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NOTER

Hov, ny forside
Man studser en ekstra gang, når noget 
velkendt ikke er, som det plejer. Det har du 
sikkert lige oplevet med et kig på forsiden 
af dette nummer af Orientering. For efter 9 
år med den gamle forside har bladet fået en 
ansigtsløftning.

Og det er ikke kun forsiden, vi har pillet ved. 
Inde i bladet vil der fremover være en række 
artikler med fast indhold. For eksempel vil 
der i hvert nummer blive sat fokus på en klub, 
der deler gode erfaringer og fortæller om 
udfordringer – i dette nummer Søllerød OK, 
hvor det er lykkedes at skabe en sprudlende 
ungdomsafdeling.

Og så har vi endnu en gang fået et par sider til 
de yngre læsere i form af Lirens Liv, der deler 
ud af træningstips og nye klippemetoder.

Dansk Orienterings-Forbund består af unge, 
satsende sprintløbere, garvede pensionister, 
der har løbet i alle landets skove, og familie-
mødre, der udelukkende løber orienteringsløb 
for hyggens skyld. Uanset ambitionsniveau 
med kort og kompas i hånden er der forhå-
bentlig artikler i bladet, der vækker interesse 
hos alle! Ellers er vi selvfølgelig altid modtage-
lige overfor ris (og ros).

God læselyst!

Program for ungdomscuppen

Igen i år bliver der i løbet af sæsonen en gennemgående konkurrence for 
ungdomsklasserne D/H 11-12, D/H 13-14 og D/H 15-16. De bedste 7 ud 
af 11 resultater tæller med i det samlede regnestykke. Cuppen afgøres 
ved KUM i efteråret.

De 11 konkurrencer, der er med i ungdomscuppen, er:

10. marts - Nordjysk 2-dages, lang
11. marts - Nordjysk 2-dages, mellem
24. marts - Danish Spring, mellem
25. marts - Danish Spring, lang
31. marts - Påskeløb, samlet
26. maj - DM Sprint
10. juni - SM Lang
19. august - JFM Lang
25. august - DM Mellem
9. september - DM Lang
29. september - KUM lang

Sigrid Høyer Staugaard vandt suverænt 
ungdomscuppen i D13-14 i 2017.

Henrik Rindom Knudsen, redaktør på 
Orientering
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NOTER

Særudgivelse om Thierry Gueorgiou
I anledningen af at den franske legende Thierry Gue-
orgiou stoppede karrieren sidste sommer, har COMag 
(den franske pendant til Orientering) udgivet en særud-
givelse om Gueorgious utrolige karriere. 

Ud over hans 23 vm-medaljer kan man i det 44 siders 
magasin blandt andet læse finurlige fakta om, at han 
har ødelagt 18 kompasser og løbet orienteringsløb i 38 
forskellige lande. 

Udgivelsen kan 
læses på engelsk 
ved at gå ind på 
Orienteering.
org og søge på 
Thierry.

Nye roller i DOF
Fra starten af 2018 er der sket en mindre 
rokade på DOF’s sekretariat. Udviklingskon-
sulent Gert Nielsen er stoppet efter mange 
års tro tjeneste. 

Tidligere skolekonsulent Anders Bachhau-
sen får overdraget flere af Gerts opgaver 
og får titel af Skole- og udviklingskonsulent. 
Anders’ udviklingsopgaver vil især koncen-
trere sig om uddannelse og TBU (Træning 
af Børn og Unge).

Anders efterlader flere opgaver på skole-
området, som overtages af nyansatte Laura 
Sørensen, der bliver skoleprojektkonsulent. 
Hun får blandt andet ansvar for Skolernes 
Find vej Dag.

Anne Marie Kamilles bliver DOF’s nye 
naturkonsulent, hvis opgave bliver at sikre 
adgangen til sportens arealer i både land 
og by.

Helene Skovmand Filrup bliver Find vej-
konsulent, samtidig med at hun varetager 
sine administrative opgaver på sekretaria-
tet.

I slutningen af 2017 blev Jakob Lind Tolborg 
desuden ansat som klubudviklingskonsulent 
med særligt fokus på at udvikle frivillighe-
den i orienteringsklubberne med sociale 
medier som platform.

Laura Sørensen er nyansat i DOF og vil blandt 
andet arbejde med Skolernes Find vej Dag.

Maribo OK fejrer rundt
70 år bliver Maribo OK i år. Klubben blev  
stiftet den 10. marts 1948 under navnet  
Maribo Roklubs Orienteringssektion. 

Først i 1990 skiftede klubben navn til det nuvæ-
rende Maribo Orienteringsklub. DOF’s seneste 
medlemsopgørelser viser, at Maribo OK er Lol-
lands største orienteringsklub  
med 16 medlemmer.
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NOTER

Søg penge til at udvikle klubben
Mangler din klub noget materiel, eller har I en god idé til at lave en særlig indsats for at få 
flere medlemmer eller andre forslag til at udvikle klubben? Så er der godt nyt, for i april 
åbner DIF og DGI for ansøgningerne til en økonomisk pulje på 45 millioner kroner om 
året, der skal ende ude i de lokale foreninger - i DOF’s tilfælde de enkelte klubber rundt 
om i landet.

Derfor opfordres klubberne til at lægge hovederne i blød og komme med initiativer, der 
kan sættes i gang med en hjælpende, økonomisk hånd fra udviklingspuljen. Ansøgning 
sker via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk.

2019  vil blive første gang, Kina er vært for en 

runde af World Cuppen.

Tilmeldingerne ruller ind til WMOC
3500 var i midten af februar allerede tilmeldt sommerens Veteran-VM i Danmark. Dermed er 
arrangørerne godt på vej mod ambitionen om at blive den største orienteringsevent på dansk 
jord nogensinde. OBS den 28. marts stiger tilmeldingsgebyret.
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Vejen mod 
toppen

Den gode følelse ved fysisk træning, venskaber og fascination 
ved udvikling er nøgleordene. I hvert fald for 23-årige Caroline 
Gjøtterup, der i 2017 havde debut til senior-VM. En plads på 
seniorlandsholdet lå ikke umiddelbart i kortene i juniortiden, 
men hårdt arbejde og en stærk vilje ville det anderledes.



7

”Han siger, jeg skal forestille mig, at ner-
vøsiteten er min knytnæve, jeg har lige 
her foran mine øjne. Han beder mig om at 
fokusere på tre ting, jeg ikke har set inde 
i rummet. Jeg opdager lamperne. Jeg op-
dager en højtaler. Og ved at gøre det, får 
jeg nervøsiteten lidt på afstand.”

Vi befinder os til VM-sprintkvalifikationen 
i 2017, i hvad der ligner en tennishal. Caro-
line Gjøtterup står overfor sin første start 
til et VM nogensinde, og hun er nervøs.
Landsholdets mentaltræner Kristoffer 
forsøger at hjælpe med at få nervøsiteten 
under kontrol ved hjælp af en fokusøvel-
se. Det hjælper.

Uret viser 10:58. Caroline løber over start-
stregen på sprintkvalifikationen. Tan-
kerne har fokus på de forberedelser, hun 
har gjort sig op til løbet, og på at bruge 
nervøsiteten konstruktivt. Hun gør det 
godt, kun 0.52 efter den førende i hendes 
heat. En karriere på landsholdet er skudt 
i gang.

Fra junior til senior
”Senior-VM var kæmpestort i forhold til 
Junior-VM. Vi havde arbejdet med det 
stress og de tanker, man får, og det, synes 
jeg, er virkelig spændende.”

Caroline Gjøtterup blev senior i 2016. 
Inden det, havde der været en tid med 
mange afslag på de interessetilkendegi-
velser, hun sendte til juniorlandsholdet. 
Hun havde ikke et niveau, der var højt nok, 
og herudover var det ikke ligefrem første-
pladser, der strømmede ind på resultat-
kontoen til de store konkurrencer. Men 
selvom der har været afslag på interes-
setilkendegivelser fra juniorlandsholdet, 
har det mere været en motivationsfaktor, 
end noget der slog hende ud. I stedet for 
at give op, blev hun ved med at målrette 
sin træning og sendte en interessetilken-
degivelse til seniorlandsholdet.

”Jeg skulle vise dem.”

Hun har før været med på juniorlands-
holdet på wildcards og har på den måde 
fået en smagsprøve på, hvad det vil sige 
at dyrke o-løb på eliteniveau. I de sidste 
junior-år handlede det mere om at levere 
stabile præstationer og ikke så meget om 
at tage medaljer og stå øverst på præ-
mieskamlen, og eftersom hun heller ikke 
blev en fast del af landsholdstruppen, lå 
det ikke i kortene, at hun senere ville stå 
på startstregen til et senior-VM.

Som sidsteårs junior formåede hun allige-
vel at kvalificere sig til JWOC, og dét gav 
blod på tanden: 

”Når man begynder at tage trin op ad sti-
gen, begynder man at sigte længere og 
højere,” forklarer hun, og derfor blev se-
niorlandsholdet målet.

Caroline deltog i den afsluttende World 
Cup i Schweiz i 2016, hvortil hun fortæl-
ler: ”Lars blev ved med at prikke til mig og 
sige, at jeg så godt ud i landsholdsdrag-
ten.” Efter et veloverstået løb, var det 
daværende landstræner Lars Lindstrøm 
og Torbjørn Gasbjerg, der overbragte 
Caroline nyheden, om at der var en plads 
på seniorlandsholdet til hende. Dette tak-
kede hun, ikke overraskende, ja til.

Da valget faldt på o-løb
Før tanker om elitekarriere og landshold 
dominerede, var der andre ting, der var 
vigtigere. Dét at være aktiv har altid væ-
ret noget Caroline gik op i, og både gym-
nastik og fodbold var en del af hverda-

gen. Da Carolines forældre blev skilt, var 
det far Ole, der meldte hende og hendes 
bror ind i Faaborg OK for at have en akti-
vitet, de kunne dyrke sammen.

Carolines far engagerede sig i klubar-
bejde, og selvom han støttede hende i 
hendes andre aktiviteter, var der ikke tvivl 
om, at orienteringsløb var den foretrukne 
sportsgren:

”Min far har hele tiden gerne villet det for 
mig, men han pressede mig ikke. Han har 
fundet en virkelig god balance, for jeg er 
ikke blevet træt af det. Han har ramt den 
spot on.”

Interessen for o-løb begynder at vokse. 
Det er ikke kun de hyggelige familieture 
til stævner, der trækker, men venner og 
veninder indenfor sporten bliver en stor 
del af det at løbe o-løb. Beslutningen om 

Blå bog

Navn: Caroline Gjøtterup
Alder: 23 år – født 25. februar 1995
Klub: Faaborg OK nationalt – OK Pan Aarhus 
internationalt

O-historie: Har løbet orienteringsløb siden 
hun var 8 år

Til hverdag: Læser idræt i Aalborg

Aktivitet på landsholdet:
2016 – World Cup i Polen
2016 – Studenter-VM
2016 – World Cup i Schweiz
2017 – World Cup Finland
2017 – VM i Estland
2017 – World Cup i Schweiz

Træningskammeraterne i Elite Centeret i Aarhus 
er en stor motivationsfaktor for Caroline til at 
komme ud og træne i al slags vejr.
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et år på efterskole har stor del i den frem-
tidige karriere i sporten:

”Jeg havde hele tiden vidst, at jeg skulle på 
efterskole, og jeg havde hele tiden vidst, 
at det skulle være på Himmelbjergeg-
nens Natur- og Idrætsefterskole (HNIE), 
for jeg havde så mange venner fra o-løb, 
der skulle det. Dem jeg snakkede rigtig 
godt med, de var på landsholdet, og det 
så rigtig fedt ud. Så jeg tror egentlig, det 
var der, jeg tænkte, at det skulle jeg også.”

Efter at have tilbragt hver dag på efter-
skolen med en masse o-løbsentusiaster, 
kontakter den unge o-løber Jesper 
Stamp, der hjælper hende med at få en 
målrettet træning.

Efter HNIE følger gymnasiet. En tid, hvor 
fester og sociale arrangementer hober 
sig op, samtidig med at træningen skal 

passes. Selvom man nogle gange kunne 
ønske, at man var to steder på en gang, 
var det for Caroline ikke et svært valg.

”Jeg har jo prøvet at være ung og dum. 
Jeg har prøvet at være i byen til klokken 
6 om morgenen, men jeg syntes aldrig, 
at det var lige så fedt, som de sagde, det 
var. Jeg tror også, det var derfor, min mo-
tivation for træning voksede. Man får sine 
prioriteringer i orden, og så bliver det ikke 
lige så hårdt.” Caroline tager en beslut-
ning. Hun vil gerne være god til oriente-
ringsløb.

Hård træning er vejen
Efter gymnasiet flytter den dengang 
19-årige o-løber til Aarhus for at træne 
med Elite Centeret. På dette tidspunkt 
er der ca. 4-6 træninger om ugen, og 
styrketræning er ikke noget, der fylder 
meget, hvorimod der i dag kan være op 

til 14 træninger om ugen med 2 gange 
styrketræning. Elite Centeret er, som for-
ventet, en stor hjælp til at få struktureret 
træningen.

Til forskel fra før er det ikke længere træ-
ningen, der skal tilpasses studiet, men 
studiet der skal tilpasses træningen. Elite 
Centeret har træninger hver morgen, der 
dækker alt fra styrketræning, til løbestil-
søvelser til langture. At der er en masse 
orienteringsløbere til træningerne, der 
kan presse og motivere hinanden, er no-
get af det, der gør det fedt at stå op og 
hoppe i løbetøjet hver morgen.

”Det betyder meget for mig, at det er 
sjovt og hyggeligt, men også at vi udfor-
drer hinanden. Det er mine bedste venner, 
jeg løber på landshold med, og vi vil hin-
anden det bedste.”

Efterhånden er træningsmængden øget, 
og der er nu styrketræning to gange om 
ugen og syv timers løb. Hun forsøger at 
have et specifikt mål med hver træning 
for at få maksimalt udbytte.

Den mest markante ændring i overgan-
gen til eliteatlet er træningsformen og 
ikke så meget mængden, selvom det var 
det, man skulle tro, siger Caroline:

”Det vigtigste er kontinuitet og jævn be-
lastning spredt over flere år. Det er dét, 
der rykker ens fysiske niveau: Struktureret 
træning.”

På landsholdsniveau består en stor del af 
træningen af at få styr på tanker og det 
mentale aspekt. Dette, fortæller Caroline, 
har været nyt, men også en øjenåbner for, 
hvilken betydning de negative tanker kan 
have.

”Tidligere kunne jeg tænke, at de andre 
løb hurtigere op ad bakken eller tog et 
hurtigere vejvalg. Det gør ikke noget po-
sitivt ved dit løb, at du siger til dig selv, at 
du ikke har taget det gode vejvalg. Det er 
ting, jeg ikke kan påvirke. Jeg kan påvirke 
mit eget løb. Det var virkelig en øjenåbner 
at indse.”

I takt med at Caroline bliver bedre til at 
tackle tanker, der dukker op under et løb, 
finder hun også de fokusmetoder, der vir-
ker for hende:

”Jeg begynder tit at snakke højt, når jeg 
kan mærke, at jeg ikke har fokus på ori-
enteringen, så det hjælper mig med at 
komme tilbage til fokus.”

Værste o-løbsoplevelse 

PAN træningstur til Göteborg, foråret 2017
”Det var en nattræning, og jeg havde en virkelig dårlig pandelampe på det tidspunkt. Det 
går egentlig okay i starten. Men så kommer der en virkelig lang, stejl bakke, og alt er bare 
grønt og tæt. Jeg farer vild og løber rundt derinde i et kvarter, og jeg fatter bare ikke en 
meter. Det er koldt, og der var langt til mål, og så lige pludselig var jeg i en mose til livet. Så 
jeg tænker ’ej nu skal jeg hjem’, og så løb jeg i en eller anden retning, og så fandt jeg også 
ud af, at jeg havde vendt kortet forkert… Det var en virkelig lorteoplevelse.”

Bedste o-løbsoplevelse 

VM sprint-kval 2017
”Det er svært at fremhæve én enkelt oplevelse, men skal jeg alligevel vælge en, falder valget 
på sprintkvalifikationen til VM i sommers. Det var virkelig et fedt løb, og jeg løb godt og 
var tilfreds, da jeg kom i mål. Det var virkelig en succesoplevelse.”

Carolines VM-debut sidste år resulterede i 
en 36. plads på sprintdistancen.
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De gode dage og de dårlige dage
Som landsholdsløber kræver det plan-
lægning at få hverdagen til at hænge 
sammen, især de dage hvor træningspla-
nen indeholder to træningspas, men vilje 
er den bedste egenskab, når det ikke er 
løbeskoene, der trækker mest:

”I perioder er det hårdt, men sådan er det, 
når man har en elitekarriere. Nogle dage 
er hårde, og andre dage er virkelig fede. 
Og så tænker jeg, at det er også okay. Jeg 
tror, alle har nogle dage, hvor man tænker 
”jeg gider ikke”, og så kommer man ud, og 
efter 10 minutter er det faktisk okay.”

Selvom det mørke vintervejr ikke altid er 
lige indbydende, handler det om at finde 
dét, der virker for en selv. Her har Caroli-
ne fundet et trick, hun med et glimt i øjet, 
gerne deler med andre:

”Jeg er begyndt at lave sådan et smart 
trick, hvis jeg skal træne om eftermidda-
gen, så tager jeg allerede sports-bh på 
om morgenen. Så er det ikke så svært at 
klæde om, når man endelig skal ud.”

Men udover de små tips og tricks i hver-
dagen, vejer motivationsfaktoren for de 
store løb også tungt, når træningen i pe-
rioder er hårdere at gennemføre. At kom-
me ud af døren hver dag er, hvad der skal 
til for at kæmpe mod de bedste i sporten:

”Jeg tænker frem på at være til EM eller 
VM. Når jeg står der, så ville jeg gerne have 
haft den her træning med. Og man bliver 
stolt, når man får slæbt sig ud af døren.”

Men det hele handler ikke kun om resul-

tater og mål, det handler om at have det 
sjovt, med det man laver. Når man inve-
sterer så meget tid i én ting, er det vigtigt, 
at det er noget, man er glad for at lave, og 
har det godt i processen. Det er noget af 
det, Caroline vægter højt:

”Jeg vil gerne vinde medaljer. Men jeg kan 
også godt lide vejen derhen. Jeg kan godt 
lide at træne og udfordre og udforske mig 
selv.”

Udover træningslejre med landsholdet og 
træningerne i dagligdagen er det også 
de mindre o-løbsoplevelser, der gør det 
til en sport, der er værd at dyrke, og det 
er en følelse, de fleste orienteringsløbere 
måske kan nikke genkendende til:

”Jeg bliver nogle gange glad, selvom jeg 
skal op en søndag morgen og skal ud til et 
eller andet skide løb klokken 6 om morge-
nen. Det der med at man prøver at udrette 
noget og prøver at udvikle sig, det tiltaler 
mig helt vildt.”

Hvad skal det føre til?
Når man investerer meget tid og hård 
træning i én bestemt sportsgren, må der 
nødvendigvis ligge overvejelser bag, hvor 
det hele skal føre hen. Til spørgsmålet om 
målet er medaljer, svarer hun:

”Jeg kan bedre forestille mig medaljer nu, 
end jeg kunne for et år siden. Dét at være 
til VM motiverer og giver drømme, men 
jeg ved også godt, at de drømme er langt 
væk. Men jo det er det, jeg stræber efter.”

Fra 2019 kommer VM til at være delt op, 
så der hvert andet år løbes henholdsvis 
sprintdistancer og skovdistancer. Det ka-
rakteristiske for løberne på landsholdet 
er, at de skal specialisere sig indenfor de 
specifikke distancer.

Arbejdet med at finde sine styrker og de 
distancer Caroline skal specialisere sig i, 
ligger forude, Sammen med hård træ-
ning:

”Jeg glæder mig til at træne hårdt for at 
kunne præstere godt. Det var virkelig mo-
tiverende at være med til VM i 2017, så jeg 
glæder mig til at blive så god jeg kan og 
udvikle mig frem mod de store konkur-
rencer.”

Det kræver en del planlægning for Caroline at få koor-
dineret fuldtidsstudiet i idræt med en elitesatsning. 

At gå på efterskole med en række løbere, der havde været 
på det daværende U16 landshold, som for eksempel Cecilie 
Klysner (tv.), satte skub i Carolines orienteringsambitioner
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dkskade79 Nyt år, nye sko, nytårsløb i 
Viborg OK, hvor intet er som det plejer
#running #orienteering #map #integrator 
#danskorientering #viborgok #alotoffun

jepperuud Czech Republic in the fall
#danskorientering #orienteering  
#dofjuniors #orientering

martinwinding SOK O-træning • et mega 
styrt, hvor kompasset tog skraldet     • 
Vinterlang i morgen • Ringede til Jesper 
fra @racingdenmark efter lukketid, men 
jeg kunne hente et nyt alligevel • tak for 
det     #mwrunning #silkeborgorienterin
gsklub#bane1 #oløb #danskorientering 
#vesterskov#vinterlang #løb 

es_h_b Langfart til Nordsverige op til jul. 
Heldigvis landede det nye nummer af Orien-
tering i postkassen dagen før.  
#erviderallerede #danskorientering

earlgreydk #findvejidk #danskorientering#
naturcenteramager

jonrahrrunning• Orienteering • Winter 
• Denmark • Silkeborg OK • Vinterlang 1 
(Long distance Winter course - Joined the 
16 km course and was a bit worried whether 
my current form would take me through 
the course without being totally smashed 
afterwards.) #rundk#orientering #dansk-
orientering #laufen#trailrunning #silkebor-
gorienteringsklub #orienteering#haldsø 
#viborg #vinterlang  

#DANSKORIENTERING
På Instagram deler O-Danmark sine orienteringsoplevelser. 
Her er et udpluk af dem. 
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ORKANEN 1999

- 7 mennesker omkom.

- 800 blev kvæstet.

- Skader for 13 mia. kr.

- Statsskovene omkring Jels mi-
stede 40.000 hektarer skov. I alt 
mistede statsskovene 573.000 m³ 
træ – til en værdi af 4 mia. kr.

- Rekord: 51 m/s blev der målt 
på Rømø – før måleren væltede 
omkuld!TEKST: KELL SØNNICHSEN

Århundredets 
orkan

Kom med tilbage i 
tiden til en skæb-
nesvanger dag i 
1999, hvor en or-
kan raserede store 
dele af Danmark, 
og hvor tusindvis 
af træer knække-
de som tændstik-
ker. 

Just som århundredet var ved at nå sin 
ende, sad en lang række orienterings-
løbere over hele landet med en bitter 
smag i munden. Flere års arbejde var 
forsvundet - med et enkelt pust af vinden. 
Det var godt nok ikke et helt almindeligt 
pust, der fredag den 3. december 1999 
jog over landet, men en storm der senere 
blev kaldt århundredets orkan, og især 

i den sydlige del af landet forårsagede 
store ødelæggelser, herunder lagde 
store mængder skov ned. Og dermed 
gjorde mange, mange timers korttegning 
ubrugeligt, og mange skove ubrugelige til 
orienteringsløb i mange år fremover.

"De fleste kort er lige til at smide 
ud. Tusindvis af arbejdstimer og 
tusindvis af kroner er nu spildt, og 
virkningerne på terminslisten er 
allerede begyndt at vise sig. Det 
bliver en svær sæson."
- Hviding IF's hjemmeside kort 
efter orkanen.

Kort efter orkanen begyndte aflysninger 
af stævner at løbe ind, og endnu flere 
skulle flyttes til andre områder. Frederiks-
håb Plantage skulle have været brugt til 
både Midgårdsormen og DM Kort. 

Ormen blev aflyst, men DM Kort blev flyt-
tet til Blåbjerg, der var sluppet billigt.
En af de hårdest ramte klubber var OK 
HTF, hvor Jørn F. Andersen (Jønne) tyde-
ligt kan huske tilbage. Han var dengang 
stævneleder for påskeløbene i 2000, hvor 
to af etaperne skulle have været i Lindet-
Hønning Plantage og Stursbøl Plantage. 
Begge skove var stort set blevet udslettet 
af orkanen.

Jeg når knap nok at nævne "orkanen i 
1999" for ham, før han udbryder: "Den 
sidder prentet dybt i min hukommelse. 
Det var så forfærdeligt!" Det er tydeligt, 
at minderne om orkanen stadig påvirker 
ham.
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Aflysning af påskeløb?
Stort set alle HTF's kort var ubrugelige. 
Det stod hurtigt klart efter orkanen. Kun 
Rømø var sluppet nådigt og kunne fortsat 
bruges. Heldigvis skulle den bruges til 
den ene etape af Påskeløbene i 2000, 
men hvad skulle man stille op med de to 
andre etaper?

"De fleste af os, der ikke kommer 
til Sønderjylland hver uge, fik vel 
et regulært chok over at se, hvor 
slemt orkanen havde hærget. Det 
mest synlige bevis fik vi på sid-
stedagen i Stensbæk Plantage, 
hvor stævnepladsen lå ved siden 
af et skovområde, hvor de træer, 
der stadig holdt en nogenlunde 
lodret position, kunne tælles. Det 
var en frygtindgydende oplevelse, 
som mange af os gerne ville have 
været foruden."
- O-Posten 2000/3.

"Jeg var indstillet på aflysning," indrøm-
mer Jønne. "Det hele lå jo ned, og det 
gjorde det over det hele. Men vildtkonsu-
lent Jeppe Ebdrup fra Lindet Statsskovdi-
strikt ringede og ville holde et møde. Han 
syntes, at det var synd for alle dem, der 
allerede havde booket et sommerhus, så 
han mente, at vi skulle finde en løsning.

Han foreslog Stensbæk Plantage. Den 
havde taget noget skade, men en stor 
del er åbent område, og det kunne fint 
bruges.

Jeg foreslog så Frøslev Plantage. Jeg 
havde læst i JydskeVestkysten, at den 
ikke havde taget så meget skade. Efter 
vores møde sendte jeg derfor en mail til 
skovfogeden i Åbenrå Statsskovdistrikt. 
Han var nu ikke begejstret. Men skovrid-
der Ole Klitgaard ville det anderledes. 

Han inviterede til et møde mellem jul og 
nytår, og selv om jeg var indstillet på, at 
vi skulle klare os med en mindre del af 
plantagen, så mente han, at vi skulle have 
lov til at komme i hele skoven."

Nu var der altså sikret erstatningster-
ræner for de to etaper. Men så begyndte  
den største del af arbejdet. Der skulle 
revideres kort, lægges nye baner, findes 
stævneplads, parkering og så videre. Og 
det skulle gøres på under 3 måneder!

"Det lykkedes mig med god forståelse fra 
min arbejdsplads, Flyvestation Skryd-
strup," fortæller Jønne. "Jeg fik lov til at 
tage en del afspadsering på forskud og 
kunne derfor bruge en del tid i skoven 
med tegneplade og blyant."

I O-posten 2000/3 blev der da også kvit-
teret med "En formidabel præstation af 
HTF at arrangere Påskeløb efter decem-
ber-orkanen."

Eftervirkningerne
Det tog cirka 3 år at få ryddet op i skove-
ne, og derefter gik man i gang med gen-
plantning. Der blev plantet mere varieret 
erstatningsskov - især løvskov – og udlagt 
flere åbne områder, så skovene med tiden 
kunne blive mere spændende. De første 
år var dog hårde, erkender Jønne:

"Vi kunne mærke, at deltagerantallene 
faldt ved vores stævner, fordi kortene og 
skovene ikke var i orden. Vi havde sim-
pelthen ikke den samme kvalitet af skove 
at tilbyde længere."

Det er først nu, at de nyplantede områder 
er begyndt at være brugbare og frem-
kommelige igen. Men en skov som Lindet-
Hønning, der før orkanen var en meget 
åben skov, fremstår dog stadig meget 
grønnere og tættere end dengang.

"Noget af den skov, der blev plantet, 
bliver der nu ryddet ud i – flis til kraftvar-
meværker – og forholdene vil om 5-6 år 
være ved at være normale," mener Jønne. 
Han kan dog se noget positivt af orkanen: 
"Det var gavnligt for vildtet. Der er kom-
met mere og tilmed kronvildt i nogle af de 
skove, der ikke havde det før orkanen." 
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X-TALON 230
En ny forbedret udgave af den populære sko X-Talon 212! Den 
nye Sticky-Grip ydersål sørger for endnu bedre greb, samtidig 
med at sålen sikrer mere komfort og stabilitet af underfoden. 
X-Talon 230 giver god komfort med POWERFLOW+ mellem-
sålen, der også sørger for øget stødabsorbering og 'energy-
return'. Skoen er i precision fit, som er smallere end standard 
læsten. Det gør at skoen sidder rigtig tæt og godt til foden.

Kr. 1200,-

X-Claw 275
En sko til udfordrende terræn. Ydersålen er designet til at give 
et ultimativt greb. Skoen leverer fremragende komfort og be-
skyttelse, samtidig med at den bevarer sin fleksibilitet. En lidt 
bredere sko, hvor der er plads til at tæerne kan bevæge sig. 
Overdelen er fremstillet i et let og slidstærkt materiale, som har 
ekstra beskyttelse på snuden.

Kr. 1250,- 

www.O-butikken.dk www.loberen.dk

X-Talon 210 - unisex
En letvægts trailsko der egner sig til at give den gas i skoven. 
Skoen vejer sølle 200g (US 9), og føles let som en fjer. X-Talon 
210 benytter Sticky-Grip på ydersålen, der giver et godt greb 
i både vådt som tørt terræn. Skoen er i precision fit, som er 
smallere end standard læsten.

Kr. 1250,- 

FIND DIN 
NYE SKO 
HOS OS ! 

Område i Stensbæk før orkanen (1997)

Samme område 8 år efter orkanen (2007)

Stensbæk Plantage var en af de sko-
ve, der blev ramt af orkanen. Selv 7 år 
efter orkanen kunne man se tydelige 
spor derefter med enten helt åbne 
områder eller – hvor der blev genplan-
tet – tættere skov. Mange grendiger lå 
også stadig i skoven.



14

79 klubber er medlem af DOF. 
I hvert nummer af Orientering 
har du mulighed for at blive lidt 
klogere på en af dem. Denne 
gang er turen kommet til Søl-
lerød OK, der er vokset markant 
de seneste 15 år.

Hvilke træningstilbud har I?
Søllerød har en tætpakket træningskal-
ender med tilbud til alle aldersgrupper. 
Mandag er der SUT træning (Søllerød Un-
gdomsTeam, for dem over 10 år) og mini-
SUT træning for dem under cirka 12 år. 

Klubtræningen (breddetræning) foregår 
torsdag i sommerhalvåret og lørdag i 
vinterhalvåret. Tirsdag starter dagen med 
løbetræning for de aktive pensionister, 
og senere på dagen er der stafettræning 
for klubbens elite, ungdomsløbere og 
supermotionister med fokus på klubbens 
deltagelse i stafetter i indland og udland. 
Torsdag er der styrketræning, og under 
forberedelse er et træningstilbud med et 
løbeteknisk element for de ældste unge 
og ungseniorer.

Hvad er jeres største udfordringer?
Søllerød er i en meget stabil udvikling. 
Styrkerne ved klubben er blandt andet, at 
vi har en meget bred base af aktive med-
lemmer, der er interesserede i at hjælpe 
klubben med ideer og praktisk gennem-
førelse. Vi har ifølge DOF’s seneste 
medlemsstatistik en af Danmarks største 
ungdomsafdelinger, men vores største 
udfordring er nok at få flere af dem ud og 
løbe til stævner, både i nærområdet og 
rundt om i landet.

Hvordan har klubben udviklet sig de 
seneste 10 år?
For cirka 15 år siden startede to tilbud 
i Søllerød, der har flyttet klubben mar-
kant fremad på alle parametre. Dels blev 
der startet et ugentlig klubtræningstil-
bud, hvor der er teknisk træning. Det 
bliver brugt af 50 medlemmer hver uge 
i gennemsnit og er en af hjørnestenene i 
klubbens sammenhængskraft. Det er et 
tilbud, hvor der både er baner til børn og 
nybegyndere, og baner til dem, der har 
løbet o-løb i årtier, for eksempel kort uden 
stier. 

Det andet tilbud er en fast ungdoms-
træning, Søllerød UngdomsTeam, som 
hver mandag samler 20-30 børn og unge. 
I 2011 blev dette tilbud suppleret med et 

mini-SUT tilbud til dem under 12 år, med 
typisk 15-20 børn hver mandag. De to 
grupper overlapper bevidst med henhold 
til alder, så der kan tages individuelle 
hensyn til kammerater, O-teknisk kunnen 
og modenhed. Vi rykker så vidt muligt en 
gruppe op ad gangen fra mini-SUT til SUT.

Det har medført, at klubben stabilt de 
sidste mange år har haft mange aktive 
ungdomsløbere, hvoraf flere har været 
med til at repræsentere Danmark til de 
internationale mesterskaber.

Overgangen fra ungdomsløber til vok-
senløber er typisk der, hvor mange unge 
forlader sporten. I Søllerød har vi Søllerød 
Eliteteam, der har været gode til at hjælpe 
de unge ind i et spændende miljø, hvor 

KLUB I FOKUS – Søllerød OK

Søllerød OK 

Navn: Søllerød Orienteringsklub 

Antal medlemmer:  
267 aktive og 38 passive 

Antal medlemmer under 18 år:  
72 aktive og 5 passive 

Stiftet i år: 1990 (som en fusion 
mellem SNIK og Holte Idrætsfor-
enings o-løbsafdelinger. Senere 
kom Hørsholm OF med) 

Formand: Niels Bentzon 

Division: 1. division i Østkredsen 

Mest brugte træningskort:  
Rudeskov

Ungdomstræner Bo Konring diskuterer 
vejvalg med Claus Kaae efter en  
divisionsmatch.

TEKST: ASKE OG SVEND-ERIK JEPSEN 
FOTO: JULIUS MOLSEN
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det i større grad er selvstændig træning 
og gensidige forpligtelser, der er i fokus. 
De seneste to år har vi i Søllerød desuden 
stillet med egne hold til de svenske stafet-
ter 10-mila og Smålandskavlen, blandt 
andet for at give et spændende tilbud til 
vores unge og eliteløbere.

Samlet har det betydet, at klubben er 
vokset og stabilt ligger pænt over 250 
medlemmer og er blandt de tre største i 
Danmark. Vi er også stolte af, at vi er en 
klub, hvor en meget stor del af medlem-
merne er ”nye” i sporten. Vi har forstået at 
få mange nye familier med. Fælles rejser til 
udlandet er med til at sikre sammenhold, 
fastholdelse og en meget bred base af 
familier, der er klar til at hjælpe til i klub-
ben.

Har klubben nogle fokuspunkter de 
næste par år?
Lige nu er vi selvfølgelig meget 
fokuserede på sammen med de tre andre 
arrangørklubber at gennemføre et WMOC 
til sommer af høj kvalitet, hvor løberne fra 
hele verden får en super o-løbsoplevelse i 
København og Nordsjælland.

Vi har i efteråret 2017 været til vores første 
divisionsfinale/DM for hold, hvor vi vandt 
bronze, og vi vil også i de kommende 
år forsøge at give de to traditionelle 
deltagere fra Sjælland (Tisvilde Hegn OK 
og FIF Hillerød) kamp til stregen om de to 
pladser til finalen.

Som nævnt har vi i ungdomsafdelingerne 
fokus på at få endnu flere af de unge ud at 

løbe konkurrencer.

Endelig er vi pilotklub for DOF’s udvikling 
af det nye koncept for ungdomstræning 
(Træning af Børn og Unge – TBU), og det 
prioriteres selvfølgelig højt de kommende 
år.

Hvad har i gode erfaringer med, som I 
gerne vil dele med andre klubber?
Resultater og fremgang kræver et langt 
sejt træk, hvor der med mange initiativer 
og ressourcepersoner, der i fællesskab 
giver resultatet. Husk, at man som klub er 
fælles om opgaverne, det må ikke blive 
for få ressourcepersoner, der står alene 

Så tilbyd din hjælp, det kan være at sætte 
poster ud til ungdomstræning, koordinere 
mad og transportlister eller mange andre 
opgaver, som ikke kræver mange års ori-
enteringserfaring – en opgave er aldrig for 
lille, til at man kan give en hånd.

Det er vigtigt, at skabe en klubstemning/
ånd til ungdomstræningen. Orientering-
sløb er en individuel sport, klubånd skabes 
derfor gennem fællesskab rundt om 
træningerne/konkurrencerne. Til Søllerøds 
ungdomstræninger er der altid mad og 
fælles teoritræning efter løb i skoven. Der 
arrangeres SUT-ture, hvor det sociale også 
er i højsædet. Det er vigtigt, at alle unge 
føler sig som en del af et fællesskab, ikke 
kun dem, der løber med om medaljerne.

Har klubben nogen traditioner?
Vi arrangerer hver år de første 10 søndage 
Molboløb (åbne løb for børn og voksne i 
lokalområdet) i vores lokale skove, hvor 
orienteringsløb og spørgsmål ved pos-
terne kombineres. Det er en god måde at 
tiltrække nye familier til idrætten.

Vi har også tradition for en årlig klubtur 
til udlandet, hvor vi typisk er omkring 50 
deltagere, det underbygger og udvider 
klubbens sammenhængskraft. Endelig 
er det årlige julemaveløb 2. juledag et 
tilløbsstykke i klubben med mere end 120 
deltagere i 2017.

Hvis I skulle stille ét spørgsmål videre til 
en anden klub, hvad skulle det så være?
Hvordan arbejder I for at inkludere nye i 
sporten, så det ikke kun er for dem, der er 
født ind i sporten?

I 2017 formåede Søllerød OK at kvalificere sig til finalen 
i DM for hold. Over 90 Søllerødløbere havde taget 
turen til Viborg, hvilket var nok til at sikre bronze.

Søllerøddrengene Anton Løhndorf, Mathias Buchgreitz 
og Lukas Becker løb sejren i hus i H16 til SM stafet 2017.
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VEJVALG 

Før start
Maja: Vi deltog i løbet i forbindelse 
med DOF’s nye tiltag, som er en MTBO-
samling for piger. Vi deltog i en afdeling 
af den sjællandske MTBO-vinterserie, og 
som øvelse skulle vi vælge et fokus. Jeg 
har været ude lang tid med en knæ-
skade, hvor jeg hverken har kunnet cykle 
eller løbe, så mit fokus var at komme 
ordentligt ind på kortet og få planlagt 
hele strækket.

Sara: Jeg havde planlagt at fokusere på 
at se alle vejvalg på hvert stræk. Det er 
en ny ting, jeg har valgt at fokusere på, 
så jeg var forberedt på at skulle bruge 
lidt ekstra tid, inden jeg kørte fra hver 
post.

Stræk 2-3
Maja: Til post 3 kører jeg direkte ned på 
den store sti igen, da der var en masse 
vindfældede træer på højen. Desværre 
vælger jeg at køre højre om, hvor det 
viser sig, at et stykke af den store sti er 
meget mudret og derfor sænker min 
hastighed en del.

Stræk 3-4
Sara: Jeg stressede, da jeg stod ved post 

3, hvor jeg valgte at køre den forkerte 
vej ud af stien, og derfor ikke tage mit 
planlagte vejvalg. Jeg vidste godt, jeg 
tabte tid på dette vejvalg, men valgte at 
bide det i mig, og gennemføre vejvalget 
og være tilfreds med det.

Stræk 4-5
Maja: Strækket til post 5 stillede mig i et 
dilemma. Det første vejvalg jeg så var 
nord om, fordi jeg havde foldet kortet 
lige under vejen. Jeg kørte ned til den 
store sti og foldede derefter kortet 
ud. Nu kom dilemmaet; skulle jeg 
nord eller syd om? Syd om gav en 
meget bedre indgang til posten, 
men endte til sidst med at tage nord 
om, da jeg synes det virkede mere 
overskueligt.

Stræk 7-8
Sara: Jeg valgte at bruge lidt læn-
gere tid på dette vejvalg, men det 
stod klart, at jeg ville venstre om i 
starten. Da jeg kom længere hen på 
strækket og var på vej ind i skoven 
ved 8’eren, blev jeg i tvivl om mit 
vejvalg, men fortsatte det, jeg havde 
besluttet, selvom det nok ikke var det 
hurtigste.

Maja: Langstrækket til post 8 fik jeg 
ikke givet mig selv helt nok tid til at

Vejvalg Maja
Vejvalg Sara (hvor det er forskelligt fra Majas)    

Resultat Vinterserien MTBO, 
bane D12 

1. Nina Hoffmann, OK Sorø 
1:14:06 

2. Malin Ågren, Lunds OK 
+19:27 

3. Sara Lykke Brinch, FIF Hillerød 
+22:24 

4. Maja Lykke Brinch, FIF Hillerød 
+27:21

TEKST: MAJA OG SARA LYKKE BRINCH

Søskendeparret Maja og Sara Lykke Brinch 
åbnede årets MTBO-sæson på en udfordrende 
bane i Gribskov. Begge blev trætte på den sidste 
del af banen, men den ene var bedre til at holde 
hovedet koldt til slut.

Søsterduel 
på cyklen
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Vejvalg Maja
Vejvalg Sara (hvor det er forskelligt fra Majas)    

Vejvalg Maja
Vejvalg Sara (hvor det er forskelligt fra Majas)    

Vejvalg Maja
Vejvalg Sara (hvor det er forskelligt fra Majas)    
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ÆGTE VARER
De bedste udøvere udfordrer altid.  

Det gør vi også. Vi gør ingenting for  
syns skyld. Enhver detalje på vores tøj  

skal gøre dig god.

©
 Kell Sønnichsen

planlægge. Fik hurtigt besluttet, at jeg 
ville venstre om, men var for hurtigt til at 
se den passage Sara tog. Det resulterede 
i, at Sara hentede mig ved post 8, og at 
min energi var ved at være opbrugt.

Stræk 10-11
Maja: Til post 9 og 10 fulgtes vi ad, så da 
Sara ville køre udenom ad asfaltvejen 
til 11'eren, besluttede jeg mig for at køre 
tilbage til passagen, som jeg brugte til 
post 8. Da jeg kom ud på asfaltvejen, 
kunne trætheden virkelig mærkes, og 
strækket føltes bare ekstra langt.

Sara: Jeg kunne mærke, at jeg var ved at 
være godt brugt, men samtidigt vidste 
jeg godt, der stadig var en del poster 
endnu. Jeg tænkte ikke lang tid over, 
hvilke mulige stræk der var, men valgte 
hurtigt bare at tage rundt på asfaltvejen, 
så jeg kunne slå hjernen fra og spare de 
kræfter.

Stræk 11-12
Sara: Selvom jeg havde sparet på ener-
gien, var trætheden alligevel ved at have 
taget så meget over, at jeg begyndte at 
skifte mening undervejs på strækket. 
Til post 12 valgte jeg at tage ind ad en 
lille sti, og i det sekund jeg kørte derind, 
vidste jeg godt, at jeg ville tabe tid på 
det. Alligevel valgte jeg at stå fast og 
fortsætte det vejvalg, når det nu var det, 
jeg havde valgt.

Stræk 14-15
Maja: Jeg kom forkert i krydset på vej til 
post 15, så jeg kom ikke samme vej som 
Sara. Men jeg tror ikke, jeg tabte tid, da 
stien var god at køre på, og jeg kunne 
holde god fart.

Stræk 16-17
Til post 17 smed jeg desværre en del, 
da stien syd for posten var så smal og 
mudret, at jeg næsten ikke kunne cykle 

på den. Når jeg kigger på strækket efter-
følgende, ville jeg helt klart have taget 
samme vejvalg som Sara. Sådan går det, 
når man er ude af træning, og det er 
sidst på løbet. Så træffer man ikke altid 
de rigtige vejvalg. Det kender de fleste 
nok til. 

I mål
Sara: Jeg synes selv, jeg tog nogle 
fornuftige vejvalg på de fleste poster. Mit 
fokus med at planlægge hele strækket, 
før jeg kørte af sted, var udfordrende. 
Jeg havde svært ved at bruge nok tid på 
posterne, og jeg kom ofte til at stresse 
mig selv.

Maja: Selvom jeg til slut var træt, synes 
jeg, det gik godt og er helt sikkert klar til 
at tage revanche til næste løb!

Maja (til venstre) og Sara Lykke Brinch kø-
rer begge for FIF Hillerød. Sara blev i februar 
udtaget til juniorlandsholdet i MTBO.
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Fredag 
Kl. 17:40 var der afgang fra Aarhus i 
to minibusser mod Ulfborg i Vestjyl-
land. Sjællænderne var for længst taget 
afsted, så vi kunne ramme Ulfborg på 
nogenlunde samme tidspunkt. Vi ankom 
til Ulfborg Skole, hvor vi skulle bo og 
indlogerede os. Derefter var der afgang 
til nattræning i Nørre Vosborg. 

På køreturen blev vi stoppet af en æl-
dre bondemand (med en 
meget vestjysk accent), 
som mente, at vi kørte på 
hans private vej. Lederne 
viste hurtigt fuld kontrol 
og klarede situation med 
en undskyldning og en omvej fundet på 
Google maps.

En fed nattræning i det vestjyske, hvor 
kompasset var i fokus! Der var træninger 
for alle. Både til dem der ville løbe langt, 
mellem-langt eller kort. Skygget kunne 
man også blive, hvis man havde lyst til 
det! Tilbage på skolen blev der serve-
ret lidt ”natmad”. Det var efterhånden 
blevet sent, så folk gik stille og roligt i 
seng. Nogle blev vist lidt for længe oppe, 
men sådan går det, når man ikke har set 
hinanden længe.

Lørdag 

Jeg var så heldig at få en af de ”gode” 
madtjanser. Morgenmaden!  Bollerne 
var desværre ikke hævet over natten, så 
leder Ita Klingenberg tænkte hurtigt og 
smuttede i Fakta for at købe nogle nye 
boller. Vi fandt senere ud af, at bollerne 
hævede, så snart de kom ind i ovnene. 
Så boller manglede vi ikke! Ud over bol-
ler blev der serveret lidt af hvert. Der var 
både yoghurt, mælk, mysli, havregryn og 
en rigtig god havregrød lavet af under-
tegnede.

Efter morgenmaden tog vi forholdsvis 
hurtigt af sted til dagens første træning, 

da vi skulle nå to træninger, mens det 
var lyst. Det var en mange-post-bane 
i Stråsø Vest. Der var inden træningen 
fællesopvarmning/navneleg, så folk lige 
”lærte” hinanden at kende. Man skulle 2 
og 2 skiftes til at gå ind i en cirkel og lave 
en opvarmningsøvelse samtidig med, at 
man sagde hinandens navne. 

Træningen var igen god og udfordrende, 
hvor vi især fik øvet ind- og udløb. Det 
var en ret kold dag, og mange oplevede 
derfor frosne fingre og tæer. Tørt og 
varmt tøj blev der hurtigt stiftet til efter 
målgang!

Tilbage på skolen var der et madhold, 
som havde sørget for en god solid 
omgang frokost inden vi igen tog af sted 
mod Stråsø - denne gang den østlige del 
af skoven. 

Momentet på træningen var massestart 
med gaflinger + fokus på fart og at have 
det sjovt! En træning mange havde 
set frem til. Banen var igen lavet, så 
alle kunne være med. De, der løb kort, 
havde ikke så mange poster som de, 
der løb langt. Det gjorde, at man kom 
til at konkurrere på tværs af længderne, 
og man derfor også kunne se hinanden 
hele tiden. Her må jeg lige nævne den 
langtidsskadede Morten Ørnhagen, som 
gjorde comeback på den lange bane og 
kom først i mål!

Da vi kom hjem fra træningen, smuttede 
vi i bad, hvorefter vi havde en masse tid 
til at hygge os sammen. Tiden blev for 
nogles vedkommende brugt på uendelig 
mange spil bordtennis, andre ville hellere 
snakke og spille lidt kort. Et madhold 
havde sørget for aftensmad (lasagne og 
for vegetarerne: vegetarlasagne). 
Om aftenen havde lederne arrangeret 
lege, som blandt andet indebar en stafet, 
hvor man skulle ”orme” sig frem til nogle 
flødeboller, spise en, og derefter ”orme” 
sig tilbage igen og sende den næste fra 

sit hold afsted. Det hurtigste hold vandt. 
Da vi havde leget alle legene, blev der 
selvfølgelig også kåret en vinder.

Søndag 
Vi stod tidligt op og spiste morgenmad, 
hvorefter vi tog til Ulfborg Plantage og 
løb et træningsløb, som allerede var 
arrangeret af Vestjysk Orienteringsklub. 
Det betød, at der var tidtagning med 
EMIT! Inden vi startede, var der selvføl-
gelig en fællesopvarmning. Denne gang 
”haj og guldfisk” m. twist. For at tage 

en person, skulle man nu 
løfte personen op i luften. 
Efter opvarmningslegen 
var folk klar til at løbe.

Alle havde en god tur i 
skoven, og vi kørte derfor glade hjem 
til skolen, og begyndte på oprydningen. 
Oprydningen gik måske ikke i samme 
tempo som fællesstarten lørdag, men 
vi blev da færdige før tidsplanen. Som 
afsked var der en obligatoriske fælles 
kramme-runde, så alle fik sagt farvel til 
hinanden. Derefter gik turen hjemad. 
Mange var trætte og fik en lille lur på 
hjemturen.

Alt i alt blev det til en rigtig hyggelig tur i 
det vestjyske i en ellers kedelig novem-
ber måned. Kan kun anbefale alle junio-
rer i Danmark at deltage. Sommerlejr er 
den 6.-12. august 2018, og rygtet siger, at 
skulle blive temmelig sjovt!

Tak til trænerne for en fin weekend!

”Nogle blev vist lidt for længe oppe, men sådan             
går det, når man ikke har set hinanden længe.”

DAGBOG FRA  
JUNIORKURSUS

Juniorgruppen 

Unge mellem 17 og 20 år fra hele 
landet har tilbuddet om at kom-
me på weekendsamling to gange 
om året samt en uges sommerlejr. 
Alle er velkomne uanset o-teknisk 
erfaring.

TEKST: ANDREAS BOCK BJØRNSEN

Med 38 tilmeldte juniorer fra hele Danmark var der lagt op til en gedigen juniortur i Vestjylland. 
Andreas Bock Bjørnsen, der lige er rykket op som junior, fortæller om en tur med træninger i høj 
fart, sure bondemænd og ormelege.
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Juniorsommerlejren gik i 2017 til Sverige. I 2018 går sommer-
lejren går til Frankrign i perioden 6. til 12. august.  
Foto: Julius Molsen

Ud over træning er der på juniorkurser fin tid til afslapning og 
kortspil.

Lørdag aften stod på lege og tamtam.
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Ækv.: Ofte 5m
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KONKURRENCE-
FORBEREDELSE
Foråret varsler både sol, glæde, grønne 
skove, dårlig sigtbarhed og konkurrencefyldte 
weekender! Uanset om din vinter er gået med 
kompaspudsning eller kagebagning, så vil et par 
konkurrencefif aldrig skade. Vi har samlet en 
række konkurrenceforberedelser, der vil sikre, 
at solen skinner lidt klarere på dig, når det sidste 
BIIIIP* fra startboksen lyder!

1. #BadTiming!  
(Hørt i den sydligste Godik-vogn til DM 
sprint 2017) 
Undgå, at du midt på banen ligner en dårlig tyv 
med bukserne nede, afventende næste eksplo-
sion fra maven - gør som Lirens:
Brug dit Godik-toilet 3 gange inden start - evt. 
tag en snak med personen i båsen ved siden af 
om taktik og kiosken! For at det ikke skulle være 
løgn, er det også vægtoptimering i sidste øjeblik.
(MEN maven kan også være et fremragende vå-
ben - specielt når du starter først og kan lægge 
en gave til de næste løbere ved hver post! Hvor 
mange mon gider gennemføre så?!)

2. #BareBedst.  
(Anonym H20 fra Nordkredsen)
Du har charme, selvtillid, lækkert hår, og din mor 
har strøget din klubtrøje. Ingen er hurtigere end 
dig på dagen - så hvad gør du? Du gambler! 

Dette er tidspunktet, hvor du går rundt til EN-
HVER, som du forhåbentlig har et fællesstræk 
med på banen (opløbet er altid et sikkert kort 
på hånden), og indgår væddemål om hurtigste 
tid på strækket. Du er nu tvunget til at give den 
maks. gas - for der findes kun én sand vinder. 

TIP: Indgå IKKE væddemål, som du er alt for 
sikker på at vinde (det er en gentlemansport at 
vædde) og indgå IKKE væddemål, hvor du ikke 
kan give det, I aftalte, i tilfælde af at du taber.

3. #TilbageTilNaturen.  
(D12-træner fra Sydkredsen)
Der er ikke så meget at sige. Når du løber 
meget, så sveder du meget, specielt når det er 
varmt. SÅ drik nu det vand. Både inden, efter og 
under konkurrence.

4. #RawFuel.  
(En ægte Lirens Liv Original) 
Du har spist din mad, du har sovet, og din krop 
er klar til ræs! Men dit hoved hænger konstant 
fast i tyske gloser og 45. decimal af pi - det er 
ikke optimalt! Vi har observeret flere tilfælde, 
hvor musik har samlet fokus på den forstående 
konkurrence. Det er forskelligt, hvad der funge-
rer for hvem, men Lirens kan anbefale O Fortuna 
til god ro eller Fuel (Metallica) for fuld fart!

5. #KnowYourHood.  
(Anonym taktisk træner fra Østkredsen)
En ægte hustler kender sit kvarter, så han altid 
er parat til at tage benene på nakken i nødstil-

fælde. Stævnepladsen er dit nye hood, og derfor 
er det vigtigt, at du kender dit hood som din egen 
bukselomme. Vi anbefaler derfor, at du markerer 
dit nye territorium. Samtidig er det også praktisk 
at kende til de ukendte forhold, som venter i den 
omkringliggende jungle. Her er stævneinforma-
tion din guide og ven i nøden til at gebærde dig 
i nye territorier, skabe tryghed og dermed fokus 
på konkurrencen.

Lirens Liv lige her! Din eneste kilde til berygtede træningsmetoder i det danske oriente-
ringsmiljø og guide til at gebærde dig i det hårde miljø på stævnepladser landet rundt!

To fyre fra henholdsvis Nord og Øst, der ofte rejser over Syd, indsamler profiler, fiduser, 
tricks, klippeteknikker og meget mere fra hele landet. Følg med i Lirens Liv for at få alle 
detaljer om den gængse orienteringsløber!

Lirens Liv

Efterlysning
Ønsker du at få dit billede 
med i Orientering? 

Har du nogle sjove fotos 
fra hverdagen, ture eller 
træninger, som kunne 
være sjove at dele, mod-
tager vi med glæde dine 
billeder, hvor de bedste 
vil komme med i et af de 
næste numre! 

Skriv på: 
levlirens.dietryin@gmail.com
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Camilla  
Bevensee
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Sæt X ved det vejvalg, som du mener er hurtigst.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stræk Blå Pink Rød

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

89METERSKOVEN
Til tider går dagen med dagdrømme-
rier, hvor man banker over sletterne i 
eksotiske terræner lige foran de værste 
konkurrenter! Nu har du muligheden 
for at give den franske legende Thierry 
Gueorgiou en solid omgang høvl i 
89meterskoven. 

Vi har samlet en række stræk, som 
Thierry har løbet i 89meterskoven, 
og nu er din opgave at vælge, hvilket 
vejvalg der er det hurtigste! Sæt kryds 
i skemaet i øverste højre hjørne, ved 
det vejvalg du tror er bedst. Når alle 
vejvalg er truffet, kan du lægge dine 
tider sammen ved hjælp af tabellen på 
næste side!

Er du bedre end ét styks prustende, 
guldmedaljebærende, fransk handyr?
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Nye startsteder for klubtræ-
ningerne er på vej. DOF er 
inviteret med til at udvikle så-
kaldte trailcentre. Læs med, 
og bliv klogere på trailcentre, 
og hvordan orienteringsklub-
berne får glæde af dem.  

Antallet af danskere, der anvender na-
turen som ramme om motion og idræt, 
er støt stigende, og naturen er blevet de 
voksnes foretrukne motionsarena. Men 
som de fleste orienteringsløbere nok har 
bemærket, er der generelt mangel på 
idrætsfaciliteter i de danske naturområ-

der. Mange løbeklubber, orienteringsklub-
ber, MTB-klubber osv. mødes på parke-
ringspladser i skoven, hvor der ofte kun er 
et bordbænkesæt. 

Sagen er den, at der igennem tiden er 
etableret utallige faciliteter til den stille 
skovgæst, for eksempel naturcentre, fug-
letårne og bålhytter. Men der er kun få og 
meget mangelfulde faciliteter til alle dem, 
der vil dyrke idræt og motion i naturen. 

Dét vil Danmarks Idrætsforbund (DIF) 
og Lokale og Anlægsfonden (LOA) gøre 
noget ved, og visionen er, at trailcentre 
bliver en almindelig og udbredt facilitet 
på linje med fugletårne og bålhytter.

Klubhus, depot og mødested i 
naturen
Trailcentrene bliver en form for kombine-
ret klubhus, depot og mødested i naturen 

tæt på skov, vand og stier. Trailcentre skal 
fungere som servicebygninger og møde-
steder for alle former for outdoor-idræt-
ter, uanset om man vil løbe, cykle, rulle, 
sejle eller svømme. Det er her, man starter 
og slutter sin træning, puster ud, spiser en 
energibar, deler naturoplevelser, drøfter 
træning og bliver inspireret på tværs af 
idrætter. Det er mødested for mountain-
bikere, der også kan pumpe cyklen inden 
turen, for løberne, der kan strække ud 
efter løbeturen, for orienteringsløberne, 
der drøfter vejvalg efter træning, og for 
mange, mange andre idrætsudøvere. 

Forestil dig et sted, der summer af liv. Der 
kommer folk hele dagen for at træne og 
motionere, og der er altid nogen at tale 
med. Du bliver motiveret og inspireret af 
de andre brugere af trailcentret, og trail-
centret er det naturlige udgangspunkt for 
træning, uanset om du kommer til klub-

TRAILCENTRE – NYE 
SAMLINGSPUNKTER 
FOR OUTDOOR-IDRÆT

TEKST: CASPER LINDEMANN, KONSULENT I DIF

Illustration af trailcenter i Silkeborg 
lavet af Årstidernes Arkitekter
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Tidstabel for 89meterskoven

Stræk Blå Pink Rød

1-2 0 Thierry -44 -34

2-3 +32 +19 0 Thierry

3-4 +37 0 Thierry +14

4-5 0 Thierry -15 +62

5-6 0 Thierry +9 +41

6-7 +2 0 Thierry +3

7-8 +55 0 Thierry +81

8-9 +16 0 Thierry +40

9-10 0 Thierry +51 -13

10-11 0 Thierry +2 +39

11-12 0 Thierry +2 +20 

12-13 -34 +3 0 Thierry

13-mål DU KAN IKKE SLÅ THIERRY I OPLØBET #NICETRY

Alle tider i sekunder “+” er tidstab og “-” er hentet tid

 

træning eller bare vil have en træningstur 
på egen hånd.

Alle er velkomne
Trailcentrene skal kunne anvendes af 
både organiserede idrætsforeninger og 
alle andre, der motionerer i naturen. På 
trailcentrene kan man mødes på tværs 
af idrætter og få informationer om de 
forskellige idrætsmuligheder i området, 
for eksempel informationer om løberuter, 
MTB-spor og find-vej-baner. 

Trailcentre skal også rumme et fælles 
foreningslokale, depot til opbevaring af 
grej samt et overdækket aktivitetsom-
råde, som er åbent for alle døgnet rundt. 
Aktivitetsområdet kan for eksempel an-
vendes til træningsøvelser, udstrækning 
og ophold før og efter træning.

På nogle trailcentre vil der også være 
grejbanker, hvor man kan låne rekvisit-
ter og udstyr til forskellige idrætter for 
eksempel kort og kompas, rulleskøjter, 
rulleski, mountainbikes, kajakker osv. På 
den måde kan skovens gæster let prøve 
de forskellige idrætter.

Hvorfor er DOF involveret?
DIF og LOA har nedsat en følge-
gruppe, som skal bidrage med 
relevante input til udviklingen af de 
kommende trailcentre. DOF sidder 
med i følgegruppen og har således 
mulighed for at udtrykke oriente-
ringssportens ønsker og behov, så 
trailcentrene kan komme orien-
teringsklubberne til glæde. Ifølge 
DOF’s direktør Kenneth Majkjær Mik-
kelsen er det alle tiders chance for 
klubberne, og initiativet kommer på 
mange måder på et meget belejligt 
tidspunkt:

”Vi har netop indgået en strategiaf-
tale med DIF frem til år 2021, som er 
med til at sikre økonomi til en række 
udviklingsaktiviteter i de kommende 
år. Aftalen indebærer fem strate-
gispor, og jeg ser nogle oplagte 
muligheder for, at trailcentrene kan 
supplere indholdet i strategiaftalen. 
Helt konkret ser jeg mulighed for, 
at trailcentrene kan understøtte 
vores strategispor om faciliteter, 
rekruttering samt foreningsliv og 
frivillighed,” siger Kenneth Majkjær 
Mikkelsen.

En skitse over et trailcenter lavet af 
Primus Arkitekter

TIdstabel for 89meterskoven
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Hvad kan klubberne bruge  
trailcentre til?
For orienteringsklubberne betyder de 
kommende trailcentre blandt andet, at 
der ikke skal transporteres materialer til 
skoven, hver gang der skal trænes. Vand-
dunke, skærme, SI-enheder, snitslinger 
mv. kan opbevares ude på trailcentret. 

Det betyder også, at medlemmerne kan 
mødes til træning tættere på løbsområ-
det. Her kan man vente på hinanden i tør-
vejr, man kan låse sit overtrækstøj inde, 
og efter løbet kan man få en tår vand og 
eventuelt bade og klæde om. Yderligere 
kan man forstille sig mulighed for styrke-
træning og for eksempel klubaftener med 
grill og hygge efter træning. Ifølge Anne 
Marie Kamilles, der er projektleder på 
’Find vej-projektet’, kan trailcentrene også 
anvendes til at promovere ’Find vej’ og 
introducere nye til orienteringsløb:

”Det kunne være stærkt at gøre ’Find vej’ 
til en fast facilitet på alle trailcentre. Det 
giver mulighed for at introducere skovens 
andre brugere til orienteringsløb, og 
samtidig er det også helt oplagt at bruge 
trailcentret til events som for eksempel 
Find vej-dagen og startsted for klubbens 
rekrutteringsaktiviteter som Familie- og 
motionsorientering,” siger Anne Marie 
Kamilles.

Hvordan kan din klub få et  
trailcenter?
DIF og LOA har foreløbig igangsat udvik-
lingen af fem trailcentre rundt omkring i 
Danmark (Silkeborg, Ry, Kolding, Svend-
borg og Bornholm). Her gennemføres en 
række brugerinvolverende workshops, og 

de lokale orienteringsklubber opfordres til 
at deltage. Datoerne annonceres løbende 
på hjemmesiden www.dif.dk/trailcentre. 

Alle øvrige orienteringsklubber i Dan-
mark, som ønsker bedre faciliteter, 
opfordres til at tage kontakt til relevante 
lokale idrætsforeninger (for eksempel 
MTB-klubben, skiklubben og løbeklub-
ben) for at opstarte et fælles trailcenter-
projekt. Herefter kan klubberne sammen 
præsentere idéen for kommunen og/eller 
Naturstyrelsen og efterfølgende for fonde 
og potentielle sponsorer. 

For rådgivning eller inspiration kon-
takt Casper Lindemann (cli@dif.dk) 
fra DIF eller Anne Marie V. Kamilles 
(amk@do-f.dk), der er DOF’s repræ-
sentant i projektets følgegruppe. 

 
• Bedre træningsfaciliteter (ekstra 
klublokale og depotfacilitet direkte i 
skoven)

• Bedre muligheder for sociale 
aktiviteter før og efter træning

• Bedre muligheder for at rekruttere 
nye medlemmer, fordi trailcentrene 
bliver naturlige udgangspunkter for 
alle løbere i området 

• Oplagte startsteder for Find vej-
projekter og Find vej-dagen

• Bedre samarbejde og flere syner-
gier mellem de forskellige klubber, 
for eksempel MTB-klubberne og 
skiklubberne

Hvad kan klubberne 
bruge trailcentre til?

Råd at hente

Trailcentre vil være det naturlige udgangspunkt 
for træning. Uanset om det er en klubtræning 
eller en træningstur på egen hånd.  

På trailcentrene vil ud over rutebeskrivelser blive 
etableret omklædningsfaciliteter, bokse til opbeva-
ring af overtrækstøj, vandpost og vaskeplads til at 
skylle cyklen eller babyjoggeren.  
Foto: Casper Lindemann

Foto: Casper Lindemann
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                            SPØRGSMÅL:    Hvordan får jeg mest ud af mit GPS-ur til orienteringsløb?

SPØRG O-RAKLET 
O-Raklet består af en række eksperter, som 

svarer på relevante spørgsmål inden for deres 

faglige felt. Har du et spørgsmål til O-Raklet? 

Skriv til orientering@do-f.dk. 

Hvis dit løbeur har GPS, har du mange muligheder for at analy-
sere og forbedre dine o-tekniske færdigheder gennem forskel-
ligt gratis software. Herunder vil jeg kort gennemgå nogle af 
mulighederne. Først vil jeg dog pointere, at det er vigtigt, at du 
først tegner dine vejvalg ind med rød tusch. Det tvinger dig til 
aktivt at tænke banen igennem og evaluere på dine beslutnin-
ger undervejs.

Den simpleste form for GPS-analyse er at lægge dit GPS-spor 
ovenpå den bane, du har løbet. På den måde kan du rimeligt 
præcist se, hvor du har løbet, samt hvilken hastighed du har 
holdt på de forskellige dele af banen. Det siger noget om dine 
generelle evner til at navigere, men fortæller dig mindre om, 
hvordan du kan optimere din orientering, og hvor du potentielt 
taber tid. Men det er et fint udgangspunkt at sammenligne din 
egen indtegning af rute med dit GPS-spor.

DOF har i samarbejde med TracTrac lanceret app’en O-Track, 
der netop kan bruges til tracking af træninger, ”Find vej i” og 
konkurrencer.

Træner du en specifik egenskab, kan du bruge dit GPS-spor til 
at evaluere træningen. Det kan være en korridortræning, hvor 
det er muligt at se, om du holder dig inde i korridoren, eller en 
kompastræning, hvor du kan se, om du holder retningen.

Skal du have et større udbytte af træning eller konkurrence, an-
befaler jeg at lave analyser, hvor du sammenligner dit spor med 
andres. Det absolut bedste værktøj til dette er 2DRerun, udvik-
let af nordmanden Jan Kocbach. De fleste GPS-programmer, 
som for eksempel TracTrac, kan sende deres data til 2DRerun, 
hvor man kan lave analyser, og hvor svagheder og styrker i ens 
orientering og fysik kan afsløres. Dette skriv er for kort til at 
beskrive alle mulighederne, men jeg kan her gennemgå nogle 
af de lettest tilgængelige.

I 2DRerun kan du selv oprette en bruger, hvorefter du kan 
uploade dit løbskort samt dit GPS-spor. Her kan du lægge an-
dres spor op, eller de kan gøre det selv. De tre lettest tilgænge-
lige funktioner er Replay mode, Split analysis og AutOanalysis. 

Replay mode og Split analysis kan enten lave en simuleret fæl-
lesstart eller give mellemtider mellem to poster eller punkter, 
du selv vælger. Split analysis fungerer bedre jo flere deltagere, 
der er på banen. I det tilfælde kan vejvalg farves fra grøn til rød 
efter hastighed, som giver et visuelt billede af, hvilket vejvalg, 
der er hurtigst. AutOanalysis er en mere avanceret funktion, 
som kan give mere specifikke tilbagemeldinger på dine styrker 
og svagheder sammenlignet med en anden løber. Denne 
funktion kan kun bruges mellem to løbere, men kan fortælle 
dig, hvor på det enkelte stræk, du enten vinder eller taber tid. 
Måske kan du finde ud af, at du altid taber tid i indløbet til 
posten, og det kan derfor være grundlag for at arbejde mere 
koncentreret med indløbet.

Det vigtige ved at bruge GPS-analyse er, at man kigger på det 
kritisk, kreativt og analyserende. En god analyse kræver øvelse, 
så det er bare at komme i gang!

O-Raklet i dette nummer er skrevet af juniorlandstræner Jeppe 
Ruud.

O-RAKLETS SVAR:

App’en O-Track er en nem måde at bruge 
din GPS-data, til at se hvor du har været.
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Munkebjerg, 1:15.000, 5 m ækv., tegnet af Steen Frandsen i 2014.
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Hvordan lægger man 
et godt langstræk?

Hvad er et langstræk? Ja, ordet beskriver 
det jo selv – det er et stræk, der er særligt 
langt. Langstrækket forekommer oftest 
på langdistancebaner, men man kan også 
tale om langstræk på mellemdistance 
eller på sprint, når blot det drejer sig om 
stræk, der er væsentligt længere end de 
øvrige stræk. På sprint kan langstrækket 
have samme formål som ved skovori-
entering, det vil sige at bryde monoton 
orientering ved at stille andre/flere krav til 
løberen. På sprint vil man typisk tale om 
langstræk, hvis et stræk er længere end 
4-500 meter mens et langstræk ofte vil 
være mere end 1500 meter på langdi-
stance på en typisk H21-bane.

Ofte vil et væsentligt formål med at lave 
et langstræk være at udfordre løberen på 
den del af den tekniske kunnen, der drejer 
sig om vejvalgsorientering. Andre orien-
teringstekniske elementer, der kan testes 
på langstræk, er især grovorientering, 
forenkling og temposkift. Men banelæg-
geren kan også udfordre løberen på det 
mentale plan, særligt når der er tale om 
vejvalgsorientering med store forskelle 
på de enkelte vejvalg. Her skal løberen tro 
på sig selv og stole på eget valg. Dette 
er et særligt stressmoment, og hos de 
orienteringsmæssigt mentalt svage sniger 
tvivlen sig ind, og der er risiko for defen-
sivt løb og tab af koncentration.

Det perfekte langstræk bør i mine øjne 
være et stræk, der udfordrer løberen 
på at planlægge, overskue og udtage 
vejvalg, og som samtidigt har et indhold 
af reel orientering undervejs på stræk-

ket. Det skal helst indeholde en vifte af 
orienteringstekniske elementer blandt 
andet vejvalgsorientering, finorientering 
og grovorientering. Det er rigtig godt, 
hvis der er ”vejvalg på vejvalg”, dvs. hvor 
vejvalgene forgrener sig ud flere gange 
undervejs på strækket. Et langstræk skal 
gerne være mere og andet end bare 
”højre om eller lige på”. Da langstrækket 
i sin natur jo vil udgøre en relativt stor 
del af banen, skal det ikke resultere i for 
meget ”dødt løb” på sti eller vej – dvs. løb 
uden orientering. I så fald bliver de fysisk 
stærke løbere favoriseret for meget. 

Strækket må gerne give anledning til 
”dødt løb” for nogle, hvis banelæggeren 
er sikker på, at vejvalget rundt på sti og 
vej ikke er det hurtigste, og at det overve-
jende er de orienteringsteknisk svage, der 
vælger det og taber tid på det.

Et godt langstræk med vejvalg må ikke 
resultere i tilfældige resultater. Det skal 
være muligt for de bedste løbere efter 
nogen tids kortlæsning at udtage de(t) 
bedste vejvalg, mens de svageste løbere 
bliver presset ud i at tage de mindre gode 
vejvalg. Denne balancegang er vigtig. 
Vejvalgsstræk, hvor de bedste løbere, for 
eksempel på grund af kortfejl, lokkes ud 
i tidsrøvende vejvalg, er noget man som 
banelægger skal være meget opmærk-
som på at undgå.

Som banelægger er det vigtigt at teste 
og prøveløbe vejvalgene på langstrækket. 
På den måde sikrer man sig, at vejvalgene 
også i realiteten svarer til det forventede 
fra skrivebordet. Ved brug af tidtagning 
og erfaringer fra testløbningen kan 

strækkene finpudses, ved at postplacerin-
gerne optimeres, og derved kan ønskede 
vejvalg, der for eksempel samtidig inde-
holder udfordrende orientering undervejs, 
gøres til det optimale valg.

Det er normalt ikke nemt at lave gode 
langstræk i danske terræner. Dette skyl-
des dels, at skovene ofte er ret små og 
dels, at kompleksiteten og sværhedsgra-
den er begrænset, således at der næsten 
altid opstår let gennemskuelige og 
kedelige vejvalg på sti og vej, når stræk-
kene overstiger en vis længde. Der er dog 
undtagelser, og en af disse er Munkebjerg 
på sydsiden af Vejle Fjord.

På kortet fra Munkebjerg kan du se de to 
længste delstræk fra henholdsvis D21 og 
H21 ved DM Lang i 2014. I Munkebjerg kan 
det lade sig gøre at lave gode og udfor-
drende langstræk på tværs af både slug-
ter og stier. For begge stræk gælder, at 
der er mange vejvalg, og at flere af disse 
er ligeværdige. Det, der var afgørende 
og gjorde strækkene udslagsgivende, var 
faktisk mest, hvordan de udtagne vejvalg 
blev gennemført. Prøv at give dig selv 20 
sekunder til at udtage et vejvalg på de to 
stræk!

Strækket 14-15 er fra D21. Det er 2 km 
langt, og bedste tid havde Ida Bobach 
med 14.40 min. Hun løb stort set lige på 
eller svagt til højre for stregen hele vejen. 
Strækket 11-12 fra H21 er 2,5 km og blev af 
Søren Bobach løbet på 14.39 min. Han løb 
tæt på stregen i begyndelsen, og efter 
asfaltvejen holdt han sig et lille stykke til 
venstre for stregen. 

Langstrækket er tit det, man kan bruge mest tid på at diskutere efter et løb. Men hvad er et godt 
langstræk? Flemming Jørgensen, der har lagt langdistancebaner til både DM og VM, fortæller om 
det gode langstræk.

TEKST: FLEMMING JØRGENSEN
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Årets Find vej Dag er den 5. maj, og vi 
har allerede over 40 events klar til at tage 
imod familien Danmark og hjælpe dem 
med at finde vej over hele landet.

Som noget nyt i år, tyvstarter vi med 
pre-arrangementer i marts og april, hvor 
Lyngby Orienteringsklub, Copenhagen 
Orienteering Runners og Roskilde Ori-
enteringsklub åbner op for en almindelig 
træning i midten af byerne.

Som optakt til WMOC er det vigtigt, at 
orienteringsklubberne slår et slag for sig 
selv, så nye mulige medlemmer kan se 
det. Flere af årets Find-vej-events vil blive 
afholdt i midten af byen, således at der 
vil være mere opmærksomhed omkring 
eventen, og tilfældigt forbipasserende 
kan blive nysgerrige og måske få lyst til at 
prøve en orienteringstur rundt i byen.

For de klubber, der afholder en event i 
forbindelse med Skovens Dag den 6. maj, 
så vil disse events også tælle med som 
en Find vej Dag-event, så de frivillige ikke 
skal ud to dage i træk.

I stil med tidligere år vil der også i 2018 
være medaljer og diplomer til de mindste. 
Som noget nyt, vil klubberne i år kunne 
introducere O-Track til nysgerrige delta-
gere. Vi håber, at med introduktionen af 
O-Track, at sporten kan blive mere synlig 

ved at deltagere kan dele deres rute på 
de sociale medier, og generelt bliver det 
sjovere, når man kan sammenligne med 
andre, hvor man har været henne.

Hvert år er Forbundet utrolige taknem-
melige for alle de klubber, der stiller op til 
at afholde en Find vej Dag-event. Det er 
utrolig vigtigt for sporten, at vi er synlige 
og introducerer de helt små til en sport, 
hvor alle og hele familien kan være med 
på samme tid og dyrke sporten på hver 
deres niveau.

Som sædvanlig vil vi gerne opfordre alle 
orienteringsløbere i Danmark til at komme 
ud og støtte op om jeres klubs arrange-
ment. Det er vigtigt, at vi kan vise, at vi er 
mange, der er ude og finde vej til dagligt. 
Lav jeres ugentlige træning sammen med 
jeres Find vej Dag, så der kommer det 
dobbelte antal deltagere.

Er din klub klar til  
Find vej Dagen?
TEKST: CHRISTIAN FRIIS,  
UDVIKLINGSKONSULENT I DOF

Husk efter Find vej Dagen 

De efterfølgende uger bør klub-
berne afholde træningsdage, hvor 
deltagerne er velkomne til at se, om 
orienteringsløb kunne være noget 
for dem på længere sigt.

Derfor er det vigtigt, at klubberne 
ved Find vej Dagen som minimum 
får oplyst navn, adresse, e-maila-
dresse og eventuelt telefonnummer 
på deltagerne.

Vigtigst er, at klubberne ad flere 
gange foretager en opfølgning på e-
mail med kommende arrangemen-
ter for nye medlemmer.

I 2017 deltog 45 klubber i Find vej Dagen.
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Vores sport – orienteringsporten -  er 
fuldstændig afhængig af et terræn at løbe 
i og et godt kort over dette område.
DOF har i sin organisation to udvalg, der 
arbejder for at sikre disse to væsentlige 
betingelser: Skovudvalget og Kortudval-
get.

For Skovudvalget er Naturstyrelsen, som 
forvalter statens skove, vor væsentligste 
samarbejdspartner til skovadgang. Vi har 
en aftale med Naturstyrelsen om vilkåre-
ne for at arrangere o-løb på Naturstyrel-
sens arealer. Lige nu er der to gældende 
aftaler, og i begge aftaler er vi sikret at 
kunne arrangere o-løb af høj kvalitet.

For at sikre ensartede og gode relationer 
til Naturstyrelsens enheder (de gamle 
skovdistrikter) har Skovudvalget holdt 
møder med klubberne, der benytter de 
21 forskellige enheders arealer for at af-
dække problemstillinger. Efterfølgende er 
der holdt møder med specielt de enheder, 
der har givet problemer. Dette arbejde er 
ikke afsluttet, men er godt i gang.

Danmarks Idræts Forbund har ændret på 

betingelserne for den støtte, de giver til 
de enkelte specialforbund. Det indebar, at 
forbundene skulle udarbejde en strate-
giplan for deres arbejde. I den plan var 
det muligt at ønske specialtilskud til at 
fremme vigtige strategiske mål.

DOF’s hovedbestyrelse igangsatte derfor 
et strategiarbejde. Et af resultaterne blev, 
at skovadgang var et vigtigt strategisk 
område. Vi påpegede blandt andet, at en 
lønnet medarbejder kunne være til stor 
hjælp for at sikre og forbedre vor adgang 
- ikke bare til offentlige arealer, men også 
private.

Og hvor fantastisk! Vi fik muligheden for 
at ansætte en person på deltid. Anne 
Marie V. Kamiles, som i forvejen arbejder 
med vigtige områder i DOF, er ansat på 
deltid til at arbejde for bedre skovad-
gang. Skovudvalget er - som I alle bør 
være – glade for, at vi nu kan sætte mere 
tempo på alle de gode idéer, vi har for at 
forbedre adgangen til ikke bare offentlige 
arealer, men også private.

Vi er i dialog med de private skovejeres 
organisation Dansk Skovforening. Vi vil 
også gerne i bedre dialog med Jægerfor-

bundet. Vi tror, at hvis vi kan komme ud 
lokalt og fortælle om orienteringssporten, 
så vil vi også få bedre adgang. Vi er jo et 
grønt forbund, som også ønsker at værne 
om naturen.

Jeg håber og tror på, at 2018 bliver et år, 
hvor vi virkelig rykker i forhold til at få 
adgang til at udøve vor sport.

Dansk Orienterings-Forbund består af en bestyrelse og en række udvalg. Men hvad arbejder man med som frivil-
lig i DOF? Skovudvalgets formand, Ole Husen, fortæller om arbejdet med at forbedre adgangen til landets skove.

Nyt fra forbundet
TEKST: OLE HUSEN, FORMAND FOR SKOVUDVALGET

Foto: Jeppe Ruud

Ole Husen, Skovudvalgets formand



O-Track er DOF’s nye GPS-tracking-tjeneste, 
der giver mulighed for at tracke og analysere 
både træning og konkurrence. 
Mindre erfarne løbere kan trygt finde vej 
ved hjælp af app’en, hvor man kan
få vist sin position undervejs. 
OOpret en profil på www.o-track.dk 
eller i app’en O-Track, der findes til 
både Android- og IOS-enheder. 
O-Track er udviklet med støtte fra Nordea-fonden.


