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Redaktørens spalte
Hermed er det sidste nummer af Klub-Nyt i 2011 i luften og på gaden.
Igen har klubbens både nuværende og tidligere medlemmer været med
til at sætte deres præg på bladet. Redaktøren har selv for en gangs skyld
bidraget med en reportage fra o-løb i Grønland!
Imidlertid mangler vi gode nye fotos til både bladet og hjemmesiden.
Derfor skal der lyde en opfordring til at maile sådanne til redaktøren.
Redaktøren vil endda udlove en unik lodtrækningspræmie (grønlandsk)
mellem de medlemmer, som senest den 1/12 mailer fotos fra sommerens
og efterårets o-løb.
Indlæg til næste nummer af Klub-nyt skal være redaktøren i hænde
senest den 8. januar 2011.
Klub-nyt
1-2011
2-2011
3-2011
4-2011

Deadline
8/1
7/3
1/5
28/7

Udkommer
17/1
16/3
9/5
8/8

Indholdsfortegnelse
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side

4-5:
6-8:
9:
9:
10-12:
13:
13:
14-15:
16-18:
19-21:
21-22:
23-24:

Aktivitetsoversigt
Formandens klumme
Vinterløbetræning
Natløbstræning og -tilbud
Vintertræningsløbene (VTR) 2010/11
Klubmesterskab 30/10
Klubmesterskabsfest 30/10
Resultat af divisionsmatchen 26/9
O-løb i Nuuk
Rogaining 2010 i Ukraine
Kontingent, tilskud, salg og gaver
Klubbens sponsorer
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Aktivitetsoversigt
Oktober
Akt. – Art og Sted
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30

Næstved Eremitageløb

November
Bemærk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TM 26/9

Sorø natløb

Sorø natløb

Natløb Fruens Plantage
Sorø natløb

Klubmesterskabsløb
Og fest i klubhuset

TM = Tilmelding
KH = Klubhuset
TR = Træningsløb - start ml. 18,00-18,30
X = Tællende løb i VTR
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Akt. – Art og Sted

Bemærk

VTR Klinteskoven

X - SI

VTR Kårup

X - SI

VTR Grydebjerg

X - SI

VTR Hvalsø

X

VTR = Vintertræningsløb
SI = Sport Ident

Aktivitetsoversigt
December
Akt. – Art og Sted
1
2
3
4
5 VTR Fruens Pl.
6
7
8
9
10
11
12 VTR Hedeland N
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 Boserup Skov
27
28
29
30
31

Januar
Akt. – Art og Sted

Bemærk

X - SI

X - SI

Juleløb

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TM = Tilmelding
KH = Klubhuset
TR = Træningsløb - start ml. 18,00-18,30
X = Tællende løb i VTR
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Bemærk

Nytårsstafet Jyderup

VTR Kongskilde

X - SI

VTR Boserup Skov

X - SI

VTR Oremandsgård

X - SI

SI = Sport Ident

Formanden med sine efterårsbetragtninger
Sommeren er vel overstået, efteråret i fuld gang og vi ved at
vinteren er et sted derude i horisonten. Så sæsonen går på hæld.
De sidste DM’erne er vel overstået. Her gik det som forventet
for Herlufsholm. I Stafetten endte holdene lidt ned på
resultatlisten, det samme i Lang. Dog med et par undtagelser.
Her blev det til en enkelt medalje i bronze til Bent Børsting i H75 og Merete R. Andersen var lige ved og næsten, kun få
sekunder fra en medalje af samme karat. Tillykke til dem.

Bronzemedaljen for DM i H75 overrækkes til Bent Børsting

Klubben har været oppe i Rørvig Klitplantage og løbe om at undgå
nedrykning, Efter en lidt kaotisk resultatformidling, endte det
med at vi vandt alle tre matcher og derfor forblev i 4 division.
Hvorfor var vi ikke lige så mange til de to indledende matcher, så
havde vi jo skulle løbet om oprykning til 3 division.
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Vi stod igen for et par større arrangementer, plus det løse som vi
plejer.
I (foråret), d.14 marts, havde vi et Kredsløb/KUM udtagelse
nede i Vintersbølle skoven. Afholdelsen blev lidt mere anderledes
end vi plejer, det var jo blevet rigtig vinter i Danmark. Så meget
vinter, at O-63 valgte at aflyse deres divisionsmatch, som de
skulle have afholdt weekenden før i Viemose skoven.
Jeg var også lidt i tvivl, da jeg 3 uger før gik rundt i sne til
knæene, flere steder dernede. Men heldigvis fik Sydsjælland
ikke mere sne i de store mængder, som andre steder i landet,
men i stedet sol og endda lidt regn. Så snemængden var svundet
betragtelig på løbsdagen.
Jesper Børsting og jeg stod for at få smidt nogen poster ud i
skoven, så løberne havde noget at lede efter og Erik Torm havde
dirigentstokken. Det gjorde han jo igen meget godt. At han
glemte Benny i Næstved, var der næsten ingen der lagde mærke
til, mindst af alt Erik selv, indtil han skulle spørge Benny om
noget. I mellemtiden havde Benny, der jo er en handlingens mand,
selv fundet anden transport sydover. Men efter at vi fik skovlet
sneen væk og hugget os gennem isen, fik vi da afholdt et
udmærket arrangement, som vi plejer.
Senere på foråret i pinsen havde vi MTBO-løb nede i
Klinteskoven, hvor man roligt kan sige at vejret havde forbedret
sig. Det var faktisk ret fantastisk og rytterne var meget
begejstrede over terræn og baner. Terrænet kan vi ikke tage
æren for, den har naturen sørget for. Men banerne havde Arne
Kristensen sørget for.
Dagen efter tog Jesper imod oppe i Vesterlyng til det
efterhånden traditionsrige Pinseløb, deroppe mellem fritgående
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køer og heste. Jeg syntes at jeg hørte et rygte om, at der havde
gået elefanter rundt deroppe, kort tid før vi var der.
Som altid var det et interessant sted at løbe. Nogen vil dog mene
at kortet er blevet for godt. At det er blevet for nemt at finde
rundt i engområderne, klitterne, de tætte krat og buskadserne.
Her i eftersommeren og på tærsklen til efteråret, har der ikke
været så meget gang i den. Det har jo også næsten lige været
sommer, hvor Herlufsholmerne igen var her og der og alle vegne.
Årets arrangement i Danmark, var selvfølgelig Junior
Verdensmesterskabet oppe i Vendsyssel og omegn. Som tidligere
nævnt gik det jo rigtig godt, for de unge mennesker. Mens at
publikumsløbene ikke spillede 100%.
Men det er dog endnu ikke tid, til at kaste løbeskoene ind
bagerst i skabet, for i kan stadig nå at komme en tur i skoven,
inden sæsonen stopper sidst i oktober. Derefter går vi jo direkte
over i vintertræningsløbene, som strækker sig hen over vinteren.
Vi skulle jo nødig falde hen, på grund af inaktivitet. Så ha’
kalenderen klar når listen offentliggøres. Jeg ved at det første
løb, er nede i Klinteskoven, en skov der er vær at køre efter. Der
burde være et par andre interessante datoer. Husk også
klubmesterskabet sidst i oktober. Både til VTR-løbene og
klubmesterskabet er man velkommen til at sleve anden familie,
bekendte eller nogen man mødte tilfældigt på gaden med. Det
kunne jo være at de syntes det var sjovt, interessant eller
spændende, at finde rundt ved hjælp af kort og kompas.
Jeg vil slutte for den her gang med følgende udsagn. At man skal
huske at orienteringsløb er dobbelt motion, både kroppen og
hjernen er i aktivitet og det mens man får masser af frisk luft.
Det er jo ik’ så ringe endda.
Vi ses i skoven – Formanden
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Vinterløbetræning
Det er blevet tid for vinter løbetræning.
Vi løber hver tirsdag fra klublokalet kl. 18.30.
Alle er velkomne. Der løbes i hold, hvor tempo og distance afpasses
efter egne evner.
Træningshilsen Jesper & Tine

Natløbstræning
Klubben prøver efter nogle års pause igen at tilbyde natløb. Så har du
mod på prøve udfordringer med din sport, efter solen er gået ned, er her
chancen.
Natløbet afholdes tirsdag d. 26. oktober med start kl. 19 i Fruens
Plantage med start fra Bents Hoved. Der vil være 3 baner, af forskellig
sværhedsgrad (Let-Mellemsvær og Svær) at vælge mellem.
Har du ikke selv natlys, kan du, hvis du er hurtig, booke et af klubbens
natlys via aftenens banelægger Jan Truelsen, tlf. 55779129.

Natløbstilbud via Sorø/Slagelse
Natløb i oktober måned.
Alle løb i Sønderskoven er mellem jernbanen og Næstvedvej
Pris for andre end OK Sorøs og OCS medlemmer: 20 kr. Gratis for
ungdomsløbere
Start mellem 18 -18.40
Onsdag den 13. Sønderskoven vest, start på
Store
Ladegårdsvej.
Solnedgang kl. 18.20
oktober
Start mellem 18 Tirsdag den 19. Bøgely i Vemmelev.
18.30
oktober
Solnedgang kl. 18.05
Start mellem 18 Onsdag den 27. Sønderskoven øst, start fra
klubhus
på
Skolevej.
18.30
oktober
Solnedgang kl. 17.50
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Vintertræningsløbene 2010/11

Dato
30.10

Klub
Vestsj.

Skov
Rørvig
Sandflugtsplantage
Klinteskoven
Kårup

07.11
14.11

O-63
HOK

21.11
28.11
05.12
12.12
26.12
09.01
16.01

Sorø
Grydebjerg
Hvalsø Hvalsø skovene
HG
Fruens Pl./Hovedmosen
OKR
Hedeland N
OKR
Boserup
HOK
Jyderup
Sorø
Kongskilde

23.01
30.01

OKR
O-63

Boserup
Oremandsgård

06.02

OCS

Slagelse skovene

13.02
20.02
26.02

Køge
Lellinge
Haslev Glumsø Østerskov
OKR
Vollerup

27.02

Startsted
Telegrafvej
Geocentret
Vindekilde
Strandvej
Panasvej
?
Rønnebæk
skole
Amfiteateret
Høje P-Plads
?
Kongskilde
Friluftsgård
Sanatoriet
Husflidsskolen
Afm PræstøKalvehave
Søndermarksskolen
Markleddet
N i skoven
Vollerupvej

Barske Gydebjerg/Sorø
?
Sønderskov N
Bemærkninger og generelle bestemmelser se næste side
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Point/bem.
Klubmesterskab - SI
X - SI
X - SI
X - SI
X
X – SI
X – SI
Juleløb
Nytårsstafet
X – SI
X - SI
X - SI
X – SI 50 års
jubilæum
X – SI
X
Afslutningsløb
–SI
Troldens
Fodspor

Bemærkninger:
Kun de med x-pointmarkerede løb
konkurrence.
Alle speciel løb har andre baner.
Svær
Sort, lang
Sort, mellem
Sort, kort
Sort, mini u. 50 år
Sort, mini o. 50 år
Mellemsvær Gul
Let
Hvid
Begynder
Grøn

er tællende i den gennemgående

7½-10 km.
6-7 km.
4-5 km.
3-4 km.
3-4 km.
4-5 km.
3-4 km.
2-3 km.

Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul.
Generelle bestemmelser:
Der er fri startret på alle baner.
Dog opfordres løbere der enkelte løb vælger løbe kortere bane, at deltage
u.f.k.
Point
I alle løb får vinderen af en bane 100 point.
De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er
langsommere.
På alle baner opdeles resultaterne i dame og herre, og de får point hver
for sig.
De 6 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence
- for Gul, Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de
6 bedste løb.
- for Sorte baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen
til afslutningsløbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit 6
bedste løb nedrundet til heltal + point afslutningsløb. I tilfælde af point
lighed er afslutningsløbet afgørende.
I sæsonen 2010-11 er der i alt 12 tællende løb.
Banelæggere (max. 3 pr. løb) får tildelt point svarende til gennemsnittet
af deres 5 bedste løb.
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Afslutningsløb - Program/Præmier
Gul, Hvid og Grøn bane samlet kl. 14.00
Sorte baner omvendt jagtstart. Således at løbere med mindre end 6
tællende løb starter samlet kl. 14.00, hvorefter løberne startes med 2 min.
startinterval afhængig af deres pointplacering og med den bedst
placerede til sidst. I tilfælde af løberudeblivelse rykkes frem på
startlisten.
Program
kl. 13-14
Indprikning
kl. 14.00
Samlet start (Gul, Hvid, Grøn og Sort/under 6 løb)
kl. 14.10
1. start (Sorte baner)
kl. 16-17.30 Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse.
Finalearrangørklubben bestemmer selv præmiefordelingen. Man bør
tilstræbe forholdsvis flere præmier til ungdomsløberne.
Pris
Kr. 10,- for løbere under 16 år og kr. 25,- øvrige.
Start
Indprikning fra kl. 9.45
Søndage mellem kl. 10.00 – 11.00. Afslutningsløbet dog lørdag kl.
14.00.
Resultater
Resultater ophænges. Alternativt lægges på nettet samme dag.

Fotos fra foreningernes dag
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Klubmesterskab lørdag d. 30. oktober i Rørvig
Sandflugtsplantage
Der arrangeres i år klubmesterskab i samarbejde med de øvrige klubber i
VTR-samarbejdet.
1. start: Kl. 13.00.
Fælleskørsel fra klubben med afgang kl. 10.30.
Omkl.: Der er ingen omklædningsfacilitetter.
Husk tilmelding senest d. 21.10 til Lene, tlf. 55739560.
Du kan vælge mellem følgende baner:
Baner:
Klubmestre 2009
HG pokelen 8 km svær
H17-39
Leif
Motion Herre 6 km m.svær H40-54, H17BSvend-Erik
Old Boys
4 km svær
H55Niels
Drenge
4 km m.svær H-16
Rasmus H
Damefadet
6 km svær
D17-39
Birgit
Motion Dame 4 km m.svær D40-54, D17BHenriette
Old Girls
3 km svær
D55Ruth
Pige
4 km m.svær D-16
Kristine
Begynder
3 km let
Begynder, H/D15CDe forsvarende mestre skal huske medbringe pokalerne til klubfesten
eller aflevere disse til Tine Meyhoff inden.

Klubmesterskabsfest
Efter klubmesterskabsløbet inviterer klubben til en lille middag i
Klublokalet kl. 18.00. Her vil pokalerne blive overrakt de nye
klubmestre.
Tilmeld dig og din familie samtidig med løbet til Lene.
Pris:
Kr. 50,- over 16 år for middagen. Klubmesterskabsløbet er GRATIS.
Kr. 25,- under 16 år.
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HG vandt divisionsmatchen i Rørvig Sandflugtsplantage
Op- og nedrykningsmatchen mellem 4. og 5. division blev afviklet
søndag den 26. september. Heldigvis havde klubben for en gangs skyld
et godt fremmøde på langt de fleste baner.
Det betød, at vi slog både Holbæk, OK Skærmen og O-63/NFR/Maribo,
og at vi sikrede klubbens forbliven i 4. division.

Fra stævnepladsen i Rørvig Sandflugtsplantage

Matchresultatet
1
2
3
4
5
6

Herlufsholm OK
Herlufsholm OK
Herlufsholm OK
Holbæk OK
Holbæk OK
O-63/NFR/Maribo

-

Holbæk OK
O-63/NFR/Maribo
OK Skærmen Værløse
O-63/NFR/Maribo
OK Skærmen Værløse
OK Skærmen Værløse
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62 - 58
62 - 57
65 - 52
63 - 56
63 - 54
62 - 53

De bedste individuelle resultater
Bane 1
Bane 2a
Bane 2b
Bane 3a
Bane 3b
Bane 4a
Bane 4b
Bane 5
Bane 6
Bane 7a
Bane 7b
Bane 8

2. Martin Hansen og 3. Arne Kristensen
4. Jesper Børsting
4. Tine Meyhoff Petersen
7. Bent Børsting
1. Birgit Børsting og 2. Helle S. Pedersen
2. Erik Torm og 4. Niels Lyhne
1. Merete Ravnshøj og 4. Susanne Truelsen
1. Kristian Nielsen
1. Karen Brøgger og 4. Kristine Børsting
2. Kaare Børsting og 3. Jonas Pedersen
9. Ruth Børsting
7. Oliver Pedersen og 8. Kristine Pedersen

Kære Bestyrelse og medlemmer i Herlufsholm orienteringsklub.
Jeg vil hermed gerne udtrykke min glæde og sige mange tak for
opmærksomheden på min 50.års fødselsdag, desværre ser jeg jer jo ikke
så tit som jeg selv ønsker jeg kunne eller deltager i de forskellige
aktiviteter som i nu laver af løb og stævner. Men indtil videre ligger mit
job jo oppe i Kongsøre skov, men satser da på inden for få år at finde
noget som er tættere på mit hjem således at jeg kan deltage aktiv i
klubben igen, sådan som det var for år tilbage.
Men endnu engang tak for opmærksomheden, med håbet om snart at
møde nogen af jer ude i skovene i Danmark.
Kærligste hilsner
Jesper René Mortensen
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O-løb i Nuuk
Under mit ophold i Nuuk opdagede jeg, at der var startet en o-klub siden
mit sidste besøg i Grønlands hovedstad.
Det gav mig mulighed for at deltage i Ukiassaq cuppen, som blev
afviklet over 3 mandage i slutningen af august og starten af september.
Vi mødtes i skiklubbens klubhus, hvor Nuuk OK (NASP) har fået logi.
Her blev kontrolkortene udskrevet og starttiderne fordelt. Derefter gik vi
samlet til startpunktet, hvor vi blev sendt af sted på de tre baner, der blev
konkurreret på.
1. etape startede lidt regnfuldt, men sluttede i aftensol. Da jeg først
havde løbet mig ind på kortet gik det fint, og jeg sluttede på en 3. plads.

Posten klippes

Spurtopgør på Nanoq-banen

På 2. etape var vejret fint med høj sol, men terrænet var ekstremt vådt
efter en weekends kraftig regn og uvejr over Nuuk. Vandet forsvinder
ikke sådan lige fra jordens overflade (permafrosten), så overalt var der
vandhuller af forskellig dybde og en masse midlertidige småsøer, som
16

ikke var på kortet. Dertil kommer, at overfladen overalt enten er
moseagtig tung uden at man dog kan synke dybt i eller består af klipper,
der mange steder pga. mosser og algevækst stadig er regnfedtede. Det
handlede derfor om at holde tungen lige i munden og løbe med stor
koncentration omkring, hvor fødderne blev sat. Kortlæsning kunne
næsten kun foregå stillestående, og skulle derfor begrænses mest muligt,
hvilket i og for sig er en god orienteringstræning! Omstændighederne
taget i betragtning – det våde og fedtede terræn – løb jeg næsten et
fejlfrit løb og brugte omkring 56 min.. Det rakte til en andenplads.
Ækvidistancen er 5 meter, så selvom om terrænet på det meste af kortet
ser fladt ud, så er det langt fra tilfældet. Min bane, Tuttu-banen (Tuttu
betyder rensdyr) var 4,7 km, dvs. 800 m længere end første etape, så det
kunne godt mærkes i benene bagefter. Den længste bane, Nanoq-banen
(isbjørn) var på 8,5 km og havde også den NØ-lige del af kortet med.
Det havde været for hårdt for mig.

Kortet er fra 2. etape og ikke del 1, som der står, og det viser min bane – Tuttu-banen.
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Den 3. og sidste etape blev afviklet i flot og meget lunt vejr. Jeg løb en
fejlfri etape, hvilket gav både en 2. plads på etapen og i det samlede
slutresultat.
Den første mandag mandag fejrede vi klubbens 1 års fødselsdag efter at
alle var kommet i mål. Det blev fejret med kagemand og andre gode
kager, som nogle af medlemmerne havde stået for. Den anden mandag
havde formanden Christian Wennicke lavet rensdyrsuppe, mens et andet
medlem havde medbragt en risret. Det blev til hyggeligt samvær i en
times tid med mine nye klubkammerater. Jo da, jeg er blevet passivt
medlem af klubben for 25 kr. – et års kontingent. Men medlemmerne
betaler selvfølgelig et langt større beløb på 50 kr.!!
Erik Torm

O-løb i Nuuk
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Rogaining 2010
En barsk oplevelse af de usædvanlige i Ukraine
Det er en time efter midnat natten mellem lørdag og søndag. Det er
stadig meget varmt. Ren nylon. De sidste dråber vand er vredet ud af
flaskerne. Efter 13 timer med dagtemperaturer på over 30 0 C har team
Pim&Bob slæbt sig tilbage til stævnecenteret for få lidt mad og hvile. I
den lille restaurant bliver vi afvist. Ingen mad uden behørigt stemplede
og korrekt daterede spisebilletter. Pigen bag skranken er ulykkelig. Hun
vil tydeligvis gerne, men kan ikke give os mad uden ’tickets’. Heller
ikke hjælpsomme officials evner at se stort på formalia. Vi orker ikke at
hente billetterne og tumler i seng uden mad. Efter nogle timers søvn
vakler vi over til spisning igen, og denne gang lykkes det. Til gengæld
var maden bestemt ikke noget at skrive hjem om.
Det var bare et af mange eksempler på bureaukratiet, som prægede dette
stævne i den ukrainske del af Karpaterne tæt ved grænsen til Rumænien.
Registreringen lørdag formiddag var langvarig og besværlig. Men på den
anden side var det også usædvanligt at få et brystnummer med foto og
nationalitetsflag. Den slags tager tid. En stærkt formildende
omstændighed var muligheden for at leje et værelse (med bad!) i det
skisportscenter, hvor stævnecenteret var placeret. Dér fik vi lidt søvn
efter at være ankommet fredag nat ca. 10 timer senere end planlagt. Det
skyldtes forsinkelser ved grænsen og et vejnet af ubegribelig ringe
standard. Sjældent har en bil fået så mange tæsk.
Efter registreringen får vi vores kort. Det ser skræmmende ud. Oven i de
høje varmegrader skal vi slås med ekstreme stigninger. Kortet er i
målestokken 1:30 000 og med 10 m ækvidistance. Til trods herfor ligger
de brune streger tæt. Jens og jeg bliver hurtigt enige om, at vi skal
koncentrere os om den nordøstlige ”flade” del af banen. Her er der langt
(typisk 2-3 km) mellem posterne, men til gengæld er stigningerne
mindre morderiske end i den øvrige del af området. Preben og Jens Flad
lader sig friste af lidt mere tætliggende poster i den storkuperede vestlige
del af kortet. Det skal senere vise sig at være en fejlvurdering, så de
bliver nødt til skifte strategi og gå efter de samme poster som team
Pim&Bob. Men i modsætning til Jens og mig, som ikke har de største
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problemer med at finde posterne, så er det blevet mørkt før de to andre
kommer i vores fodspor. Og det gør orienteringen rigtig meget sværere,
fordi man ikke i mørket kan overskue den mosaik af mindre huse, små
jordlodder (brak- eller græsmarker) og mindre skovstykker. De
markante, men uregelmæssige vækstgrænser var tydelige i dagslys og
svære at identificere om natten.
Man fandt hurtigt ud af at holde sig på veje og stier overalt, hvor det var
muligt. Inde i skoven var der som oftest ret tæt undervegetation. Derfor
gik vi meget i direkte sol og fik snart brugt vores vandbeholdning og
måtte ændre planer. Der var kun to væskeposter i vores del af banen (og
kun fire i alt på hele kortet – nok lidt kritisabelt temperaturen taget i
betragtning), så vi droppede to fjerntliggende poster og gik efter vand.
Denne væskepost var placeret bag hegnet om en lille parcel. Længere
inde ca. 10 meter derfra lå husets ejer – en gammel kone – på en
drømmeseng og iagttog de sære fremmede, som tankede op. Hun har
utvivlsomt haft sommerens oplevelse den dag.
Det blev mørkt ved nitiden, og nu begyndte vi at bomme. Den første
gang det gik galt, skyldtes det dog en alvorlig kortfejl, som både
placerede posten forkert i forhold et sidste sikkert udgangspunkt, og
tilmed manglede at vise et system slugter, som var nærmest identisk med
det om posten, og som lå 300-400 meter øst for posten. Inspireret af et
andet hold, som bommede på samme måde som os, lykkedes det til sidst
at klippe den også. Men ellers var det vores oplevelse, at kortet var rigtig
godt. Det må have været en enorm opgave at rekognoscere og tegne de
ca. 150 km2. Den næste post bommede vi også eftertrykkeligt og blev
reddet af to søde piger, som syntes, at Jens så hjælpeløs ud. De kaldte på
ham og ventede indtil vi kom. Eller var det hans uimodståelige charme,
som også virkede i mørket? Væk fra posten kom turens værste stræk –
godt 500 meter opad igennem brombærkrat, som drænede de få
ressourcer, der var tilbage. Endelig ude på en sti begyndte vejen tilbage
til den mad, som – vi på dette tidspunkt ikke vidste – lå otte-ni timer
væk. Forbi de mange små ejendomme midt i symfoni af hundegøen. De
stakkels beboere har næppe fået sovet den nat.
Efter at have hvilet og spist skulle der tages stilling til spørgsmålet: Flere
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poster eller stemple målposten? Vi valgte det sidste i erkendelse af egen
begrænsning i forhold til de brune streger. Og det var nok klogt. Vi
havde alligevel aldrig været tilnærmelsesvist i nærheden af de
nødvendige point. Men vi havde gennemført, selv om det af
resultatlisten på nettet i skrivende stund fremgår, at vi er blevet disket.
Jeg har protesteret, og man har lovet at rette fejlen.
Da klokken nærmede sig 12, og konkurrencetiden løb ud, begyndte
nervøsiteten at brede sig – også hos arrangørerne. Team De Barske var
ikke kommet hjem. Klokken 12.30 var de endnu ikke kommet og var
derfor sikker på diskvalifikation. Men man begyndte spekulere over,
hvad der var sket, samtidig med at et hold, som havde givet sig fuldt ud,
kollapsede efter målgang og måtte have tilført væske via drop. Heldigvis
var drengene der pludseligt – tre kvarter for sent, men i god behold
bortset fra jordens største vabler. De havde bommet og fejlvurderet tiden
til at komme hjem. Godt ærgerlige over tabet af indsamlede point. Men
selv med rettidig ankomst havde de heller ikke point nok til at nå over
50 % af vindernes. Standarden er blevet noget højere end den gang i
2005, hvor Team Pim&Bob blev nr. 2 i superveteranklassen. De finske
vindere i åben klasse præsterede det ’umulige’. De havde næsten alle
posterne.
Jens siger, at det er mig, der er Bobby Olsen. Så jeg underskriver mig …
Bob

Kontingent, tilskud, salg og gaver i Herlufsholm OK i 2010
Kontingent
Kontingent opkræves halvårligt i maj og november. Din saldo vil fremgå
af det udsendte kontoudtog. Dette kan enten være elektronisk eller på
papir udsendt sammen med klubbladet.
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Du kan få tilsendt kontoudtoget via mail ved henvendelse til kassereren.
Det årlige kontingent i 2010 er:
Enkelt person
450 kr.
Passiv
300 kr.
Familie
1000 kr.
I Herlufsholm ok har hvert medlem en løbskonto, dette betyder at
kassereren betaler din deltagelse i de arrangementer du er tilmeldt via
klubtilmelderen eller O-service.
Dit kontoudtog viser dine indbetalinger og hvad kassereren har betalt for
dig, du kan altid kontakte kassereren for at få oplyst din aktuelle saldo.
Når du modtager kontoudtoget bedes du straks indbetale dit skyldige
beløb til vor konto 3222 7187378
Kassererens e-mail er jass@stofanet.dk
Kurser og startafgifter
Ungdomsløbere under 21 år
Startafgiften i alle O-løb betales af klubben.
Deltagelse i kurser /sommerlejre er gratis.
Løbedragter kan lånes af klubben for 100 kr.
Kompas og SI pind kan lånes uden beregning.
Der ydes ikke tilskud til transport.
Seniorer
Startafgiften i vore egne træningsløb betales af klubben.
Deltagelse i kurser betales evt. af klubben (bestyrelsens beslutning).
Startafgiften i divisionsturneringen betales af klubben.
Klubsalg (Jan Truelsen)
Løbetrøje koster 280 kr
Løbebukser koster 220 kr
Pandelamper udlånes gratis
Gaver
Ved runde fødselsdage fra og med 50 år honoreres med 200 kr.
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Sponsorer og annoncer:

REVISIONSFIRMAET TOM SØNDERUP
STATSAUTORISERET REVISOR
www.tomsonderup.dk

Lillevang 4, 1.sal, 4700 Næstved, Tlf.: 55 44 18 64

Brug o-service, når du tilmelder dig:
www.o-service.dk
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