
  
ORIENTERINGSKLUBBEN 

HTF 
HADERSLEV 

  
 

 

 

53. Årgang, juli 2015, nr. 3 

 



2 

Redaktion 
Søren Bertelsen  
Kontakt: sfbertelsen@gmail.com      
 

Næste deadline 
14-09-15 (udkommer ca. 01-10-15)  

HTF’ S BESTYRELSE : 

POST NAVN / ADR. TELEFON E-MAIL 

Formand 
og kort 

Jørn F. Andersen 
Tågerupvej 42, 6560  
Sommersted 

7450 4263 
2284 8663 

 formand@okhtf.dk 

Næstformand Guri Alm 
Hamisgårdvej 11, Hammelev, 
6500 Vojens 

2032 7413 loebstilmelder@okhtf.dk 

Kasserer Inge Grarup, Anemonevej 1, 
Nustrup, 6500 Vojens 

2511 2766  kasserer@okhtf.dk  
 

Sekretær Jette Beyer, Skipperkobbel 32, 
6510 Gram 

2270 4295 

 

jettebeyer1@gmail.com 

 

UDVALG:  

    
Træningsformand Vagn Hansen 

Nederbyvænget 9E, 6100 Haderslev 

3034 8070 traening@okhtf.dk 

Træner Jens Peder Jensen 
Kærsmindevej 2, Marstrup,  
6100 Haderslev 

7457 5094 jenspederjensen@bbsyd.dk 
 

Kommunikation 
 
Ungdom 

Søren Bertelsen  

Lænkebjerg 13, 6100 Haderslev 
Jette Klogborg 
Kornvang 8, 6520 Toftlund 

2091 6869 
 
2320 7147 

klubblad@okhtf.dk 

 
ungdom@okhtf.dk 

 

Andet / andre funktioner 

Annoncer Ove B.Therkildsen 
Fjordagerring 66, 6100 Haderslev 

7453 3467 ovebrixtherkildsen@yahoo.dk  

Materielmester Vagn Hansen 
Nederbyvænget 9E, 6100 Haderslev 

3034 8070 vagn.30348070@gmail.com   

Tilmelding: løb Guri Alm (se næstformand)  loebstilmelder@okhtf.dk 

 

Klubhjemmeside http://www.okhtf.dk  
Jørgen Hvenekær  
Jens Jørgen Andersen (websekretær) 

E-mail : webmaster@okhtf.dk 
            
 

DOF’s 
hjemmeside 

http://www.dk.orienteering.org/ E-mail : dof@do-f.dk  

 
 

 

Forsiden: 
Lise Termansen i Finland 
  

mailto:formand@okhtf.dk
mailto:loebstilmelder@okhtf.dk
mailto:kasserer@okhtf.dk
mailto:jettebeyer1@gmail.com
mailto:traening@okhtf.dk
mailto:jenspederjensen@bbsyd.dk
mailto:klubblad@okhtf.dk
mailto:ungdom@okhtf.dk
mailto:ovebrixtherkildsen@yahoo.dk
mailto:vagn.30348070@gmail.com
mailto:loebstilmelder@okhtf.dk
http://www.okhtf.dk/
mailto:webmaster@okhtf.dk
mailto:dof@dif.dk


3 

Formandsord sommer 2015! 
 

HTF fortsætter med et meget højt 
aktivitetsniveau: Vi fortsætter med at sætte 
delta gerrekorder, som vi har startet 2015 - 
bliv endelig ved med dette kære HTF-ere!  
 
Grænsedysten i Malente den 14. maj: Vi 
var i flertal ved Grænsedysten i Malente, så 
derfor var det forventelig, at HTF hjemførte 
Grænsepokalen for 25. gang. 
Følgende blev klassevindere: Lisbeth 
Callesen i D-35-44 år, Diana Finderup 
Jessen i D-45-54 år, Inger Marie Haahr i D-
over 65 år, Nicklas Finderup Jessen i H-17-
20 år, Arne Bertelsen i H-55-64 år, 
Flemming D. Andersen i H-65-74 år og 
Erland Skøt i H-over 75 år. Da løbet 
samtidig var 1. afd. af vore 
klubmesterskaber var der flere, som tog 100 

point her - godt arrangement i en god bynær skov ved Malente - TILLYKKE! 
 
Maja Alm var gæstetaler ved hædringsarrangement på Tørning Mølle: 
Den 27. maj var vi inviteret til hædringsarr. ved Haderslev kommune, som i år 
fandt sted på det historiske sted Tørning Mølle. Maja Alm var indbudt til at holde 
festtalen. 
Vi HTF-ere kan være stolte over, at have sådan en ambassadør som Maja til at 
promovere vores sport på bedste vis - kommunens embedsfolk var imponeret! 
Følgende deltog fra HTF - Lise Termansen - Mona L. Rasmussen - Betty 
Hansen - Niels Erik Kofoed - Lasse og Camilla var forhindret - desuden skulle 
Eva og Michael, samt Vagn også have været der for at blive hædret for 20 års 
lederskab i HTF, men de havde alle 3 valgt, at prioritere klubbens tr-løb  
Stensbæk samme aften! 
 
 TILLYKKE til jer alle - ikke mindst Maja, som bl.a. blev hædret for 3 VM-
medaljer og 1 EM-medalje! 
 
24 HTF-sprintede Pinsen ind på Ærø: Her var HTF også i flertal ved de 4 
sprintløb, hvor de første 2 foregik i Ærøskøbing og de 2 sidste i Marstal, hvor 
HTFerne havde indlogeret sig på vandrehjemmet - med påhæng var vi nok 30. 

javascript:jfa()
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Maja Alm vandt som ventet ligesom Inger Marie Haahr. Jette Klogborg var 
meget tæt på, hvor Jette vandt de 2 sidste løb i Marstal - dejlig klubtur vi havde 
på denne ø! 
 
Find vej i Sydbyen: Vi har fået kr. 28.060 fra Haderslev kommune - hhv. 
"udviklingspuljen” og "Haderslev i Bevægelse" til at etablere "Find vej i Sydbyen" 
her henover sommerferien med 40 faste poster, som bliver det 8. find vej projekt 
i HTF. Kortet er tegnet af den dygtige korttegner Gediminas Trimakas fra 
Litauen og som vi indviede med et rekordstort deltagerantal til tr.-løb på 74 delt. 
den 1. juli! 
TAK til Haderslev kommune! 
 
Original sport den 29.-3. maj: Denne weekend var HTF involveret i dette 
gigantstævne i Haderslev by - dels med et hold, hvor orienteringsløb var en del 
af en konkurrence og dels som hjælpere ved det store TRI-stævne, hvor HTF 
har modtaget kr. 7.200, som TAK for hjælpen ved stævnet og især til Ove Brix 
Therkildsen, som var koordinator for dette gigantstævne! 

 
Maja Alm var med til at blive nr. 2 i MIX-stafetten ved world-cup i Norge! 
 
DM-sprint i Roskilde: Lise Termansen gentog triumfen fra sidste års DM-sprint 
i Løgstør ved at forsvare sin Guldmedalje ved DM i Roskilde i klassen D-15-16 
år - Maja Alm vandt SØLV efter Ida Bobach og vores passive medlem Caroline 
Finderup vandt ligeledes SØLV i D-17-20 år. 
TILLYKKE til jer alle tre! 
 
Lise Termansen og Maja Alm har deltaget i verdens største stafet i Finland 
- læs Lises beretning andet sted i bladet! 
 
Vikingedysten 3-5. juli 2015 satte rekord: Den 39. udgave af Vikingedysten 
satte deltagerrekord sammenlagt for alle 3 løb, men det var især kortdistancen 
fredag aften ved Gram Slot, som havde vores gæster store interesse, hvor der 
var 77 flere løbere end den hidtidige rekord på Starup Hede i 2012! 
Foruden Danmark var der deltagelse fra Norge - Sverige - Tyskland - Schweiz - 
Grønland og Ungarn. 
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Det ser ud til, at vores banelæggere og banekontrollanter har løst deres opgave 
optimalt for vi har aldrig tidligere modtaget så mange positive tilbagemeldinger 
fra deltagerne, som i år - et par af disse kan læses på vores hjemmeside, men 
også på klubbernes hjemmeside. Der var stor ROS til kort og banerne ved årets 
Vikingedyst. 
Der blev skrevet historie - for første gang gik alle 3 vikingetrofæer til samme 
klub, som blev Horsens - stort TILLYKKE! 
Hedebølgen ramte os lige netop ved Vikingedysten, hvor varmen var en ekstra 
udfordring for løberne, især om lørdagen på det store Hede i Stensbæk. Her 
havde vi sat ekstra væskeposter op. Vi var 48 officials til at servicere vores 
gæster. Aldrig før har vi været så mange til grill-aften på Jels skole, hvor vi var 
over 100! 
Vi var over 50 HTF-ere til vikingespil mandagen efter. 
 TAK til alle officials for i den gode ånd i var med til, at afvikle dysten for HTF!.. 
 - det er en fornøjelse, at være stævneleder for jer! 
 

HTF satte også 
deltagerrekord ved 
"Skawdysten" med 40 
deltagere! 
Så er vi lige kommet hjem 
fra en skønherlig tur til 
"TOPPEN" af Danmark, 
hvor vi var 40 på startlisten 
fra HTF - her var det kun 
Horsens, som havde et par 
stykker mere med end os 

fra det sønderjyske. Ved sprinten var HTF i flertal. 
Bed mærke i, at de ved "Skawdysten" for første gang også havde samme 
kortkvalitet som os i riv og vandfast papir uden plastposer. Knap så godt var, at 
de kun havde 4 toiletter til godt 700 deltagere - her burde det nok have været 
det dobbelte antal toiletter - ellers et godt og hyggeligt stævne, hvor vejrguderne 
var os nådig og klitposterne altid er en god udfordring! 
Jette Klogborg viste forrygende form ved at vinde alle 3 etaper i D-45 - Erland 
Skøt vandt H-75 og Guri Alm blev nr. 2 i alle 3 løb - TILLYKKE! 
 
Jydsk-Fynske mesterskaber på Rømø Nørreland den 16. august: 
Denne dag er HTF arrangør af dette stævne på Rømø Nørreland, hvor der ikke 
har været løb siden vores Påskeløb i 2012 - hvis ikke du skal hjælpe er du 
meget VELKOMMEN til at deltage i dette mesterskab! 
 
Op og nedrykning for 3. og 4. division i Revsø den 11. oktober. 
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Træningsløb på det nye Gram Slot/Lunden kort  den 29. august:  
I weekenden den 28.-30. august er der Jagt og Fritidsmesse ved Gram Slot og 
slotsherren Svend Brodersen har ønsket, at der også kommer orienteringsløb 
på programmet. 
Dette imødekommer vi ved at arrangere tr-løb fra kl. 1200-1500 fra Slotsparken 
lørdag den 29. august. 
Vi ved godt, at der er DM-mellem samme dag ved Munkebjerg, men det er jo 
kun et mindretal af HTF-ere, som deltager der. 
 
SM-individuelt i Jørgensgård skov den 2. september: Den udsatte SM-indv. 
bliver afviklet som et aftenløb den 2. september i Jørgensgård skov. Dette bliver 
så samtidig 2. afd. af HTF´s klubmesterskaber. 
 
SM-stafet på Starup Hede: Den udsatte SM-stafet er nu blevet fastsat til 
søndag den 25. oktober på Starup Hede - det er den dag i må sove 1 time 
længere! 
 
AKTIV af NATUR: Vi har fået en bevilling på kr. 20.000 fra Friluftsrådet i et 
partnerskab med VELUX-fonden, som en anerkendelse af de aktive ældres 
indsats i korttegning for ældre pensionister! 
 
"Venlighed er den olie, som fjerner tilværelsens gnidninger"! 
 
I ønskes en god eftersommer 2015! 
 Jønne 
 
 

     FRØS-HERREDS-Sparekasse, som    
giver klubben et godt tilskud til 

Den daglige drift! Se mere på: 
www.FROES.DK , hvor du også kan 
få et godt tilbud! 

 
  

 

 

 
 
 
 

http://www.froes.dk/
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Stævner der kan have interesse  

Mere info på: www.o-service.dk  
 

 15. august:  JFM stafet   Gødding Skov   

 16. august:  JFM Lang  Rømø Nørreland  ( Og her er OK-HTF arrangør )  

  

23. august:  Divisionsmatch 1. Div. OKSBY  ( OK-HTF skal konkurrere vores 2.  

  match i 2015  her ) 

 29. august:  DM Mellem  Munkebjerg Øst  

 30. august:  Midgårds ormen Kolding skov  (Stafet ) 

 06. september: Divisionsmatch 2. Div. Gråsten 

 12. september: DM Stafet  St. Hjøllund Nord 

 13. september: DM Lang   Ålum 

 20. september: Divisionsmatch 3. Div. Gauerslund-Gårslev  

 Husk!!   25. oktober: SM Stafet      Starup Hede 

 

Se efter andre stævner på hjemmesiden http://www.o-service.dk/ 

Se udbuddet af træningsløb på klubbens hjemmeside 

http://www.okhtf.dk/ 

 

http://www.o-service.dk/
http://www.o-service.dk/
http://www.okhtf.dk/
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Aarhus Halv Marathon 2015 

    For anden gang stillede Hannes datter Nanna og jeg op til start i årets Halv 
Marathon i Aarhus søndag d. 21. juni, med start og mål ved rådhuset.  
   Vi startede med lørdag, at kører op til Hannes søn, svigerdatter og barnebarn, 
som bor i Aarhus, og blev ladet op til løbet med grillmad, kartoffelsalat og 
hvidvin. Senere tog vi over til Nannas lejlighed, der er tæt på rådhuset, for at få 
hvilet ud og samlet kampkraft til søndag. 
  
   Søndag morgen gik Nanna og jeg over til start området i god tid for at finde 
garderobe- og start- område, med 14.000 løbere er starten delt op i zoner op 
mod startlinien.   
 

   Vi fik afleveret vores skiftetøj og gik til start, der var en gevaldig kø ved 
toiletterne men jeg nåede det før start. Vi deltog selvfølgelig i den fælles 
opvarmning der blev transmitteret på storskærme i de forskellige startzoner.  
   Mens vi gjorde os klar til start, gjorde Hanne, Diana, Henrik og lille Frederik sig 
klar til at støtte os rundt omkring på ruten, hvilket de gjorde fortræffeligt. 
 

   Klokken 10:00 gik starten og 11 ½ min. senere passerede vi startlinien og så 
kunne vores løb begynde. Da jeg i 2014 lagde lidt for hårdt ud og derfor gik lidt 
ned (begyndte at gå!) på stigningen på Kongevejen i Marselisborg, efter omkring 
15 km, tog jeg det med ro i starten og løb 5:45min/ km, den fart løb jeg med de 
første 3 km, derefter bestemte jeg at 6:00 min/km var okay.  
   Jeg passerede 10 km efter 54:16 min, så det gik jo godt 
nok. Men jeg kunne godt mærke, at nu begyndte det at 
trække på reserverne, omkring 12 km fik jeg igen okay fart på, 
da jeg fornemmede at Hanne snart ville stå mellem tilskuerne 
og ganske rigtigt der stod hun (se venligst billede!) 
 

   Efter godt 14 km, ved væskepost 3, gik der lidt ged i det, op 
hældning af væske var blevet overbelastet og der var opstået 
en kø ved posten, jeg var så uforsigtig at stoppe op for at få 
væske, Det var dumt! Bagefter gik det trægt med at løbe igen, 
men imellem 15 og 16 km, Kongevejen i Marselisborg, der løb 
jeg! 
   Efter Kongevejen var det blot at løbe tilbage til rådhuset og mål, og det var 
kun at slå automatikken til og ignorerer ømheden, så efter 2 timer, 18 minutter 
og 18 sekunder passerede jeg målstregen, det var bare fedt!!  
    
 

   I 2014 løb jeg på 2:14:20 og i år 4min. Langsommere, så hvorfor være 
tilfreds? Det er fordi, i år har jeg slet ikke trænet til halv Marathon!! I 2014 
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begyndte jeg i marts at træne op med lange løbeture, i år løb jeg 5. juni 21 km i 
tiden 7:24 min/km og 10. juni 10,3 km i tiden 7:01 min/km som eneste træning. 
Jeg har selvfølgeligt løbet O-løb og løbetrænet 5-8 km, men ikke decideret 
trænet lange løb. I Aarhus løb jeg 6:30 min/km, så jeg er tilfreds. 
 

   Så frem at nogle af jer er blevet inspireret til at løbe en halv Marathon, kan jeg 
kun anbefale Aarhus Halv Marathon, ruten rundt i Aarhus er meget afvekslende 
og slet ikke kedelig, der er masser af musik og underholdning hele vejen, men 
ikke mindst er der rigtig mange tilskuere som støtter fantastisk op om løberne. 
Jeg vil helt sikkert forsøge at deltage i 2016. Og husk at efter Kongevejen er det 
blot at løbe imod mål.  
 

   Jeg er allerede nu ved at gøre klar til næste Halv Marathon, jeg skal deltage 
ved DM i København til september. Jeg fik i vinter tilbudt en startplads igennem 
Haderslev IF, som jeg også er medlem af, selvfølgelig sagde jeg ja!! At deltage i 
et DM er fint for mig, ved tilmelding skulle det noteres hvor mange Halv 
Marathon man havde gennemført og jeg havde medregnet løbet i Aarhus i år, 
så det er da godt jeg ikke udgik.  
 

 Af Redaktøren 
 

                Finsk Stafet      

      Jeg fik i foråret muligheden for at løbe på 
et stafethold til verdens største stafet som 
afholdes i Finland og hedder Jukola. Stafetten 
er meget kendt i Finland, hvor alle indbyggere 
ved hvad det er (Selv dem i lufthavnen!) men i 
Danmark er der ikke mange ikke-
orienteringsløbere som ved hvor stort det her 
stævne er, og at Danmarks PAN-hold har 
vundet det 3 gange i træk! Mit hold kunne dog 
ikke helt konkurrere op mod de bedste 
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dameløbere, men det blev alligevel et af de fedeste stævner jeg har været til.  
    Med et deltagerantal på over 18.000 løbere, var alting enormt, hvis man 
sammenligner stævnet med et påskeløb herhjemme. Der var storskærme på 
stævnepladsen, hvorpå man hele tiden kunne følge de bedste hold via GPS-
tracking, radioposter og endda tv-poster! Der var en masse butikker hvor man 
kunne købe alt lige fra finsk lakrids, til lækkert Trim-Tex tøj og pandelamper. Der 
var endda standere hvor man kunne få ladet sin mobil op, caféer som solgte is, 
kage osv., og bademuligheder med ægte finsk sauna til. Det var stort! 
   Jeg skulle løbe sidste tur for holdet ”Stronger together” som var en blanding af 
danske og finske løbere. Min veninde Amanda, fra OK SNAP, var også med på 
turen (Løb dog for et andet hold), og sammen havde vi glædet os helt vildt til at 
få lov til at løbe i den finske natur, og opleve stafetfølelsen. Amanda blev sendt 
afsted noget tid før mig, og imens jeg ventede på at min 3.turs-løber skulle 
komme i mål, kunne jeg se vinderholdene løbe i mål. Det var desværre ikke de 
danske PAN-løbere, men et svensk hold fra klubben Domnarvets.  
    Efter et stykke tid kom min holdløber, og jeg fik mit kort og løb af sted. Jeg 
har aldrig løbet i Finland før, så terrænet var rimelig udfordrende, men jeg kunne 
heldigvis trække lidt på mine erfaringer fra Sverige og Norge, som også har 
skove med store stenflader, tørre moser og steppe. I starten havde jeg lidt svært 
ved at komme ind på kortet, og blev forstyrret af at der hele tiden var løbere 
omkring mig som løb i hver deres retning. Efter et par stop, fik jeg dog styr på 
orienteringen, og fandt min 1. post. Derefter gik orienteringen egentlig meget fint 
uden de store bom. Det var meget udfordrende at holde sig til sit eget vejvalg 
med de mange løbere omkring en, men 
jeg lykkedes egentlig meget godt med at 
løbe selvstændigt. Måske lidt for godt. På 
mit første langstræk vælger jeg at tage en 
lang vej udenom, for at løbe på sti, imens 
resten af mit tog tager lige på. Jeg taber 
ca. 2-3 minutter på udenoms vejvalget, så 
den erfaring er hermed taget med videre. 
Da jeg kom i mål, efter 10 hårde løbs-
kilometer kunne jeg godt mærke smerten i 
mine ben. Ude i skoven havde jeg haft for travlt til at mærke efter om jeg var 
træt, men d jeg kom i mål, kunne jeg hurtigt mærke at benene var brugt, og 
fødderne gjorde ondt. Men det var lige meget! Jeg havde hentet 270 
placeringer, og kunne løbe holdet i mål til en placering som nr. 647 ud af ca. 
1300 hold. Fedt! 
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    Efter løbet var det tid til at følge med i herrernes stafet, som startede kl. 11 
om aftenen. At se starten gå, var en ubeskrivelig oplevelse. Alle 1800 løbere 
spurtede af sted, og deres lyskegler lyste hele pladsen op. Min far løb førstetur, 
og uden noget erfaring fra nordisk terræn, ventede der ham en hård tur. Men 
han var sej, og kom helskindet hjem. Jeg var oppe det meste af natten for at 
følge med i stafetten, og sammen med Amanda lå jeg under en sovepose og 
fulgte løberne i skoven på storskærmen. Der var en fantastisk stemning.  Efter 
et par timer besluttede vi os at gå ned til det militærtelt som vores hold havde 
lejet, for at få lidt søvn, inden vinderholdene kom i mål. I teltet var der en god 
stemning, der blev snakket på gebrokken engelsk, og nogle fik lidt natmad at 

spise, mens andre lå og sov. Efter 2-3 
timers søvn stod vi op igen, for at se de 
vindende hold komme i mål. Det var den 
svenske klub Kristianstad som vandt foran 
Halden og Kalevan rasti som havde Thierry 
Gueorgiou på sidste turen. Da vores sidste 
herre-løber var kommet i mål, pakkede vi 
sammen og sagde farvel til vores finske 

venner, inden turen gik til Helsinki, hvor vi var turister i et par timer, inden vi fløj 
hjem til Danmark. Alt i alt en rigtig fed tur! 
 

Af Lise Termansen. 
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       Kommende fødselsdage           

 

17. Juli Noah Klogborg 7  

21. Juli Flemming Toft 54  

8. August Jørgen Thingvad 79  

26. August Niels Erik Kofoed 66  

18. September Marie Honoré Jensen 21  

23. September Tina Haarup 46  

26. September Ulla Arreborg 54  

30. September Bent Jacobsen 80  
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Redaktørens side  
       
   Nu har jeg lavet det 2. klubblad i min tid som redaktør og jeg håber 
indholdet er af interesse.   
 
   Jeg er allerede nu i gang med at have tanker for det næste blad, 
blandt andet en dybdegående reportage fra et af verdens største O-
løb stævner i 2015, O-Ringen ved Borås i Sverige, glæd jer!!      

 
    
   Måske har i en historie om noget helt andet i føler skal trykkes, 
derfor send mig en Word-fil eller billede-fil på e-mail:     
sfbertelsen@gmail.com hvis i har noget til bladet. 

 

  

mailto:sfbertelsen@gmail.com
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Indvielse af Sct. Severin Skole O-kort 
 

Fællesskolen Hammelev Sct. Severin, Sct. Severin afd. har fået en gave. 
Skolen har fået et orienteringskort over skolen.  
Som forberedelse til DM i sprint orientering i 
Haderslev by i foråret 2016, er der blevet tegnet et 
helt nyt kort over byen. 
I det nordvestlige hjørne af dette kort ligger Sct. 
Severin Skole.  
Derudover har 
Flemming 

Andersen fra Orienteringsklubben HTF 
tegnet skolen og omgivelserne i 
størrelsesforhold 1:100. Det giver et rigtig fint 
kort, som kan bruges i idræt, men også i 
f.eks. matematik og natur/teknik.  

 
 
 
 
 
                       Kortet er allerede taget i brug.  
På billederne ses 2.b og 2.c i et stjerneløb tilrettelagt 
af Ulrik Hansen. 
Skolen siger stor tak for den fine gave, og et stort 
skulderklap til det frivillige arbejde. 
 
 

Af Ulla Arreborg. 
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   Den 6. november 1898 afholdt ”Arbejdernes Idrætsklub” et 
orienteringsløb med start fra ”Damhus kroen” og mål ved 
”Bagsværd Kro”, det var et rent vej løb og vindertiden var 58 min. 
Og 7 sek. Da der ikke findes andre oplysninger og jeg kan ikke 
umiddelbart finde kortmateriel fra den tid, skønner jeg at distance 
har været mindst 12 kilometer og da de deltagende løbere nok 
var ”almindelige” arbejdere, er tiden nok helt fin. 

 

 
   Man kan jo godt sige, at arrangørerne havde 
gjort hvad de kunne for, at deltagerne fik fyldt 
væske-depotet i kroppen før start og gendannet 
væske niveauet efter løbet. 
   Dette stævne er måske kun en parentes i den 

store idrætsverden, men det skal bemærkes, at det først er i 1902 at lignende 
stævner afvikles i Sverige, Sverige opfattes jo ofte som det land der opfandt og 
satte O-løb i system. 
   Danmark kunne måske godt have været tone- angivende inden for O-sporten, 
hvis ikke sporten af en anden grund nationalt døde ud under den 1. verdenskrig, 
hvor imod man i Sverige forsat dyrkede den. 
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      Opstart igen 
   I 1930’erne begyndte Spejdere, Ski- og Roklubber at dyrke O-løb som et 
supplement til deres primære sport. Under 2. verdenskrig skete der en kraftig 
tilgang af Orienterings-aktiviteter, dette skete også fordi O-løb lige som andre 
terrænsports-aktiviteter, også var en ”lovlig” måde, hvorpå modstands bevæ- 
gelsen kunne træne militære færdigheder. 
   Under besættelsen var der op til 200 deltagere ved et stævne, Damer 5-6 km 
og Herre ca. 10 km, 4-8 poster. Der var ikke en fast kortnorm, men de kort der 
brugtes skulle være nøjagtige.  
  I den tid blev der foruden normalt O-løb, også dyrket Stafet-O, Point-O, Linie-
O, Punkt-O, Rally-O, Miniature-O, Nat-O og Cykel-O. Desuden var der 
Kortlæsning og afstandsbedømmelse. Ja, det lugter lidt af militær træning. 
 

                                   
         Iver Aggerbeck, Danmarks                    Kvinderne var med lige  
 bedste Orienteringsløber i 1943.                  fra starten af.  
 
   Af Redaktøren. 
 

Brug klubbens sponsorer De støtter os 
 

 
 
 
 
 


