post9.tele.dk 

 
Søndag den 19. juni 
Klitløb / NJ-lang – Bøgsted Rende + 
Tvorup Plantage 

mailto:hpj@post9.tele.dk
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1)Hvorfor løber du                                                                                                           
orienteringsløb? 
Egentlig troede jeg, at jeg 
havde løbet og tilrettelagt til-
strækkeligt mange oriente-
ringsløb som spejder for man-
ge år siden, men så begyndte 
Birthe at løbe, efter at vi var 
flyttet til Thy og så kom jeg 
med. Og det har jeg ikke for-
trudt, for det er en hyggelig 
måde at opleve nationalpar-
kens skove på. 
 
2)Nævn en ting som er      
godt ved klubben? 
Der er en god stemning til ar-
rangementerne, og der er altid 
plads til at man kan hjælpe 
hinanden, også undervejs på 
løbene.  
 
3)Nævn en ting der er  
    mindre godt. 
Det er altså underligt at gen-
nemsnitsalderen i H20 er over 
40 år - og jeg meldte mig i 
H60 og fandt ud af at de alle 
er over 70. Hvorfor passer 
klasserne ikke til alderen - så-
dan stort set i hvert fald? 
 

4)Din bedste oplevelse 
som O-løber. 
Det var sjovt og lærerigt at 
tilrettelægge løbet i Sten-
bjerg i foråret 2015. Det var 
en god oplevelse, fordi det 
var et nyt terræn at opdage, 
og der var god feedback fra 
andre løbere. Desuden var 
det en skøn tur, som jeg 
havde sammen med Birthe, 
Dagmar og Lars til JEC i 
Lommel i Belgien i oktober 
2014.  

 
5)Dine øvrige fritidsinte-
resser. 
Nu er jeg så heldig, at mit 
arbejde også interesserer 
mig, men ellers fisker jeg lidt 
ål på fjorden i august og hver 
torsdag spiller jeg bordtennis 
i Stagstrup KFUM. Så har jeg 
genoptaget guitarspil efter at 
være flyttet til Thy, og har 
lige købt en elektrisk spade. 

 
 6) Dit job. 
Jeg er uddannet som illu-
strator og bogtilrettelægger 
fra Skolen for Brugskunst - i 
dag Danmarks Designskole - 

De 10 skarpe 

 Denne gang besvaret af  
Steffen Alm 

Denne gang besvaret 
af Hans Møller  

De 10 skarpe 
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i København - i 1980!. Jeg 
var ansat på Jyllands-Posten 
i en årrække, men nu har 
Birthe og jeg tegnestue i 
Skyum. Tegnestuen leverer 
illustrationer og informations-
grafik til blandt andet Jyd-
skeVestkysten, Alinea forlag 
og Gyldendal. Jeg prøver 
hver dag på at gøre et eller 
andet på arbejde, som jeg 
aldrig har gjort før, og det 
har jeg også bedt mange 
medarbejdere om at gøre i 
tidens løb. På den måde bli-
ver efteruddannelse fordelt 
over hele livet. 

 
7)Nævn en person der har 
gjort indtryk på dig. 
Der er mange, som har hjulpet 
undervejs i livet, og gjort stort 

indtryk. Min mor, som næsten 
blev 100, sagde om kortspil, 
at sommetider får man nogle 
kort, som bare skal spilles, 
selv om der er risiko for, man 
vil tabe på dem. Det gælder 
også mange andre ting i livet: 
man skal ikke være bange for 
at løbe en risiko, hvis det ikke 
kan gå helt galt og det bibrin-
ger en god oplevelse.  
 
8)Hvor og hvordan vil du 
helst holde ferie. 
Den ældste datter bor med fa-
milie i Nordsverige og det er et 
smukt sted, meget mere ud-
kant end Nordvest-Jylland. Vo-
res besøg der bliver altid lidt 
ferieagtige. Men ellers nyder 
jeg at se nye destinationer 
som jeg aldrig har været på 
før.  
 
9)Kom med et godt råd til 
klubben. 
Hmm. Hvad med at ændre det 
med inddelingen i klasser? Og 
så skal der måske mere gang i 
digitale medier. Måske skal 
Twitter på banen i stedet for 
Facebook. Jeg har hørt de un-
ge synes, at Facebook er for 
de gamle, og det er nok rigtig 
nok.  
 
10)Dit yndlingsområde og 
hvorfor? 
 Jeg kan godt lide det vilde ter-
ræn i Stenbjerg, og Bulbjerg 
er også spændende af samme 
grund. Jeg satser på at kortet 
over Skyum Bjerge, som jeg 
er i gang med at tegne, bliver 
et nyt favoritområde.  
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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 
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  29 27 75 79 
Agneta Geisler  Havrevej 17,  2.th. 770 Thisted  91 92 85 22 
Klaus Gjærup   Australiavænget 5B, 7700 Thisted  97 92 14 15 
Henrik Jensen Gresely c/o Gammeltorp 25, 7700 Thisted 
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 Birkevej 33, 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  Poppel Alle 37, 7500 Holstebro  30 35 03 73 
Susanne Karlshøj  Brundvej18, 7700 Thisted   97 98 55 31 
Torben Karlshøj  Brundvej 18, 7700 Thisted   97 98 55 31 
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Medlemsoversigt 
 
NAVN                    ADRESSE                                          TLF 

Tove Marie Klemme  Åbakkevej 8, 7700 Thisted   97 92 58 15 
Mads Emil Bonde Kobæk Sundbyvej 51, 7950 Erslev 

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 38 
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 



 

 

Opfanget 


