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DOF nu og her
Der var specielt opmuntring at hente
ved, at de “nye” klarede sig godt ved europamesterskaberne
på Sjælland
Af Ole Husen, formand for
Dansk Orienterings-Forbund
Så er det overstået – vel overstået.
Vi har afholdt et EM, som har fået
rigtig megen ros fra de deltagende
nationer. Arrangørerne og DOF
kan være stolte over arrangementet. På DOF’s vegne skal derfor igen
komme en stor tak til de arrangerende klubber, hvor medlemmerne
viste en stor entusiasme for at få et
godt arrangement stablet på benene, og hvor der klart mærkedes en
hold ånd på tværs af klubberne. Det
skal være mit håb og ønske, at de
erfaringer, der er høstet må kunne
komme VM arrangørerne til gode.
Var det så den håbede resultatmæssige succes? Ja, det kneb jo
med at få de 2 medaljer landstræneren havde lagt op til, og forløsningen kom først i sidste øjeblik
med herrernes sølvmedalje i stafetten – som ligeså godt kunne været

blevet guld som ingen medalje. Det
var herligt, at det lykkedes. Men resultaterne set som helhed på herresiden var flotte.Vi oplevede mange nærved og næsten. Der var specielt opmuntring at hente ved, at de
“nye” klarede sig godt. Der er et glidende generationsskifte i gang. Vi
har stadig brug for de rutinerede
kræfter, men fremtiden tegner
godt. Damerne gjorde måske ikke
så meget væsen af sig, men det er
stadig en ung gruppe, der skal bære
videre. Jeg tror det bliver rigtig godt
til VM i 2006. Potentialet er der helt
klart.
Hvor er vi så henne i DOF lige nu?
Jeg mener vi ligger godt til. Plan
2007 er rigtig godt i gang. Der kommer mange meget positive tilbagemeldinger på specielt talentkraftcentrene.Vi har fået implementeret
den nye økonomiske model og den
nye kortpolitik. Kortlageret på kontoret er væk.Vi er i gang med at få
strømlinet organisationen, så den
bedre kan medvirke til at udvikle
DOF og ikke skal bruge helt så
mange ressourcer på ekspeditioner. Vore ansatte skal i fællesskab,
med hver deres indsatsområder, bidrage til at klubberne får et bedre
grundlag for at udvikle sig. Jeg mener, at vi i fremtiden skal styrke det
“professionelle” DOF. Der ligger

‘‘

Der er et glidende generationsskifte i gang.Vi
har stadig brug for de rutinerede kræfter, men
fremtiden tegner godt.

mange muligheder i at søge samarbejde og støtte i DIF og andre institutioner, der arbejde med fritidsog friluftsaktiviteter, men det kræver en løbende og aktiv indsats,
som kun kan udføres med lønnet
arbejdskraft.
Vi har tilsyneladende stoppet medlemsnedgangen. Det gælder nu om
at få de nye idéer, som udviklingsgruppen kommer med, udmøntet i
praksis så hurtigt som muligt, så det
kan medføre tilgang af nye, som
gerne vil ud i naturen og prøve
kræfter med sig selv og andre. Der
kommer helt sikkert nye og forenklede løbs- og arrangementsformer,
som kan tiltrække en bredere gruppe af mennesker.
Hvis vi skal lykkes med en ny udvikling, skal vi også satse på kvalitet.Vi
har kontrolsystemer, som på papiret virker gode nok, men i praksis
fejler de måske lidt for ofte.Vi er ikke gode nok til at give konstruktiv
kritik til “vennerne”. Det er helt legalt at stå fast som kontrollant og
sige, at det ikke er godt nok. Det er
den bedste tjeneste man kan yde
over for “vennerne”. Lad fremtiden
stå i forenklingens og kvalitetens
tegn. Så kan det ikke gå helt galt. Jeg
glæder mig til den kommende tid i
DOF.
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EM-satsningen
koster
De danske VM-forventninger er reduceret.

3

Af Lars Vendelbjerg
- Vi så det tydeligt ved VM-testløbene: den hårde EM-satsning
har kostet. Mange af løberne
var mentalt udbrændte.
Konstaterer en lidt frustreret
landstræner, der havde et broget billede af løbernes formåen efter testløb med mange
udgåede løbere. Også flere
end han bryder sig om.
- Jeg mener nok, at flere burde
have bidt tænderne sammen.
For mange “valgte at stå af”,
formulerer landstræneren det.
At de to internationale mesterskaber ligger så tæt, gør
det for mange af de deltagende
nationer svært at satse på begge.
- Det er en stor omstillingsproces. De sjællandske skove
er hurtige. I Sverige skal teknikken være helt anderledes.
Denne omstillingsproces er
især vanskelig for de nye, mens
“de gamle” naturligt magter
det.
De danske VM-forventninger
er klart lavere end ved EOC.
Målet er to top 10 placeringer
individuelt og at mændene i
stafetten kan nå i Top 6.
- Går det bedre end det, så er
det bare fint, siger landstræneren.
Han finder det lidt sjovt, at det

Der blev satset intensivt på EOC. Derfor er der ikke så store forventinger til resultatet ved årets VM i Sverige, fastslår landstræneren.
er “de gamle drenge”, der skal
repræsentere de danske farver
i stafetten.
- Og det gør de bestemt også
selv!
Landstræneren savner den individuelle danske mester René
Rokkjær ved VM.
- Det er lidt ærgerligt. Men det
hører med til historien, at han

på grund af afsluttende studier
ikke har haft det tilstrækkelige
overskud.
Jakob Ødum håber på, at også
Morten Fenger Grøn snart
vender tilbage til landsholdet
med fuld styrke.
- Alle ved, at han har et stort
potentiale.

Skal sikre
kvaliteten
4

Kortkonsulenterne skal medvirke
til at sikre en høj
og ensartet kvalitet af orienteringskort, som anvendes ved arrangementer på
DOF’s terminsliste, efter retningslinier udarbejdet af Kortudvalget.

tagelsen af en ny kortpolitik.
Fremover bliver Kortudvalget
først bekendt med et evt.
kortprojekt, når de modtager
terminslisten, hvorefter den
udpegede kortkonsulent tager
kontakt til klubbens kontaktperson i korttegningsspørgsmål. Skulle en klub ønske at påbegynde et kortprojekt inden
terminslistens udsendelse, bedes de selv kontakte kredskortudvalgsformanden for tildeling af kortkonsulent. Jo tidligere kortkonsulenten kommer med i projektet – jo bedre, idet evt. misforståelser kan
fanges i opløbet.

Af kortkonsulent Søren A
Nielsen, DOFs kortudvalg

Hvad gør kortkonsulenten
Kortkonsulenten rådgiver om
udarbejdelse af grundmaterialer og følger projektet i marken, således at kortet lever op
til Kortnormens intentioner i
rekognosceringsarbejdet, samt

Tidligere indsendte klubben en
korttegningsansøgning ifb. med
et kortprojekt, men denne
procedure bortfaldt med ved-

Tegn på anerkendt kvalitet
kigger på den kartografiske del
af projektet ved at efterse
print eller edb-filer for eventuelle forglemmelser m.m.
Ved projektets afslutning tildeler kortkonsulenten kortet
et kvalitetmærke, som en garanti overfor brugerne, at netop dette kort lever op til
DOF’s standard. Det skal end-

Vind 500,- kr.
til din startkonto
Det norske orienteringsforbund har taget en dristig beslutning.
De har valgt radikalt at skifte profil - fra: "Idrett for alle" til "Vilt, vakkert & Raat".
Det er en helt almindelig O-løber Gørtil Fristad på 24 år, der kom med ideen om et nyt
slogan. "Det er nødvendigt med et mere tidssvarende slogan", fortæller hun og bemærker videre..."Og det er vigtigt at fortælle, at vi dyrker ekstremsport. Det har vi for øvrigt
gjort længe før, der var nogen der begyndte at bruge det ord.."
Den ny profil blev vedtaget på NOF's stormøde i november 2003.
I DOF's udviklingsgruppe tænker vi lidt i samme baner, men vil gerne indbyde dig til at
tænke med. Vores profil er slap og svag. Lad os finde de rigtige ord, som kan fange
dagens trend og vise, hvem vi er. Det har vi brug for både ud ad til og overfor os selv.
Derfor:

Kom med dit forslag til en ny profil
- et nyt slogan
Vi indbetaler 500,- kr. til din startkonto, hvis du rammer plet.
Når du deltager i vores lille konkurrence giver du DOF ret til at bruge dit forslag.
Vi forbeholder os ret til at sammenskrive forskellige forslag eller helt kassere dem alle…
Send dit forslag til:
Udviklingsgruppen, c/o Preben Schmidt, Højtoftevej 41, 6700 Esbjerg
eller på mail ps@schm.dk.

videre fremgå af indbydelsen
eller instruktionen om et kort
er tildelt kvalitetsmærke eller
ikke.
Der er ikke forbundet med
udgifter for klubben at have
kortkonsulenten tilknyttet.
Kortkonsulenterne
mødes
min. 1 gang om året og afstemmer deres viden, således at vi

som løbere kan forvente at få
ensartede kort om vi løber i
Skagen, Blåbjerg eller Dueodde.
Konsulentbistand ved kort til
A arrangementer varetages af
DOF’s kortkonsulent Søren A
Nielsen, efter samme procedure som beskrevet ovenfor.

Sved på panden
DM-stafet arenaen, Haunstrup
Brunkulslejer er
et helt unikt løbsområde, vel nok
den eneste af sin
art i Danmark.
Af journalist Vagn Buch-Pedersen, Herning
- Stort set hele området består af gamle kulgrave med høje sandtipper og søer. Bevoksningen består af en blanding af

nåle og løvtræer. Gennem årene har vind og vejr eroderet
de høje sandtipper, så der nu
findes et væld af små slugter og
udløbere, der er mere eller
mindre bevoksede. Da sandet i
tipperne har en relativ høj
koncentration af myremalm og
kul-snus, er disse slugter og
udløbere ofte meget ekstreme
og stejle. Derfor kan man i
nogle af de tørlagte grave føle
sig helt hensat til et månelandskab. Men området er generelt
meget varieret.Vekslende mellem fladkuperede græsarealer,
skovområder med diffuse kurver til de meget markante tip-

per.
Bevoksningen er også meget

vekslende mellem nåle- og løvskov, åben og tæt skov til helt

åbne arealer. For år siden var
terrænet gennemgående meget tæt, men de seneste års
skovarbejde har betydet at
skovområderne i dag er blevet
relativt åbne. Der er dog stadig
enkelte områder med relativ
tæt fyrrekrat.
Et er sikkert, der bliver både
mulighed for at komme til at
løbe superstærkt, over de de
åbne græssletter, og koncenteret kortlæsning i områderne
med de meget høje detaljekoncentrationer.
Alt i alt et område, som nok
skal give de fleste sved på både
pande og ryg.

I Himmerlands hede
DM-klassisk i afvekslende løbsområde
Af John Dalsgaard Sørensen og Karl Johan Clemmensen, Stævneledere, St.
Binderup OK.
Rønhøj-Ovdrup midt i de himmerlandske heder. Terrænbeskrivelsen i indbydelsen/bulletinen er meget fortællende
om, hvilket område i arrangementet bliver afholdt i. Et meget spændende afvekslende
løbsområde.
For 10 år siden blev der afsagt
fredningskendelse over området, hvilket betød, at næsten alle træer på heden skulle fældes
med derfølgende naturpleje i

form af får og kreaturafgræsning.
Da rekognoscørerne først i
maj 04 gik den sidste tur i området (troede de), kørte skovmaskinerne og mandskab til

hegnsopsætning i stilling i området. Det viste sig, at en trediedel skulle indhegnes.
Ved kontakt og utroligt godt
samarbejde med den ansvarlige for fredningsbestemmel-

sernes udførsel Skov- og Landskabsingeniør Jens Vinge,
Nordjyllands Amt fik vi styr på
udviklingen, så der ikke kom
overraskelser inden løbets afholdelse. Jens Vinges store smidighed gør, at kortet, når det
går i trykken ca. 3 uger før
stævnet, er helt up to date.
Da det så mest vanskelig ud
var vi ude og forsøge at få fat i
et alternativt område, men det
har heldigvis vist sig, at det
overhovedet ikke var nødvendigt.
Som banelægger er en af de
gamle rutinerede på opgaven,
nemlig Orla Kastrup Christensen. Orla Kastrup Christensen
lavede banen til klass. ved de
sidste åbne Nordiske Mesterskaber i Danmark.
Med sådan en rutineret bane-

Sætter ny standard
Glæd dig til DM
sprint
Af Preben Schmidt
OK Esbjerg forsøger med
DM-sprint 2004 at sætte nye
standarder. Sprinten er stadig
en ny disciplin, der er i støbeskeen både kort-, arrangements- og løbsteknisk, men
også som en medie- og publikumsbegivenhed.
Til DM-sprint 2004 har vi valgt
et spændende løbsområde,
der lægger op til skift i o-teknik. Det består af tre forskel-

lige terræntyper, fra trimmet
park, over mere fritvoksende
skov til et område med mange
kollegier, bygninger og parkeringsområder.
Kortet vi tegner er naturligvis
efter nyeste IOF-sprintnorm
og får navnet “Esbjerg Universitetspark”, for at understrege
at Esbjerg faktisk er dobbelt
universitetsby. “Vi vil på denne
måde prøve at markedsføre
stævnet og klubben overfor de
studerende på Esbjergs efterhånden mange lange- og mellemlange uddannelsesinstitutioner.” fortæller stævneleder,
Poul Larsen, og fortsætter..

“Der bliver naturligvis en flot
stævneplads, Emit-tidtagning
med 1/10 sekunder og følgeløb til alle der har lyst til at løbe med, og som skal videre til
en spændende nat i Aal Plantage, hvor OK-West er vært
for DM-nat.”
“Vi satser den 30. oktober
2004 på at skabe et DM-sprint,
med stor opmærksomhed,
bred tilslutning og høj standard. Kort sagt en knivskarp
match og en god oplevelse.”
Læs mere og følg med på løbets
hjemmeside
–
http://www.schm.dk/sprint/

lægger og rutinerede banekontroller i form af Finn Søndergaard og IOF adviser Leif
Damborg, så kan resultatet
næsten gives på forhånd.
I forbindelse med banelægningen er der taget hensyn til
Leibnitz-Conv., så der bliver
også noget for publikum at kigge på.
Det bliver spændende at se
hele den danske elite møde op
til start i DM-klass. umiddelbart efter WOC i Västeräs i
Sverige. Der kan måske være
lidt indbyrdes revance, der skal
afklares.
Stævnepladsen er en brakmark med megen kort afstand
til alt.
Vi ses på heden.
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Simones fatale bom
Hanne Staff sikrede sejren med
stor præcision og
høj fart
Af Thomas Jensen
Dameklassen i mellem-distancen - den første konkurrence i
sommerens EOC på Sjælland bød på en stor overraskelse,
da den sejrsvante schweiziske
Simone Niggli-Luder måtte tage til takke med en 5. plads.
Mesterskabet blev mistet for
åbent kamera.TV2 filmede ved
pigernes 2. post, og her kunne
kameraet følge Simone i de 2

minutter, der gik fra hun var ca.
50 meter fra posten, til hun
fandt den.
I stedet blev den en gammel
kending der løb med mesterskabet. Hanne Staff viste stor
præcision og høj fart, og var i
mål 26 sekunder foran den noget overraskende sølvvinder litauske Dainora Alsauskaite.
Bronzen gik til russiske Tatiana
Ryabkina. Ryabkina har flere
militære verdensmesterskaber
bag sig, og har i foråret vist god
form på den svenske elitserie,
men hun har manglet det helt
store internationale gennembrud. Det kom så i dag.
Af de danske piger løb især
Helene Hausner og Signe Søes

rigtig godt. Helene Hausner
løb et teknisk godt løb på nær
3. sidste posten, som mange af
pigerne havde problemer med.
Hun følte dog, at hun var meget anspændt og derfor ikke
kunne få farten helt op. Det
rakte til en 20. plads 3.11 efter
Staff. En placering hun var tilfreds med, selvom tempoet på
kvalifikation må have givet
hende håb om en endnu bedre
placering.
Signe Søes løb ligeledes et teknisk flot løb. Hun havde kvalme
både før og under løbet, og
tempoet var derfor ikke helt
optimalt. Det gav dog en fornem 27. plads.
Anne Konring-Olesen havde
til gengæld en dårlig dag. Hun
kom ganske vist rigtig godt fra
start, men bommede 1. radiopost med et par minutter. På
sidste sløjfe blev det til lidt flere bom. Hun endte således
som nr. 41 – 6.45 efter Staff.
Anne har før vist, at hun løber
rigtig godt på det næste løb efter en off dag.
Yvonne Fjordside var ganske
tilfreds med sin præstation.
Hun var dog overrasket over,
at det kun rakte til en placering som nr. 46. Hun havde dog
været meget forsigtig i sine
vejvalg – og det straffes på et
EM hvor konkurrencen er
utrolig hård.

Den sejrsvante schweiziske Simone Niggli-Luder måtte tage til takke
med en 5. plads i EMs første konkurrence efter et megabom kort efter start - men hun bevarede humøret og fik senere også grund til det.
Foto: PS

EOC mellem damer

Thomas Jensen, Tisvilde Hegn OK, er blevet tilknyttet orienteringsløb.dk med speciel fokus på elitestoffet.Thomas er kendt for sine velskrevne artikler på o-sitet orientering.dk. Foto.TUT

Resultater:
Damer:1. Hanne Staff (NOR) 29.58
2. Dainora Alsauskaite (LTU) 30.24
3.Tatiana Ryabkina (RUS) 30.53
20. Helene Hausner 33.09
27. Signe Søes34.29
41.Anne K. Olesen 36.43
46.Yvonne Fjordside 37.25
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God dansk start på EOC: to podiepladser i den første konkurrence

Sekunder fra medaljer
EM mellem: Carsten 4’er, Chris
5’er
Af Thomas Jensen
Carsten Jørgensen og Chris
Terkelsen var henholdsvis 3 og
4 sekunder fra at tage medalje
til Europamesterskabet på
mellemdistancen. De måtte i
stedet “tage til takke” med en
placering som nr. henholdsvis
4 og 5. Det var brandærgerligt
- men stadig 2 fantastisk flotte
placeringer.
Franske Thierry Gueorgiou viste med meget stor overbevisning, at det ikke er tilfældigt, at
han ligger nr. 1 på verdensranglisten. Han havde bedste
stræktid på 1’eren og førte hele vejen gennem konkurrencen. Han kunne således tage
mesterskabet hjem med en
marginal på 1.12 minutter. Han
udtalte efter løbet, at han var i
bedre form nu, end han var, da
han i suveræn stil vandt VM på
mellemdistancen i Schweiz sidste år.
Den teknisk stærke finne Jarkko Houvila, der især er kendt

for altid at skabe hul for Halden i 10-mila og Jukola, vandt
sølv 8 sekunder foran Emil
Wingstedt, der snuppede
bronzen lige for næsen af Carsten Jørgensen, ligesom han
gjorde det til VM på den lange
distance sidste år.
Carsten Jørgensen fik en dårlig
start og var blot nr. 12 på første radio. Derefter løb han
imidlertid et fantastisk løb, og
han havde faktisk sølvmedaljen
i sin hule hånd 3 poster før
mål. Men på vej mod næstsidste post løb han skævt og mistede op mod 20 sekunder.
Chris Terkelsen havde et helt
perfekt løb.Til TV2 udtalte han
noget i retningen af: “Man kan
vente 20 år på det perfekte løb
– det kom i dag”. Han sagde
endvidere at placeringen var ligegyldig, når man havde et perfekt løb. Det fortrød han dog
senere, da det viste sig, at han
blot var 4 sekunder fra bronze
og 1 sekund fra 4. pladsen.
Af de øvrige danske herrer imponerede især Mikkel Lund.
Han var rigtig godt tilfreds
med sit løb. Der havde været
nogle små skønhedsfejl, men
alt i alt var han glad for sin 15.

plads. Det var hans hidtil bedste resultat i en international
konkurrence, men mon ikke
det bare er et spørgsmål om
tid?
Allan Mogensen bommede li-

gesom på kvalifikationen den
første radiopost alvorligt. Det
betød han blev hentet af norske Anders Nordberg. De to
løb sammen resten af vejen.Allan Mogensen sluttede som nr.

27 4.03 efter Gueorgiou.
Christian Nielsen løb igen i
dag et teknisk godt løb, men
benene var tunge, så han mistede tid til sidst på banen. Det
rakte til en placering som nr.
35.
Sidste danske herre René Rokkjær var så uheldig at hoppe
over en post.
Resultater
Herrer:1. Thierry Gueorgiou
(FRA) 30.49
2. Jarkko Huovila (FIN) 32.01
3. Emil Wingstedt (SWE) 32.10
4. Carsten Jørgensen 32.13
5. Chris Therkelsen 32.14
15. Mikkel Lund 33.39
27.Allan Mogensen 34.52
35. Christian Nielsen 35.35
- Rene Rokkjær mgl klip (hoppede over post 5)

Under intens speaker-fokus drønede Carsten Jørgensen mod mål men der manglede 3 fatale sekunder. Foto: KK.

Mikkel Lund på podiet
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Mikkel Lund fik sit
endelige internationale gennembrud, da han
kom på podiet
med en flot 5.
plads til Europamesterskabet i
sprint.

manglede i dag, ville gøre en
stor forskel. Han var 10 sekunder efter Mikkel Lund – og således 16 sekunder fra en medalje.

Af Thomas Jensen
Mikkel Lund løb en rigtig flot
konkurrence ved EOC-spring i
Roskilde. Det blev kun til 2
små skønhedsfejl, der næppe
har kostet mere end 10-12 sekunder tilsammen. Da Mikkel
blot var 11 sekunder fra sølvmedaljen og 6 sekunder fra
bronzen, kunne han godt have
brugt de sidste sekunder. Det
var alligevel en meget tilfreds
Mikkel Lund, der for anden dag
i træk forbedrede sin bedste
placering til et internationalt
mesterskab.
Det blev i det hele taget en rigtig positiv aften for dansk orientering. Der var på forhånd
store forventninger til Carsten
Jørgensen, men da han havde
en dårlig dag, trådte nye unge
navne til. Claus Bloch blev nr.
10 i sin første optræden på alandsholdet, og Christian Nielsen løb en flot 15. plads hjem –
hvilket var hans bedste resultat i en international konkurrence. To utrolig flotte placeringer i det stærke felt.

Herrerne Top 3 i sprinten
Svensk guld
Den forsvarende europamester på sprint Emil Wingstedt
viste endnu engang, at han er
utrolig god til at præstere når
det gælder. Bronzemedaljen fra
mellemdistancen blev således
suppleret med en guldmedalje.
Han var i mål 11 sekunder foran russiske Andrey Khramov,
der igen var 5 sekunder foran
finske Mårten Boström. Mårten Boström er kendt som en

hurtig herre. Han løb således
5. tur på Jukola i år med den
fantastiske kilometertid 3.48.
Claus Bloch var godt tilfreds
med sin 10’ende plads, men ikke med sit løb. Han løb ganske
vist et teknisk godt løb, men
han syntes banen var for let, og
han var slidt til sidst og mistede meget tid fra sidste radiopost og hjem. Han føler selv, at
hans form toppede for en måned siden, og de sidste 5 % han

Dyre sekunder
Christian Nielsen havde også
foretrukket at banen havde
været teknisk mere krævende.
Det blev til ca. 10-15 sekunders tidstab, og de sekunder er
dyre, når der er 17 sekunder
til en 5. plads. De sidste sekunder op til medaljerne mangler
stadig i benene.
René Rokkjær var efter løbet
ganske tilfreds med sin indsats.
På dagen var tempoet dog ikke
godt nok til at blande sig i medaljestriden. Han sluttede som
nr. 33 – 1.18 efter Emil Wingstedt.
Nicolai Nielsen lavede et enkelt stort bom. Han løb ned ad
en forkert vej, der viste sig at
være blind. Han måtte derfor
vende om, og kostbar tid var
tabt. En sådan fejl straffes benhårdt til EM, så han måtte tage
til takke med en 43’ende plads
– 1.53 efter vinderen.
Carsten Jørgensen havde en
rigtig dårlig dag. Han lavede
mange små bom, og på vej mod
post 10 løb han ned ad en forkert vej.Vejen fortsatte ind på
et plejehjemsområde. Carsten
fortsatte men opdagede da
han kom ud på den anden side,
at han var løbet igennem et
forbudt område. Som den
sportsmand han er, meldte sig
selv i mål og blev disket.

Mikkel Lund - på vej mod sit internationale gennembrud

Resultater:
1. Emil Wingstedt (swe) 13.35
2.Andrey Khramov (rus) 13.46
3. Mårten Boström (fin) 13.51
5. Mikkel Lund (den) 13.57
10. Claus Bloch (den) 14.07
15. Christian Nielsen (den)
14.14
33. René Rokkjær (den) 14.53
43. Nicolai Nielsen (den) 15.28
Carsten Jørgensen (den) Disk

Simone slog til
Vandt med 19 sekunder over svenske Jenny Johansen i sprinten
Af Thomas Jensen

Glade piger på podiet

I dameklassen i sprinten revancherede den schweiziske
sprintverdensmester Simone
Niggli-Luder sig fra den skuffende 5. plads på mellemdistancen dagen før. Hun vandt
med 19 sekunder over svenske Jenny Johansen, der igen
var 12 sekunder foran Emma
Engstrand, der ligeledes kommer fra Sverige. De svenske piger var i det hele taget helt suveræne. Danskgifte Karoline A.
Højsgaard blev dårligst placeret af de 6 svenske piger som
nr. 10 !!

Dorte Dahl leverede det bedste kvindelige forsvar af de
danske farver. Hun løb et tilfredsstillende løb. I starten
havde orienteringen været lidt
stressende, men efterhånden
kom der mere styr på sagerne.
Det endte med en yderst respektabel 20. plads 1.24 efter
Niggli-Luder. Dorte havde rigtig dårlige ben på formiddagens kvalifikation, men en lang
slapper med Tour de France i
baggrunden i pausen, var åbenbart hvad der skulle til. Benene
var i hvert fald rigtig gode på finalen.
Anne Konring-Olesen havde
et dårligt finaleløb. Forventningerne var høje efter det flotte
kvalifikationsløb om morgenen, men om aftenen fik hun
det aldrig til at køre. Det blev
til alt for mange småfejl, og hun
endte som nr. 36 – 2.13 efter

Niggli-Luder. Anne har vist et
rigtigt stort potentiale, og vi er
mange der glæder os til at se
det omsat til en rigtig topplacering.
Yvonne Fjordside løb et nogenlunde tilfredsstillende løb.
Hun oplevede løbet som lidt
stressende, og til sidst var der
ved at være udsolgt. Hun endte på en acceptabel 48’ende
plads 2. - 2.34 efter Niggli-Luder.
Resultater
1. Simone Niggli-Luder (sui)
12.18
2. Jenny Johansson (swe) 12.37
3. Emma Engstrand (swe)
12.49
20. Dorte Dahl (den) 13.42
36. Anne Konring-Olesen
(den) 14.31
48. Yvonne Fjordside (den)
14.52

Renè Rokkjær bedste
dansker i Klinteskoven
Simone Niggli-Luder suveræn i dame-klassen

den 4-dobbelte verdensmester Simone Niggli-Luder,
SUI i en hel suveræn tid. Med
en sejrsmargin på næsten fire
minutter foran hurtige Emma
Engstrand, SWE, demonstrerede Simone igen, at hun er i en
klasse for sig.

Af: K. K.Terkelsen
René Rokkjær viste klasse og
kom i top ti i en stenhård konkurrence i den klassiske EMkonkurrence i Klinteskoven.
Men ikke blot René viste klasse.Af de syv danske løbere, der
startede i dagens A-finalen
kom de fem i top-25. Carsten
Jørgensen blev 12’er efter en
flot finish. Carsten lavede fejl i
starten af løbet og gav efter løbet udtryk for, at der i det hele taget ikke havde været meget krudt i benene i dag.
Mikkel Lund lagde fint ud, var
tre’er på 1. radio.Var ved publikumsposten blevet hentet af

Kvindernes Top 3

Herrer, 14.5 km, 29 poster
1. Kalle Dalin SWE 1:23:40
2. Mats Haldin FIN 1:23:58
3. Emil Wingstedt SWE 1:24:41
9. René Rokkjær 1:26:46
12. Carsten Jørgensen 1:27:43
19. Mikkel Lund 1:29:10
25.Troels Nielsen 1:30:32

René Rokkjær - med i EOC klassisk Top 10
Bjørnar Valstad, men holdt fart

med ham hjem. Mikkel var
trods et par bom meget tilfreds med sit løb og sin 19.
plads.
Troels, der alene ved dette EM
deltager på den lange distance,
følte sig godt løbende. Smed et
enkelt minut efter passage af
publikumsposten, men var altså tæt på at nå sit mål om en
top 20 placering. Var derfor
meget tilfreds med sin 25.
plads.
Vinder i herreklassen var unge
Kalle Dalin. Han var ikke på
forhånd en af favoritterne,
men han har dette år vist klasse i den svenske eliteserie og
var også bedst ved testløbene.
To’er blev Mats Haldin, FIN - i
øvrigt hans første individuelle
medalje i mesterskabssammenhæng. Tre’er blev den nykårne europamester i sprint,
Emil Wingstedt.

Damerne
Hos damerne var det Anne
Konring Olesen, der var bedst.
Fik en fin start og var ved passage af publikumsposten kun
et halvt minut efter Hanne
Staff, NOR, der startede to minutter efter Anne. Efter publikumsposten bommede Anne
desværre post 14 med over fire minutter. Flot derfor at
komme ind på en 19. plads.
Helene Hausner havde store
vanskeligheder i starten og
kunne ikke være tilfreds med
sin 37. plads.
Dorte Dahl løb først i skoven.
Fik ikke en optimal start, så
hun var allerede efter i tid ved
passage af publikumsposten.
Da hun også bommede post
14 alvorligt (samme som Anne) måtte Dorte finde sig i at
“lukke resultatlisten”.
Dameklassen blev vundet af

Mændenes Top 3

Anne Konring Olesen - klarede sig bedste blandet kvinderne

Damer, 9.6 km, 21 poster
1. Simone Niggli-Luder SUI
1:02:04
2. Emma Engstrand SWE
1:05:45
3. Tatiana Ryabkina RUS
1:05:53
4 Heli Jukkola FIN 1:06:12
5 Minna Kauppi FIN 1:06:26
6 Hanne Staff NOR 1:06:44
19 Anne Konring Olesen
1:13:46
37 Helene Hausner 1:20:58
47 Dorte Dahl 1:27:35
B-finalerne Herrer, 11.3
km, 22 poster
1. Matthias Müller SUI 1:12:25
2. Stephen Palmer GBR
1:13:35
3. Ivaylo Petrov BUL 1:14:45
4. Nicolai Nielsen 1:15:03
Damer, 7.5 km, 17 poster
1.Anna Folkegard ESP 1:00:35
2. Juliette Soulard FRA 1:00:48
3. Eva Pekarkova CZE 1:00:58
13.Yvonne Fjordside 1:07:26
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Sølv til Danmark!!!!!
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Endelig! På sidste
dag af EM var
marginaler endelig på danskernes
side. Herrernes 1.
hold kronede en
fantastisk dansk
uge med en flot
sølvmedalje og piger fik en flot 9.
plads (8. bedste
nation).

guldet der gik til Finland og 11
sekunder før bronzen, der gik
til Sverige. Mikkel Lund forsvarede 2. holdets 20. plads. Han
havde ellers en dårlig start, og
bommede således både 1’eren
og 2’eren. Men så fik han gang
i stængerne, og fik løbet sig flot
tilbage igennem feltet.
Resultater
1. Finland 2.06.32 (Jarko Houvila, Pasi Ikonen og Mats Haldin)
2. Danmark 2.06.42 (Chris Terkelsen, René Rokkjær og Carsten Jørgensen)
3. Sverige 2.06.53 (Kalle Dalin,
Johan Modig og Emil Wingstedt)
20. Danmark 2.15.23 (Claus
Bloch,Allan Mogensen og Mikkel Lund)

Af Thomas Jensen
Der var på forhånd lagt op til
en tæt konkurrence i den afsluttende stafet ved EOC, og
det kom til at holde stik. På
første tur var der 16 hold inden for 35 sekunder. Først i
mål var tyske Ingo Horst, men
dermed havde tyskerne spillet
deres bedste kort. Ellers var
alle favoritholdene med. De
eneste 2 hold man savnede,
var det schweiziske 1. hold
med Farum-Tisvildes David
Schneider og det danske 2.
hold med Claus Bloch. Claus
havde hængt med i starten,
men han var slidt og måtte til
sidst give slip. Han skiftede
som nr. 26 – 3.48 efter Ingo
Horst.
Chris Terkelsen løb endnu et
teknisk rigtig godt løb. Han lå
således med tete-klyngen hele
vejen. Til sidst begyndte kræfterne dog at slippe op, og han
måtte slide sig hjem på en 17.
plads 35 sekunder efter Ingo
Horst, som det sidste hold der
stadig havde kontakt med teten.
På 2. tur havde René Rokkjær
den længste gafling på 1. post.

Sølvet er hjemme - fortjent lufttur til Carsten Jørgensen efter sidsteturen.
På langstrækket over mod
post 2, var han således et pænt
stykke efter feltet – men han
havde øjenkontakt og kæmpede sig heroisk op igennem feltet. Ved post 12 ud af 23 var
han helt fremme. Til post 13
sad han imidlertid lidt fast i
den tætte underskov, og så
stod den på hårdt arbejde
igen. I mål skiftede han som
5’er – 38 sekunder efter den
russiske sølvmedaljør fra
sprinten Khramov. Khramov
gav dermed Mamleev det perfekte udgangspunkt.
Han havde 9 sekunder forspring til Sveriges stafetverdensmester og europamester
på sprint Emil Wingstedt, der
fik overdraget stafetten af Johan Modig. 30 sekunder efter
Sverige lå der 6 hold inden for
11 sekunder. De 6 hold var, ud
over Danmark, Finland (Pasi

Kvindernes farverige podie ved stafetten
Ikonen skiftede til Mats Haldin), Sverige II, Hviderusland!!,
Norge og Finland II.
Det stod klart, at medaljerne
skulle fordeles mellem disse 8
hold. Lidt længere nede i rækkerne løb Allan Mogensen et
flot løb. Han
løb 2. holdet
6 pladser
frem til en
20. plads og
tabte kun
1½ minut til
teten.
På sidste turen lagde
svenske
Emil Wingstedt godt
fra land. På
første radiopost havde han et
hul på 1 minut ned til

en stor gruppe, hvor blandt andet danske Carsten Jørgensen
var med.
På publikumsposten dukkede
Emil Wingstedt og finske Mats
Haldin først frem. Der nåede
lige at sprede sig en let skuffelse på stævnepladsen, men den
varede kun 11 sekunder, så
dukkede Carsten Jørgensen
op. Bag sig havde han et tog på
3 hold. Medaljen var således
inden for rækkevidde – og guld
var ikke helt urealistisk.
Gulddrømmene fik ekstra næring, da Carsten blev meldt
først på næstsidste post umiddelbart foran Mats Haldin og
Emil Wingstedt. På vej ud af
posten skulle de imidlertid
igennem et område med tæt
undervegetation, og her fandt
Mats Haldin den bedste trassé.
Men det blev til en rigtig flot
og yderst velfortjent sølvmedalje – 10 sekunder efter

Dejligt sølv til Danmark - leveret af Carsten Jørgensen, René Rokkjær og Chris Terkelsen.

Damestafetten
For de danske damer startede
dagen rigtig dårligt. Helene
Hausner havde fået rigtig ondt
i halsen i løbet af natten og var
meget i tvivl om, hvorvidt hun
skulle starte. Efter at have konsulteret en læge, der ikke mente det var decideret helbredsfarligt at løbe, valgte pigerne at
holde fast i samme startopstilling. Helene Hausner løb en
fornuftig første tur. Umiddelbart inden publikumsposten
efter ¾-dele af banen, var hun
helt fremme i teten. Desværre
bommede hun en post med et
minuts tid.
På sidste sløjfe mistede hun
yderligere ca. 1 minut, og skiftede således over til Signe Søes som nr. 18 – 2.43 efter den

(Fortsætter næste side)

suveræne vinder af 1. turen på
Jukola i år finske Heli Jukkola,
der skiftede først. Foran Helene var 15 hold skiftet inden for
1.07 efter Heli Jukkola.
Eneste favorithold ud over det
danske, der ikke var med i førergruppen var de schweiziske
1. hold. Birgitte Grüniger skiftede som nr. 17 blot 8 sekunder foran Helene.
På 2. tur udkrystalliserede stafetten sig. Der var 6 hold det
trak fra og skiftede inden for
33 sekunder. Først i klynge lå
Sverige, hvor Jenny Johansson
skiftede over til Gunilla Svärd.
Derefter skiftede norske Elisabeth Ingvaldsen over til Hanne
Staff. Med i klyngen var også
Sverige II, Finland, Polen og Litauen.Yderligere 3.12 efter Litauen sendte Rusland Tatiana

Ryabkina i skoven.
Signe Søes løb et rigtigt godt
løb. Hun lavede et lille bom på
1’eren og havde et dårligt vejvalg til 2’eren, men derfra og
hjem gik det rigtigt godt. Til
sidst kom hun op til Schweiziske Gemperle, og hun kunne
således sende Anne KonringOlesen ud som nr. 12 – 5.46
efter Sverige – og 1 sekund
foran schweiziske Simone
Niggli-Luder.
Sidste tur udviklede sig hurtigt
til en tvekamp mellem svenske
Gunilla Svärd og norske Hanne Staff. Duellen blev først afgjort på vej til sidste post, hvor
Svärd trak fra Staff, og dermed
kunne sikre svensk guld. 3.
hold i mål var det svenske 2.
hold med Emma Engstrand,
men da hver nation kun kan ta-

ge én medalje, var medaljekampen endnu ikke afgjort.
Det blev Rusland der løb med
denne medalje.Tatiana Ryabkina havde et fantastisk løb, og
løb ikke mindre end 4.23 minutter hurtigere end finske
Minna Kaupi, der sikrede Finland 4. pladsen.
Anne Konring-Olesen havde
ligeledes en god dag. Hun løb
det danske hold op til en 8.
plads i nationskonkurrence (9.
plads i konkurrencen da Sverige II) også var foran. Det er det
bedste resultat, undertegnede
kan huske, dansk dameorientering har fået i en stafet til et
internationalt mesterskab i
mange år. Et resultat pigerne
kan være rigtig godt tilfredse
med. På en dag hvor alle er friske, er en podieplads (top 6)

bestemt realistisk.
Resultater:
1. Sverige 1.54.18 (Karoline A.
Højsgaard, Jenny Johansson og
Gunilla Svärd)
2. Norge 1.54.29 (Marianne
Andersen, Elisabeth Ingvaldsen
og Hanne Staff)
- Sverige II 1.57.49 (Cecilie
Bratt, Lina Bäckström og Emma Engstrand)
3. Rusland 1.58.36 (Natalia
Korzhova, Olga Belozerova og
Tatiane Ryakbina)
8. Danmark 2.09.00 (Helene
Hausner, Signe Søes og Anne
Konring-Olesen)
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20NUL4 med
perspektiver
Under EOC2004
var Danmark vært
for den Nordiske
Ungdomsleder
Lejr, 20NUL4. Lejren er slut, men
kontakterne, erfaringerne og lysten
til nordisk fællesskab lever videre.
Af breddekonsulent Preben
Schmidt
26 unge ledere og trænere i alderen fra 18-25 år fik gode dage på stævnepladserne til
EOC2004, i skoven ved Danske 5-dages og på skolebænken på Midtsjællands Ungdomsskole i Ny Tolstrup.
Deltagerne
Deltagere kom fra hele Norden. Fra Finmark i nord til Sydvestjylland i syd.
Forudsætningerne var til dels
ens.Alle var aktuelt med i børne- og ungdomsarbejde i klub
kreds, eller forbund. - Men erfaringer, o-teknisk viden og
især holdningerne var ikke
ens.
Her opstod et frugtbart og givende spændingsfelt, hvor der
virkelige kunne læres noget
nyt.

26 unge ledere og trænere i alderen fra 18-25 år fik gode dage ved EOC2004 - og inspiration
På
stævnepladsen
viste
20NUL4 flaget, med en lille udstilling og et centralt placeret
“klubtelt”. I skoven opnåede
20NUL4 pæne placeringer i
flere klasser på danske 5-dages, men største oplevelse var
samværet på tværs af sprog og
nationaliteter.

Udbyttet
Unge med O-løb i blodet har
altid noget at tale sammen om.
Når man samtidig får fyldt på
med fakta om og holdninger til
“Kost, alkohol og rygning”,
Idrætsskader, Samværspolitik,
“Den gode voksne” og skal arbejde sammen om øvelser, der

udvikler børn og unges o-tekniske færdigheder og sikre gode børnebaner, sker der noget
væsentligt.
Som noget nyt blev lejren afviklet 100 % elektronisk. Hele
oplægget, bulletinerne og meddelelser kunne før lejren hentes via lejrens hjemmeside. Al-

le indlæg, opgaver, CV’er på
deltagerne, billeder etc. fik deltagerne med hjem på en CDrom, og hjemmesiden lever videre…. www.schm.dk/20nul4

Roser fra landstræneren
Et enormt godt arrangeret EOC,
fastslår Jakob
Ødum
Af Lars Vendelbjerg
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- Det hele gled som smurt set
fra landholdets side: det var et
superflot
arrangement,
enormt godt arrangeret. topklasse.
Superlativerne blomstrer fra
landstræner Jakob Ødum til de
danske EOC-arrangører. Og
han fornemmede de samme
gode anmeldelser fra de udenlandske deltagere, bl.a. den tidligere verdensmester Bjørner
Valstad.
Roserne går også til banelæggerne, men som andre aktive
finder Jakob Ødum, at der lefles for meget for publikum
med konventionen, der forlanger start på stævnepladsen og
publikumsvenlige stræk.
- Det er en skam, at banelæggerne ikke kan få lov til at udnytte terrænet optimalt. Det
må være frustrerende, men er
nu engang arbejdsbetingelserne.
Godt forberedt
De danske EOC-forberedelser var optimale: hele 30 tekniske træninger var i optakten
rettet mod mesterskabet.
- Vi har brugt enorm energi og
det gav heldigvis bonus: vi opnåede den bedste mesterskabsdeltagelse
nogensinde
for et dansk landshold, konsta-

Den stiligt klædte landstræner og stævneleder Dan Haagerup flankerer Chris Terkelsen.
terer en glad landstræner.
De afsluttende stafet-medaljer
overskygger naturligvis alt med derud over glæder han sig
især over 5 Top-10 placeringer
leveret af fem forskellige løbere.
- Vi har aldrig været så brede i
toppen!
- Og var særdeles uheldige
med sekunderne: 3, 4 og 6 sekunder fra yderligere medaljer!
- Det var storartet, men det
var også VIGTIGT, at vi fik de

afsluttende medaljer. En 4.
plads ville have givet en bitter
eftersmag. Nu kan vi lettere se
præstationerne i det positive
lys.
Perspektiver
På længere sigt luner det ifølge
Jakob Ødum, at det ikke kun
var den gamle garde med Carsten Jørgensen og Chris Terkelsen, der slog til. Men at også
Mikkel Lund, Claus Bloch og
Rene Rokkjær blandede sig i
Top 10.

- Det er væsentligt i VM-2006
perspektiv, at flere at vores
navne kan blande sig.
Landstræneren hæfter sig i øvrigt ved, at tre løbere, der har
satset meget på den nye
sprint-disciplin, også er lykkedes.
- Med Mikkel Lund som nr. 5,
Claus Bloch som nr. 10 og
Christian Nielsen som nr. 15 alle tæt på medaljer. De har
turdet specialisere sig - og det
giver bonus.
Som EOC udviklede sig - med

mange lige-ved-og-næsten-opgør kunne stemningen godt
have vendt sig negativt. Men
det skete ikke.
- Det tror jeg skyldes, den meget gode stemning i landsholdstruppen. De trives virkelig godt sammen og det er absolut ingen selvfølge. Jeg har
forsøgt at inspirere, og løberne har løftet opgaven. I kraft af
den gode stemning formåede
vi at fastholde, at til sidst ville
heldet og sekunderne være på
vores side.

sådan skal det være - Skal Oløb ud af skoven og ind på folks
bevidsthed må vedtagelsen i
IOF fra 2000 om synlighed og
publikumsvenlighed
følges.
Her var EOC2004 til rent
guld. Eneste væsentlige fejl var
manglende markant skiltning i
byen og på landet. “Kommer
man til et stævne som
EOC2004 må man mærke og
føle det” - !! “Skilte og gode
oversigtskort skal vise os tilskuere og presse godt på vej,

men også skabe stemning Her bommende arrangørerne”, slutter vores journalister
fra Norge og Finland deres
kommentar fra et rigtigt godt
EOC2004 og danske 5-dages.
Tillykke EOC2004 med knap
guld, men over sølv. Et arrangement der forpligter i 2006 !

Tæt på guld til
arrangørerne
5 dages-stævnet
voksede med dagene og vejret.
Men skiltningen
var anonym.
Af Preben Schmidt, breddekonsulent
Det danske stafethold og danske landshold var ikke alene
om at være tæt på guld - også

helhedsindtrykket af arrangementet.. “ peger imod guld.”
Det er ikke eliteløberne jeg
har spurgt, men en flok pressefolk fra Norge og Finland,
samt almindelige bredde 5-dages løbere. Første dags svage
og fortvivlede start på 5. dages
kom i faste rammer og sikker
hånd, og blev afløst af fest ved
“Magasindammen” ved Sankt
Hans, hvor løberne med stort
mod satsede løbetøj og sko i
muddergrøften for at vinde el-

ler tabe sekunder på Sprinten.
- En folkeforlystelse af høj underholdningsværdi. Det kan
godt være at kræsne og feterede eliteløbere savnede lidt
svær orientering, men som tilskuer fik vi masser at se på.
Tætte opløb og gode stævnepladser med godt udsyn - især
på klassisk i Klinteskoven - gav
fuld valuta til de tilskuere, der
gad at møde frem. - Især stafetten og sprintfinalen var lavet
på publikums præmisser - og

Potentialet rakte til mere
Landstræneren
skuffet over
manglende podieplads til damerne
Af Bjarne Hoffmann, DOFs
dametræner
Arrangørklubber
bag
EOC2004
og det danske
landshold som helhed, kan se
tilbage på et velgennemført
europamesterskab. Vel rekognoserede kort og tæt på optimale baner var nogen af kendetegnene for arrangemenet.
At jeg undlader, at bruge betegnelsen perfekte baner skal
ikke ses som en kritik af banelæggerne - de gjorde et forbilledligt arbejde - men skal ses i
sammenhæng med bestræbelserne på at opfylde IOF´s krav
om, at efterleve Leibnitz-konvention. Jeg synes endnu engang at den udstiller sine åbenlyse svagheder og IOF må kunne finde på noget bedre. Efter
min vurdering er det ikke ubetinget spændende, at løberne
skal tvinges ind forbi stævnepladsen et antal gange i løbet af
relativt korte distancer. Det
spændende er, og bliver det,
der foregår ude i skoven. Kan I
forestille jer hvordan en livesending direkte til stævnepladsen med Simone Niggli-Luder,
ville have virket, såfremt, de billeder som TV2 optog, fra hendes 2 min. bom på mellemdistancen, kunne opleves direkte på stævnepladsen ?
I det efterfølgende skal jeg se
lidt nærmere på de danske dameløberes præstationer under
EOC2004. I lighed med ovenstående er præstationerne tilfredstillende, men fuldtræfferen fik vi ikke. Der kan anlægges flere synsvinkler/betragtninger, når sådan en evaluering
skal foretages, men det mest
relevante må være, dels at se
på udviklingen i forhold til det
seneste EOC og dels på resultaterne i forhold til målsætningen. EOC2002 er mere relevant at bruge som sammenligningsgrundlag end WOC2003,
da der er en kraftig deltagerbegrænsning på et WOC - kun
3 deltagere pr. nation pr. distance. Når eksempelvis de
svenske damer kan have op til
6 løbere i top 10 på EOC2004,
så ser man hurtigt effekten af

deltagerbegræsningen.
Kvalificeret
Til EOC2002 opnåede vi 3 finalepladser på 12 starter - alle
i sprint - og bedste placering
blev en 35. plads.Til EOC2004
opnåede vi 10 finalepladser på
11 starter og bedste resultater
var én 19., to 20. og én 27.
plads - opnået af 4 forskellige
løbere. Det taler sit tydelige
sprog. Det er klart, at på sigt
vinder man ikke medaljer ved
kun at løbe gode kvalifikationsløb, men det er et vigtigt
skridt, der er taget og det er
første gang nogensinde, at et
dansk hold har fået alle løbere
videre fra en kort/mellem kvalifikation. Den eneste løber,
der ikke levede op til kvalitetskriterierne på top 30 var
Yvonne Fjordside. Yvonne leverede egentlig nogen rimelige
solide præstationer, men som
Yvonne selv udtrykte det, så
var konkurrencen meget tæt
og selv små fejl resulterede i, at
man hurtigt rutschede ned af
resultatlisten. Én 27.plads lyder
måske heller ikke af så meget,
men det er værd at notere sig,
at den er opnået af førsteårssenioren Signe Søes i hendes
første finale, til hendes første
internationale seniormesterskab, så det er et meget fint resultat og generelt leverede Signe en meget pæn debut på seniorniveau.
Bemærkelsesværdigt var også
Dorte Dahl og Helene Hausners præstationer i henholdsvis lang og mellem kvalifikation, som de indledte med relativt store bom på post 1, men
de fik på fornem vis “nulstillet”
og især Helene havde på den
resterende del af banen så meget fart og flyd i orienteringen,
at kun en vis Simone var hurtigere. Optimalt set havde dette
givet en tryghed, der kunne
bruges konstruktivt i den resterende del af mesterskabet,
men det udeblev, uden jeg kan
give en entydig forklaring herpå. Helenes 20. plads på mellemdistancen var dog et flot
resultat og det er flere år siden, vi har set et tilsvarende
dameresultat på en mellemdistance. Der var bare 1.05
min til 9. pladsen, på en dag,
hvor et par bom kostede dyrt.
Dorte Dahl leverede også varen med én 20 plads på sprinten, bare 30 sek. fra top 6. Dorte lavede et par små svaj og de

EOC, har kostet adskillige placeringer.

Bjarne Hoffmann - ville gerne have podiepladser, men ser mange lyspunkter
tabte sekunder blev dyre i en
meget tæt sprint.
Målsætning ikke opfyldt
I forhold til målsætningen om
én løber i top 6, både individuelt og stafet, må jeg konstatere
at min målsætning ikke holdt.
Dette kan skyldes flere faktorer, bl.a. at målsætningen var
urealistisk høj, men efter en
nøjere gennemgang af resultater og stræktider, mener jeg ikke, at dette er tilfældet. Jeg havde en forventning om, at vi
kunne gøre det på enten sprinten eller den klassiske distance
og evalueringen har kun bekræftiget mig i, at potentialet
var dertil. Særligt Anne Konrings sprint kvalifikation tegnede lovende, men til aftenes finale var der simpelthen ikke
mere energi. Det var en ny situation med både kvalifikation
og finale samme dag, og vi må
nøgternt konstare, at vi ikke
lykkedes godt nok med at skabe de optimale forhold for Anne mellem de to afdelinger.
Det var sværere end forventet
at “geare ned” efter kvalifikationen og bruge dagen på alt
andet end at tænke på den

kommende finale og det var
derfor en mental træt Anne,
der stillede til start til aftenens
sprintfinale.
Tættere på
Overordnet set, så hæfter jeg
mig ved, at holdet er langt mere kompetitivt med de allerbedste løbere end tidligere.
Der er i løbet af forberedelsesfasen og under selve mesterskabet masser af positive
elementer, der peger i den retning og det skal vi bruge i den
fremadrettede proces, men
særligt to ting gjorde, at det ikke udmøntede sig helt som
ønsket til EOC2004:
- Alle bommer - også de bedste, men kendetegnende er
det, at bommene erkendes relativt hurtigt og tidstabet forbliver absolut minimalt. Her er
vi ikke lykkedes.
- Vi er heller ikke lykkedes med
i tilstrækkelig grad at gennemføre en hel bane, som en helstøbt præstation. Der har været udfald undervejs, primært
koncentrationsmæssigt - der i
lighed med ovenstående, så
har resulteret i relativt store
tidstab. Tidstab der, i så tæt et

For mange bom
Så lidt firkantet sagt, så er der
blevet bommet både for meget og for stort og årsagerne
hertil skyldes en kombination
af både tekniske og mentale
aspekter. Dette er, efter min
opfattelse, den direkte årsag
til, at målsætningen ikke er blevet nået. I det videre forløb
skal vi dog tage de positive elementer med. Det er for mig et
stort, stort skridt, der er taget
i en direkte sammmenligning
med de allerbedste. Potentialet rækker længere end det
tidligere har gjort - tilbage bliver “bare” at kunne levere den
helstøbte præstation, når det
gælder og det skal vi blive bedre til.Vi kan måske - uden dermed at foretage yderligere
sammenligning - finde lidt
trøst i, at legenden Jørgen
Mårtensson også i mange år
kæmpede med at levere varen
på de store mesterskaber.
Koncentrationsudfald under
konkurrencer resulterede i
store tidstab og på trods af et
helt enormt potentiale gik der
mange år før han fik sin fuldtræffer. Jeg håber ikke at vi skal
vente så længe som Jögge. Planen er stadig, at vi når skamlen
i år 2006.
Positiv udvikling
Jeg må konkludere, at jeg som
helhed er godt tilfreds med
EOC2004. Holdet udvikler sig
stadig positivt, men det er meget svært at bestemme tempoet på udviklingen. Det må
komme i den hastighed og
rækkefølge som omstændighederne tillader. Det vigtigste er,
at udviklingen til stadighed er
tilstede. Jeg sidder dog også tilbage med et lidt ambivalent følelse, for jeg er som sagt ikke
det mindste i tvivl om, at potentialet rakte til langt mere
end det vi fik vist. Og jeg tror og havde håbet - at hele holdet
efterfølgende ville have kunnet
opnå en enorm positiv effekt
af en podieplads (top6). Det
ville have betydet et kæmpe
mentalt løft, som vi nu må prøve at få frem gennem vores
træning, men som - optimalt
set - havde været ønskelig at
opnå gennem en vigtig konkurrence.
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Rimeligt godt tilfredse
Godt samarbejde
mellem de fem arrangørklubber bag
EOC
Af Lars Rask Vendelbjerg
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Lidt mere brød i madpakken
og enkelte ændringer i busplanen.
Det var niveauet for ønsker på
EOCs teamledermøder. Derfor kan EOC-stævnleder Dan
Haagerup konkludere:
Elitedelen gik rigtig godt!
Og det er absolut det vigtigste,
når man er vært for et åbent
europæisk mesterskab.
Generelt konkluderer han også, at arrangørerne som helhed er rimeligt godt tilfredse.
Efter en kaotisk start på før-

stedagen i Sjællandsk 5 dages
kom også dette løb på skinner.
Starten koksede, så løberne ikke kom rettidigt i skoven. Derfor valgte løbsledelsen i første
omgang at annulere etapen.
Beslutningen blev senere ændret, så strækket fra start til
post 1 blev annuleret - en klar
bedre sportslig model for et
flerdages stævne. Men også en
beslutning, der gav beregningen meget manuelt ekstraarbejde.
Positive
De fleste af 5-dages-løberne
tog det med godt humør og
glædede sig over gode baner.
- Generelt har vi fået mange
positive kommentarer til banerne - gode og varierede også sprinten, som mange synes var sjovt.

Dan Haagerup
Endnu mere vigtigt var roserne til mesterskabsbanerne.
- Dejligt med gode baner og
samtlige vindertider meget tæt
på idealet, siger Dan Haagerup.
Stævnelederens største oplevelse var naturligt nok, da det
ENDELIG lykkedes med de afsluttende medaljer i stafetten.
- Men jeg glædede mig også
rigtigt meget over rimeligt gode ceremonier, bl.a. åbningen
og en god afslutningsbanken
med 400 deltagere.

Trods det lave deltagertal i 5
dages kunne stævnelederen
glæde sig over fin opbakning
fra publikum til mesterskabsløbene.
- Jeg synes faktisk, her var
overraskende mange.
Den største skuffelse var den
manglende opbakning fra danske løbere til 5 dages.
- Vi må sandelig håbe at opbakningen bliver noget bedre til
VM!
Samarbejde
De fem klubber Farum, Herlufsholm, Ballerup, Roskilde og
Tisvilde stod med ansvaret.
- Det var sjovt at opleve, hvor
forskelligt klubberne fungerer,
men også hvor godt, vi supplerede hinanden. Det blev en
kæmpefordel at vi hver især er
gode til forskellige ting.

Arrangementet var delt, så
klubberne hver især havde ansvar for en “søgle”. Og det fungerede godt.
Økonomien hænger også sammen.
- Vi var undervejs bange for
underskud, men er nu sikre på,
at der bliver lidt til hver af
klubberne, fastslår Dan Haagerup.
Han indrømmer at det undervejs i planlægningsfasen kunne
være lidt svært at finde gejst
og engagement i medlemsskaren. Men da det først gjaldt var
mange parate.
- Det var let nok at skaffe folk.
Vi mærkede en fantasisk opbakning. Det var meget positivt.
Nu har mange til gengæld brug
for en lille pause.
- Det var en hård uge!

EOC for Smart and Tough
One of the slogans describing
orienteering says:
“Orienteering –
sport for smart
and tough people.” And I can’t
think of a slogan
that would better
describe the EOC
in Denmark.
Championships
where only the
smart, and above
all tough, could
win.

letes had covered their jerseys
with. Having none I bowed my
head and returned back to my
car after the 3rd control, and
exchanged the joy of orienteering for a visit to the city centre of Roskilde.Yes, I gave up.

By Jan Skricka, editor of OSport
I my home country, the Czech
Republic, we have also tough
terrains where running hurts,
but usually they are just small
parts of the forest, and orienteering courses can easily
avoid them or just pass
through quickly. Still, if such
terrain occurs in Czech orienteering races, most probably
you would see majority of runners coming from out of the
forest swearing, cursing the
course-setter. (I would really
like to see an ordinary Czech

Jan Skricka, redaktør af det internationale o-magasin O-Sport ved tastaturet. Foto:Torben Utzon.
orienteer running in Denmark
in mid July. I think the repertoire of the swear words in
Czech language is not large
enough to enable such an orienteer fully express him/herself.)
And being one of the ordinary
Czech orienteers even I was
really “impressed” by Danish
forests.Well, I knew them from
before - I took part in several

Spring Cup events - but Danish forest in early spring is
quite different from that of a
midsummer, when all the vegetation has grown up, especially
the ever-present nettles.
When I first entered the terrain where the Middle Distance Qualification was held I said
to myself: Oh, oh, oh! Suddenly I could easily understand the
plaster protections all the ath-

Very nice
The next day I shared my impressions with the EOC press
manager Jespher Lundegaard.
“No, the forests we have here in
EOC are very nice. We have forests that are much worse. In some of them you can’t even run,”
Jespher replied and for a while
I really wondered whether he
was having me on or not. But
the serious expression on his
face told me he was not joking.
I kept thinking about it even
for the following days, through
the Long and Middle Distance
Finals, and also when “testrunning” the Relay.All the time
I kept on asking myself the same question: Don’t they have nicer terrains?
And then, when I was exchanging my dress after the Relay,
my last orienteering training
during our stay in Denmark, I
began to understand it – from
the point of view of orienteering: there are no nice or ugly
forests. As an orienteer, you
have to know how to orienteer in all kinds of terrains. You
can’t expect you’ll be all the time orienteering in “Disney-

land” forests, where antelopes
sing and where bears dance
amid blossoming flowers. Yes,
in this respect, the forests I encountered in Denmark were
not worse from any other terrains, which would the majority of orienteers describe as
beautiful.As Brigitte Wolf once
pointed out to me: “Nature is
our playground. And we have to
accept it as it is.”
Strive and try
And one more thing I realised
in Denmark: contrary to ordinary weekend orienteers I
meet in my home country, I’ve
never ever in my carrier as the
O-sport editor heard the
world’s best runners complain
about terrain. Not even at the
EOC in Denmark. Rather than
pondering the quality of terrains, the first comments I
could hear from the runners in
the finish areas were concerning their performances, and
revolved around what they
could have done better regarding the given conditions.
And this is the best lesson I’ve
learned as an orienteering
journalist, the lesson that can
be very well applied also outside our playground: Strive and
try to improve what you can improve, and don’t waste your time
and energy thinking about things
you can’t do anything about.

Hold bag god speakning
Bag om speakningen ved EOC 2004
Af Helge Lang Pedersen
Bag speakningen ved EOC ligger en stærk holdindsats.Vores
ambition var at levere underholdende speakning, der kunne give nogle af verdens bedst
trænede idrætsudøvere den
anerkendelse de fortjener. Jo
større præstation, des mere
entusiastisk skulle speakningen
gerne være.
Betingelsen for en vellykket
speakning er at have de rigtige
informationer til rådighed, når
man skal bruge dem. Det kan
kun lade sig gøre med et velfungerende
EDB-system.
EOCs EDB-gruppe sørgede
for at vi havde direkte forbindelse til løbsprogrammet og
Mogens Jørgensen, Johan Aagaard og Esben Andersen leverede et kæmpe arbejde med at
udsætte Sport Idents radioudstyr, trække kabler og sørge
for at teknikken fungerede til
UG. Johan og Erling Thisted
sørgede derudover for at be-

tjene PC-erne for os, så Clive
og jeg hele tiden blev gjort opmærksom på hvad der var vigtigt. En afgørende forudsætning for at teknikken fungerede var, at vi havde øvet os hele
foråret. Jeg fik lov at kigge
speakerne over skulderen ved
Spring Cup og se hvordan det
hele virkede og fik så selv mulighed for at øve ved både SMweekenden og EOC-testløbene. Ved sidstnævnte var Clive
også med så vi kunne øve vores samarbejde.
Overskueligt
EOCs EDB-gruppe havde også
lavet en database, som de enkelte hold kunne indtaste deres løberes bedste resultater i.
Derfra fik vi informationer, så
vi kunne have et overskueligt
datablad for hver enkelt løber,
hvor vi lynhurtigt kunne finde
løberens relevante resultater.
Det var en stor hjælp da vi
skulle præsentere løberne i
sprint- og mellemdistancefinalerne og i det hele taget når vi
skulle omtale løberne. Ved de
løb var speakningen særligt
hektisk fordi vi både speakede

at vi begge har prøvet at speake en del gange før og ikke er
bange for at komme til at sige
noget forkert en gang imellem.
Hvis man vil have et højt energiniveau, må man acceptere, at
alt ikke bliver perfekt.

Der ligger god planlægning og stor holdindsats bag den gode og effektive speakning.
på start, spillede musik og skulle speake på publikumsposter
og målgang. Der fungerede Johan Fegar som producer idet
han stod mellem os og bestemte hvem der skulle sige
noget, om der skulle spilles
musik, etc.Ved alle løb havde vi
også stor glæde af at Lars Rasmussen opstillede og indkørte
speakerudstyret og sørgede
for at lyden var bedst mulig
under hele stævnet.
God varsling
Ved de fleste af løbene var det

lykkedes os at få placeret radioposter lige før publikumsposter og sidsteposter, så vi i
speakningen kunne fortælle
hvad der ville ske på de pågældende poster før det faktisk
skete. Derudover havde vi i de
fleste løb gode oversigtsforhold, så vi på fornuftig afstand
kunne se hvilke løbere, der var
på vej.
Endelig var det ikke nogen
ulempe, at Clive og jeg delte
arbejdet rimeligt klart mellem
os, så jeg primært havde herrer og Clive primært damer og

Overskud
Men først og sidst var det en
holdindsats. Fordi alle andre
involverede løste deres opgaver perfekt, havde Clive og jeg
overskud til at speake. Havde
teknikken ikke fungeret, ville
vores energi være gået til at
finde informationer og eventuelt rette fejl og speakningen
var uvægerligt blevet dårligere.

Roserne er fortjent
EOC-rapport fra
en af kontrollanterne
Af Karl Johan Clemmensen,
IOF Event Adviser ved EOC
For ca. 2½ år siden fik jeg en
henvendelse fra DOF, om jeg
vil påtage mig jobbet som National IOF Event Adviser i forbindelse med EOC 2004. Som
hovedansvarlig Senior Event
Adviser var udpeget Unni
Strand Carlsen, Norge. Jeg påtog mig opgaven og opgaven
gav mig en utrolig stor oplevelse.
Efter arrangementet kan jeg se
tilbage til et utroligt godt afholdt arrangement, som er
blevet rost meget af alle de
deltagende nationer. Hvis man
ser på IOF.s hjemmeside så var
mange af løbene og især stafetten en oplevelse, som er
bemærket med store store
roser til arrangørerne.
Det var lige det DOF havde
brug for – inden afholdelse af
WOC i 2006.

Hvad er så en IOF Event Advisers
opgave i meget kort udgave
At påse, at IOF’s Competitions rules bliver overholdt.
At påse, at Organiser Guidelines
2004 bliver fulgt.
At påse, at Leibnitz Conv. ordlyd
bliver fulgt.
Hvordan gik det så: Unni
Strand Carlsen og undertegnede var med til en del møder
i opstartsfasen, hvor vi fulgte
forberedelsen på meget tæt
hold.
En af hjørnestenene i sådant et
arrangment er gode skove –
gode baner m.v. samtidig med
at Lebnitz Conv. ordlyd skal
følges. Dette er meget svært,
idet publikums- og pressevenlige baner går ud over kvaliteten i banelægningen. Alle banelæggere ser helst Leibnitz
Conv. ordlyd smidt langt bort,
men IOF har nu engang vedtaget den, så skal den også bruges ved store int. løb.
Ligeledes var der kommet en
ny kortnorm for sprintkort,
som gav store problemer for
banelægger/kontrol, men ved
fælles hjælp blev nogle gode

kort udfærdiget.
Det sidste ½ år kunne vi se, at
det ville være for meget for en
nat. IOF adviser, idet jeg skulle
pendle temmelig tit (og dyrt)
til hovedstadsområdet for at
følge med i forberedelsen på
bedste vis. Heldigvis fik vi Finn
Blom, Lyngby med i teamet, da
han netop var nyudnævnt.
Adviser rollen er stor. Alle
kontrollerne i skoven skal
checkes og gode input til banelæggerne /kontrollerne/korttegnerne skal ydes.
Smidigt samarbejde
Ved EOC var der et glimrende
og smidigt samarbejde med
parterne – dog var der lidt besværligheder med at overholde tidsfristerne.
Hvis noget svigter et eller andet sted, så skal der gives en
myndig “skideballe”. Herefter
er alt glemt, og der skal samarbejdes på bedste vis igen.
Orienteringsløbsarrangmenter er “Tordenskjolds soldater, hvor mange personer tit
arbejder solo og helst ikke vil
have andre til at rette på deres
beslutninger. Som Adviser skal
man være klar til at “sætte en

fod i døråbningen” og sige på
en smidig måde, at sådan skal
det være.
Op til selve stævnet skal alle
kort med baner og int. postdefinitioner gennemgåes, så
der ikke findes fejl.
I forbindelse med selve stævnet skal der foretages lodtrækning til kvalifikationsløbene.
Dette er en meget besværlig
affære. Der findes intet EDB
system udfærdiget til dette.
Først skal alle løberne placeres i seedningsgrupper. Dernæst skal de placeres i 3 forskellige grupper, hvor de 17
første i hver gruppe går til Afinalen. Hele denne startliste
med starttider skal laves i regnearksystem, hvorefter det hele skal indtastes i EKT system
– i dette tilfælde Sport-Ident.
Mon Sport Ident og Emit opbygger et lodtrækningssystem
til de kommende stævner?
Fremgangsmåden bevirker, at
der kan opstå fejlmuligheder,
som kan have afgørende betydning på sådant et arrangement.

Publikumsoplevelse
Alle finalerne var gjort meget
publikums- og pressevenlige.
Publikum fik en stor oplevelse,
men de danske TV-kanaler
glimrede næsten ved deres fravær – kun DR sendte nogle
udklip fra Middle dist. finalen
fra Grønholt Hegn. Svensk TV
viste mere fra EOC end dansk
TV. Dansk TV gik virkelig glip
af en perle i form af Sprintfinalen ved Amfiteatret i Roskilde
- det er synd at de ikke var
der.
Mon ikke tilstedeværende Team Danmark ledere har fortalt
Dansk TV dette.
Som IOF Event Adviser er det
meget vigtigt, at der bliver
kontrolleret ned i mindste detalje, så alle små fejl bliver fundet. Det vil være ærgeligt, at en
lille fejl skal sætte en skamplet
i forbindelse med sådant et arrangement.
I forbindelse med EOC var det
småting, der blev fundet, så alle
var tilfredse og trætte efter
det sidste løb – stafetten.
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EOC 2004 - Løber for løber
Danske EOC-præstationer vurderet
Af Thomas Jensen,
orientering.dk
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Signe Søes havde en rigtig
flot debut i hendes første internationale mesterskab som
senior. Hun deltog på mellemdistance og stafet. På mellemdistancen fik hun en fornem
placering som nr. 27. I stafetten
løb hun med et rigtig flot løb
Danmark fra en 18. til en 12.
plads. Den fornemme præstation forstærkes af, at hun løb
alene det meste af vejen.
Anne Konring-Olesen havde en dårlig start på EM. På
mellemdistancen bommede
hun meget, og sluttede på en
for hende meget beskeden 41.
plads. På sprinten blev hun nr.
36, hvilket også var klart under
forventningerne. Til gengæld
løb hun rigtig flot på de 2 sidste konkurrencer klassisk og
stafet. På klassisk fik hun med
en 19. plads sin hidtil bedste
placering på en klassisk konkurrence til et internationalt
mesterskab. Stræktiderne fra
klassisk afslører imidlertid, at
hun har potentiale til meget
mere. Hun havde kurs mod en
sikker top 15 placering, da hun
røg ud i et kostbart bom sidst
på banen. På stafetten løb hun
det dans
ke hold fra en 12. til en 9. plads,
ved blandt andet at gå forbi
den litauske sølvmedalje vinder fra mellemdistancen Alsauskaite.
Helene Hausner lagde ud på
mellemdistance kvalifikationen
med at bomme 4½ minut.
Derfra viste hun dog sin klasse
og løb med dagens næsthurtigste tid fra 1’eren og hjem –
kun overgået af Simone NiggliLuder – en sikker kvalifikationsplads i hus. På mellemdistancefinalen sikrede hun sig
en flot 20. plads blot 1 minut
fra en top 10 placering. På
klassisk distance løb hun imidlertid ikke så godt. Et par bom
i starten blev dyre, og hun endte på en 37. plads. På stafetten
viste hun til gengæld fantastisk
fighter vilje, da hun trods sygdom kæmpede sig igennem 1.
tur med et tidstab på blot 2,43
til teten.

Yvonne Fjordside havde
svært ved at blande sig toppen.
Hun var eneste danske kvinde
der ikke levede op til landstrænerens kvalitetskrav, der går
ud på, at man skal kunne løbe
sig i top 30 for at blive udtaget
til World cup og internationale
mesterskaber. Men hun løb et
par stabile løb og kvalificerede
sig til a-finalen på både mellemdistance og sprint. På mellemdistancen blev hun nr. 46.
På sprinten gik det lidt bedre
og hun endte som nr. 42 og var
blot 5 sekunder fra at score
worldcup point.

deltog i. På mellemdistance løb
han det, han selv beskrev som
det perfekte orienteringsløb.
Det rakte til en 5. plads blot 4
sekunder fra bronzen. På stafetten løb han en teknisk perfekt 1. tur. Han var imidlertid
meget træt de sidste 15 minutter, og måtte virkelig slide for
at holde teten hjem. Det lykkedes dog, og han kom ind
sidst i tetklyngen.

Dorte Dahl har specialiseret
sig på sprintdistancen – og her
leverede hun varen med en
flot 20. plads. Hun deltog også
på klassisk, hvor hun med en
flot fighterindsats lige løb sig i
finalen. Resultatet på finalen
taler vi ikke om.
Dametræner Bjarne Hofmann var rigtig godt tilfreds
med sine piger. Han fremhævede især 3 ting. For det første
lykkedes det alle danske damer at løbe sig i mindst a-finalerne – eneste smutter var
Yvonne Fjordside på den klassiske distance. Til EM i 2002
blev det kun til 2 a-finaler i alt
– og bedste placering her var
en placering som nr. 40. For
det andet fremhævede han, at
vi havde 3 forskellige piger i
top 20 – og debutanten Signe
Søes i top 30. Endelig var han
meget imponeret over den
professionelle måde pigerne
havde taklet problemerne omkring Helene Hausners sygdom på stafetten på. Såvel Helenes fighterinstinkt som de to
andre pigers evne til at levere
flotte præstationer på en vanskelig baggrund fik roser med
på vejen.
Nicolai Nielsen der imponerede på de danske tester, havde det svært til EM. Han fik en
dårlig start på klassisk, hvor
han startede først – og desuden bommede 1’eren alvorligt.
Han fik dog oprejsning på
sprinten, hvor han kvalificerede sig til a-finalen med en rigtig
flot 7. plads. På finalen gik det
dog mindre godt, og han endte
som nr. 42. Han fik dog vist, at
han har potentialet til at løbe
sig i top 30.
Mikkel Lund havde intet
mindre end en fantastisk uge.

Før dette EM var hans bedste
placering på en world cup eller
et internationalt mesterskab
en 19. plads. Til EM lagde han
ud med en 15. plads på mellemdistancen, fulgte op med en
imponerende 5. plads på sprinten og sluttede de individuelle
konkurrencer af med en 19.
plads på klassisk. Dette betyder, at han netop nu ligger på
en meget imponerende 3.
plads i den samlede world cup
stilling.
Christian Nielsen havde også et imponerende EM – der
viste han hører hjemme på det
danske a-landshold. Han deltog kun på mellemdistance og
sprinten, og på begge distancer
klarede han det rigtig flot. På
mellemdistancen blev det til
en acceptabel 35. plads, mens
han på sprinten hev en imponerende 15. plads hjem.
Claus Bloch imponerede
med fantastisk fysisk form på
testerne og i ugerne op til EM.
Til selve konkurrencerne var
gassen desværre gået lidt af
ballonen. På sprinten viste han
dog stor international klasse,
og hev på et teknisk rigtig flot
løb en meget imponerende 10.
plads hjem. På stafetten holdt
formen dog ikke, så han mistede 3.48 til teten – noget der

ikke var sket for bare 2 uger siden.
Troels Nielsen fik kun lov til
at løbe klassisk. Her udviste
han sin vanlige stabilitet og løb
en tilfredsstillende 25. plads
hjem.
René Rokkjær havde en dårlig
start på EM. Han sprang over
en post på mellemdistancen og
blev således disket. Selv uden
denne fejl havde løbet ikke været tilfredsstillende. På sprinten blev han nr. 32, hvilket også er under Renés vanlige
standard. Men på klassisk og
stafet – som er de konkurrencer René primært satser på –
gik det rigtig godt. På klassisk
løb han en flot 9. plads hjem, og
på stafetten lukkede han på
fornem vis det lille hul Chris
havde op til teten. Han løb således Danmark fra en 17. til en
5. plads, og gav Carsten Jørgensen et noget nær perfekt udgangspunkt før sidste turen.
Chris Terkelsen viste endnu
engang sin fantastiske evne til
at præstere når det gælder. I
ugen op til EM kunne han ikke
træne på grund af en hofteskade, og på selve konkurrencerne kunne han mærke skaden
hele vejen. Alligevel leverede
han to verdensklasse præstationer, i de 2 konkurrencer han

Carsten Jørgensen viste at
han er ikke er langt fra “den
gamle Carstens” storform. På
mellemdistancen løb han utrolig stærkt, og blev trods et teknisk ikke helt perfekt løb nr. 4
– 3 sekunder fra bronzen. Han
lå rent faktisk nr. 3 på 3. sidste
post, men en retningsfejl til
næstsidsten kostede metallet.
På sprinten havde han en rigtig
off dag. Klassisk var heller ikke
perfekt. Det blev dog til en fornuftig 12. plads. På den afsluttende stafet havde han til gengæld en rigtig god dag. Han
blev sendt ud som 5’er på sidste turen – men løb efter et
rigtig flot løb Danmark helt op
i teten. Med en meget flot afslutning sikrede han Danmark
sølvmedaljen på stafetten.
Allan Mogensen skuffede
lidt til dette EM. På klassisk distance missede han kvalifikationen og på mellemdistancen
blev det “blot” til en 27. plads.
En placering der ligger inden
for kvalitetskravet, men som
er under Allans vanlige standard. På stafetten løb han til
gengæld et flot løb. Han blev
sendt ud et godt stykke efter
teten, men holdt næsten fart
med de forreste.
Landstræner Jakob Ødum var
efter den afsluttende stafet en
glad mand. Holdet havde ganske vist ikke indfriet hans målsætning om 2 medaljer, men de
havde vist, at det var en realistisk målsætning. Samtidig blev
der leveret verdensklassepræstationer over en bred front.
Der var således 5 forskellige
danske herrer i top 10. Det er
første gang nogensinde.

EOC for alle os andre
En H21 AK-løbers
oplevelser i Dansk
5 dages 2004
Af Lars Klode, Herning OK
Danmark var som det sikkert
er alle bekendt vært for EM i
orienteringsløb. I forbindelse
med dette benyttede arrangør
klubberne muligheden for at
give alle os som ikke nødvendigvis træner hver dag mulighed for at opleve lidt EM stemning ved at arrangere Dansk 5
dages sammen med EOC. Det
vil altså sige at når dagens
EOC afdeling var overstået
blev skoven gjort klar til os andre. Det betød at flere af banerne havde fælles stræk med
EOC banerne, hvilket virkelig
viste hvor stærkt det kan gå.
Havde egentlig valgt løbet fra,
men da muligheden for at deltage som holdleder for den
danske delegation til 20NUL4
og dermed også Dansk 5 dages
valgte jeg alligevel at deltage.
Desværre for arrangørerne
var der en del andre der havde
valgt løbet fra, da deltager antallet ikke helt nåede de højder man havde håbet på.
1. etape Bidstrup skovene.
Skulle starte rimelig sent, hvilket jo gerne betyder mange
spor i skoven, så det passede
mig fint. Det blev efterhånden
min starttid, kom ind i første
startbox – fik min brik udleveret. Kunne så ikke helt forstå at
vi skulle blive 3 min. i samme
bås, men hvad sådan var det jo
nok når nu startpersonalet
sagde at sådan skulle det være.
Undrede mig da godt nok også
over at der ikke blev kontrolleret at man var i den rigtige
bås – altså startede til den rigtige tid. Endelig blev det så min
tur til at komme i skoven. Bib
bib bib bib biiiiiib og så afsted –

langt til start posten så der var
virkelig mulighed for at læse
lidt på banen – og det var der
da også brug for, for vi startede med 2 mellem lange stræk
for så at have et monster langt
stræk til post 3 – hvilket betød at vi her havde løbet ca.
halvdelen af banen. Kom banen
uden særlige bom, hvilket nok
mest skyldes at formen ikke er
til at løbe stærkere end jeg
sagtens kan følge med på kortet !! – Lige som til EOC kval.
løbet var opløbet langt og med
en fæl stigning til sidste hvor
de sidste kræfter virkelig blev
klemt ud.
Det viste sig at der virkelig
havde været noget galt ved
starten, da utrolig mange havde startet forsent – hvilket
også var tilfældet for mig –
stopuret var 2 min bedre en
lappen med stræktider.
Da man ikke kunne sige hvornår det var gået galt ved starten blev alle banerne annuleret. Denne beslutning blev dog
senere omgjort og man lod
derefter bare tiden starte ved
post 1. Hurra for elektronisk
tidtagning.
2. etape Bidstrup skovene.
Igen sen start, men denne gang
havde man virkelig lært nogen
af problemerne fra 1. etape.
Start proceduren var helt OK,
der blev ovenikøbet råbt starttid op på såvel dansk, engelsk
og tysk. Flere poster end på
gårdagens bane selv banen var
1 km kortere, lige noget for
mig. Igen næsten ingen bom –
kom til næst sidste posten –
herfra var banen ens med
EOC banerne, så vi havde luret
på om man skulle ind gennem
skoven eller løbe rundt gennem mosen. De EM løbere der
tog den gennem mosen var
hurtigst – så vejvalget var
nærmest givet på forhånd –
specielt da der nærmest var

Lars Klode: Det var en oplevelse..
trådt en ny sti gennem mosen.
3. etape Grønholt Hegn
Hvad kan man sige – igen sen
start – men når 7 klasser skal
løbe samme bane er der jo nogen der skal starte sidst. Ellers
en utrolig god bane med mange retningsskift og blanding
mellem korte og mellem lange
stræk. Desværre gik lidt af orienteringen væk da jeg grundet
den sene start stort set bare
skulle vælge det rigtige spor
væk fra posten. Rart med spor
gennem de mange brændenælder – desværre var de blevet
så bløde at man ikke rigtig kunne løbe i dem.
4. etape Roskilde Sankt
Hans Hospital
Sprint – ikke lige mig da ha-

stigheden i benene er langt vigtigere en den mellem ørene.
Men hvad det skulle jo prøves
og det gik da også meget godt,
selv om jeg tog “kyllinge” vejvalget til sidste posten. Banen
var anlagt så man blev opfordret til at passere en å som
selvfølgelig var så bred at man
skulle i. Som nævnt smuttede
jeg og en del andre uden om til
stor skuffelse for de mange
der havde stillet op til det store “vandfald”. Efter målgang
var det så min tur til at se lidt
vandgang. Og jeg må sandelig
sige at flere fortjente et rent
10 tal i stilkarakter og andre et
klart 13 tal i underholdningsværdi.
5. etape Klinteskoven Møn
Endelig kom sommeren – ef-

ter 4 etaper med gråvejr og
regn kom solen til Møn. Igen
havde arrangørene fundet en
kanon stævneplads til arrangementet. Som de andre dage
kom vi tidlig så vi kunne se
EOC finalen. Da min klasse så
lige til en forandring igen skulle starte sent – første start
17.15 – betød det masser af
ventetid.
Men hvad er bedre end at udnytte ventiden til at skaffe sig
en god dansk solskolning. Som
sagt så gjort – mine lår havde
fået ca. samme røde farve som
hovedparten af de danske flag
der var på stævnepladsen.
Nå men på med løbetøjet og af
sted til start. Her fik man en label på hånden med ens starttid
på hvilket faktisk var en kanon
ide. Det var nemt for start
personalet at klemme de løbere der kom forsendt ind i rækken, samtidigt med at det var
let at tjekke at man kom af
sted til den rigtige tid. Havde
der ikke været kuperet på de
første etaper så var der virkelig brune streger til benene på
dette kort. Fik god start på banen og havde hentet de 2 løbere der starte før mig inden
post 2.
Desværre tabte jeg min brik på
vej til post tre og desværre er
en Sport Ident brik ikke det
letteste at finde i 5 cm løse
blade på skovbunden. Havde
ikke meget held og besluttede
egentlig at gå i mål, fandt dog
brikken og forsatte på banen,
men havde mistet motivationen efter 6 min. søg og find.
Om det var grunden til at flere
små bom indfandt sig eller det
bare var trætheden vides ikke.
Godt brugt og med mængder
at brombærtorne i mine i forvejen knaldrøde lår lykkedes
det at komme i mål med alle
posterne i brikken. Og en uge
med masser af O-løb var slut.
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Barsk omgang
selv for de
barske
DMkort/mellem:Alt
var timet og tilrettelagt, også valg
af årets flotteste
sommerweekend.
Men de lange
sluttider kom bag
på arrangørerne.
Af Søren Kjær
Sommersolen bagte ned over
de nordvestjyske klitplantager
og hedestrækninger på Svinkløv, som var rammen om årets
danske mesterskab på mellemog kortdistancen. Mens Vesterhavet glitrede lokkende i baggrunden, knasede lav og mos
støvende under fødderne i
skoven, og på stævnepladsen
blev der flere gange advaret
mod brandfaren i takt med at
deltagerne kylede næsten lige
så meget væske i sig før start
som efter målgang.
Måske var varmen også en del
af forklaringen på at stort set
ingen, heller ikke blandt eliten,
kunne notere sig fejlfrie gennemløb af deres baner, men

banelæggerne havde også gjort
deres for at ingen kom sovende til noget som helst.
- Vi har sigtet efter at der skal
orienteres hele tiden – ingen
døde delstræk, fortalte banelæggeren Poul Bobach.
Det må siges at være lykkedes
til fulde. Langt de fleste nærmest spadserede sig gennem
banerne i det i forvejen vanskelige terræn, og vindernes
sluttider kom til at ligge et væsentligt stykke over det reglementet foreskriver.
- Noget af det sværeste har
været at anslå vindertiderne,
sagde stævneleder Søren Flytkjær.
- Vi havde i forvejen slået 1520% af distancerne i forhold til
sidste års DM, og vi har også
erfaring fra tidligere store løb i
dette terræn, så vi regnede
faktisk med at tiderne ville holde. I øvrigt kunne banerne ikke
laves kortere af hensyn til
vildtlommerne. Det er sikkert
de mange poster der har sænket løbernes fart, men der er
jo mange poster på banen når
det er kortdistance.
På glatis i sommervarmen
Ingen blandt eliten kunne føle
sig sikre på noget som helst

før sidste alvorlige konkurrent
var kommet i mål. Rene Rokkjær var overbevist om at han
ville blive slået af adskillige da
han var kommet ind i en foreløbig bedstetid. Dertil var der
for lidt flyd i hans løb og for
mange fejl, mente han. Helt så
slemt kom det nu ikke til at gå,
for kun to løbere gjorde det
bedre end ham, og det kun
med få sekunder. Han var glad
for at kunne bytte sidste års
sølvmedalje med en af bronze,
mens guldet gik til en lykkelig
Christian Nielsen, A-landsholdets rookie, som var sølle 3
sekunder foran Troels Nielsen
på andenpladsen. Bemærkelsesværdig var også Nikolaj Nielsens fjerdeplads i en tid der
kun var 8 sekunder dårligere
end vinderens.
Derimod smed Carsten Jørgensen og sidste års vinder
Morten Fenger-Grøn det hele
i skoven og måtte nøjes med
noget skuffende placeringer
som henholdsvis nr. 13 og 7.

Yvonne Fjordside - sikker sejr. Foto TUT

Vestjysk jungleopgør
Også hos damerne var vinderne glade for at have klaret frisag til trods for utypiske fejl.
Men her var det forhåndsfavoritterne der trak det længste

21-vinderne

sag til trods for utypiske fejl.
Men her var det forhåndsfavoritterne der trak det længste
strå. Yvonne Fjordside vandt
som ventet til trods for bom
på 4-5 poster midt på den
krævende bane.
- For mig var det vigtigt at bevare koncentrationen og fortsætte med at kæmpe, sagde
hun.
- Men at løbe helt fejlfrit i så
svær en skov skal man ikke
regne med.”
Helene Hausner var glad for at
kunne løbe sølvet hjem, for
hendes koncentration blev slået i stykker af de mange fejl:
- Jeg var ikke skarp og stolede
ikke på mig selv. Jeg prøvede at
kæmpe, men skoven føltes
som en vestjysk jungle.
Signe Søes ærgrede sig over
hvad hun kaldte et direkte dårligt løb, men alligevel var det
nok til at holde tredjepladsen i
DM.
Hos juniorerne vandt 17-årige
Ane Linde som ventet sikkert
foran Henriette Baun og Sofie
Sørensen, mens Jeppe Borch
vandt foran Emil Folino Nielsen og Sigge Lundedal Jensen.
Midgårdsormen
Som sidste år var den populære maratonstafet Midgårdsormen arrangeret i en nærliggende skov, nemlig Kollerup,
hvilket gav DM-deltagerne mulighed for lidt ekstra spanking i
vanskeligt vestjysk kystterræn.
Meget fornuftigt havde de to

DM kort/mellem
Resultater
H 21 A, 6,089 km, 20 poster
1. Christian Nielsen, Faaborg OK, 41:30
2.Troels Nielsen, Horsens OK, 41:33
3. Rene Rokkjær, OK Pan Århus, 41:35
4. Nicolai Nielsen,Aalborg OK, 41:38
5. Slava Mukhidinov, Farum OK, 42:38, "WRE",
6. Jens KnudMaarup,OK Pan Århus, 42:59
7. Mikkel Lund, Faaborg OK, 43:14
8. Morten Fenger-Grøn,OK Pan Århus, 43:49
9. Rune Monrad, Søllerød OK, 44:20
10.Yevhen Kandybey, Farum OK, 44:28 "WRE",
D 21-A, 4,497 km, 18 poster
1.Yvonne Fjordside, OK Pan Århus, 43:13
2. HeleneHausner, OK Øst 43:43
3.Anna-Karin Bondesson, Pan Kristianstad, 45:08,WRE
4. Signe Søes,Farum OK, 48:57
5. Nina Hoffmann, Kolding OK, 49:00
6. Olena Zabrodska,Farum OK, 52:30
7. Gry Johannsen, OK Pan Århus, 52:31
8. Rikke Nygaard, Fif Hillerød, 52:54
9. Henriette F.Andersen, OK Pan, Århus, 54:51
10.Anna Bobach,Aalborg OK, 55:45

René Rokkjær i natten
arrangerende klubber, Ålborg
og Mariager, valgt at arrangere
hver sit stævne, og det var Mariager der stod for den meget
vellykkede afvikling af Midgårdsormen. Næsten 30 klubber havde ressourcer til at stille hold i den største klasse,
Odin, hvilket i sig selv er flot.

Men så havde de mange o-løbere også fået så hatten passede, og der har nok været
meget stille i de mange sydgående biler.Tilfredsheden var
meget stor for de to vellykkede stævner, og sommeren –
den var upåklagelig i flere dage.

H 17-20-A, 4,455 km, 19 poster
1. Jeppe Borch, Silkeborg OK, 34:17
2. Emil Folino Nielsen, Fif Hillerød, 35:18
3. Sigge L. Jensen, Fif Hillerød, 36:54
4.Tue Lassen, Faaborg OK, 37:07
5. Kasper Andersen, Fif Hillerød, 37:36
5. Christian Christensen, OK Pan Århus, 37:36
D 17-20-A, 3,416 km, 16 poster
1.Ane Linde, OK Pan Århus, 32:00
2. Henriette Baun, Horsens OK, 36:53
3. Sofie Sørensen, OK Roskilde, 38:50
4. Sarah N.Thomsen, Horsens OK, 39:27
5. Maja Bramming, Odense OK, 40:54

Så gik starten i Freja-klassen.
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O-ringen 2004 frisk og fyrig
20

Ved verdens største orienteringsstævne bliver al
snak om krise indenfor o-sporten
gjort til skamme
Af Inga Jager
O-ringen kunne i år fejre 40
års fødselsdag med 15.000 forhåndstilmeldte deltagere og
med ca. 1500 på åbne baner
hver dag i løbets fem dage. Oringen er verdens største orienteringsstævne og fandt i år
sted fra d. 18. til d. 23. juli.Ved
O-ringen bliver al snak om krise indenfor o-sporten gjort til
skamme. Her er masser af ivrige og hurtige o-løbere til et 5
dages totalstævne, hvor arrangørerne har tænkt på alt, hvad
der skal til et vellykket o-arrangement
Gøteborg var centrum for Oringen. Man havde udviklet et
særligt storbykoncept med
stævnecenter på havnen, camping på selve havneområdet og
i de nærliggende grønne områder, vagter passede på telte om
dagen og sørgede for ro og orden om natten. Et vellykket
bussystem med færdselsbetjente i de fleste vejkryds
sikrede hurtigt transport fra

fyrre,

den østasiatiske containerplads på havnen til løbsområderne. På forhånd havde det
virket noget aparte med camping og stævneplads på Gøteborgs havn og løb i storbyskovene, men arrangørerne syntes at have tænkt: “Giv os den
største udfordring og vi skal
vise dem, at vi kan imponere
både i skoven og med stævnet.”
Løbsområderne skulle vise sig
at være meget forskellige, men
alle orienteringsmæssigt krævende. Det gennemgående er
få eller ingen stier, moser, klippeskrænter, sten og endelig
klippespalter, som på kortet
kaldes små slugter. Det forskellige kommer frem i form af
større åbne klippeflader, lyngområder og detaljerigdomme
som på 4. etape: Torslundeetapen ude ved kysten. 3. etapen, Skatåsetapen var inde i
land og i langt højere grad
præget af store linjer i form af
lange næsten lodrette klippevægge, mange moser og detaljerigdomme i form af sten,
punkthøje og små slugter.
Resultatmæssigt må vi 160
danskere, som deltog, ofte være glade for at være blandt de
100 bedste. Nogle formåede
dog at placere sig i top 20: Rasmus Djurhuus, FIF Hillerød
blev samlet nr. 16 i H18 E.Ane

- Det virker utroligt effektivt, er familien Hejlskov Mogensen enige om

Hygge på O-ringens enorme stævneplds
Linde, OK Pan, nr. 9 i D18 E.
Emma Klingenberg, Faaborg
OK, nr. 4 i D12. Ida Bobach, Silkeborg OK, nr. 16 i D13. Lærke Sørensen, OK Roskilde, nr.
18 i D15. Maja Bramming,
Odense OK blev nr. 4 i D18.
Da O-ringen er så mangfoldig,
har jeg spurgt familien, klubben
og gruppen ud om O-ringen.
Familien: Hejlskov Mogensen, St. Binderup

Zenia, Rico, Pia og Frode Hejlskov Mogensen, St. Binderup.
“Vi bor i telt på O-campen og
er på O-ringen for første gang
som familie. Vi ville gerne til
dansk 5-dages, så passede det
her ind lige bagefter.”
“Den største oplevelse på Oringen: Effektiviteten. Der er
kælet for detaljerne, fx blomstekummer over indløbet. Der
er sågar en radiostation, som
kun handler om O-ringen. Bagerne bager specielle O-ringen-kager.“

sommerlejre. Vi har aftalt at
følges gruppevis 4- 5 stykker
og så endte vi sammen her.”
“Vi tager til O-ringen, fordi det
er hyggeligt. Vi møder mange
fra andre lande, fx nogen vi har
mødt ved junior-VM. Der er
også nogle fede terræner at løbe i.”
“Den største oplevelse kommer fredag aften, det er festen
– 6. etape. Eller også er det bare helheden. Ja, så var Maja
Bramming etapevinder på 3.
etape.”

Klubben: Silkeborg OK
14 medlemmer fra Silkeborg
OK, fordelt på 4 – 5 familier,
løber banerne: Indskoling,
D13, H15, D40 og H40.
“Vi tog til O-ringen, fordi de
unge ville og for at få kvalificeret modstand (ha!).Vi bor i telte på O-campen, så vi og vores
unge kan være, hvor vennerne
er.”
“Den største oplevelse er buskørslen til etaperne, opleve
hvor gnidningsløst det foregår,
mange busser og meget lidt
ventetid. Det er også imponerende, at man kan spærre en
motorvejsafkørsel på grund af
et o-stævne.”

Gennemgående for oplevelserne ved O-ringen er, at stævnet som helhed imponerer,
orienteringsmæssigt får vi noget for pengene. Når vi ikke er
ude at løbe, så nyder vi samværet med familien, klubben
og vennerne.

Gruppen: Årgang 82 – 86
“Vi er 16 – 20 unge m/k. Vi
kender hinanden fra kurser og

Hermed nogle billeder:
221 og 209: Årgang 82 –86:
Forberedelse af aftensmad på
o-campen.
215 og 256. Familien Hejskov
Mogensen henholdsvis på ocampen og ved 5. etape.
230 Ida Bobach og Pia Hejlskov efter løbet på 5. etape.
267: klubben ved afslutningsmiddagen.
259: klubmedlemmer på stævnepladsen på sidste etape.

Sol over Læsø...
Danmarks nyeste
bud på en Nationalpark bød på
svær orientering i
sommervarme !

fyr. Undervegetationen varierer fra tungt lyng til letløbt lav.

Af Ole Lind
Læsø 3-dages blev afviklet for
4. gang i 2004 - fra 4. til 7. august. Stævnet bliver arrangeret
af et lille dygtigt team på bare
10 personer fra Viborg OK &
De Hårdes Klub. Under hele
stævnet havde sommeren valgt
at lade solen skinne fra en skyfri himmel og med tempraturer på over 25 grader var vi
mange der var glade for at
stævnepladserne var lagt på
øens bedste hvide sandstrande.....
Prologen
Læsø 3-dages starter med en
prolog i den hyggelige Vesterø
Havn, hvor et sort antal tilskuere følger med i den spændende sprint konkurrence. I år
var der samlet start med de
første par poster i klitterne på
sandstranden og efterfølgende
byløb i landsbyen. Ruten sluttede som altid på molerne i
havnen. Her valgt enkelte løber at tage den korteste vej
mellem posterne ( svømning i
havnebassinet) til stor jubel for
tilskuerne......
1. etape
1.etape blev løbet i den meget
krævende del af Klitplantagen,
“ Højsandet”. De fleste fik ikke
løbet mange meter på sti og
vej, men orienterede sig igennem det fantastiske klitterræn
hele vejen. Plantagen byder på
store områder totalt uden stier med bevoksning af birk &

Strabadsen på cykel

Naturoplevelser på Læsø

2. etape
2.etape er altid dagen for nyskabelser ! I år cykel OL som
pointløb. Deltagerne startede
med en pilerute på 13 kilometer til øens store turistatraktion “Saltsyderiet”, som lagde
jord til mål og stævneplads.
Herfra kunne den enkelte løber selv vælge hvor der skulle
indsamles point ! Mulighederne var placeret indfor et areal
på hele kvardratkilometer. Du
kunne vælge en ekspedition til
Hornfiskerøn syd for Læsø til
fods gennem lavvandede områder i uberørt natur, fotoorientering i “hovedsaten” Byrum, Poster i en ubrugt del af
klitplantagen, Poster på “Halen” af Læsø som skulle findes
via luftfoto og m.m.
Etapen blev gennemført med
stor iver og der blev kæmpet
hårdt for alle point. De første
20 i hver cykelklasse vandt et
antal sekunder før den afsluttende jagtstart dagen efter.Vinderen hele 5 minutter nr. 20
bare 10 sekunder....
Jagtstart og afslutning
Jagtstarten gik i de sværeste
område af plantagen og mange
fik vist bommet rigeligt på den
afsluttende jagtstart.......
Traditionelt afsluttes arrangement med en stor “mjødfest”
på Hotel-Strandgaarden, som
under hele stævnet fungerede
som et hyggeligt stævnecenter
for deltagerne. Danmark vandt
i år Ølstafeten foran Norge,
Sverige blev disket p.g.a for
meget øl i håret !!
Læsø planlægger at fejre 5.
gangs jubilæumsløb i 2006 lige
efter WM. Følg med på
www.3days.dk
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Nordic-Meeting
2004 i Holstebro
var gode baner i
lækre terræner,
fantastisk mad og
hygge løberne
imellem
Af Rasmus Søes
I den første weekend i juli fra
fredag d. 2. til søndag d. 4. havde DOF og Holstebro Orienteringsklub inviteret til Nordic
Meeting, en B-landskamp mellem de nordiske lande. På programmet stod der sprint fredag aften i Vestre plantage/
JDR-kaserne, mellemdistance
lørdag i Stråsø Vest, med hovedparten af banen i urfuglereservatet, en banquet lørdag aften og hele arrangementet
skulle afsluttes med en forkortet klassisk bane i Stråsø plantage. Det danske hold bestod
af 6 herrer og 3 damer nemlig
Henrik Jørgensen Fåborg OK,
Peter Horstmann Søllerød
OK, Rune Olsen Tisvilde Hegn
OK, Michael Sørensen OK
Øst, Christian Hansen og Rasmus Søes Farum OK. Marie
Filtenborg Skive AMOK, Maria
Konring Olesen FIF Hillerød,
Gry Johannsen OK Pan. U25
Landstræner Carsten Lausten
og holdleder Torben Utzon.
Kaffe, kage og sprint
I programmet stod der at vi
skulle mødes kl. 16:00 på Jyske
Dragonregiments kaserne i
Holstebro til fælles kaffe og kage. Min bokammerat i Södertälje Ivar Haugen fra Norge
havde på forhånd undret sig
lidt over at vi skulle have kaffe
og kage blot et par timer inden
starten på sprinten skulle gå.
Jeg måtte blot fortælle ham at
sådan gør man herude, så Ivar
og alle de andre udlændinge
fandt hurtigt ind i stævnets jyske ånd og smovsede godt
med hjemmebagte kager i sig
inden vi alle skulle løbe sprint.
Til kaffe og kage høre også
godt læsestof og de nytrykte
og endnu varme Orienteringsløb.dk blade blev flittigt læst af
både ind- og udlændinge. Efter
kagespisningen kom så de første stævneinformationer fra
stævneleder Lars Vendelbjerg,
der snakkede tydeligt jysk for
at de udenlandske løbere bedre skulle kunne forstå ham.
Måske havde danskerne spist

lidt for meget af alt den gode
kage, for resultaterne på sprinten var ikke prangende og vi
måtte finde os selv i bunden af
resultatlisten. Sprinten var en
meget løbebetonet bane, først
i den åbne skov og derefter ind
på kaserneområdet med nogle
vejvalgstræk rundt om kasernebygningerne og med opløb
på atletikbanen. Der var lagt
op til at publikum og den jyske
speakning kunne følge løberne
på flere poster og stræk, speakerne var med i matchen med
god speakning, og de få publikumer der var mødt op, nød
vist også at se alle os unge
kæmpe om hæder og ære.
Høj lyng og tunge ben
Lørdag morgen gik vi søvndyssede fra vores værelser og
over i sergant -messen for at
indtage det første af dagens 4
gode måltider. Den store appetitvækker som især danskerne havde set frem imod
var mellemdistancen i Urfuglereservatet og Stråsø vest. Det
var en god og udfordrende bane som banelægger Thomas
Vapsi Skouenborg havde lagt,
med svære poster, tempoveksling og så nogle flere finurligheder i skovens sværeste område. Der var høj lyng og tunge
ben, men mange glade løbere
der havde fået nogle store udfordringer i et af Danmarks
lækreste og sværeste orienteringsterræner.
Bedste danskere blev Henrik
Jørgensen og Rune Olsen på
en delt ottende plads. Begge
havde de bommet flere poster,
og så må man erkende at man
ikke kan være med om topplaceringerne i det stærke startfelt. Frokosten blev nydt i lyngen på den hyggelige og intime
stævneplads, hvor der blev disket op med en lækker pastasalat som Peter Horstmann
valgte at kaste på jorden til de
små myrers store glæde.Vi følte os som konger af heden da
vi fik de søde norske jenter til
at hente saft og skænke op til
os. Det var en god dag i det
vestjyske som skulle blive sjovere…
10 retter
Hjemme på kasernen forberedte vi os på det danske
underholdningsindslag til aftenens banquet og smukkeserede os så godt det kunne lade
sig gøre. Da man normalt sidder og er kedelige og delt op
så landene sidder hver for sig,

Gry Johannsen, ligger fra land i fredagens sprint i Holstebro

Rune Olsen forklarer sit vejvalg efeter en flot indsdats. Foto: TUT

Træner Carsten Lausten interviewes til TV/Midt-Vest
havde nordmændene forberedt et underholdningsindslag, inden vi satte os til bords,
der skulle blande alle godt og
grundigt på tværs af nationer.
Man trak en lille lap hvorpå
der var navnet på et dyr og så
skulle man imitere dyret. Så

glad hoppede jeg rundt som en
kænguru og fandt en finsk
kænguru, som jeg så kunne
sætte mig til bords med. Festmiddagen blev præsenteret af
den ungarske kok og der var
ikke mindre end 10 internationale retter vi skulle kæmpe os

igennem på det imponerende
buffetbord.
Svenskerne underholdte med
et datingprogram hvor der
blandt andet blev danset polka.
Vores egen underholdning
havde vi selv set frem imod
med stor spænding.Vi delte op
to hold med seks på hver og
de skulle så skiftes til at trække to navne på kropsdele de
inden for holdet skulle have
kontakt med. Med flere og flere papirslapper blev det nogle
absurde stillinger, til stor latter
for alle os der ikke var med,
men så sandelig også for dem
der var med. Finnerne havde
en quiz om finsk orientering
hvor vi på det danske hold klarede en hæderlig andenplads, i
øvrigt det bedste danske resultat under Nordic-Meeting.
Med lattertårene trillende ned
af kinderne var der præmieoverrækkelse, og dagens vinder i herreklassen Jonn Are
Myhren fra Norge, modtog
knus og en rose fra samtlige
deltagende piger i anledningen
af sin fødselsdag. Aftenen blev
afsluttet med et imponerende
kagebord, der kunne matche
selv de største sønderjyske kageborde. Det var rigtig lækkert
og en perfekt afslutning på en
god og utrolig sjov dag.
Flot 3. plads
Klassisk i Stråsø plantage og
med den sidste del af banen i
urfuglereservatet kan få de fleste op om morgenen. Et sandet brandbælte ledte til start,
og man kunne mærke de to foregående konkurrencer i benene. Men fart kom der i dem,
i hvert fald Rune Olsens ben,
for han løb ind til en flot 3.
plads. Henrik Jørgensen blev
nr. 5 og Michael Sørensen løb
ind til en 8. plads. Det var i det
hele taget en dag hvor danskerne fik det til at stemme
godt og Marie Filtenborg blev
bedste danske dame med en
12. plads. En fantastisk weekend blev afsluttet med præmieoverrækkelse foretaget af
stævneleder Lars Vendelbjerg,
der af de svenske deltagere fik
en lille gave for det flotte arrangement.
Nordic-Meeting 2004 i Holstebro var gode baner i lækre
terræner, fantastisk mad og
hygge løberne imellem. “D var
sgu´ ik´ så ringe endda.”
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Juniorernes sommer
Fællessommerlejr
i Gdansk i Polen.
En uge med sjov,
cola-drikning og
selvfølgelige en
masse o-løb.

24
Af Andreas Lyngaa
Det hele tog sin begyndelse
omkring starten af maj. Man
kommer som normalt hjem fra
skole og skal lige se om der nu
skulle være kommet noget
post til en, og endelig kom invitationen til sommerens største højdepunkt - nemlig sommerlejr. Og ikke nok med det
er sommerlejr, i år var der et
helt nyt koncept, der hed fællessommerlejr med Syd og
Øst (kommer selv fra Nordkredsen). Det tog ikke mange
sekunder, inden kalenderen
var checket og mailen sendt,
med en tilmelding til sommerlejr. Nu skulle der bare ventes
til sommerferien.
Sikke en rejse
Endelig blev det mandag d. 21.
juni, og man skulle på den lange rejse til Polen. Bussen der
var af dobbeltdækker klassen,
samlede folk med start om
formiddagen i Århus og tog
derefter Horsens, Fredericia,
Odense og til sidst Lyngby. Så
var alle om bord, og nu ventede vi kun på at komme frem.
Men vi skulle lige til Karlskrona først, og det viste sig at blive lidt af et problem. Først var
vi en smule forsinket da vi kom
med færgen til Sverige, så der
blev kørt alt hvad rammer og
tøj kunne klare. Men ikke nok
med det, var vi nødt til at få
færgen, der sejlede klokken
21:00 om aftenen, til at vente

Hygge omkring lejrbålet

Fælles-sommerlejr - det er da bare sagen.Artiklens forfatter t.h.
ca. 15 minutter for at vi kunne
komme med. Dette lykkedes
og da vi blev sat af i Karlskrona, tog det ikke lang tid at få alle 50 løbere og 12 ledere ombord. Nu skulle vi “bare” lige
slå 10 timer ihjel inden vi kom
til Polen.
Aftenen på færgen gik for nogen med at spise og se en smule fodbold i fjernsynet på færgen, mens nogen tog en nats
søvn. Færgen anløb havnen
som planlagt, og vi skulle gå
over bildækket for at komme
af. Da dette var sket, mødtes vi
på parkeringspladsen foran
Stenaline terminalen for at blive samlet op af 2 busser.
Welcome to Poland
De fleste løbere fik nok et lille
chok da busserne kom.
De var ikke helt så store som
beregnet og mindede om no-

get der er taget ud af en film
fra 70’erne, men kører kunne
de.
Efter en lille time kom vi til
stedet hvor vi skulle tilbringe
den tid vi ikke brugte i skoven.
Stedet var en spejderlejr, og vi
blev delt op i 4 forskellige sovehold af 12-13 personer. Efter
ankomsten og inddelingen
skulle vi lige op med tingene,
og så var der morgenmad hvilket de fleste havde set frem til
med glæde.
Men glæden varede ikke så
længe for nogen. Det er ikke
den bedste morgenmad jeg
nogensinde har fået, men når
man er godt sulten han man
spise det meste, og med sukkermader rammer man aldrig
helt ved siden af.
Træninger, underholdning
mm.
Nu var det tid til at løbe noget
o-løb, og alle var klar til at udforske det nye terræn.
Terrænet var stærkt kuperet,
men med en god gennemløbelighed, så hvis man kunne holde til at løbe i bakkerne var
det fint.
Om aftenen var der noget hygge-lær-at-kende-hinandensnavne-leg, og ellers hvad man
lige kunne finde på. Dagene gik
med 2 træninger i forskellige
terræner med stadigvæk meget kuperede, og ellers var det
bare at slappe af og nyde vejret, der dog var noget omskifteligt.

Der skulle jo også handles, og
når 50 unge danskere kommer
ind i et supermarked i Polen
står de fleste bare og kigger
underligt på priserne. Man fik
jo næsten smidt 2 liter cocacola i nakken! Så en smule fattigere og meget cola, slik og
chokolade rigere tog vi tilbage
til lejren ca. 1 gang dagligt.
Men selvom man er i Polen og
væk fra sit fædreland, skal man
jo se, da Danmark og Sverige
mødte hinanden til et brag af
en kamp, der jo om noget kunne afgøre EM. Kulissen var klar.
Næsten alle sad klar foran et
lille fjernsyn nede ved spisesalen, og da nationalsangen kom,
rejste alle sig tro mod sangen
sig op, og skrålede med hver
sin røst. Kampen startede og
eftersom Tut havde fødselsdag,
var han så flink at dele slik ud.
Efter 90 hæsblæsende minutter og “Nordic victory” gik vi
tilbage mod hytterne, glade for
at Danmark var videre og Italien var ude.Nu skal man ikke
tro at alt bare gik op i hat og
blå briller på sådan en tur. For
nogle af de legendariske ting
blev der jo også taget højde
for.
Traditioner?!?
Høkeren og lejrmesterskaberne blev løbet som de traditionsrige løb de nu engang er,
og alle kæmpede til den sidste
blodsdråbe for at gennemføre.
Det mest specielle var nok
lejrstafetten. Her blev vi op-

delt i små etniske grupper
(Araberer,
Palæstinensere
mm.), hvorefter det handlede
om, at klare nogle opgaver
bedst muligt. En af prøverne
var at bygge en vandpibe, mens
en anden handlede om at være
bedst til at fedte sig ind hos en
dørmand.
Men alt var ikke bare fryd og
gammen. Der skal også lidt
malurt i drikken på sådan en
tur. Dette var da 2 løbere var
ved at blive overfaldet af nogle
polakker, efter en hyggelig tur
på fodboldbanen. Heldigvis
skete der ikke noget, andet
end at de smed den sidste fodbold væk.
Inden der var lagt op til den
store fest sidste aften, skulle
der lige laves noget alternativ
o-træning inde i Gdansk. Dette gik ud på at man blev delt op
i nogle hold, hvorefter man så
skulle ud og fotografere nogle
bygninger eller andre sjove
ting. Dette førte til nogle episoder hvor jeg tvivler på, at
danskere som helhed har fået
et bedre rygte ved polakkerne.
Så var det festens tur, og den
blev holdt med pompt og
pragt, og alt hvad dertil hører.
Der var selvfølgelig også den
klassiske øl-staffet, hvor vi løbere desværre måtte se os slået af lederne.
Den lange rejse hjem
Dagen efter festen var det tid
til at sige farvel, og vende snuden mod de nordlige himmelstrøg. Dette skete igen med
færgen fra Gdansk, hvor de fleste brugte de første 5 timer på
at pleje deres tømmermænd.
Derefter var der international
debut til en ny form for orientering. Færgeorientering. Dette
går ud på, at man finder rundt
på færgen, ved hjælp af nogle
klassiske oversigtskort, hvorefter det som normalt handler
om at gå/løbe rundt på færgen.
Færgen anløb havnen i Karlskrona ved 21 tiden om aftenen, og derefter var der bare
den lange rejse hjem. Alle de
heldige øst løbere var hjemme
inden klokken var blevet
01:00, men der var jo stadigvæk dem der skulle til Århus,
og derfra til forskellige steder
rundt omkring i Jylland. Min aften/nat sluttede nær Herning
klokken 05:15, og så var den
sommerlejr slut.
Dres (Nord)

Emils første VM
JWOC 2004 i
Gdansk Polen
Af Emil Folino Nielsen
Fredag den 2/7 startede dagen
lidt tidligere end den ellers ville have gjort en almindelig fredag, men nu var det heller ikke
en helt almindelig fredag.
Jeg skulle for første gang med
til Junior VM og havde glædet
mig helt vildt de sidste par dage. Jeg vågnede med et lille smil
på munden for nu var den store dag kommet.Alt var pakket
og klart og efter veloverstået
morgenmad fløj vi videred ud i
bilen for at hente en anden debutant Kasper Andersen. Efter
en tur forbi Nybrogaardkollegiet for at hente Lars Lindstrøm endte vi på Hovedbanegården. De næste 19 timers
transport ville foregå med tog
indtil vi klokken 23.11 skulle
møde vores guide midt i
Gdansk by. På vejen mod
Gdansk blev resten af holdet
samlet op, og sidste og yngste
medlem af truppen blev samlet
op i Rødekro.
Jeg kan godt afsløre at man efter 19 timers transport i europæiske toge af svingende kvalitet, er temmelig træt, og det
danske hold var da heller ikke
til mere, end bare lige at ryge
på hovedet i seng.
Forberedt
Størstedelen af landsholdet
havde været med på fælles
sommerlejr i ugen op til
JWOC . På denne sommerlejr
havde vi lært en del om terræner og hvad vi ellers kunne
forvente i Polen. Sommerlejren havde også forberedt os på
det polske menukort, så vi havde en anelse om hvad vi kunne
forvente at få til middag. Gan-

Ane Linde - vandt B-finalen

ske som forventet fik vi udleveret en eller anden form for
paneret kød, nogle tørre kartofler med dild og en eller anden form grøntsags blanding
med en del kål i.
De to næste dage gik med at
vende os til terrænet og omgivelserne i Gdansk og bød også
på en turistrunde i Gdansk by.
Her så vi blandt andet skibsværftet hvor den første frie
fagforening blev dannet i det
tidligere kommunistiske øst.
Her var en del af den mur
Lech Walesa var hoppet over
og vi så hallen hvor papirerne
var blevet underskrevet.
Fast skema
Den tredje dag vi var dernede
startede Junior VM for alvor
med Model Event (prøveløb)
om formiddagen og åbningsceremoni om eftermiddagen.Ved
Model Eventet fandt vi også tid
til at få lavet den danske præsentation.
Konkurrence dagene ligner
meget hinanden, man står op
ca. 3 timer før start går over til
morgenmad også tager man afsted til startområdet så man
er der ca. en time før start. En
halv time før start begynder
den sidste opladning og klargøring. Skoene spændes, definitionsholderen fæstes til armen
og kompasset tages i den rigtige hånd. Og så starter opvarmning, et par hurtige intervaller op ad nogle af mindre
stejle bakker og så er vi klar.
Får lige de sidste dessiner af
Mads som står lige inden vi går
ind i startboksen.“Stille og roligt fra start, du skal nok få
brugt dine kræfter.” Ind i startboksen, de små sommerfugle
som skal være der er der. Den
løse defintion sættes ind i holderen og uret bipper, så er der
et minut tilbage. Kortet ligger
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Flot indsats af Tue Lassen
fremme og der er kort op til
startpunktet. Det første bip lyder, grebet om kortet fæstnes.
Det sidste bip lyder og afsted
ud i skoven.
I opløbet modtages man af adskillige tilrejsende danske tilskuere, som gør, at man lige giver det sidste, man har tilbage.
I mål modtog Lone pigerne og
Lars drengene og der blev lige
sludret lidt om banen og hvordan det gik, inden omskiftning
til tørt tøj og afjog. Nu var der
bare tilbage at se hvor langt
ens løb rakte og turen tilbage
til stævnecenteret.

der havde været stor spredning i folks afgang. Kl. 9.30 gik
startskuddet til herrenes stafet og 9.45 gik damernes start.
På herrenes stafet blev der
utrolig stor spredning på en
lidt uheldig baggrund da der
kun var én postenhed på post
nr. 2 og det skabte en mindre
slåskamp ved posten. Men udover slåskampen gik det godt
for de to første turs løbere og
for resten af holdene.
Efter stafetten er det traditionen tro lederne der skal ud og
løbe og her fik Danmark før-

ste sejre Lars og Mads vandt
hver deres herrebane og Lone
kæmpede helt vildt for at løbe
op ad bakken lige før meldeposten.
Junior VM blev i år ligesom alle
andre år afsluttet med banquet
og diskotek hele natten.....
.....Eller ihvertflad til klokken 5
hvor vi skulle op for at tage de
famøse polske toge hjem til
Danmark efter et helt kanont
Junior VM.

Forbudt Top 10
Hviledagen blev brugt på at
hvile lidt ud, en kort joggetur
og så tog vi i samlet flok til
“forlystelsesbyen” Sopot lidt
nord for Gdansk. Vi var dog
meget uheldige med vejret, så
vi kunne ikke nyde gågaderne
og stranden, som i godt vejr.
Dagen blev også brugt på at lave Top 10- scorelister, som er
en af de mere specielle traditioner ved Junior VM. De danske drenges Top 10 gik dog
over de polske receptionsdamers grænse. Så vi fik forbud
mod at have den hængende.
Og mon ikke det var den første top 10 nogensinde, der har
været taget op på Team Leaders Meeting.
Kamp om posten
Så var vi nået til den sidste dag,
hvor der stod Stafet, lederløb
og Dinner & disco på programmet.
I dag tog vi samlet ud til løbet
- modsat de andre dage, hvor

Det er ikke alt, man må hænge på væggen i Polen

O-service - nemt
og effektivt
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Råd til dig, der
gerne vil lære systemet bedre at
kende
Af Gert Pedersen

“hvor det sner”
- tilmelding er uafhængig af en
bestemt computer, der er tilgang overalt med internetforbindelse: hjemme, hos naboen,
hos svigermor, i skolen, på arbejde, i internetcafeen på feriestedet.

O-service er genialt: her er ingen hindringer for at komme
ud og løbe orienteringsløb.
- alle oplysninger er til rådighed for alle, der vil have dem
- alle kan tilmelde sig, lige når
det passer dem
- alle kan få overblik over andre klubmedlemmers tilmeldinger, så man kan være med

O-service er et internetbaseret tilmeldingsprogram med
kontakt mellem løbere og arrangører, overvåget af klubbernes tilmeldere.
Programmet er let at arbejde
med, når man først kan, men
især uøvede computerbrugere
har måske behov for lidt støtte de første gange.

Der er derfor lavet et sæt manualer, der beskriver det helt
grundlæggende ved systemet.
Hvis man er typen, der vil undersøge og afprøve alle detaljer, dækker manualerne ikke; så
må man bruge den hjælpe/debat funktion, der er i systemet.
Manualerne kan hentes inde i
programmet, men ligger lidt
skjult for uerfarne. Jeg anbefaler at hente manualerne på
www.sydkredsen.dk Klik på
“arrangementer” og derefter
“O-service”.
Der er 3 manualer:
- for klubmedlemmer, der vil
tilmelde sig eller vide noget
om arrangementer

- for klubtilmeldere
- for stævnearrangører
Carsten Stenberg har skabt
programmet og står for en stadig udvikling, så flere og flere
muligheder opstår i programmet. Det betyder, at der kan
være beskrivelser i manualerne, der ikke mere er helt præcise.
Løbsarrangører, der ikke har
prøvet systemet før, kan få en
lysbilledserie til at hjælpe sig
ved at kontakte brodal@stribnet.

DM’er
vurderes
af team
Oplæg til systematisk evaluering
af DM-stævner
Af Kent Lodberg, OK Pan
Århus
I orienteringsløb.dk nr 2, 2004,
s. 15, redegjorde jeg for idéen
med at evaluere DM-stævnerne systematisk. Målet er, at
stævnelederen kan modtage
resultatet kort efter stævnets
afvikling, så man stadig, mens
man har det hele i frisk erindring, kan få en tilbagemelding.
Evalueringsredskabet er, efter
kommentarer fra bedømmerne, ved at tage form, således at
det er prøvet af ved DM-kort.
Der er foreløbig 9 velkvalificerede og velmotiverede dom-

mere fordelt på 7 forskellige
klubber. De stævner, vi vil tilstræbe at evaluere i efteråret
er DM-kort, Svinkløv (14/8),
DM-stafet, Haunstrup (25/9),
DM-klassisk, Rønhøj / Oudrup
(26/9) og DM-nat, Aal (30/10).
Som det ses af skemaet, bedømmer vi primært væsentlige
forhold, som alle kommer i berøring med. Det betyder ikke,
at f.eks. børne-P og børnebaner ikke er væsentligt, men der
er jo også mulighed for at give
bonus eller fratræk efter eget
skøn for andre forhold end de
systematisk anførte. DM-klubhold besøges ikke af folk fra alle klubberne, og er derfor heller ikke taget med. Det kan ses
af skemaet, hvilke forhold der
bedømmes og hvordan de
vægtes.

Flere unge kan
tegne kort
Seks klubber i
gang med ung
kortetning, men
plads til flere.
Af Kortkonsulent Søren A
Nielsen
Det DIF støttede projekt, hvor
unge tegner kort, er kommet
godt fra start. Tre klubber repræsenterende 10 nye korttegnere er i fuld gang med deres projekter, under kyndig
vejledning af klubbernes rutinerede korttegnere. Yderligere 3 klubber vil være i gang, når
du læser dette indlæg.
Projektet har 2 målsætninger.
For det første skal vi have uddannet og optrænet nye unge
korttegnere og for det andet
skal der gang i tegning af nye
nærkort.
Nærkortene skal anvendes i
DOF’s satsning på børn og un-

Hvis klubben går ind i projektet
følger der penge med
ge i skoler, fritidshjem og
SFO’er i 2005-2009 og på de
nye voksne i 2004-2005.
Udover at være impliceret i Osportens eksistensgrundlag –
“Uden kort – ingen sport”, får
den unge også en sidegevinst i
form af forbedrede O-tekniske færdigheder, idet man får
et indgående kendskab til
Kortnormen og ikke mindst til

de uskrevne tolkninger.
Hvem vil ikke gerne forbedre
sin kilometertid med 1 minut
eller 2 og så oven i købet medens man udfører et for
klub/DOF nødvendigt stykke
arbejde.
Der er stadig plads til flere
klubber i projektet og man kan
læse mere om det på Kortudvalgets hjemmeside under
Nyheder
eller
på
www.schm.dk/ung/kort.html
Projektets resterende midler
op til de 50.000,- kr. fordeles
efter – først til mølle-princippet.
Den udfyldte projektaftale
sendes til undertegnede kortkonsulent Søren A Nielsen,
som også bistår i tekniske
spørgsmål.
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For det første skal vi have uddannet og optrænet nye unge korttegnere og for det andet skal der gang i tegning af nye nærkort.

Ungdomsredaktion
Med Henriette
Baun som indpisker er der etableret en ungdomsredaktion, der i
fællesskab har påtaget sig at levere
ungt stof til orienteringsløb.dk

stillet op for Horsens OK, en
af Nords mange stjerneklubber. For tiden løber jeg i klassen D19-20. Var på HNIE
01/02. Nu går jeg på gymnasiet, og ud over at have det sjovt
med vennerne, så håber jeg, at
huen kommer på til næste
sommer.
Sportslige mål: Gennemføre
Blodsliten i snabelsko.

Philip G. Lund, ØST
Jeg er fuldstændig vild med oløb, og har løbet i otte år for
Søllerød Elite Team. I år er jeg
andet års H17-18. Har som så
mange andre gået på HNIE, og
var der i 02/03. I øjeblikket er
jeg på gym. Elsker at lave sjov
med keglerne fra Nord og de
evige tre’ere fra Syd!
Lider af denne sygdom: “Sjælden dårlig timing… kan godt lide kanelsnegle”.
Sportslige mål: Øh… Er det
sådan noget man hugger om?

“Herman” Harald Hermanrud, SYD
Børnebanen gav mig blod på
tanden, men jeg startede først
“rigtigt” for tre år siden. Løb
for Svendborg OK, men skiftede til Odense OK, så Syd kunne stille med endnu et knivskarpt stafethold, der kunne
sætte Nord og Øst på plads. Er
første års i H17-18. Var på
HNIE 03/04 og starter på gym
efter sommerferien. Fritiden
ryger med træning, venner og
af og til et smut på klatretur.
Sportslige mål: Løbe mig på
JWOC-holdet i 2005.

Henriette Baun, NORD
I år er det otte år siden jeg løb
mit første o-løb. Jeg har altid

“Dres” Andreas Lyngaa,
NORD
Jeg er en gut der elsker o-løb,

natur og marineret flankesteak. Det meste af min fritid går
med sporten (o-løb selvfølgelig), som jeg har dyrket i snart
9 år. Jeg løber for Silkeborg
OK, og bor i Vildbjerg. Har været på HNIE 02/03 hvor jeg
hittede i Boss Lightyear kostume (størrelse 9 år) til fastelavn. I weekenderne holder jeg
mig ikke tilbage for en omgang
o-løb og en sludder med ogutterne.
Sportslige mål: Stille op til
JWOC under navnet: Boss
Lightyear.
“Garnet” Emil F. Nilsen,
18 år, ØST
Jeg er simpelthen fuldstændig
vild med o-løb og har været
med før jeg kunne gå. Løber
for Danmarks bedste juniorklub FIF Hillerød, som selvfølgelig ligger i Østkredsen.Var på
HNIE i 02/03 og arbejder nu
superhårdt på gymnasiet. I år
var jeg med til JWOC i Polen.
Sportslige mål: Komme med til
JWOC til næste år… og næste
år igen.

“O-fie” Sofie C. Lange,
ØST
Har dyrket denne geniale
sport i ca. 4 år. Løber D17-18.
Farum OK. Har gået på efterskole 01/02, men ikke HNIE...
stor fejl vil mange mene. Skal i
3.g her efter den alt for korte
sommerferie som jeg får til at
gå med en masse spændende
løb. I fremtiden vil jeg gerne
dykke efter søpindsvin og bananer i Det Røde Hav. Sportslige mål: Vinde D80 til O-ringen i 2067, og være med til at
sikre Østkredsen endnu en
KUM-sejr i 2005… men det
bliver nok ikke så svært!
Kontakt:
Emil Folino - FIF Hillerød:
emilfolino@hotmail.com
Sofie Lange - Farum OK:
o_fie@hotmail.com
Phillip Lund - Søllerød OK:
philodhest@hotmail.com
Andreas Lyngaa - Herning OK:
Lyngaa@post10.tele.dk
Harald Hermanrud - Odense
OK:haraldhermanrd
@hotmail.com
Henriette Baun - Horsens OK:
baunhenriette@mail.dk

Godbidder til WOC
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En enkelt jomfruelig skov og en
række andre
spændende skove
venter deltagerne
i verdensmesterskaberne og publikumsløbene i
2006
Af Bent Nørgaard,WOC
2006
Der er orienteringsmæssige
godbidder i vente for deltagerne i verdensmesterskaberne i
orienteringsløb, der finder
sted i Danmark i dagene 29. juli til 5. august 2006. Det samme
er der for deltagerne i publikumsløbene, der på fire af de
seks etaper kommer til at løbe
i de samme skove, som VMdeltagerne, og ved yderligere
et løb delvist løber i samme
skovområde.

Det er nu offentliggjort, hvilke
skove, det drejer sig om, og
blandt dem er der en enkelt
skov, der orienteringsmæssigt
er helt jomfruelig, det er Løndal/Addit lidt syd for Silkeborg.
Der er en genganger fra sidst,
der var VM i Danmark - tilbage
i 1974. Det er den meget
spændende Linå Vesterskov,
der sidst blev brugt til en større orienteringsmæssige konkurrence ved Euromeeting i
2000. Det var her, Mona Nørgaard blev verdensmester, så
lad os håbe, at der igen er gode danske resultater i Linå Vesterskov, selvom der denne
gang dog kun skal løbes kvalifikation i skoven.
Hjortsballe Krat, der også er
med, stiftede mange bekendtskab med ved DM kort i 2001,
hvor der for første gang i en
meget lang årrække blev revideret kort over skoven. De
øvrige skove er Gjern Bakker,
et parkområde ved Århus (til
sprinten) og Himmelbjerget.
- Jeg synes, at tingene er faldet

lykkedes at finde skove, der
passer fremragende til de forskellige konkurrence-discipliner.
Her skal der løbes
WOC:
29/7 Hjortsballe Krat – Kvalifikation, mellemdistance
30/7 Linå Vesterskov – Kvalifikation, langdistance
1/8 Marselisborg Nord - Kvalifikation og finale, sprint
2/8 Løndal/Addit – Finale
langdistance
4/8 Gjern Bakker – Finale,
mellemdistance
5/8 Himmelbjerget – Stafet
fint på plads, og jeg er specielt
glad for, at vi kan præsentere
en jomfruelig skov til den klassiske distance, eller langdistance, som det jo hedder nu, siger
stævneleder Flemming Nørgaard.
- Der har også været set på andre skove, og specielt i et tilfælde ærgrer det mig, at vi ikke

har kunnet få løbstilladelse.
Men når skovejerne har sagt
nej, så er det jo sådan. Heldigvis har der været andre muligheder, og jeg synes, at vi har al
mulig grund til at være tilfredse med de skove, der skal løbes i, siger Flemming Nørgaard.
Han fremhæver også, at det er

Publikumsløb
(WOCtour)
30/7 Linå Vesterskov
31/7
Marselisborg-skovene
syd (Fløjstrup)
1/8
Marselisborg-skovene
nord (Storskov)
3/8 Løndal
4/8 Gjern Bakker
5/8 Himmelbjerget

De erfarne løberes VM
Det danske hold
til VM i Sverige
udgøres af meget
rutinerede kræfter.
Af: K. K.Terkelsen, sportschef
De 3 VM-testløb efterlod et
noget broget billede, præget af
varierende indsatser, skadede
og udgåede løbere. Enkelte løbere markerede sig dog med
stabilt gode præstationer over
alle 3 konkurrencer. Det var
derfor givet at Carsten Jørgensen,Allan Mogensen,Troels Nielsen og Yvonne Fjordside
skulle indgå i VM-truppen. For
de resterende pladsers vedkommende var situationen
mere kompliceret. Efter moden overvejelse er landstræneren og dametræneren nået
frem til følgende VM-hold.
Damer:
Yvonne Fjordside
Signe Søes
Anne Konring Olesen
Dameholdet vil muligvis blive
udvidet med yderligere én løber.

Herrer: Carsten Jørgensen,
(Lang, Mellem, Stafet)
Allan Mogensen, (Lang, Stafet)
Troels Nielsen, (Lang, Mellem)
Chris Terkelsen, (Mellem, Stafet, + evt. sprint)
Mikkel Lund, (Sprint) Christian
Nielsen, (Sprint)
Reserve: Nicolai Nielsen
Det danske VM-hold udgøres
således af meget rutinerede
kræfter. Erfaring og rutine i
nordisk terræn viste sig udslagsgivende ved testløbene og
vil også blive det ved VM. Chris
Terkelsen døjer for tiden med
en fodskade men forventes
klar til VM. Alle VM-løberne
(Nicolai inkl.) er ligeledes udtaget til den sidste forberedende VM-træningslejr i slutningen
af august.

Euromeeting
Foreløbigt kun tre
løbere udtaget
Af K. K.Terkelsen, sportschef
VM-testløb dannede også
grundlag for første runde af
udtagelsen af løbere til Blandskampen, Euromeeting,
som afvikles ved Balatonsøen i

Ungarn i dagene 15.-17. oktober. Holdstørrelsen er i udgangspunkt sat til at skulle omfatte (maksimalt) 6 herre-løbere og 3 dame-løbere. Deltagelsen i B-landskampene, Euromeeting og Nordic Meeting,
har til bl.a. til formål at give yngre seniorer en mulighed for
at få landsholdserfaring i internationalt selskab. Den nyligt

tiltrådte U25-træner, Jens
Hansen, har sammen med
landstræner Jakob Ødum og
dametræner Bjarne Hoffmann
vurderet testløbsresultaterne,
og er nået frem til, at kun 3 løbere leverede en indsats som
berettiger til udtagelse nu. Følgende løbere er udtaget: Nicolai Nielsen (VM-1.-reserve),
Ålborg OK Rasmus Søes, Fa-

rum OK Christian Hansen, Farum OK Ved udtagelsen har
trænerteamet hæftet sig ved at
mange af testløbsdeltagerne
ikke formåede at levere et acceptabelt resultat ved alle 3
testløb. Anden runde af udtagelsen vil finde sted d. 27 september.Ved den lejlighed vil løberne blive vurderet på resultaterne fra efterårets DM’er.
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Farlig kurs
Haves: Juridisk
kapabel uvildig
myndighed. Ønskes: Omtanke
Af Jens Aaris Thisted , Søllerød Orienteringsklub,
I en stærkt opsat artikel i sidste nr. får vi Lars V. Jørgensen’s
vinkel på den meget omtalte
sag om startret til et DMstævne. Selvom artiklen er
holdt i en god tone føler jeg
trang til at reagere. Artiklen
har to bærebølger – den ene
er ‘god tro’ og den anden er
‘retssikkerhed’. Da jeg læste

den følte jeg mig med disse juridiske termer hensat til en
retssag og det er netop for at
føre diskussionen væk derfra
at jeg bidrager med dette indlæg.
Jeg har kun grund til at tro at
fremstillingen af hvorledes Farum har forespurgt om startret er korrekt, men som der
også er angivet ved Farum
godt at svaret er foreløbigt.
Først da protesten bliver nedlagt bliver spørgsmålet endevendt i det kompetente system (stævnearrangør, jury og
DOF’s ordens- og amatør udvalg) og der kommer en
egentlig afgørelse. Da kendelsen her går Farum imod ankes

dette til DIF’s appeludvalg.
Minsandten om ikke Farum så
er utilfredsstillet når appeludvalget kommer med sin indstilling. På DOF’s hjemmeside
kan jeg læse appeludvalgets
indstilling og i modsætning til
Farum finder jeg den meget
klog. DIF’s appeludvalg siger
nemlig at de vil være tilbageholdende med at skulle realitetsbehandle en klage omkring
det konkrete stævne idet de
ikke finder grundlag for at tilsidesætte det skøn som
DOF’s ordens og amatørudvalg har udøvet. Pointen er,
at når et specialforbund har
behandlet en sådan klage, så
skal der meget gode begrun-

delser til for at bringe den videre til DIF og at det ikke er
den type sager appeludvalget
mener at skulle tage stilling til.
Skulle vi således være vidner
til at DIF’s appeludvalg skal tage stilling til om ‘bolden var inde over mållinjen’, eller om ‘
retten til vejen i en kapsejlads’
var overholdt i sager hvor
specialforbundenes
mest
kompetente udvalg har udtalt
sig.
På samme hjemmeside er kort
refereret sagen om diskvalifikation begrundet i hegnspassage ved DM. Sagens detaljer
fremgår ikke, men konklusionen er, at Farum’s anke heller
ikke her bliver taget til følge.
Jeg synes at Farum / Lars V.
skulle holde sig for god til i
førstnævnte sag at udbede sig
en ‘kapabel juridisk uvildig
myndigheds’ bedømmelse. Vi
har blandt vor midte udvalgt
hæderlige erfarne kompetente
mænd og kvinder til at varetage disse opgaver på vore
vegne – er de nu ikke længere
hverken kapable eller uvildige?
Og fordres der en juridisk embedseksamen for at kunne
indgå i denne type afgørelser?

gets skrivelse, at Farum i disse
sager lod sig assistere af en advokat.
Jeg synes at Farum med sin adfærd er med til at føre Osporten ind på en farlig kurs.
Det er sport vi taler om og vi
bør kunne holde regeltvisterne på lavest mulige niveau. Her
synes jeg at Farum flytter nogle grænser i en uheldig retning.
Konsekvensen er blandt andet
at det bliver sagerne vi taler
om og ikke de sportslige oplevelser. I O-sporten må vi selvfølgelig have et regelsystem;
men det er kendetegnende for
alle regler og love at de ikke er
formuleret så alle situationer
er velbeskrevne, hvorfor der
når nye situationer opstår, må
udøves skøn og gøres fortolkninger. Og selvom der nu er
taget initiativ til at gøre reglerne klarere så vil nye situationer, der kræver skøn og fortolkninger opstå. Retssikkerheden er rigeligt tilstede og
har mig bekendt ikke tidligere
været anfægtet. Lad os vise at
fremtidige sager kan håndteres med samme retssikkerhed som hidtil, men med større omtanke.

Flytter grænser
Jeg noterede mig i appeludval-

Pletskud
Kristian Vad (H15-16) fra Herning Orienteringsklub fik problemer med bentøjet på 3. etape.
Men opfindsomheden er stor, når en blanding af smerter og
sammenpresset dovenskab, skal overvindes.
Historien melder intet om, hvad man har gjort ved barnet !
Foto – Lars Klode
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22. august, Farum Lillevang, D,
Regionalløb.
Arrangør: FKBU
Mødested: P-plads på Slangerupvej
300 m vest for krydset ved Lillevangsvej (Farum).
Start: 10.00-11.30 (put and run).
Åbne baner sælges mellem kl 9.30
og kl 11.00.
Kort: Farum Lillevang 1:10000
(2003)
Baner iflg. reglement+åbne baner.
Startafgift: -20: 40,00, øvrige: kr
60,00. Børnebaner gratis.
Tilmelding sluttede 13. august. Der
henvises til åbne baner.”
29. august 2004, Silkeborg Sønderskov, C
Arrangør: Silkeborg OK
Første start: Kl. 10.00
Mødested: Afmærkning Virklund syd
for Silkeborg.
Kort: Silkeborg Sønderskov 2004,
1:10.000, 5 m ækv.
Baner: Ifølge reglementet + åbne baner.
Ekt: Emit
Startafgift: D/H -20: kr. 50,-, D/H21-:
kr. 60,+ evt. brikleje kr. 10,Omklæd.: Stævnepladsen - ingen bad
Børneparkering: Mod forudgående
tilmelding
Klubvis tilmelding via O-service eller e-mail til
larsole.larsen@adr.dk senest den
19. august
Ingen eftertilmelding
29. august 2004
Tokkekøb Hegn, Nordsjælland SG´s 2-mandsstafet
Kort: Tokkekøb Hegn. rev. 2003,
1:10.000
Arrangør: OK SG
Løbsform: 2 mands stafet med Farsta, 7 klasser
Start: Mellem kl. 10.00 og kl. 10.20
Mødested og parkering: Tokkekøbgård, Stumpedyssevej, Krak 86 C
1.
Afstande: Fra parkering til stævneplads max.1000 meter.
Start, skifte og mål: Stævnepladsen.
Klasser: 2x9 km svær, 2x5 km middelsvær han/hun 80+, 2x3 km let,
2x5 km middelsvær han/hun, 2x7 km
svær, 2x4½ km svær “100”, 2x5 km
svær.
I klasse “100” fri tilm. Samlet alder
mindst 100 år, dog kan fradrages 15
år pr dame.
Åbne baner: 7 km svær, 6 km mellemsvær, 4,5 km svær, 3 km beg./let
Børne- og ungdomsbaner:
Tilm.på stævnepl.kl.10-11.30: børnebane, beg./let og let.
EKT: Briknrummer oplyses ved tilmelding.
Startafgift pr. løber: Under 21 år
35 kr., 21 år og derover 60 kr., Lejebrik 10 kr.
Indbetales samtidig med tilmelding
til giro 225 95 83, OK Stengården.
Oehlenschlægersgade 50, 4. th., 1663
Københ.V.
Børnebane: gratis. H/D -12 B og H/D
11-12A: 25 kr. på dagen.
Børneparkering: Ja

Omklædning og bad: Nej
Klubvis tilmelding: Via O-service,
pr. mail til tove_og_bent@mail.tele
eller pr. brev til Bent Petersen, Kjærbovænge 44, 3520 Farum
senest den 20. august.
Eftertilmelding: Nej.
5. september, Ørnbjerg Mølle,
C, NK
Arrangør: OK PAN, Århus
Mødested: Afm. fra vej A 21 mellem
Feldballe og Ebeltoft
Første start: kl. 10.00
Omklædning, bad, nej
Kort: Ørnbjerg Mølle 2002 (offset
trykt), 1:10.000
Baner: Ifølge reglementet
EKT: Sportident
Startafgift: D/H – 20: kr 50,- og D/H
21-: kr. 60,-, leje af brik kr. 10,Tilmelding: Klubvis tilmelding via Oservice senest 27. august
Børnebaner: gratis
Børneparkering: ja, kræver tilmelding
5. sept., Syd-kredsmesterskab,
Langesø, B
Arrangør: Odense OK
Første start: 10,00
Mødested, omklædning og bad: Ubberud skole
Afmærkning: Ubberudvej (fra E20
(53) ad gl. landevej (161) mod Odense)
Afstande: Skole-stævneplads: 5 km.
Parkering, start og mål: indenfor 400
m
Kort: Langesø, 1:10.000, 2004, ækv.
2,5 m. Prent med poster
EKT: EMIT
Startafgift: 52/60 + evt. 5 for leje af
brik og 10 for eftertilm.
Tilmelding: via O-service senest
mandag, 30. aug. kl. 18,00
Eftertilmelding:
via
mail:
ole.balslev@anet.dk , senest fredag,
3. sept. kl. 18,00
Børnebaner: gratis “rød hånd bane”
fra kl. 10,00 til 13,00
Børne-P: bestilles ved tilmelding, anfør alder og antal
Toiletter: på skole og stævneplads
Startliste og instruktion: på
www.odense-ok.dk tirsdag, 31. aug.
Præmier: Kredsmesterskabsmedaljer til A-klassevindere. D/H 10-19:
guld, sølv og bronze.
5. september 2004, KirkeskovGeel Skov-Ravneholm, Regionalløb, ØK
Arrangør: K.F.I.U.-Orientering
Stævnecenter: Vangeboskolen, Vangeboled
Bad+Omklædn.:Vangeboskolen
Afmærkning: Fra Skodsborgvej ad
Vangeboled
Løbsområde/O-kort: Geel SkovRavneholm 1:10.000 - årg. 2004 Første start: Kl. 10.00 Åbne baner: Kl.
9.45 - 11.00 - start inden 11.15
Tilmeldingsbaner: Regionalbaner 1 10 -”Put and Run”
Åbne baner: Regionalbaner 1 - 10
“Put and Run”
Startafgift tilmeldt: D/H -16 - kr.
30,00, D/H -20 - kr. 40,00, D/H 21kr. 55,00 Startafgift åbne baner: D/H
-16 - kr. 30,00, D/H -20 - kr. 45,00,
D/H 21- kr. 60,00

EKT: SPORTident
Børnebane: Gratis
Kiosk: Ja!
Tilmelding til: Klubvis via O-service
inden fredag d. 27. august kl. 19.00
Stævneleder:Tom P. Neesgaard 4465
1185 / 4595 5491 E-mail:
tpn@birch-krogboe.dk
11. september Vintersbølle
Skov Regionalløb
Arrangør: O-63
Start mellem 13.30-14.30
Mødested:Vintersbølle skole
Der anvendes ikke sportsident
Baner: Iflg. Regelment
Startafgift: D/H – 12: 30 kr. D/H 13 –
20: 40 kr. D/H 21 -: 55 kr.
Ingen Børnebaner
Tilmelding: Klubvis senest 3 sep. På
o-service eller til Kim Jensen pr. mail
kim@nyraad.net
12. september, Klosterris Hegn,
Ø
Arrangør: OK Øst Birkerød.
Første start kl.: 10.00
Mødested: Nordlige parkeringsplads
på Hornbækvej.
Kort: Klosterris Hegn, 1:10.000,
ækvidistance 2,5 m.
Baner ifølge reglement.
Ekt.: Sportident.
Startafgift: D/H -16: kr.30. D/H 17 20: kr. 40. D/H -21: kr 55.
Børnebaner gratis. Kiosk og toiletter.
Tilmelding: Klubvis via O-service, senest lørdag 4 september kl.: 23.59
12. september 2004 Rømø, Divisions- og c-løb
Arrangør: OK-HTF, Haderslev.
Første start: Kl. 10.00
Mødested: I skoven Rømø Sønderland
Afmærkning fra første lyskryds på
Rømø.
P-SP maks 500 m. SP-S maks 500 m.
Kort: Rømø Sønderland 1 : 10.000
Ækvidistance 2,5 m. Rev. 2003
Baner: Iflg. Reglement.
Ekt.: Emit. Nummer på evt. egen
Brik oplyses ved tilmelding.
Startafgift: D/H – 20 år: 45 kr.
D/H 21 – år: 60 kr.
Åbne baner: Ingen.
Børnebaner: Fra kl. 10.00-12.00.
Børneparkering: Tilmelding ved
løbstilm.
Angiv navn og alder.
Bad: Der henvises til Vesterhavet
Tilmelding: Klubvis senest 6. sept.
via O-service.
Eftertilmelding indtil 10. sept. kl.
18.00 mod et ekstra gebyr på 10 kr.
12. september 2004,Vester Thorup, C-løb, NK
Arrangør:Aalborg OK
Kort:Vester Thorup, 2003, 1:10.000
Første start; kl. 10.00
Afmærkning: Landevej 569, 10 km V.
f. Fjerritslev i Vester Thorup
EKT: Emit
Startafgift: D/H - 20: 50,-, D/H 21-:
60,Leje af brik 10,Børnebaner: gratis
Åbne baner: Ja - udfordrende !
Børneaktivering: ja da.

Omklædning & bad:Vesterhavet !
Klubvis tilmelding via O-service senest 2. september
Fredag 17. september Kreds,
nat SM 1. afdeling af 4
Arrangør: Ballerup OK
Første start: Kl. 20.30 - 300 m til
start.
Mødested: Hareskovens Lilleskole,
Skovbovænget 124, 2750 Ballerup.
Kantparkering på Skovbovænget
langs skolens grund: 250 m fra P til
stævnecenter.
Omklædning og toiletter, men ingen bademuligheder.
Kort: Li. Hareskov Jonstrup Vang
1:10.000, 2,5 m ækvidistance, edbprint.
Baner i Følge reglementet også åbne baner.
Reglement: For at blive placeret i
det samlede SM-klassement skal
man have gennemført mindst 3 af 4
afdelinger. Klasser, baner og startafgifter er fælles for alle 4 SM-afdelinger: Medaljer uddeles efter finaleløbet (4.afdeling) 22/10-2004 i Aggebo-Græsted Hegn.
EKT: SportIdent anvendes. Nummer på egen brik skal oplyses ved tilmelding ellers betales 10,- kr. for lejebrik
Klubvis tilmelding senest den 10.
september via O-service. Ingen samlet tilmelding til SM. Man skal selv tilmelde sig de enkelte afdelinger.
Startafgift: For 21år og opefter 55
kr./ for unge 35 kr. Indbetales samtidig med tilmelding på Giro 1199 311
3337 Ballerup OK v./ kasserer Poul
Breiy, Egebjergtoften 183, 2750 Ballerup
Instruktion, startliste og resultatliste vil kun blive offentliggjort via løbets
hjemmeside://www.orientering.dk/>/ballerup/
Stævneleder: Kristen Bonnen, Ålbrosvinget 28, 2730 Herlev, 44 85 21
86, kristen.bonnen@email.dk
19. september Damsbo, DMHold/C-løb
Arrangør: Faaborg OK
Første start: Kl. 10.00
Mødested / afm.: På hovedvejen
ml. Jordløse og Falsled
Kort: Damsbo, 1:10.000 – 2004
EKT: Emit. Eget briknr. oplyses
Startafgift: D/H – 20: 45 kr., D/H
21-: 55 kr.
Børnebaner: Ja, gratis
Klubvis tilmelding: Senest den
13.9., kl. 12, eftertilmelding senest
den 17.9. kl. 12.
25.september 2004, D.M.stafet.
Arrangør Herning OK.
Kort Haunstrup 1:10.000, ækvidistance 2,5 m, revideret 2004.
Første start kl. 11.00.
Afmærkning på A 15 mellem Snejbjerg og Haunstrup.
Baner Ifølge reglementet.
Ekt. Emit.
Startafgift D/H -20 330 pr. hold. D/H
21- 405 pr. hold.
Tilmelding klubvis gerne via O-Service eller til
Jesper Lysgaard, Vesterdamsalle 8,
7400 Herning

Tlf. 97224539, Email: jesperlys@hotmall.com.
Senest tilmelding med antallet af
hold torsdag d.26-8-04
26. september, Rønhøj-Ovdrup,
DM-klassisk,WRE,A1-stævne
Arrangør: St. Binderup OK
Kort: Rønhøj/Ovdrup 1:15.000 og
1:10.000, Ækv. 2.5 m, revideret 2004.
Første start: 10.00
Mødested: Brakmark i den nordlige
del af Rønhøj/Ovdrup plantage. Afmærkning fra vej nr. 29 mellem Aars
og Fjerritslev
Baner: Ifl. Reglement – ingen åbne
baner.
Ekt: Emit
Startafgift: D/H – 20 : 115 kr. og
D/H 21- : 130 kr.
Tilmelding: Klubvis tilmelding via
O-service senest den 12. september
2004. Efteranmeldelse senest 23.
september imod 3-dobbelt startgebyr.
Børnebaner: Gratis.
Børneparkering: Gratis, tilmelding
påkrævet.
29. september, Kjærgårds Mølle, D, nat, NK
Arrangør: Holstebro OK
Mødested, omklædning, start: Naturskolen Kjærgårdsmølle. Afm. fra Ølby.
Kort: Kjærgårds Mølle 1:10.000, rev.
2002, printet
Baner: Svær: 7,5 - 6 - 5 - 4 km. Mellemsvær: 5 - 4 km. Let: 3 km
Tilmelding: O-service 23. september.
Eftertilmelding: + 10,- kr. Send mail
til rask@bergske.dk
Startafgift: - 20: 30,- kr., Øvrige: 40,kr.
EKT: EMIT
Første start: kl. 20.30
Bemærkninger: intet bad, kiosk. Information: 4098 3499
2. og 3. oktober 2004Wild East
på Bornholm
Arrangør: Almindingen-OKMødested: AOK’s klubhus, Bygaden 25,
3720 Aakirkeby
Start: Lørdag kl. 15.30. Søndag kl.
9.00.
Kort: Gamle og nye kort af forskellig
type.
Baner: Wild East Prolog 4 km svær,
Wild East Light 12½ km svær, Wild
East 25 km svær
Startafgift: Wild East Prolog 50,- kr.,
Wild East Light 175,- kr., Wild East
250,- kr.
Startafgift er inklusive forplejning
ved depoter samt efter løbet søndag.
Wild East pakker samt ledsagerpakke incl. overnatning og PastaParty.
Tilmelding: Senest den 1. september
2004.Ved senere tilmelding +50 kr
.

8. oktober 2004
Gl. Grønholt Vang, 3.afd. SM-nat
Arrangør: Fredensborg Oriente-

(Fortsætter næste side)

(Fortsat fra side 30)
ringsklub/ HSOK
1.start: kl. 19.45
Mødested og Stævnecenter: Kratberg i Fredensborg, sidevej til A6
Kort: Gl. Grønholt Vang, 1:10 000
EKT: SportIdent. Nr. på egen brik
oplyses
Klasser/Baner: se under Fællesdel
for alle 4 SM-afdelinger
Startafgift: D/H -20: 35 kr., D/H 21:55 kr. Brikleje: 10 kr.
Tilmelding: Klubvis via O-service senest 1.oktober
9. oktober, Ø
Arrangør: Vestsjællands Skovkarleklub
mødested: P-plads syd for skoven,
indkørsel fra Nykøbing-Odden vejen, ca. 3,5 km. før Lumsås.
start: mellem kl.1200 - 1430 fri start
kort: Sonnerup skov, 1:10000, tegnet
2004
baner: 10 baner, iflg østkreds regl.
tilmelding: på O-Service eller mail
bjoernvognbjerg@webspeed.dk senest den 1 oktober
startafgift: D/H-16 kr. 30,- D/H 17kr. 55,eftertilmelding: på stævnepladsen +
kr. 5,sportsident: leje kr. 10,børneparkering: ingen
børnebane: gratis
iøvrigt: ingen bad, kiosk forefindes.
øvrige
oplysninger
på:
home19.inet.tele.dk/skovkarl/
10. oktober, Vestre, B, Kredsmesterskab, NK
Arrangør: Holstebro OK
Mødested, omklædning, bad: Kasernen, Ringvejen, Holstebro
Start: på stævnepladsen
Kort, målestok:Vestre 1:10.000, rev.
2004, printet
Baner: If. reglement + åbne
Børnebaner: ja,
Børneparkering: kræver tilmelding
Tilmelding: O-service 30. september
Startafgift: - 20: 40,- kr., Øvrige: 70,kr.
EKT: EMIT
Første start: kl. 10

Evt. bemærkninger: Præmier til alle
kredsmestre
Information:
4098
3499/
rask@bergske.dk
24. oktober 2004, Tvorup Øst,
D-løb, NJM-Dag
Arrangør: Nordvest OK.
Første start: Kl. 10.00.
Mødested: Afmærkning fra rute
181 mellem Nr.Vorupør og Klitmøller og fra rute 539 mellem Thisted
og Sjørring.
Kort: Tvorup Øst 2004, 1:10.000,
ækv. 2,5 m.
Bad/omklædning: Omklædning
ved bilerne.
Baner: Ifølge NOU.
Børnebane: Ja, gratis.
Åbne baner: Nej.
EKT: Emit – eget briknr. oplyses.
Leje af brik: 10 kr.
Startafgift: Under 21 år: 40 kr. Fra
21 år: 50 kr.
Tilmelding: Senest den 14. oktober
via O-service eller til Ove Jensen,
Højvang 20, 7700 Thisted, E-mail:
ove.jensen@tdcadsl.dk
Efteranmeldelse: Senest 20. oktober mod 10 kr. i afgift.
Børneparkering:Tilmelding samtidig med løbstilmelding.
Yderligere
oplysninger:
www.nordvestok.dk
30. oktober 2004, DM Sprint
Arrangør:
Orienteringsklubben
Esbjerg
Kort: Esbjerg Universitetspark
2004, 1: 5.000, ækv. 1 m.
Mødested: Stadionhallen, Gl. Vardevej 82, Esbjerg
Afstande: Parkering, start og mål
inden for 250 m.
Første start: kl. 12.00
EKT: Emit. Obligatorisk leje for
D/H20 og D/H21.
Baner: DM-baner i henhold til reglementet.
Uofficielt DM: Afvikles i 8 klasser
for drenge/piger, oldboys/girls, veteran og superveteran + åben bane.Alle baner 2,7 – 3,0 km.
Startafgift DM: D/H-20 125 kr.
D/H 21 140 kr. inkl. brikleje
Startafgift Øvrige: D/H-16 50 kr.

D/H 34- 60 kr. Åben bane 60 kr. På
stævnepladsen 80 kr. Brikleje 10 kr.
Børnebaner: ingen
Tilmelding: Klubvis senest 16. oktober kl. 24.00 via O-Service eller til
Tron Solberg, Gl.Vardevej 90 lejl. 36,
6700 Esbjerg, Tlf 79127690. Email
tron@aue.auc.dk Eftertilmelding i
henhold til reglementet.
Yderligere info: www.orientering.dk/esbjerg
30.oktober 2004, DM-nat
Arrangør: OK West
Første start: kl.20.00
Mødested: Blåvandshuk Idrætscenter, 6840 Oksbøl
Afmærkning fra vej 431 ved Oksbøl
Kort: Ål Plantage 1:10.000. Ækvidistance 2,5 m. Nytegnet 2004
EKT: Emit
Baner: Ifølge reglement
Startafgift: H/D -20: kr.100,- H/D 21: kr.120,-.
Tilmelding: Klubvis via O-service senest tirsdag den 12.oktober
Eftertilmelding: indtil 72 timer før
start mod betaling af 3 x startafgift
Yderligere
info:
www.orientering.dk/west/dmnat04/i
ndex.htm
30. -31. Oktober 2004
Bornholm Höst-Open
2-dages klasse D orienteringsstævne
Arrangør: Rønne IK Orientering
Kort: 30/10 “Varperne”.
Ækv. 2,5 m, Rev. 2004
31/10 “Jomfrubjerget”.
Ækv. 5 m, DM stafet 2001/2004
Første start: 30/10 kl. 12.00
31/10 kl. 9.00
Stævneplads: Oversigt over stævnepladser samt kørevejledning kan ses
på hjemmesiden fra 1/10.
EKT: SportIdent
Klasser: D/H10 til D75/H80
Startafgift: 10-16 år:100kr, 17-:160kr
for begge dage) Lejebrik 25kr.
Omklæd. og bad: Ingen
Børne-P: Mod tilmelding for børn >2
år
Klubvis tilmelding senest: 8. oktober.
Eftertilmelding mulig senest 22. oktober mod tillæg på 80kr
Internet: www.host-open.dk

.Alle løbene: BEMÆRK ÆNDRING TIL TIRSDAGE OG
STARTID mellem 17.30 og
18.00
Startafgift: 10 kr for medlemmer af en O-klub og 20 kr for
børn, der ikke er medlem.
Baner: 1 km afmærket børnebane, 2 km begynderbane, 3
km let/mellemsvær bane og 5
km svær bane.
24. aug. Eriksholm skov øst for

Holbæk. Arrangør: Holbæk
OK. Mød ved kiosken vest for
Munkholmbroen
31. aug. Boserup skov vest for
Roskilde.Arrangør OK Roskilde. Mød ved Efterskolen SV i
skoven
7. sept. Boserup skov vest for
Roskilde.Arrangør OK Roskilde. Mød ved P-pladsen SØ i
Skoven
14. sept.Valborup skov syd for
Hvalsø. Arrangør Hvalsø OK.
Mød ved P-plads ved Skovvej
syd i Hvalsø
21. sept. Boserup skov vest for
Roskilde.Arrangør OK Roskilde. Mød ved “Den høje Pplads” syd i skoven

Natugleløbene, Nordkredsen
Fælles information:
Baner:
Svære: H 21 7,5 km, H 21 AM 6,0 km; H 35 – 44 6,0 km, H
45 – 54 5,0 km, H 55 - 4,0 km
Mellemsvære: H 17-20 6,0 km, D17-34 5,0 km, D35-44 4,0
km, D45- 4,0 km
Lette: D – 16 3,5 km, H 15-16 4,5 km, H/D 17 B 4,5 km,
H – 14 3,5 km
Beg. kort 2,5 km, Beg. lang 5,0 km
Ekt: Emit
Startafgift: D/H -20: kr. 25,-, D/H21-: kr. 35,- + evt. brikleje
kr. 5,6. oktober 2004, Ryekol,
Dn Natugle 1
Arrangør: Silkeborg OK
Første start: Kl. 20.00
Mødested:Afmærkning sydøst i Gl. Ry på vejen mod Boes.
Kort: Ryekol 2003,
1:5.000, 2,5 m ækv.
Omklæd.: Stævnepladsen - ingen bad
Klubvis tilmelding via O-service eller
e-mail til tjum@mail.dk senest den 29. september
Eftertilmelding indtil 2 dage før løbet mod ekstraafgift på 10
kr.
13. oktober 2004, Skelhøje
Dn Natugle 2
Arrangør: Herning OK
Første start: Kl. 20.00
Mødested: Afmærkning fra rundkørsel ved frakørsel 37,
Ikast Øst, på motorvej rute 15.
Kort: Skelhøje 2004,
1:10.000, 2,5 m ækv.
Omklæd.: Stævnepladsen - ingen bad
Klubvis tilmelding via O-service eller-mail til
baekdahl@hotmail.com senest den
5. oktober
Eftertilmelding indtil 2 dage før løbet mod ekstraafgift på 10
kr.
20. oktober 2004,Wilhelmsborg,
Dn Natugle 3
Arrangør: OK Pan
Første start: Kl. 20.00
Eftertilmelding indtil 2 dage før løbet mod ekstraafgift på 10
kr.
27. oktober 2004, Karup Ådal,
Dn Natugle 4
Arrangør: Karup OK
Første start: Kl. 20.00
Mødested: Afmærkning på landevejen (vej 12) mellem Viborg og Herning.
Kort: Karup Ådal rev. 2004, 1:10.000, 2,5 m ækv.
Omklæd.: Stævnepladsen
Klubvis tilmelding via O-service eller
e-mail til gert_kirsten@post.tele.dk senest den 20. oktober
Eftertilmelding senest søndag den 24. oktober kl. 22 mod
ekstraafgift på 10 kr.

Karruselen kører
Midtsjællands
Børne- og ungdomskarruselløb,
efteråret 2004

Natugleløb Nordkredsen

Aupair
Er du interesseret i at forbedre dine kundskaber i nordisk terrän, så har du her mulighed for
at kombinere träning med lettere arbejde.
Vi er en orienteringsfamilie (Rasmus 2 år, Lars og Yvonne) som gerne vil have hjälp med pasning af Rasmus om eftermiddagen og lettere hus/have arbejde.Vi bor i Vänersborg, hvor de
närliggende orienteringsklubber har mange spändede aktiviteter og träninger.Vi tilbyder kost,
logi og transport til diverse konkurrecer (da vi selv er meget aktive) + lön efter aftale. Start:
snarest muligt Er du interesseret så kontakt Yvonne på: yvonne.fjordside@astrazeneca.com
eller tel: +46 521 711515 / +46 73 61 989 65

31

Afsender:
Dansk Orienterings-Forbund
Ryttergårdsvej 118
DK 3520 Farum
Tlf. (+45) 4345 7730
Ændringer vedr. abonnement,
ring venligst tlf. (+45) 4345 7730

Returnering ved varig adresseændring
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