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Adresser og telefonnumre 
 

BESTYRELSE: 

Formand: Jane Thode Jensen, Markvænget 10C, 7700 Thisted  Tlf. 29713986 

 Næstfmd.: Susanne Karlshøj, Brundvej 18, 7700 Thisted Tlf. 22157729 

Kasserer: Dagmar Tange, Margrethevej 4, 7700  Thisted Tlf. 24426290 

Sekretær: Lone Jensen, Dalen 22, Nors, 7700 Thisted Tlf. 61301713 

Medlem: Kristian Edsen, Halagervej 14 A, 7950  Erslev Tlf. 20260037  

Medlem: Henrik Overgaard, Jasminvej 4, 7700  Thisted Tlf. 29207135 

 

TRÆNINGS– OG SKOVUDVALG: 

Henrik Overgaard Tlf. 29207135 

 

KORTUDVALG: 

Hermann P. Jensen Tlf. 29703986 

 

UNGDOMSUDVALG: 

Kristian Edsen Tlf. 20260037 

 

PR-UDVALG: 

Susanne Karlshøj Tlf. 22157729 

 

MATERIEL: 

Bjarne Krogh  Tlf. 21702154 

 

LØBSTILMELDINGER: 

Hermann P. Jensen                              Tlf. 29703986  eller e-mail:   hpj@post9.tele.dk 

 

KLUBBLAD og HJEMMESIDE: 

Ole Bernth Jensen Tlf. 40731713 

Susanne Karlshøj Tlf. 22157729 

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

Indlæg til Hjemmesiden kan mailes til:                                             obj@altiboxmail.dk 

 

 

Opfanget udkommer  

I februar og i juli 

Deadline for næste udgave: 20.06.2022 

Løbende information om klubbens aktiviteter se:  

www.nordvestok.dk eller Facebook: Nordvest Orienteringsklub 

 



 

 

 

Formandens  
hjørne 
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På pressemødet i aftes blev 
alle restriktioner ophævet med 
udgangen af januar måned. 
Jeg ser derfor frem til et halv-
år uden de mange aflysninger 
og coronarestriktioner som 
sidste år.  
Vores trænings- og klubme-
sterskabsløb kan forhåbentlig 
gennemføres og ligeledes ge-
neralforsamlingen og den ud-
skudte Klubfest. 
I år havde vi ingen sne til de 
første Vinterløb, og det var 
ikke coronaløb som sidste år, 
men der var nu kommet noget 
nyt til. Vinterløbene var med 
EMIT-poster.   
Vi var så heldige, at vi sidste 
år fik mulighed for at anskaffe 
brugt EMIT- udstyr fra Århus 
1900. Vi overtog bl.a. deres 
lette træningsstativer og aflæ-

serudstyr. Det er nemt at bru-
ge, og der kan udskrives 
stræktider til vores trænings-
løb. Vinterløbet i Nystrup kom 
også på O-Track. 
Til klubaftenen i september 
hørte og lærte vi om O-Track.  
Når Ole eller andre har lagt 
løbet med de forskellige baner 
ind på O-Track, kan man se 
ens eget og også de andres 
løb. Det kan være tankevæk-
kende. Det var det også for 
Kristian, da han efter det sid-
ste KM løb i november så, 
hvordan vi havde løbet.  Han 
undrede sig meget. Der var 
vist flere, der trængte til at få 
lært noget! Derfor laver Kristi-
an en kursusdag for os med 
fokus på kurver/kortforståelse 
den 26. marts i Bøgsted Ren-
de. Det ser jeg meget frem til. 

Formandens  
hjørne 
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Jeg vil helt klart kunne lære 
noget. 
De sidste 2 år er Nordjysk 2-
dages blev aflyst. I år tror jeg 
på det og glæder mig til at lø-
be i Højengran og Kirkemilen 
den 12.-13. marts.  Jeg ved, 
at det bliver udfordrende.   
Det bliver det sikkert også til 
Påskeløbet omkring Silkeborg. 
Der er ikke så mange klitter 
og fyrretræer dernede, men 
rigeligt med kurver, højdeme-
ter og bøgetræer. Kommer der 
mange med fra klubben, og 
mon der bliver tid og energi til 
at få børnebørnene med en tur 
på Himmelbjerget? 
I år bliver der igen to divisi-
onsmatcher i skoven og en op/
ned match til sidst.  
Den første match er i Palsgård 
den 24. april. Jeg har kort fra 
en div. match i 2001 og fra 3. 
etape til Påskeløbet i 2003. 
Jeg kan se Hampen sø, men 
ellers kan det vist ikke rigtig 
bruge til noget! Det vil være 
dejligt, hvis mange vil tage 
den lange tur, når vi skal dy-
ste mod Mariagerfjord OK, OK 
Vendelboerne, KaSki OK, Ran-
ders/Djurs OK og Vestjysk OK. 
Til div. matchen i sept. var vi 
12 afsted og vi var lige ved at 
slå OK Vendelboerne!   
Efter den nuværende plan hol-
des der Nordjysk Stafet den 
26.5. et sted i Vendsyssel. Der 
har været tale om at ændre 
formen og datoen, men tradi-
tionen med flere hold fra 
Nordvest OK og en stor på-
lægskagemand kan forhåbent-
lig fastholdes.  

Sidste i juni måned fra 25.- 
30. juni afholdes VM i Sprint, 
WOC 2022, i Trekantområdet 
(Kolding, Fredericia og Vejle). 
Som almindelig o-løber kan 
man deltage i et eller flere af 
WOC Tour’ens 3 skovløb og 3 
sprintløb. Samtidig er der mu-
lighed for at være publikum til 
alle VM- konkurrencerne.  Fle-
re oplysninger ses på https://
www.woc2022.dk/info/.  
Få dage efter, søndag den 3. 
juli, starter 3. etape af Tour de 
France med en rundtur i Vejle-
området og fortsætter mod 
Haderslev og Sønderborg.  
”I kan da ikke tage til Vikinge-
dyst, når Touren kommer 
igennem Haderslev ”sagde vo-
res ældste barnebarn lidt for-
arget. Nå, nej det må vi finde 
ud af! 
Til sommer er der igen mulig-
hed for at komme til Læsø 3 
dages 19.- 21. juli. Det plejer 
at være rigtig hyggeligt, så 
hvis det passer ind i feriepla-
nerne så tag med. Find en 
overnatningsmulighed og be-
stil en færgebillet.  
På gensyn i skoven og til ge-

neralforsamlingen.                                                                 

Jane 

https://www.woc2022.dk/info/
https://www.woc2022.dk/info/
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Indkaldelse til 
Generalforsamling. 

 
-denne gang med spisning. 

 

Nordvest OK indkalder til generalforsamling. 
 

Dato: Onsdag den 23. februar 2022 kl. 18.00  
Sted:  Langbjerggård, Skyumvej 72 

 
 
Kl. 19.00 Generalforsamling 
 
 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 2022. 
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. 
 

  

Ønsker man at deltage i spisning, tilmeldes der til: 
 

Jane på mobil 29713986 eller mail: janethode@jensen.mail.dk 
 

 

På bestyrelsens vegne 
Jane Thode Jensen 
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Find 7 fejl - mangler på nederste billede 
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1)  Hvorfor løber du orien-          
teringsløb? 
 
Jeg løber O-løb, fordi jeg sy-
nes, der er sjovt. Det er en 
dejlig måde at få motion på, 
hvor jeg også skal bruge hove-
det en smule – når jeg ikke 
taber det, og løber en helt tos-

set vej . Mine forældre løb 
også O-løb, hvor jeg ofte var 
med som ” pasningsordning”. 
Birthe og Dagmar opfordrede 
mig til at gå i gang igen. Tak 
for skubbet! 
  
2)  Nævn en ting som er 
godt ved klubben? 
 
Jeg føler en tilpas seriøs, uhøj-
tidelig stemning, hvor alle kan 
deltage på egne præmisser 
uden det store udstyr. Det er 
muligt at konkurrere med sig 
selv eller andre på klubplan 
eller udenbys. 
  

3) Nævn en ting der er 
mindre godt. 
 
Jeg ved ikke, hvordan en helt 
uerfaren skal få startet. Vi har 
haft vores børn med. Men jeg 
er ikke den bedste til mester-
lære inden for dette område. 
  
4)  Din bedste oplevelse 

som O-løber. 
 
At finde den rigtige klit-top i 
Bøgsted Rende. 
  
5)  Dine øvrige fritidsinte                                                
resser.   
 
Vandreture, havearbejde, cy-
kelture, mine ammekøer,    
  
6)  Dit job. 
 
Pensionist, landmand. Før det, 
praktiserende dyrlæge med 
speciale i grise. 
  

De 10 skarpe 

Denne gang besvaret 
af Lene Thorup 
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7)  Nævn en person der har 
gjort indtryk på dig. 

  
Dronning Margrethe 
 
8) Hvor og hvordan vil du 
helst holde ferie. 
   
Norge eller Italien og gerne i 
egen bil, gerne camping eller 
BB med indlagte vandreture 
og museumsbesøg med kunst 
og gamle ting. 
 
9)  Kom med et godt råd til 

klubben. 
  
 Arrangere ”unge-dag”, hvor 
der er begynderløb med følge 
af en erfaren, som kan forkla-
re orienteringens mysterier. 
 
10)  Dit yndlingsområde og 

hvorfor?     
  
Hjemme hvor jeg bor - eller et 
o-løb, hvor der kommer et 
sted med udsigt over havet i 
godt vejr 

Klubfest. Klubbens planlagte o-løb med 
efterfølgende klubfest i Nors 
den 8. januar, blev jo desvær-
re aflyst p.g.a. Covid-19. 
O-løbet i Nors venter vi med 
til efteråret, men festen bliver 
holdt. Så sæt et STORT X i 
kalenderen lørdag den 2. april. 
Om eftermiddagen afvikles 1. 
afdeling af klubmesterskabslø-
bet i Vilsbøl og om aftenen er 
der klubfest i Nors Hallen, me-
re om dette senere. 



 

 

Påskeløb 
Mols Bjerge 
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Anvend O-Track  

ved brug af GPS-ur og mobiltelefon  

Om O-Track: 
 
O-Track er en tjeneste som 
gør orientering sjovere for bå-
de begyndere og erfarne ori-
enteringsløbere.  
Man kan bruge enten sit GPS-
ur eller sin mobiltelefon til at 
tracke sit løb, uploade sit track 
til O-Track og derefter gense 
kort og bane med sit track og 
sammenligne og dele vejvalg 
og stræktider med andre løbe-
re. 
 
Det letteste er at have et GPS-
ur med Blutooth samt en 
smartphone. På den måde bli-
ver det legende let, når først 
de nødvendige apps er instal-
leret og oprettet korrekt.  
Men selvom dit GPS-ur ikke 
har Bluetooth, er der, for de 

fleste, alligevel mulighed for at 
bruge O-Track, du kan bruge 
din PC. 
 
Alt dette gennemgik og under-
viste Ole i ved en klubaften i 
august.  
Flere af klubbens medlemmer 
er kommet i gang med at bru-
ge O-Track, men sjovere og 
mere lærerigt bliver det, hvis 
vi bliver flere.  
Her på de næste sider er der 
en vejledning i at komme i 
gang, men får du problemer er 
du velkommen til at hive fat i 
Ole eller én af de af klubbens 
løbere, der er kommet i gang, 
- er sikker på alle er behjælpe-
lige. 



 

 

Af Helge Søgaard 
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Anvend O-Track ved brug af 
GPS-ur og mobiltelefon  
  

For at kunne se kort, baner og 
vejvalg, og tracke sit løb med 
en mobiltelefon eller uploade 
et track skal man oprette en 
brugerprofil og logge ind.  
  

Der er to muligheder:   
 
Den ene er ved at bruge sin 
mobiltelefon og nedenstående 
omhandler denne måde – Den 
kan være lidt besværligt at 
sætte op, men når først det er 
gjort, er det let og hurtigt at 
se både egne og andres baner 
og vejvalg.  
   

Den anden mulighed er at 
bruge GPX. Dette er den nem-
meste måde og gøres på en 
computer.   
  

Såfremt du ønsker at anvende 
denne måde – henvises til 
vejledninger på nettet, herun-
der f.eks. OK Pan’s vejled-
ning: OK Pan vejledning  
Læs hele nedenstående vej-
ledningen inden du går i gang.  
  

Du har brug for 3 apps:   

 

 O-track   

 Strava   

 Den ”Forbindelses” app - 
der har samme mærke 
som dit GPS-ur – 
Garmin er blot et ek-
sempel (se pkt. 3)    

 
Vejledning   
 
1) Du skal installere O-Track 

appen på din mobiltelefon 
og oprette en O-Track kon-
to.  

 Installering af O-Track 
gøres ved download af 
appen fra Google Play 
(Android) eller Apple 
Appstore (iPhone).  

  

 Oprettelse af en O-Track 
konto – Se vejledning til 
og om O-Track appen: 
Vejledning til O-Track og 
Info om O-Track  

 
2) Opret forbindelse mellem 

dit GPS-ur og din mobiltele-
fon.  
 For at forbinde dit GPS-ur 
til din mobil skal du instal-
lere den app, som passer til 
dit GPS-ur (mærke) følg 
derefter anvisningerne i ap-
pen.  

Når appen er installeret, vil 
data automatisk blive over-
ført fra dit GPS-ur til din 
mobiltelefon.  

  

Hvis du f.eks. har et 
Garmin GPS-ur, så skal du 
installere Garmin Connect 
på din mobiltelefon ved at 
hente appen enten via 
Google Play (Android) eller 
App Store (iPhone).  
 Andre mærker, som f.eks. 
Polar, Suunto TomTom mv. 
har ligesom Garmin også en 
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Denne gang besvaret af  

tilhørende app, der kan in-
stalleres på din mobiltele-
fon.   

  
3) Du skal også installere en 

Strava-app på din mobilte-
lefon og oprette en Strava-
konto.   

  
Strava er en app, der lader 
dig uploade og se dine GPS
-track. Igen har også andre 
mærker end Garmin GPS-
ure en udgave der under-
støtter integrationen med 
Strava.   
 Strava fungerer som et  
 
”bindeled” mellem dit GPS-
ur og O-track, og er den 
der ”snabler ned og henter” 
informationerne fra dit GPS
-ur.  

  
OBS. O-Track understøtter 
integrationen med Strava, 
og det er en god idé at 
starte med at installere 
Strava-appen på din mobil-
telefon og oprette en konto 
inden du installerer O-Track
-appen.  
 

 4) Forbind dit GPS-urs app til 
Strava-appen. Her skal du 
følge vejledningen for dit 
GPS-ur. For Garmin-appen 
skal man for eksempel væl-
ge Indstillinger => Tredje-
parts applikationer => 
Strava og indtaste sit bru-
gernavn og password fra 

Strava.   
Nu kan du tracke/overføre 
dine løb, uploade dine track 
til O-Track og dermed gen-
se kort og baner med dine 
track og ikke mindst sam-
menligne og dele vejvalg 
samt stræktider med andre 
løbere.  O-Track indeholder 
også både almindelige træ-
ninger og åbne løb såvel 
som Find-Vej-aktiviteter.  
 

5) Se din bane i O-Track og 
hent dit track via Strava -  

 
   Læs mere og se vejledning 

til O-track på www.o-
track.dk 

  

6) Eksempel - Sådan gør du:  

 Start dit GPS-ur, når dit 
løb begynder og stop 
det igen, når du er i 
mål.  

 Brug din O-Track app på 
din mobiltelefon og log 
ind (medmindre du altid 
er på).  

 Bruger ”burger-
knappen” til at komme 
ind til de forskellige mu-
ligheder.  

 Klik på fanen ”Løb og 
træninger”.  

 Find det løb du har væ-
ret til.  

 Tryk på ”Upload gps-
track” i højre side.  

 Derefter ”Vælg bane” og 
brug track fra STRAVA 
til at uploade dit løb.  
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To eksempler på løb uploadet 
i O-Track. 
 
På O-Track er det muligt at 
se og følge hver enkel løbers 
tid, afstand i meter  og vej-
valg fra post til post. 
 
Her Hermann (mørk blå), 
Jane (blå) og 
Birthes (rød) løb på bane 2 
ved Vintertræningsløbet i Ny-
strup. 

 
Det er også muligt 
at se egne bum. 
Se bl.a. Mettes løb 
(lyserød streg) på 
bane 1, hun bum-
mer post 3.  
Hun er tæt på po-
sten, men bruger 
næsten 5 min. 
mere og løber 300 
meter længer end 
Kristian og Stef-
fen . 
 
Nørderi… måske 
- men det kan O-
løbere vel li´. 



 

 

-Hvad kan det 
komme til at  
betyde for os 
som O-løbere. 
 
1. juli 2021 blev et lovforslag 
om etablering af op mod 15 
nye Naturnationalparker ved-
taget. 
I første omgang skal der ud af 
23 forslag vælges 10 områder, 
som skal udlægges til Natur-
nationalparker, dette skulle 
være afgjort i december 2021 
men er nu udsat til foråret 
2022. 
Et af de 23 forslag er Hanst-
holm Vildtreservat, hvor Tved 
og Vilsbøl Klitplantager er ind-
befattet. 
Det er jo to Plantager vi bru-
ger flittigt til vores O-løb… så 
skal der løbe store elge, stude, 
bisonokser eller vilde heste 
rundt, skal skovene hegnes 
ind, og skal det fortsat være 

muligt at kunne gå, vandre, 
cykle eller løbe rundt i vores 
plantager? 

Har vi grund til at være be-
kymret? 
Det afhænger af hvem man 
spørger, men modstand er der  
fra flere sider, bl.a. DOF, som 
er bekymret for, at planerne 
om store indhegninger med 
"store græssere" vil ende med 
at forringe mulighederne for at 
færdes frit i naturen og dyrke 
idræt. DOF har i den forbindel-
se skrevet et brev til miljømi-
nister Lea Wermelin. Men også 
fra kommunerne, som føler 
der mangler dialog og mang-
lende medindflydelse. 
 
Men ifølge Danmarks Naturfre-
dingsforening er der ingen 
grund til bekymring. Fra deres 
hjemmeside: www.dn.dk kan 
man bl.a. læse svaret på disse 
spørgsmål:  
 
Kan man frit færdes i na-
turnationalparkerne? 
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Naturnationalpark 
i Thy? 



 

 

Ja. Man vil som almindelig na-
turgæst fortsat kan færdes i 
naturnationalparkerne, som 
man kan i andre offentlige 
skove. Der vil være både låger 
og færiste rundt om naturnati-
onalparkerne. 
 
Må man køre på mountain-
bike i naturnationalparker-
ne? 
 
Ja. Så længe man kører på de 
dertil anlagte stier, kan man 
køre på mountainbike som i 
alle andre naturområder. 
 
Kan man løbe, cykle og 
færdes normalt i naturnati-
onalparkerne? 
 
Ja, i langt de fleste tilfælde og 
størstedelen af tiden vil fri-
luftslivet fortsætte på samme 
måde som før. Der er for ek-
sempel intet til hinder for at 
gå, løbe, cykle og vandre i na-
turnationalparker. 
Store arrangementer som 
f.eks. orienteringsløb kræver 
allerede i dag ansøgning på 
både statslige og private area-
ler, med henblik på bl.a. vur-
dering af effekter på naturen. 
Dette ændres ikke. 

Hvad er forskellen på en 
Nationalpark og en Natur-
nationalpark? 
 
Dette er beskrevet på Frilufts-
rådets hjemmeside:  
www.friluftsraadet.dk  som: 
 
Nationalparker  
Danmark har fem nationalpar-
ker: Thy, Mols Bjerge, Vade-
havet, Kongernes Nordsjæl-
land og Skjoldungernes Land 
ved Roskilde.  
De er alle oprettet ved lovgiv-
ning, er på finansloven og er 
døbt nationalparker, fordi om-
råderne indeholder unik dansk 
natur og landskaber af natio-
nal betydning. De indeholder 
både offentlig og privat areal, 
ligesom der er beboelse, skov-
drift og landbrug i de fleste af 
dem.   
I nationalparkerne er der sær-
lig fokus på at passe på natu-
ren, ligesom der bliver gjort 
en ekstra indsats for friluftsli-
vet og naturoplevelserne i 
form af blandt andet stier til 
gående, cyklende og ridende, 
bålsteder, overnatningssteder 
og formidlingscentre. Det er 
gratis at besøge parkerne. 
 
Naturnationalparker  
Danmark har lige nu fem ud-
nævnte naturnationalparker, 
og der skal etableres yderlige-
re 10.   
Begrebet er nyt i dansk kon-
tekst, hvorfor der endnu er 
mange ukendte faktorer i defi-
nitionen af en naturnational-
park og hvad man som besø-
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gende kan forvente i hver en-
kelt af parkerne.   
De skal dog alle forvaltes 
på naturens præmisser med 
eksempelvis områder med 
urørt skov og/eller dyr, der 
græsser frit bag hegn, ligesom 
der ikke vil være skov- og 
landbrugsproduktion i dem.   
Naturnationalparkerne drives 
af staten og vil ligge på offent-
lige arealer.    

 

 

Nordvest Orienteringsklub har 
også en holdning til den måske 
kommende Naturnationalpark 
her i vores område og klub-
bens formand Jane har sendt 
dette brev til Naturstyrelsen: 

 
Til Naturstyrelsen Thy 
 

Nordvest Orienteringsklubs 
holdning til de foreslåede na-
turnationalparker er dobbelt. 
Det skyldes flere forhold. 
 
Først det neutrale: 
 
Hegn. Små kreaturhegn 
med to tråde kan vi leve med. 
Vi kan komme over eller under 
trådene, eller som en god ba-
nelægger vil gøre, enten plan-
lægge en tvungen overgang 
ved en låge eller lægge en 
post tæt ved lågen så løberne 
naturligt bruger lågen. Høje 
hegn med større dyr - bison og 
elg - vil gøre området uanven-
deligt til orienteringsløb. 

Vores negative holdning til to 
ting: 
1. Vilde dyr: Vi er ikke gla-
de for stude og vilde heste. 
Det er muligt, at de ikke kom-
mer hen til os, men frygten er 
nok til at holde mange løbere 
tilbage fra at deltage. Forældre 
vil også være bange for at lade 
deres børn løbe alene på ba-
nerne, hvilket de normalt gør 
på specielle baner for begyn-
dere og let øvede. 
 
2. Adfærdsregulering: I dag 
skal man ansøge om oriente-
ringsløb og have en tilladelse 
fra Naturstyrelsen. Det er ok, 
som det administreres i Thy, 
men på side 6 i det papir, der 
blev uddelt ved orienteringen 
om naturnationalparker (Tved, 
Bulbjerg) står der: ”Fremtidige 
aktiviteter i naturnationalpar-
ker er som udgangspunkt vel-
komne, men tilladelser vil 
fremadrettet blive vurderet 
under hensynstagen til de dyr, 
der findes i de enkelte natur-
nationalparker”. Altså nye dyr 
betyder nye adfærdsregulerin-
ger. Adfærdsregulering kan 
gælde både antallet af løbere, 
tid på dagen og årstiden selv 
om der på s. 5 i samme papir 
står” Inde i selve naturnatio-
nalparken gælder de almindeli-
ge regler for færdsel i statsejet 
natur, så du må færdes til fods 
overalt og døgnet rundt”. Vi er 
nervøse for, at orienteringsløb 
bliver begrænset i større om-
fang. Det er derfor vigtigt at 
forvaltningsplanerne, der skal 
udformes i en mulig naturnati-
onalpark, tager hensyn til fri-
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luftslivet, således som det og-
så fremgår af lovteksten og 
ikke efter en mere eller mindre 
vilkårlig afgørelse. 
 
Nordvest Orienteringsklub: 
I en lille klub som Nordvest OK 
har vi ca. 20 løb om året, hvor 
antallet af løbere i skoven 
sjældent overstiger 25, så vi 
er ikke til megen ulempe for 
skovens dyr. En eller to gange 
om året arrangerer klubben et 
større løb med omkring 125 
løbere og hvert 3. eller 4. år et 
løb med op til 300 løbere.  Her 
frygter vi, at Naturstyrelsen vil 
sige nej af hensyn til dyrene. 
Vi har 9 skove i Naturstyrel-
sens område, hvor vi har O 
kort. (Stenbjerg Plantage, Tvo-
rup Syd, Tvorup Nord, Bøgsted 
Rende, Nystrup Plantage, Van-
det Plantage, Vilsbøl Plantage, 
Nebelgård Plantage og Tved 
Plantage). Vi benytter derfor 
ikke den enkelte skov, ret 
mange gange i løbet af et år. 
Vi fordeler løbene på de for-
skellige skove.   
 
Lidt om orienteringsløb: En 
orienteringsløber bevæger sig 
det meste af løbet på stier – 
det er langt det hurtigste. Man 
går fra stierne ind i tættere 
beplantninger, men ikke ind i 
de helt tætte. Her sættes po-
sterne heller ikke. Banerne er 
altid lagt således, at alle løber 
samme vej rundt. Dyrene fin-
der derfor hurtigt ud af at søge 
skjul. Vi ser dem meget sjæl-
dent.    
Skoven er vores idrætsplads,  
 

og vi vil nødigt af med den.  
 
Venlig hilsen 
Jane Thode Jensen 

Det var lidt om, hvad vi måske 

har i vente. Kommer der en 

Naturnationalpark her i Thy og 

i så fald, hvad kommer det til 

at betyde, umiddelbart kan jeg 

frygte vi bliver begrænset, ik-

ke fordi et hegn gør den store 

hindring, men når jeg på Na-

turstyrelsens hjemmeside kan 

læse -og som Jane også har 

henvist til i brevet til Natursty-

relsen Thy at: ”Fremtidige ak-

tiviteter (herunder også orien-

teringsløb) i naturnationalpar-

ker er som udgangspunkt vel-

komne, men tilladelser vil 

fremadrettet blive vurderet 

under hensynstagen til de dyr, 

der findes i de enkelte natur-

nationalparker”. - og disse 

hensyn kender vi jo ikke på 

forhånd. 

Susanne 
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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  
overgaard@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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Skovtilladelser: 
 
Ansøgningerne om skovtilladelser i Thy 
Statsskovdistrikt sker via internettet, hvor 
vi får tilsendt en skovtilladelse til hver en-
kelt løb.  
Skovtilladelserne til ovennævnte løb fin-
des i ”Klubkassen”, og skal kunne forevi-
ses 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. 
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Træningsprogram 
 
 
Lørdag den 12. februar – kl. 
13.00 
Vintertræningsløb med 8-10 poster 
i skoven 
Sted:  Tved Plantage  
Start:  Kirken (Hanstholmvej) 
Banelægger: Lone & Ole Bernth 
Jensen 
Banelægger-tlf.: 40 73 17 13 
 
Lørdag den 26. februar – kl. 
13.00 
Vintertræningsløb med 8-10 poster 
i skoven 
Sted:  Eshøj Plantage  
Start:  Eshøjvej  
Banelægger:  Henrik Overgaard 
Banelægger-tlf.: 29 20 71 35 
 
Lørdag den 5. marts – kl. 13.00 
Træningsløb- 
Tema: Grovorientering / opfang / 
finorientering 
Sted: Stenbjerg Plantage  
Afmærkning:  P-plads Kystvejen,     

   SØ i skoven 
Banelægger:  Steffen Alm 
Banelægger-tlf.: 41 44 46 63   
 
Lør - søndag den 12. – 13. 
marts 
Nordjysk 2-dages  
Sted: Højengran / Kirkemilen 
Arr.: OK Vendelboerne 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
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Lørdag den 19. marts – kl. 13.00 
Træningsløb  
Tema:  alm. o-løb 
Sted:  Vandet Plantage  
Affmærkning:  Hjardalvej     
Banelægger:  Annette Møller & 
Bjarne Krogh       
Banelægger-tlf.: 21 70 21 54  
 
Lørdag den 26. marts – kl. 10.00 
Kursusdag med fokus på kurver / 
kortforståelse  
(nærmere info følger på hjemmesi-
den) 
Sted:  Bøgsted Rende  
Afmærkning:  Kystvejen (mellem 
Vangså / Vorupør)    
Banelægger:  Kristian Edsen 
Banelægger-tlf.: 20 26 00 37 
 
Lørdag den 2. april - kl. 13.00 
1. afd. af klubmesterskabet 
Sted:  Vilsbøl Plantage  
Afmærkning:  Klitmøllervej  
Banelægger:  Susanne & Torben 
Karlshøj 
Tilmelding senest onsdagen før på  
tlf.: 40 40 11 16 / email:  
torben.karlshoej@mail.dk 
 
Tors - lørdag den 14. – 16. april 
Påskeløb  
Sted:  Hårup Sande,  
Himmelbjerget, Sletten 
Arr.: Silkeborg OK 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
 
 
 

mailto:torben.karlshoej@mail.dk
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 Søndag den 24. april 
Divisionsmatch  
Sted: Palsgård 
Arr.: Horsens OK 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
 
Lørdag den 30. april – kl. 13.00 
Træningsløb 
Tema: Alm. o-løb 
Sted:  Stenbjerg Plantage  
Afmærkning:  Istrupvej 
Banelægger:  Birthe & Hans Møller 
Banelægger-tlf.: 28 14 75 40 
 
Lørdag den 7. maj - kl. 13.00 
2. afd. af klubmesterskabet 
Sted:  Tvorup Syd  
Afmærkning:  Tvorupvej 
Banelægger:  Lone & Ole Bernth Jen-
sen  
Tilmelding senest onsdagen før på  
tlf.: 40 73 17 13 / email: 
obj@altiboxmail.dk 
 
Fredag den 13. maj (St. Bededag) 
NJ-Lang  
Sted:  Uggerby Klitplantage 
Arr.:  OK Vendelboerne 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Lørdag den 21. maj - kl. 13.00 
Træningsløb  
Tema:  Alm. o-løb 
Sted:  Nystrup Plantage. 
Afmærkning:  Nystrupvej 
Banelægger:  Jens & Mette Edsen      
Banelægger-tlf.: 21 30 86 11 
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Torsdag den 26. maj (Kr. Himmelfartsdag) 
NJ-stafet  
Sted:  Vendsyssel 
Arr.:  Skovkarlene 
Tilmelding til Jane eller Hermann 
 
Lørdag den 4. juni - kl. 13.00 
Træningsløb   
Tema: Kort/lang orientering 
Sted:  Tvorup Nord  
Afmærkning: Trapsandevej 
Banelægger:  Poul Poulsen & Henrik Overgaard 
Banelægger-tlf.: 29 20 71 35 
 
Lørdag den 11. juni - kl. 13.00 
3. afd. af klubmesterskabet 
Sted:  Tved Plantage  
Afmærkning:  Hindingvej 
Banelægger:  Jane & Hermann Jensen       
Tilmelding senest onsdagen før på  
tlf.: 29 70 39 86 / email: hpj@post9.tele.dk 
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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 Vestergaard Fjordkær 75, V. Jølby, 7950 Erslev 
Marie Würtz Vestergaard Fjordkær 75, V. Jølby, 7950 Erslev 
Søren Terpager Andersen Havrevej 12, lejl. 537, 7700 Thisted     51558447 
Johann Bladt   Åbrinken 46, 7700 Thisted       20920278 
Morten Brogaard  Knudsbjergvej 13, 7700 Thisted      51359597 
Jens Brolev   Sennelshede 27, Sennels, 7700 Thisted     97985343 
Sofie Dubillot  Lien 60, 7700 Thisted       26351720 
Vilma Dubillot  Lien 60, 7700 Thisted 
Louise Brøndum Dubillot Elmevej 26, 7741 Frøstrup       26271730 
Sille Dubillot   Elmevej 26, 7741 Frøstrup    
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 
Pernille Elleriis  Ørhagevej 57, 7700 Thisted       61688708 
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  Nørrevænge 71, 7700 Thisted       23657844  
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 
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  Helgolandsgade 18 2., 8000 Århus C     21370612 
Rasmus Karlshøj  Slåenvej 92, 7500 Holstebro      30350373 
Susanne Karlshøj  Brundvej18, 7700 Thisted       22157729 
Torben Karlshøj  Brundvej 18, 7700 Thisted       40401116 
Tove Marie Klemme  Åbakkevej 8, 7700 Thisted       21443266 
Ida Katrine Bonde Kobæk Sundbyvej 51, 7950 Erslev 
Karina Kobæk  Sundbyvej 51, 7950 Erslev       40630965 
Mads Emil Bonde Kobæk Sundbyvej 51, 7950 Erslev 
Bjarne Krogh   Dissinggade 3, Sjørring, 7700 Thisted     21702154 
Christian Møller Krogh Kløvervej 19, 8362 Hørning        60249576 
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Medlemsoversigt 
 
 
NAVN                    ADRESSE                                              TLF 

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 
ElisabethThode Loft  Grønlandsvej 13, 6100 Haderslev 
Peter Thode Loft  Grønlandsvej 13, 6100 Haderslev       40191010 
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   Gudnæsstrandvej 5, 7752 Snedsted       28114840 
Hans Møller   Gudnæsstrandvej 5, 7752 Snedsted       28147540 
Annie Nielsen  Jasminvej 4, 7700 Thisted 
Flemming S. Nielsen  Skyumvej 72, 7752 Snedsted       61693046 
Henrik Nørmølle  Aldershvile 18, 7760 Hurup Thy       97951179 
Jørgen 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 
Søren Dahl Pedersen  Klosterengen 33, 7700m Thisted       42222118 
Poul Poulsen   Bjørndrupvej 11, 7900 Nykøbing M.      97722864 
Andreas Thode Rask  Sejerøvænget 3, 6000 Kolding 
Johanne 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 
Josef Slot   Oddesundvej 115, 7752 Snedsted       40274570 
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        23421511 
Gerda Vangsgaard  Sundbyvej 75, 7950 Erslev        21741511 
Jacob Binzer Østerby Kastanievej 21, 7700 Thisted       20991133 
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