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Formandens 
hjørne 

 

Solen skinner og det er lunt. 
Det bliver en fin Sct. Hans af-
ten, og vejrudsigten lover 
sommervejr med sol og varme 
i de kommende dage. Mon det 
bliver begyndelsen på en 
varm sommer?  
 
Det har været en fin forårssæ-
son med mange deltagere til 
trænings- og klubmester-
skabsløbene. Årets Påskeløb 
fandt sted i strålende sol, og 
vi mødte ingen ulve! De nød 
måske også det gode vejr i 
deres område og ventede på 
nye ulveunger. 
 
Selvom vejret ikke var så 
godt, fandt mange ud til Vils-
bøl Plantage til Find vej Da-
gen. Nu var der også kommet 
10 nye poster til, som kunne 
bruges på nogle af banerne. 
 

Nordjysk Lang i Bøgsted Ren-
de blev en udfordrende dag 
for deltagerne, og klubben fik 
stor ros for arrangementet, 
også selvom der denne gang 
ikke var noget smørrebrøds-
salg i kiosken. 
Det sidste løb i Vandet Planta-
ge havde over 30 deltagere, 
selvom vejrudsigten havde 
lovet nærmest uvejr. Så galt 
blev det heldigvis ikke. Po-
sterne blev samlet ind samme 
dag, men da de 2 klubtelte 
var noget våde, besluttede 
Hermann og jeg at lade dem 
stå til om søndagen, hvor det 
skulle blive tørvejr. Det viste 
sig, at det ikke var så klogt. 
Teltene var ganske vist blevet 
tørre – i hvert fald på siderne, 
men da det havde regnet en 
del om natten, lå der på beg-
ge tage 4 x store vandmæng-
der. Det var ikke muligt at 

Formandens  
hjørne 
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skubbe vandet væk, så det 
endte med, at vi stod med et 
bøjet hjørne på det ene telt og 
en knækket stang på det an-
det! Det var rigtig træls, og vi 
har selvfølgelig efterfølgende 
tænkt over, hvad vi kunne ha-
ve gjort bedre! Heldigvis kun-
ne Torben rette hjørnet, så det 
nye klubtelt er klar til at tage 
med til Skawdysten 12.-14. 
juli.  
 
Det første løb efter sommerfe-
rien bliver søndag den 4. au-
gust på baner fra Thy til lands, 
til vands og i luften. Stedet 
offentliggøres aftenen før. Lige 
nu kender jeg det  ikke.  
Den 8. september afholder 
Karup OK Divisionsmatch for 
1., 2. og 3. division. Vi kon-
kurrerer i 3. div. med Mariager 
OK, OK Vendelboerne, KaSki 
OK, Randers OK/ Djurs OK og 
Vestjysk OK. Det vil være dej-
ligt, hvis mange vil tage med 
til Sjørup Plantage. Til den før-
ste match var vi kun 12 point 
fra at slå KaSki OK og blive nr. 
3 i divisionen. Sæt et stort 
kryds i kalenderen. 
Jeg håber, at der også i efter-
året kommer mange også nye 
til klubbens løb.  
Alle medlemmer og deres fa-
milier ønskes en god sommer 
og på gensyn i skoven. 
 
Jane 
 

 

 

Jane med sølvmedalje ved 

årets Sprint DM 
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Påskeløb 
Mols Bjerge 

 
Nå.. Påsken 2019. Jeg skal 
gerne indrømme at påsken 
2019 i skrivende stund er lidt 
fjern i min hukommelse.  
Men det er måske fint nok, for 
hvad husker man så egentlig 
bedst? Jeg tror, at vi kommer 
til at huske påskeløbene 2019 
som ”den gang hvor vejret 
var helt fantastisk”. I ved lige 
som, at Fanø var ”den gang 
hvor det bare regnede og reg-
nede og regnede”. Så ja, på-
sken 2019 var helt fantastisk, 
med 20 grader på terrassen 
og god hygge efter løbene.  
 
Påskeløbene er for mig en 
meget vigtig begivenhed. Nu 
hvor jeg desværre ikke kom-
mer så meget til o-løb og i 
klubben mere, så er det helt 

fantastisk at samles i påsken, 
præcis som vi altid har gjort 
det.  
Jeg nyder at løbe igen og at 
være på stævnepladsen med 
alle klubbens medlemmer… og 
Lises cookies selvfølgelig.  
 
Noget jeg syntes der er helt 
fantastisk er, at når jeg får en 
skør ide til noget underhold-
ning, så har alle ja-hatten på 
og leger med. DET ER BARE 
FEDT! Ugens underholdning 
stod denne gang på en 
”drengene-mod-pigerne-
dyst”. Her skulle drengene og 
pigerne dyste mod hinanden i 
små fjollede ting. Eksempelvis 
vandtransport i plastikkrus, 
byg det bedste papirsfly, byg 
tårn af spaghetti og mange 
andre små lege. Det var en 
spændende kamp, men sejren 
gik til sidst til herrerne.  
 
I forhold til løbene var jeg 
egentlig meget tilfreds med 
min egen præstation, dog tab-

Påskeløb 
I Stråsø og Vosborg Plantage 

 
Fortalt af Signe 
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Af Helge Søgaard 

te jeg den sidste dag min 
spurtkonkurrence med Andre-
as. Så jeg er gået i spurt træ-
ning og vender stærkt tilbage 
næste år. Så Andreas, du kan 
bare vente dig!  
Alt i alt var påskeløbene 2019 
nogle rigtig fede løb i gode 
terræner, masser af hygge og 
sjov, og helt fantastisk godt 
vejr. 
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Orienteringsløb: Motion for både 
hjerte og hjerne 
Af: Marianne Nørup, journalist 
 
Når du skal finde vej mens du 
løber, får du set naturen fra 
helt nye vinkler, og du træner 
både koncentration og kondi-
tion, balance og koordination. 
Orienteringsløb er velegnet til 
både dig med et konkurren-
cegen og som familieaktivitet. 
Har du tendens til at løbe den 
samme rute hver gang du spæn-
der løbeskoene på? Og synes du 
dybest set det er lidt kedeligt at 
løbe? 
Mange af os glemmer at variere 
vores træning – og det kan bety-
de at vi mister gejsten og i øvrigt 
ikke får det maksimale udbytte af 

træningen. Når det gælder løb, er 
orienteringsløb et godt bud på at 
finde ny motivation: Enhver tur 
er anderledes end den sidste, du 
bliver udfordret på både kondition 
og koncentration, og du tilbringer 
tid i naturen – ofte den vilde af 
slagsen. 
Orienteringsløb er for alle, også 
dig der ikke har løbetrænet før, 
og dig der ikke har læst et kort 
før. De mange klubber landet 
over tilbyder støtte og introdukti-
on – tillige med selskab – og vil 
du hellere selv løbe, så er det 
store ”Find-vej-i”-projekt en nem 
og tilgængelig mulighed for at 
prøve ideen af i dit nabolag; op-
lagt i selskab med familie eller 
venner. 
 

At orienteringsløb er 
fantastisk og motion 
for både hjerte og 
hjerne ved vi alle 
der dyrker sporten. 
 
Vi skal have endnu 
flere til at opleve 
glæden og udfor-
dringen ved oriente-
ringsløb. 
 
Denne artikel fra 
”Krop+Fysik” kan 
være en inspiration.  

Motion for hjerte og hjerne. 
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Mange ekstra gevinster 
Når du skal finde vej gennem 
byen eller skoven, oplever du 
den pludselig mere intenst end 
når du løber din sædvanlige rute. 
For at finde posterne skal du hol-
de udkig efter højderygge, mose-
områder, lysninger osv., og det 
betyder at ikke blot din konditi-
on, men også din hjerne bliver 
udfordret. Kombinationen af at 
skulle koncentrere sig, samtidig 
med at du er godt forpustet, er 
god træning for både krop og 
hjerne, men det betyder også at 
du bliver afledt og derfor måske 
glemmer at det er lidt hårdt for 
kroppen, eller at du faktisk har 
været i gang en hel time. 

 
Naturlige bevægelser 
Når man løber ”off-road”, dvs. på 
små spor og i endnu højere grad 
helt uden for de afmærkede ruter 
og stier, bliver underlaget langt 
mere udfordrende og varieret at 

løbe på. Stubbe, rødder, buske 
og sten skal forceres eller passe-
res, underlaget er pludselig skrå-
nende og ujævnt, og der vil ofte-
re være stigningsskift. Du skal 
bukke dig for at komme under 
grene, du skal hoppe over små 
buske, træstubbe eller vandløb, 
og du skal løbe slalom uden om 
træerne. Det kræver at du er 
adræt og opmærksom, og alt i alt 
betyder det at du bevæger dig 
langt mere varieret end når du 
løber en tur på asfalt eller en 
jævn skovsti. Og det er en stor 
fordel for kroppen. Du får blandt 
andet inddraget flere muskler og 
får trænet din motorik, koordina-
tion og balance. Tænk eksempel-
vis på hvordan dine fødder og 
knæ udfordres og trænes i en 
skovbund, frem for på hverda-
gens jævne asfalt eller gulve. 
Kroppen er skabt til den type be-
vægelser, og vil elske at få lov til 
at arbejde varieret. 
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Konkurrence eller motion 
Orienteringsløb kan dyrkes ude-
lukkende for motionen og fornø-
jelsens skyld, men der er også rig 
mulighed for at konkurrere og 
dermed tilføje et ekstra element 
af spænding. Danmark har en 
stolt tradition for at have dygtige 
orienteringsløbere, bl.a. har dan-
ske Maja Alm vundet hele syv VM
-titler. 

På motionsbasis er orienterings-
løb meget velegnet som social 
aktivitet, fx for familien på tværs 
af alder. Der findes masser af 

forskellige ruter og sværhedsgra-
der, og som hold kan man hjæl-
pes ad med kortet. Familier er 
meget velkomne i klubberne, 
men kan også få stor fornøjelse 
af det mindre forpligtende ”Find-
vej”. 
Det er relativt nemt og billigt at 
komme i gang. Du kan starte ud 
med dit almindelige løbeudstyr. 
Sidenhen kan det blive nødven-
digt med særlige løbesko – med 
ekstra riller under bunden – hvis 
du løber i skoven, ligesom trøjer 
og tights med lange ærmer og 
ben er bedst egnet til orientering. 
Sjov aktivitet for familien – nemt 
at gå til. 
 

Sjov aktivitet for familien – 
nemt at gå til 
Dansk Orienterings Forbund har 
de seneste år gjort orienterings-
løb mere tilgængeligt, først og 
fremmest med det store ‘Find vej 
i Danmark’-projekt, som er en 
forenklet udgave af orienterings-
løb – en slags skattejagt, der 
bringer dig gennem skoven, par-
ken eller byen på jagt efter po-
ster. 
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Du kan finde en rute nær dig, 
printe den ud – og så er det af-
sted, på jagt efter posterne! Der 
er ruteforslag i forskellige læng-
der og sværhedsgrader. Du kan 
også starte en mobil-rute, med 
eller uden quiz. 
Se mere på www.findveji.dk 
Har du lyst til at blive medlem af 
en klub, kan du få glæde af fæl-
lesskabet ved fælles træning og 
evt. konkurrencer. Der er både 
lette og svære baner, så alle kan 
være med. Find din lokale klub 
på www.do-f.dk. 
Kilde: https://do-f.dk/dansk-
orienterings-forbund/find-en-klub 
 

Fysioterapeutens kommentar: 
Glimrende og alsidig træning. 
Husk tilvænning og opmærk-
somhed! 
 
Orienteringsløb er effektiv træ-
ning, hvor man træner kroppen 
varieret, og får bl.a. trænet ba-
lance, koordination og varieret 
motorik, ud over naturligvis kon-
dition. Samtidig udfordres hjer-
nen og koncentrationsevnen. 
Der er risiko for skader ved en-
hver motionsform. En af de hyp-
pigste skader i orienteringsløb er 
ankelforstuvninger. Det er derfor 

en god ide at starte på veje og 
præparerede stier, så man lang-
somt vænner sig til det ujævne, 
skiftende underlag i skov og åben 
natur. 
Når man løber off-road i skoven, 
øger man også risikoen for at 
løbe ind i noget, fx at få en gren i 
ansigtet. Det stiller krav til op-
mærksomheden. 
Skovbund, fugtig jord osv. øger 
risikoen for at glide/skride. Her 
bliver skovalget vigtigt. Klubben 
– eller en god sportsbutik – kan 
vejlede. 
Husk også de gængse retningslin-
jer for opstart af ny trænings-
form. Fysisk aktivitet som man 
ikke er vant til, øger risikoen for 
overbelastningsskader, fx 
i akillessene, skinneben, knæ og 
hofte, og derfor skal du huske at 
starte roligt op. 
 
Alejandro Martinez Bugge, fysio-
terapeut hos Team Danmark 
 

http://www.findveji.dk/
http://www.do-f.dk/
https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/find-en-klub
https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/find-en-klub
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Her lidt information om Skaw 
Dystens tilblivelse, taget fra 
Skive AMOK´s hjemmeside. 

Skaw-dysten er et oriente-
ringsløb der arrangeres hvert 
2. år i og omkring Skagen. 
Arrangementet arrangeres i 
samarbejde mellem Skagen 
OK & Motion og Skive AMOK. 

Skaw-dysten blev startet op 
af Skagen OK & Motion i 
1984 og arrangementet blev 
- med et stadig stigende an-
tal deltage - afholdt indtil 
2002. 
  
På grund af nedgang af akti-
ve orienteringsløbere i Ska-
gen OK og Motion, blev Skaw
-dysten aflyst i 2003. 
  
Selv om arrangementet var 

blevet aflyst, var medlem-
merne fra Skive AMOK opsat 
på at komme på klubtur til 
Skagen i 2003. En klubtur 
der udviklede sig til, at med-
lemmerne fra Skive AMOK 
også arrangerede trænings-
løb i skovene omkring Ska-
gen. Det resulterede endvi-
dere  i, at flere andre orien-
teringsløbere også kom til 
Skagen for at deltage i træ-
ningsløbene. 
  
I 2004 blev de to klubber 
enige om, at de i samarbejde 
kunne afvikle Skaw-dysten 
2005. Det blev til et formida-
belt samarbejde, at de to 
klubber  - med et stigende 
antal deltagere - den 2. 
weekend i juli, hvert 2. år 
(ulige år) - arrangerer Skaw-
dysten.- 

http://www.skaw-dysten.dk/
http://www.skagen-ok.dk/
http://www.skagen-ok.dk/
http://skiveam.dk/orientering/
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Nordvest OK havde deltagere 
med i Skaw Dysten. 
Deltog i år dog kun med 7 
løbere og Lars som support. 
Her og på næste side lidt 
stemningsbilleder  
fra nogle gode dage i Ska-
gen. 
5 af klubbens løbere deltog i 
fredages by sprint rundt i 
Skagen. Der var start og mål 
ved Vippefyret. 
Lørdag og søndag var der løb 
i Kirkemilen Plantage, den 
ene dag i den nordlige del af 
plantagen og om søndagen i 
den sydlige del, begge dage 
med samme stævneplads og 
opløbsstrækning. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torbens 
bane  
Lørdag. 

Nordvest OK til Skaw-Dysten 
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Skønt vejr på en 
hyggelig stævne-
plads i skoven. 
Alle kom i mål, 
enkelte med 
større eller min-
dre bum. Tider 
og stræk blev 
nøje gennemgå-
et. 
Der var lodtræk-
ningspræmier til 
seniorløberne, 
her var Henning 
heldig...fik øl fra 
Skagens Bryg-
hus. 

Én af Lars' op-
gaver var at 
finde spisested 
til lørdag aften.  
Det blev musik 
og øl på Ska-
gens Bryghus 
og efterfølgen-
de en lækker 3 
retters menu 
på en fin re-
staurant. 
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     Træningsprogram 
 

 
Søndag den 4. 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.: 2970 3986 
 
Lørdag den 10. august – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: klitter 
Stenbjerg Plantage  
Afmærkning: Istrupvej    
Banelægger: Steffen Alm 
Banelægger-tlf.: 4144 4663   
 
Lørdag den 17. august – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: kort / lang orien-
tering 
Vilsbøl Plantage  
Afmærkning: Klitmøllervej  
Banelægger: Anette & Leif Hansen  
Banelægger-tlf.: 9792 0955 
 
Lørdag den 24. august – kl. 13.00 
4. afd. af klubmesterskabet 
Tvorup Syd / Bøgsted Rende  
Afmærkning: Kystvejen (mellem 
Bøgsted Rende / Vorupør) 
Banelægger: Annette Møller & Bjarne 
Krogh 
Tilmelding senest onsdagen før på  
tlf.: 2170 2154 / email: 
bkrogh@altiboxmail.dk 
 
Lørdag den 31. august – kl. 12.00 
DM-Mellem – prøv et DM-løb à kort af-
stand !! 
Rold Skov Hesselholt 
Arr.: Rold Skov OK 
Tilmelding til Jane eller Hermann 

mailto:bkrogh@altiboxmail.dk
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Søndag den 8. september 
Divisionsmatch (alle skal med !!) 
Sjørup Plantage 
Arr.: Karup OK 
Tilmelding til Jane eller Hermann 

 
Lørdag den 14. september – kl. 
13.00 
5. afd. af klubmesterskabet 
Tvorup Nord  
Afmærkning: Tvorupvej 
Banelægger: Lone & Ole Bernth Jen-
sen  
Tilmelding senest onsdagen før på  
tlf.: 4073 1713 / email: 
obj@altiboxmail.dk 
 
Lørdag den 21. september – kl. 
13.00 
Træningsløb – Tema: fin-orientering / 
klitter 
Bøgsted Rende  
Afmærkning: Kystvejen (mellem       

   Vangså / Vorupør) 
Banelægger: Fam. Edsen 
Banelægger-tlf.: 2026 0037 
 
Fredag - søndag den 27. - 29. sep-
tember 
Klubtur - Rebild 2-dages - Op-/
nedrykningsmatch  
Arr.: Rold Skov 
Nærmere info følger på hjemmesiden 
 
Lørdag den 5. oktober – kl. 13.00 
Træningsløb – Tema: alm. o-løb 
Nystrup Plantage  
Afmærkning: Nystrupvej 
Banelægger: Morten Brogaard & Hen-
rik Overgaard 
Banelægger-tlf.: 2920 7135 
 
 

mailto:obj@altiboxmail.dk
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Lørdag den 19. oktober - kl. 13.00 
6. afd. af klubmesterskabet 
Tved Plantage  
Afmærkning: Kirken (Hanstholmvej)  
Banelægger: Susanne & Torben Karls-
høj 
Tilmelding senest onsdagen før på  
tlf.: 4040 1116 / email:  
torben.karlshoej@mail.dk 
 
Lørdag den 26. oktober – kl. 
13.00 
Træningsløb – Tema: korthuske-løb 
Eshøj Plantage  
Afmærkning: Eshøjvej 
Banelægger: Jane Thode & Hermann 
Jensen  
Banelægger-tlf.: 2970 3986 
 
Søndag den 27. oktober 
NJ-Dag i Tversted Klitplantage 
Arr.: OK Vendelboerne  
Tilmelding til Jane eller Hermann  
 
Lørdag den 2. november – kl. 
13.00 
Træningsløb – Tema: alm. o-løb 
Vandet Plantage  
Afmærkning: Hjardalvej  
Banelægger: Annette Møller & Lone B. 
Jensen 
Banelægger-tlf.: 5130 9357 / 6130 
1713 
 
Lørdag den 9. november 
Afslutningsløb & klubfest 
Salgerhøj / Bjørneborg  
Nærmere info omkring tid og sted føl-
ger på hjemmesiden 
 
 

 

mailto:torben.karlshoej@mail.dk
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Skovtilladelser: 
 
Ansøgningerne om skovtilladelser i Thy 
Statsskovdistrikt sker via internettet, 
hvor vi får tilsendt en skovtilladelse til 
hver enkelt løb.  
Skovtilladelserne til ovennævnte løb 
findes i ”Klubkassen”, og skal kunne 
forevises mod forlangende. 
 
Til nye løbere: 
 
Der er telefonnumre på banelæggerne, 
så du nemt kan komme i kontakt med 
dem, såfremt du har spørgsmål vedr. 
startsted eller lignende. 
 
Til banelæggerne: 
 
Er du forhindret i at lave det løb, du er 
sat på til, så bedes du finde en anden at 
bytte med. 
 
Træningsudvalget. 
 
 
Regler for KLUBMESTERSKABER  
i Nordvest OK - Gældende fra 2017 

 
Klubmesterskabet afvikles over 6 løb, 
hvoraf de 4 bedste for den enkelte løber 
er tællende.  
Man skal have deltaget i mindst 4 løb 
for at blive klubmester.  
I ungdomsklasserne (op til og med D/
H16-18) udnævnes der klubmestre uan-
set antal deltagere.  
I alle øvrige klasser udnævnes der klub-
mestre i klasser med flere end 1 delta-
ger. 
Eventuel tvivl om startret og klasser 
afgøres af Træningsudvalget 
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Træningsprogram 
 
Hjælp træningsudvalget !!! 
 
Hjælp med at gøre træningsprogrammet 
endnu bedre..… har du/I nogle specielle 
ønsker ??? – kunne I eksempelvis tænke 
jer: 

 at lave et løb på en bestemt dag 

 i en bestemt skov  

 sammen med ?? 

 et bestemt tema 
 
Har I ønsker i den retning, så lad mig vi-
de, så jeg kan få disse med i næste års 
træningsprogram. 
 
Send enten en mail  
overaard@hotmail.com  eller sig det til 
mig i skoven, så skal jeg gøre mit bedste. 
 
                                                                                                                           
Henrik Overgaard 

mailto:overgaard@hotmail.com
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Klubbens kort  
sponsorer 
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Nyt Medlem 
 

Christoffer Forsberg 
 

 
Velkommen! 

Klubbens kort  
sponsorer 
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Medlemsoversigt 
 
NAVN    ADRESSE      TLF 

Steffen Alm   Damsgårdsvej 6, 7752 Snedsted       41444663 
Amalie W. Andersen  Fjordkær 75, V. Jølby, 7950 Erslev       
Jan Würzt Andersen  Fjordkær 75, V. Jølby, 7950 Erslev      24937844     
Elias Würtz Andersen Fjordkær 75, V. Jølby, 7950 Erslev 
Marie Würtz Andersen Fjordkær 75, V. Jølby, 7950 Erslev 
Johann Bladt   Åbrinken 46, 7700 Thisted       20920278 
Morten Brogaard  Knudsbjergvej 13, 7700 Thisted 
Troels Brogaard  Knudsbjergvej 13, 7700 Thisted 
Jens Brolev   Sennelshede 27, Sennels, 7700 Thisted     97985343 
Emilie Dragsbæk Overgaard  Strandfogedvej 26, 7700 Thisted 
Marlene Dragsbæk  Strandfogedvej 26, 7700 Thisted      31342640 
Jens Kobæk Edsen  Halagervej 14A, 7950 Erslev      97746271 
Kristian Edsen  Halagervej 14A, 7950 Erslev      20260037 
Mette Edsen   Halagervej 14A, 7950 Erslev      21308611 
Signe Edsen   Halagervej 14A, 7950 Erslev      29277579 
Christoffer Fosberg  Kronborgvej 115, 1, 5. 7700 Thisted     40820706 
Magnus Fredslund  Norsvej 40, 7700 Thisted       42226914 
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 
Cirkeline Højbak  Kayerødsgade 18, 2.tv, 9000 Ålborg     42689087 
Erik Hedegaard Jacobsen Lykkesvej 14, 7700 Thisted 9      97925304 
Hermann P. Jensen  Markvænget 10 C, 7700 Thisted      29703986 
Jane Thode Jensen  Markvænget 10 C, 7700 Thisted      29713986 
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.      51373425 
Henning Jørgensen  Rugskellet 13, 7900 Nykøbing M.      97722328 
Anne Karlshøj  Odensegade 9  1. tv. 8000 Århus                 21370612 
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 
Bjarne Krogh   Dissinggade 3, Sjørring, 7700 Thisted     21702154 
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Medlemsoversigt 
 
NAVN                    ADRESSE                                              TLF 

Christian Møller Krogh Kløvervej 19, 8362 Hørning         60249576 
Troels Møller Krogh         Lindholmvej 26, 3.tv, 8200 Århus N      30320354 
Kaja Larsen   Jens Juhls Kaj 58, 7900 Nykøbing M      97724131 
Jens Lautrup   Kanstrupvej 16 b, 7700 Thisted 
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      25403586      
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       28147540 
Tonny Nedergaard  Legindvej 37, 7900 Nykøbing M.        40966544 
Annie Nielsen  Jasminvej 4, 7700 Thisted 
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        29207135 
Emil Overgaard  Jasminvej 4, 7700 Thisted 
Kasper Overgaard  Jasminvej 4, 7700 Thisted 
Morten Lynggaard Pedersen Burhøjvej 9, Bjergby, 7950 Erslev 
Poul Poulsen   Bjørndrupvej 11, 7900 Nykøbing M.      97722864 
Andreas Thode Rask  Sejerøvænget 3, 6000 Kolding 
Kathrine Thode Rask Sejerøvænget 3, 6000 Kolding 
Maja Thode Rask  Sejerøvænget 3, 6000 Kolding 
Rasmus Thode Rask  Sejerøvænget 3, 6000 Kolding       26356941 
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 
Dagmar Tange  Margrethevej 4, 7700 Thisted       24426290 
Karoline Bruun Tange Kjelstrupvej 11, 7700 Thisted       23307876 
Lise Tange   Winthersmøllevej 21, 7700 Thisted       25140514 
Lene Thorup   Kanstrupvej 16 b, 7700 Thisted 
Flemming Vangsgaard Sundbyvej 75, 7950 Erslev        97746152 
Gerda Vangsgaard  Sundbyvej 75, 7950 Erslev        97746152 
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