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er du selv ansvarlig for at 
holde dine adresseoplysninger 
opdaterede.
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Klub i fokus
Lyngby OK fortæller om omvæltningen fra at have være lukningstruet til at 
kunne mønstre 90 medlemmer.

Kom til tops i Orienteringsligaen  
De danske klubber dyster i synlighed på Facebook i Orienteringsligaen. Bliv 
klog på, hvordan din klub stryger til tops.

Pandelampeguide 
Hvad skal man kigge efter, når man skal ud og købe en pandelampe?

TBU - hvad er nu det for noget?  
Få indblik i DOFs ny vision for træning af børn og unge med uddrag fra den 
kommende TBU-bog.

Vejvalg fra MTBO World Cup  
Camilla Søgaard sled sig igennem 27,9 km og 875 højdemeter i 35 graders 
varme. Heldigvis betalte anstrengelserne sig.

Instagram #danskorientering  
De bedste orienteringsoplevelser delt på Instagram.

Tilbageblik: VM i 1968  
Hvad er forandret, hvordan var forberedelserne, og hvad husker de danske 
deltagere som det første, når tanken går 50 år tilbage?

Vejvalg fra DM Nat 
Rico Hejlskov Mogensen var underdog, men løb med sejren i H21.

Hvorfor er du frivillig? 
Få fire svar på, hvad der driver en til at lægge energi i frivilligt arbejde.

"Drømmen er millioner, der bare vælter ind" 
Kom med bag kulissen, når et afsnit af orienteringspodcasten POST CAST optages.

Kickstart af børne- og  
ungdomstræning

Hvordan tiltrækker og fastholder vi børn 
og unge i orienteringssporten? Det er ikke 
første gang, det spørgsmål bliver stillet, 
men med DOFs nye vision for træning af 
børn og unge – kaldet TBU – kan vi blive 
endnu bedre til at besvare det spørgsmål.

I 00’erne var der også fokus på talent-
udvikling i form af ATK –aldersrelateret 
træningskoncept – der med god succes 
fik flere klubprojekter op at køre. Talent-
udvikling er også en del af TBU. Men kun 
en del. For en af de erkendelser, som er 
central i TBU-projektet, er, at langt fra 
alle børn og unge bliver grebet af konkur-
rence. Som beskrevet i artiklen om TBU i 
dette nummer af Orientering:

”Nogle motiveres og fastholdes af det so-
ciale fællesskab, som orientering skaber i 
– og på tværs af - klubber, nogle kan bare 
godt lide at løbe en tur i skoven, mens an-
dre synes, det er sjovt at tegne kort, lave 
baner eller tage ansvar som træner.”

Målsætningerne for TBU-projektet er 
ambitiøse. I 2021 håber man på en med-
lemsvækst på 7 procent blandt børn og 
unge, 50 procent højere konkurrencedel-
tagelse og målrettet træning af børn og 
unge i mindst 40 klubber.

Bladr om på side 6, og bliv meget klogere 
på, hvad TBU konkret indeholder, og hvor-
dan din klub kan komme med i projektet.

Henrik Rindom Knudsen, redaktør på  
Orientering

Lirens Liv
Din faste kilde til berygtede træningsmetoder i det danske orienteringsmiljø 
og guide om, hvordan du gebærder dig på landets stævnepladser!

FIF Hillerød vandt tæt DM Hold-finale
FIF Hillerød Orientering kan i det kommende år kalde sig Danmarks bed-
ste orienteringsklub. I starten af oktober endte klubben nemlig med at 
vinde DM Hold-finalen i COWI-ligaen foran de forsvarende mestre OK Pan 
Aarhus og Tisvilde Hegn OK i Store Hareskov.
FIF vandt den indbyrdes match mod Pan med fire point - 131-127. Og da 
FIF også vandt med fire point i matchen mod Tisvilde Hegn OK, var dan-
marksmesterskabet reelt afgjort i FIFs favør.

Kampen om andenpladsen blev endnu tættere, da matchen mellem OK 
Pan og Tisvilde Hegn sluttede lige. OK Pan løb med andenpladsen qua 
flest førstepladser. Derefter fulgte Silkeborg OK, OK Snab og Kolding OK.

Foto: FIF Hillerød

DOF og Trimtex indgår ny 
samarbejdsaftale
De danske landsholdsløbere og –ryttere skal også 
i de kommende fire år jagte medaljer og flotte 
præstationer i tøj fra Trimtex.

Dansk Orienterings-Forbund og Trimtex har indgået 
en samarbejdsaftale for perioden 2019-2022, der 
betyder, at den norske sportstøjsproducent leverer 
løbe- og overtrækstøj til landsholdene i de kom-
mende år.

Med aftalen fortsætter seniorranglisterne for 
både Fod-O og MTBO også under navnene Trimtex 
Senior Cup og Trimtex MTBO Cup.
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Seniorranglisterne er afgjort
Resultat Trimtex Senior Cup

Herrer
1 Magnus Dewett, OK Snab, 728 point
2 Eskil Schøning, OK West, 666
3 Rasmus Djurhuus, OK Pan Aarhus, 658

Damer
1 Amanda Falck Weber, Tisvilde Hegn OK, 732
2 Caroline Gjøtterup, Faaborg OK, 726
3 Emma Klingenberg, Faaborg OK, 532

Resultat Trimtex MTBO Cup

Herrer
1 Thomas Steinthal, FIF Hillerød, 1200
2 Peter Reibert Hansen, Allerød OK, 914
3 Johan MacLassen, Rold Skov OK, 852

Damer
1 Anke Dannowski, OK ØST Birkerød, 1150
2 Cæcilie R. Christoffersen, OK ØST Birkerød, 1122
3 Maja Lykke Brinch, FIF Hillerød, 942

Nye postbeskrivelser
1. januar i år trådte nye regler for 
postdefinitioner i kraft. Nu ligger 
den danske oversættelse også 
på DOFs hjemmeside. Der er ikke 
sket synderlige ændringer siden 
de seneste regler fra 2004. Mest 
bemærkelsesværdigt er det nye 
symbol for Forbudt Område, som 
mest er relevant ved sprintoriente-
ring, hvor posten eksempelvis kan 
stå ved et blomsterbed, som man 
ikke må træde i.

5  
Så mange gange har svenske Tove 
Alexandersson og Matthias Kyburz 

vundet den samlede World Cup, efter 
de begge vandt den samlede sejr i 
2018. Bedste danske samlede World 

Cup-resultat i 2018 blev Maja Alm, der 
trods en del manglende løb blev num-

mer 9.

47løbere har indsendt  
interessetilkendegivelse om at komme 

på juniorlandsholdet.

O-løb er blevet en del af Skole OL
Orienteringsløb blev i løbet af efteråret en del af Skole 
OL-konceptet, der i alt forventes at have deltagelse 
af 100.000 elever landet over. I september fik 5. og 6. 
klasses skoleelever i Aarhus æren af at være de første 
til at løbe orienteringsløb i Skole OL-regi. OK Pan Aar-
hus stod for kort og baner i Mindeparken, hvor elever-
ne med sved på panden og smil om munden spurtede 
rundt og fandt vej til posterne.

DOF forventer at kunne bidrage til Skole OL-konceptet 
med mellem 10 til 16 arrangementer. Skole OL kulmi-
nerer i juni 2019, hvor der afholdes finale i Aarhus.
Kontakt DOFs Skole-projektkonsulent, Laura Søren-
sen, på ls@do-f.dk for at høre mere om betingelserne 
for deltagelse.

Vinderne af det første Skole OL-arrangement blev 5.C og 6.D fra 
Gammelgaardsskolen i Aarhus. Foto: Lone Dybdal

Flot dansk præstation til JEC
Ida Øbro forstår at præstere til JEC – Junior European Cup. 
Sidste år blev det til sejr på Lang i D 18, og i oktober i år blev 
det endnu en gang til en podieplads, da hun løb sig ind på 
andenpladsen på Mellem i D 20 – kun slået af den schweiziske 
hjemmebanefavorit og mangedobbelte juniorverdensmester 
Simona Aebersold.

Foto: ©Antoine Vullioud

Symbolet for Forbudt Område
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den nyeste viden inden for træning af 
børn og unge orienteringsløbere.

Mange af forbundets klubber kæmper 
desuden med at få deres børn og unge 
til at deltage i stævner og på forbundets 
ungdomskurser. Med TBU bliver der frem-
over sat mere fokus på, hvad der skal til 
for at øge deltagelse af børn og unge fra 
klubberne til stævner og på ungdomskur-
ser. Det skal blandt andet undersøges, om 
der ligger nogle strukturelle forhindringer 
for børns deltagelse i vores konkurrence-
struktur, som skal ryddes af vejen.

De 10 TBU-principper
TBU-visionen understøttes af 10 princip-
per, som skal være ledelinjer for forbun-
dets og klubbernes børne-/ungdomsar-
bejde.
• Børn og unges udvikling som orien-
teringsløbere skal foregå i et langsigtet 
perspektiv.
• Børn og unges træning skal være tilpas-
set alders- og målgruppen.

• Børn og unge skal træne og konkurrere 
med jævnaldrende.
• Børn og unge skal træne forskellige fær-
digheder specifikt på de rigtige tidspunk-
ter i deres udvikling.
• Børn og unge skal deltage i stævner på 
lige vilkår og i konkurrenceformer, der er 
tilpasset aldersgruppen.
• Klubben skal have et ugentligt træ-
ningstilbud, året rundt, målrettet børn og 
unge, ledet af uddannede børne-/ung-
domstrænere.
• Klubben skal turde udfordre, give 
ansvar og stille krav til børn og unge i 
træningen, både sportsligt, organisatorisk 
og socialt.
• Klubbens organisering og børne-/ung-
domstræningsmiljø er afgørende for et 
velfungerende børne-/ungdomsarbejde.
• Klubben skal, med en langsigtet stra-
tegi og planlægning, sikre kontinuitet i 
børne-/ungdomsarbejdet.
• Klubben skal sørge for løbende med-
lemsudvikling og uddannelse af børne-/
ungdomstrænere, og vidensdeling på 
tværs af klubber skal prioriteres.

TBU består af 4 dele
De 4 dele, som TBU består af, skal samlet 
set sikre, at forbundets klubber får den 
viden og sparring, der skal til for at 
forbundets samlede børne- og ungdoms-
arbejde styrkes.

1) TBU-klubprojekter
Fokus bliver på at få implementeret TBU-
principperne i så mange af forbundets 
klubber, som er indstillet på at gøre en 
målrettet indsats, som muligt. I TBU-
klubprojekterne tages der udgangspunkt 

i et tæt samarbejde med DOFs TBU-kon-
sulenter. Klubbens tilknyttede konsulent 
skræddersyr, i samarbejde med klubbens 
repræsentanter, et individuelt tilpasset 
udviklingsforløb med udgangspunkt i den 
enkelte klubs udfordringer og mål. TBU-
klubprojekterne vil kunne variere i forhold 
til omfang og forpligtelser, alt efter klub-
bens ambitionsniveau.

2) TBU-bogen ”Træning af børn og 
unge orienteringsløbere”
I TBU-bogen er der fokus på at samle al 
”gammel” viden med nyeste viden og 
erfaringer inden for træning af børn og 
unge orienteringsløbere. TBU-bogen, 
med supplerende øvelseshæfte og online 
øvelseskatalog, skal være et praktisk 
anvendeligt værktøj for børne- og ung-
domstræneren og er derfor skrevet til 
træneren. Samtidig skal TBU-bogen være 
klubbens værktøj og inspiration til fortsat 
udvikling af børn og unge, samt klub-
bens børne-/ungdomstræningsmiljø og 
organisering.  

Børn og unge i dansk orientering skal opleve en sjov og udfordrende tilgang til orien-
teringstræning, stærke sociale miljøer og udvikling af egne færdigheder, så de (for)
bliver aktive orienteringsløbere for livet - som motionist, træner/leder/arrangør og/
eller eliteløber. Dette er DOFs nye vision for Træning af Børn og Unge (TBU).
TEKST: ANDERS BACHHAUSEN OG TUE LASSEN, 
TBU-KONSULENTER I DOF

Anders Bachhausen

Uddannelse: Cand.mag. i 
Moderne Kultur og Kultur-
formidling, Diplomtræner.

Erfaring: Cheftræner i 
FIF Hillerød 2011-2015, 
U16-landstræner 2015, 
Kredsleder i Østkredsen 
2006-2014.

Hvorfor TBU: Som ver-
dens sundeste og mest 
naturnære idræt har vi en 
platform til at afhjælpe 

problemet med motorisk analfabetisme og naturfremmedhed 
blandt børn og unge. Vores sport har et stort potentiale for at 
levere idrætsglæde og naturoplevelser til rigtig mange børn og 
unge, men når jeg ser på de aktiviteter, vi tilbyder dem, både i 
forbundet, i kredsene, i klubberne og til konkurrencer, så får vi 
desværre ikke udnyttet det potentiale. Vi hænger fast i gamle 
traditioner og voksenforestillinger om, hvad orienteringsløb for 
børn skal være. Det er på tide at starte en kulturændring, så 
børnene møder tilbud i børnehøjde, hele vejen rundt.

Tue Lassen

Uddannelse: Cand.scient. i 
Idrætsfysiologi

Erfaring: Landsholdsløber 
siden 2002, deltaget i 12 
VM’er, vundet 6 VM-medal-
jer og har været børne-/
ungdomstræner i Asker 
Skiklubb, Norge 2009-2012.

Hvorfor TBU: Igennem min 
uddannelse og en lang kar-
riere med op- og nedture 
har jeg opbygget en masse 

erfaringer og viden om udvikling og træning indenfor oriente-
ring, som jeg har lyst til at dele med resten af orienteringsdan-
mark. Vi skal turde udfordre, give ansvar og stille krav til børn 
og unge i vores trænings- og konkurrencetilbud, for at styrke 
børn og unges tilhørsforhold, fastholdelse, motivation, udvikling 
og trivsel. Jeg håber og tror på, at TBU kan hjælpe mange flere 
børn og unge orienteringsløbere til at få den samme glæde 
og passion for orientering, som jeg har, uanset om det er som 
motionist, træner/leder/arrangør eller eliteløber.

TBU - hvad er nu 
det for noget?

Orienteringssporten i Danmark 
står over for mange udfordringer 
i forhold til rekruttering, fast-

holdelse og udvikling af børn og unge i 
sporten. At få flere børn og unge til at 
dyrke orientering i forbundets klub-
ber er vigtigt for at skabe fornyelse og 
udvikling, samt sikre fremtiden i dansk 
orientering. Al erfaring siger desuden, at 
øget rekruttering og fastholdelse af børn 
og unge i sporten er afgørende for at 
skabe øget rekruttering og fastholdelse 
af nye voksne (forældre) i sporten. 

TBU er inspireret af det 10 år gamle ATK-
projekt (aldersrelateret træningskon-
cept), hvor bogen ”Talentets udvikling” 
og klubprojekter 
med 10 udvalgte 
klubber med god 
succes fik sat 
fokus på talentud-
vikling og træning 
af børn og unge 
orienteringsløbere. 
Talentudvikling er 
også en vigtig del af TBU, men langt fra 

alle børn og unge motiveres af at gå ”den 
sportslige vej”, hvor træning og konkur-
rence fylder meget. Nogle motiveres 
og fastholdes af det sociale fællesskab, 
som orientering skaber i – og på tværs 
af - klubber, nogle kan bare godt lide at 
løbe en tur i skoven, mens andre synes, 
det er sjovt at tegne kort, lave baner eller 
tage ansvar som træner. I TBU sætter vi 
fokus på at rumme alle disse motiver, og 
facilitere træningstilbud, der understøt-
ter disse forskellige veje til at blive aktiv 
orienteringsløber for livet.
    
Målrettet ugentligt træningstilbud
I TBU tror vi på, at et målrettet ugentligt 
træningstilbud til børn og unge, året 

rundt, er af-
gørende for 
at fastholde, 
motivere og 
udvikle børn 
og unge ori-
enteringslø-
bere. Vi skal 
blive bedre til 

at favne bredt i vores børne- og ung- domstræningstilbud i klubberne, samt 
udfordre løberne på deres respektive 
niveau, så de trives og udvikles. Klubber-
nes træningstilbud til børn og unge skal 
danne et solidt fundament for lysten til 
at være aktiv orienteringsløber gennem 
hele livet, uanset om det er som motio-
nist, som træner/leder/arrangør og/eller 
som eliteløber.

For få af forbundets klubber arbejder 
målrettet med træningstilbud til børn 
og unge, og mange klubber efterlyser 
mere viden og sparring til at kunne 
starte eller videreudvikle deres børne-/
ungdomstræningstilbud. Der er brug for 
en målrettet indsats for at få hjulpet og 
motiveret disse klubber i deres børne- 
og ungdomsarbejde, samt få uddannet 
flere børne- og ungdomstrænere med 

DOFs TBU-konsulenterTalentudvikling er en vigtig del 
af TBU, men langt fra alle børn 
og unge motiveres af at gå ”den 
sportslige vej”, hvor træning og 
konkurrence fylder meget.

Med TBU bliver der sat mere fokus på, hvordan 
der kommer flere deltagere på ungdomskur-
serne. Foto: Thomas Dam Als

Et af vinderbillede i TBU-fotokonkurrencen. Du kan stadig nå at få dine billeder med i TBU-bogen 
ved at sende dem på mail til ab@do-f.dk. Foto: Søren Stougaard

Børn og unge skal deltage i stævner på lige 
vilkår og i konkurrenceformer, der er tilpasset 
aldersgruppen. Foto: Signe Faber

Ikke alle børn bliver motiveret af at gå den 
sportslige vej. Nogle bliver i stedet grebet af 
at tegne kort, lave baner eller tage ansvar som 
træner. Foto: Signe Faber
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delelement skal løberen lære at bruge 
ledelinjerne og deres forløb til at give 
en sikker løbsretning videre igennem 
terrænet. Hvis den ledelinje løberen 
følger enten ender, knækker eller laver 
et sammenløb med en anden ledelinje, 
kan løberen bruge ledelinjens forløb til at 
vise sig videre i samme retning igennem 
terrænet, selvom ledelinjen ikke fortsæt-
ter. På den måde forlænges ledelinjen 
og hjælper løberen til at bestemme den 
videre løbsretning. Det er en effektiv og 
sikker måde at bestemme retning på, 
og i mange danske terræner vil denne 
færdighed ofte kunne bruges, da der 
ofte vil være mange ledelinjer. Sørg for, 
at ledelinjerne er meget tydelige, og 
sigten videre igennem terrænet er god 
ved introduktion til dette delelement. 
Brug også så mange forskellige lineære 
ledelinjer som muligt, så løberen lærer, 
at både stier, grøfter, hegn, bevoks-
ningsgrænser, diger mm. kan forlænges. 
Træningsøvelsen ”forlæng ledelinjen” 
træner dette delelement specifikt. 
Marker gerne de ledelinjer på kortet, det 
er tiltænkt, at løberen skal forlænge ved 
introduktionen.

21.B Retning ved at flugte terrængen-
stande (15-17 år)
Løberen har lært at retvende kortet ud 
fra sin egen position og en eller flere ty-
delige terrængenstande i færdighed ”7.C 
Retning i forhold til terrængenstandes 
placering”. Næste skridt er, at løberen 
lærer, at to eller flere afgrænsede ter-
rængenstande, som ligger i umiddelbar 
og synlig forlængelse af hinanden, kan 
give retning. Dette gøres ved, at løberen 
ser fra den ene terrængenstand mod den 
anden og flugter en løbsretning videre 
i terrænet. Det er vigtigt, at afstanden 
mellem terrængenstandene ikke er for 
lang (max. 50 meter), og at sigten både 
mellem dem, og i den retning, der flugtes 
videre, er god. Terrængenstandene 
kan godt være af samme type – det er 
oftest lettest at opdage på kortet – men 

det kan også være to forskellige ter-
rængenstande, som kan flugtes. Dette 
delelement bruges sjældent i samme 
udstrækning som de andre to delele-
menter i denne færdighed, men i visse 
terræntyper, for eksempel flade terræner 
med enkelte små høje og lavninger, kan 
det være hensigtsmæssigt at have lært. 

På danske skovkort vil terrængenstan-
dene oftest være små høje og lysninger 
eller eventuelt lavninger og tætheder, 
men det kan også være punktsymboler 
som sten, punkthøje, trærødder mm. På 
sprintkort kan det for eksempel være to 
træer eller buske ved siden af hinanden 
i en park, som løberen kan flugte og på 
den måde få en præcis retning videre.   
 
I postudløbet kan løberen også bruge 
evnen til at flugte terrængenstande og 
få en løbsretning i postudløbet. Løberen 
bruger her sin position ved posten, ser 
mod udløbspunktet som i dette tilfælde 
skal være synligt, og flugter en løbs-
retning videre i terrænet. Denne teknik 
bruger løberen ved mange postudløb 
på dette o-tekniske niveau, og den 
trænes specifikt i ”23. Postudløb”, som 
introduceres på samme tidspunkt i den 
o-tekniske udvikling.  

Dette delelement kan være svært for lø-
beren at forstå, så brug gerne lidt tid på 
at forklare og vise i praksis, hvordan det 
skal gøres, så løberen får en forståelse 
for det. Start gerne med at markere de 
terrængenstande på kortet, som det er 
meningen, at løberen skal flugte. I de fle-
ste terræner kan det være svært at finde 
mange terrængenstande, der kan give 
retning ved at flugte dem, men udnyt 
de muligheder, der er. Træningsøvelsen 
”flugter” viser, hvordan dette delelement 
kan trænes.

21.C Retning ud fra vinkler (16-18 år)
Retning kan også bestemmes ud fra 
vinkler. I dette delelement skal løberen 
forholde sig til en vinkel ud fra en lineær 
ledelinje og den videre løbsretning. Før-
ste delelement består i, at løberen skal 
lære at kunne forlade en lineær ledelinje 
i den rigtige løbsretning, ved at forestille 
sig en vinkel mellem den ledelinje som 
følges, og den tiltænkte løbsretning 
videre igennem terrænet. Løberen har 
allerede ubevidst stiftet bekendtskab 
med vinkler ud fra lineære ledelinjer i 
”10. Forflytning mellem ledelinjer” og 
”11.A Indløbspunkt ved lineære lede-
linjer”. At følge en lineær ledelinje og 
forlade den vinkelret er det letteste for 
løberen at lære. Det er dog sjældent det 
hurtigste at løbe i en vinkel på 90 grader, 
hvis det er muligt at forlade ledelinjen 
tidligere og løbe den direkte vej igennem 
terrænet. Det betyder, at vinklen som 

ledelinjen skal forlades i, ofte bliver en 
anden.

Andet delelement består i, at løberen 
skal lære at krydse en lineær ledelinje, 
bruge ledelinjens forløb og den vin-
kel, som ledelinjen skal krydses i, til at 
bestemme sin videre løbsretning. Dette 
vil være endnu mere udfordrende for 
løberen, blandt andet fordi den tid han/
hun er i kontakt med ledelinjen er meget 
kortere, og fordi det kan være svært 
at lokalisere præcis, hvor man er på 
ledelinjen, når den krydses. Til gengæld 
krydses ledelinjer oftere vinkelret, hvilket 
vil være lettere for løberen at forholde 
sig til.

Retningsforståelsen skal være en støtte 
i orienteringen og må aldrig stå alene. 
Hvis det er muligt, skal løberen derfor 
altid have tydelige terrængenstande ved 
eller i forbindelse med den ledelinje, der 
skal forlades eller krydses. Nogle gange 
er det ikke muligt, for eksempel i indlø-
bet til post 3 på korteksemplet, og der 
skal løberen stole på sin retning.

Det kan være svært for løberen at 
forholde sig til vinkler udtrykt i grader, 
men ved at illustrere vinklerne visuelt 
på kortet, får løberen en god forståelse 
for, hvilken retning der er den rigtige at 
løbe i. Dette kan gøres ved at indsætte 
”knækkede pile”, der hvor ledelinjerne 
skal forlades, og ”lige pile”, der hvor 
ledelinjerne skal krydses. Træningsøvel-
serne ”den er i vinkel” og ”vinkelkryds” 
beskriver, hvordan retning ud fra vinkler 
kan trænes.

Udførlige beskrivelser af de konkrete 
træningsøvelser der henvises til, kan på 
et senere tidspunkt findes i både TBU-
øvelseshæftet og det online øvelseska-
talog.

Det sidste arbejde med at 
få TBU-bogen gjort fær-
dig er i fuld gang. I vente-
tiden kan du få et smug-
kig i kapitlet omkring 
o-teknisk udvikling og 
træning. Vi hopper direk-
te ind til beskrivelsen af 
færdighed 21 (af 40) i den 
nyudviklede o-tekniske 
udviklingsmodel. Teksten 
er selvfølgelig taget ud af 
en kontekst, men vi håber, 
at du kan blive inspireret 
alligevel. 

21. Udvidet retningsforståelse (14-18 år)
Under færdighed ”7. Basis retningsfor-
ståelse” beskrives det, hvordan løberen 
har lært at bruge lineære ledelinjer og 
tydelige terrængenstande til at retvende 
kortet efter. På den måde har løberen 
lært at få den rigtige løbsretning mod 
næste post. I udvidet retningsforståelse 

skal løberen videreudvikle sin forståelse 
for, at forskellige symboler på kortet og 
deres samspil kan give information om, 
hvilken retning der skal løbes i. Delele-
menterne i udvidet retningsforståelse 
stiller krav til, at løberen løfter blikket og 
ser langt frem på de rigtige tidspunkter, 
når retningen skal bestemmes. Denne 
færdighed trænes derfor fint i kom-
bination med ”20. Løfte blikket”, som 
introduceres på samme tidspunkt i den 
o-tekniske udvikling.

Løberen er på dette tidspunkt i den 
o-tekniske udvikling blevet præsente-
ret for brug af kompasset i færdighed 
”13. Basis kompasbrug”, som især skal 
hjælpe løberen med at retvende kortet 
de steder, hvor der ikke er tydelige ter-
rængenstande at retvende kortet efter, 
eller ved usikkerhed. Da det er vigtigt, 
at løberen lærer at bruge informationer 
på kortet og i terrænet til at give ret-
ning, anbefales det, at løberen ikke har 
kompas med på træningsøvelser i denne 
færdighed. På denne måde kan man 
som træner sikre, at løberen lærer denne 
færdighed og får en tryghed i faktisk at 
kunne orientere sig uden kompasset. Det 

er derfor afgørende, at øvelserne tilret-
telægges, og der gøres brug af terræner, 
der giver løberen optimale muligheder 
for at bruge tydelige terrængenstande til 
at orientere efter.  

21.A Retning ved at forlænge ledelinjer 
(14-16 år)
Løberen kender allerede til forskel-
lige typer af lineære ledelinjer og kan 
bruge dem i sin orientering. Med dette 

3) DOFs træneruddannelser
DOFs nye træneruddannelser er bygget 
op, så de matcher de behov, som TBU-
projektet har for målrettet uddannelse af 
børne- og ungdomstrænere.  Det bety-
der, at der fremover vil være 5 trænerud-
dannelser fordelt på 3 niveauer: 
1. Hjælpetræneruddannelse 
2. Børnetræneruddannelse (5-12 år) og 
Ungdomstræneruddannelse (13-20 år)
3. Cheftræneruddanelse (5-20 år) og 
Personlig træneruddannelse (15-20 år).

4) DOFs trænerforum
En online platform, hvor trænere og 
ledere kan finde ny inspiration til deres 
børne- og ungdomstræning i form af: 
TBU-øvelseskataloget, som løbende bli-
ver opdateret med nye træningsøvelser, 
gode historier fra TBU-klubprojekter, og 
et online-forum, hvor trænere og klubber 
kan udveksle ideer og erfaringer.

Status på TBU
Arbejdet med TBU-bogen startede i 
slutningen af 2017, og det har været 
meningen, at den skulle udgives i slutnin-
gen af 2018. Bogen er sidenhen blevet 
udvidet med ekstra dele, blandt andet 
om kluborganisering, samtidig med at 
der har været udskiftning af forfattere på 
nogle af kapitlerne, hvilket har forsinket 
skriveprocessen. Der arbejdes på, at 
bogen bliver klar i starten af 2019.
I forhold til TBU-klubprojekterne arbej-
des der fortsat på en endelig model for, 
hvordan forbundets klubber bliver en del 
af et TBU-klubprojekt. Dette forventes 
afklaret, så de første klubprojekter kan 
starte op i foråret 2019.

DOFs nye træneruddannelser er allerede 
startet op. De første hjælpetræner-
uddannelser, samt den første del af 
børnetræneruddannelsen og ungdoms-
træneruddannelsen, blev gennemført 
i november, med undertegnede som 
undervisere. Anden del gennemføres i 
midten af januar.

DOFs trænerforum vil blive sat i søen, 
efter at TBU-bogen er udgivet, og i for-
bindelse med at de første klubprojekter 
starter op.  

Få et smugkig i den  
kommende TBU-bog

Eksempler på hvordan løberen kan få retning 
ved at forlænge ledelinjer (lige pile), flugte 
terrængenstande (ringe) og bruge vinkler fra 
ledelinjer (knækkede pile). Kort: FIF Hillerød

Eksempler på vinkler når ledelinjer forlades 
(knækkede pile) og krydses (lige pile). Fra post 
1 til 2 er der flere vejvalg, hvor stien skal forlades 
eller krydses i forskellige vinkler. Fra post 2 til 
3 skal tre ledelinjer krydses i forskellige vinkler. 
Her er også markeret to små høje (ringe) som 
løberen kan flugte. De forskellige vinkler er 
markeret i boksene. Kort: Herning OK

Fremover findes 5 træneruddannelser. Blandt 
andet en børnetræneruddannelse målrettet 5-12 
årige løbere. Foto: Søren Stougaard

TBU-klubprojekterne vil variere fra klub til klub 
alt efter klubbens ambitionsniveau.  
Foto: Camilla Louise Bevensee

Et af de 10 TBU-principper er, at klubben året 
rundt skal have et ugentligt træningstilbud mål-
rettet børn og unge. Foto: Thomas Dam Als
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Hvad skal man kigge  
efter, når man skal ud og 
købe en pandelampe?

Mulighederne er mange. Der er forskel-
lige lysstyrker og lysfelter, ligesom pan-
delamperne varierer i vægt og pasform. 
Så hvilken lampe du skal have, kommer 
helt an på, hvilke behov du har.
Stil dig selv dette spørgsmål: “Hvad skal 
lampen bruges til?”

En joggetur i skoven
Skal pandelampen bruges på en joggetur 
i skoven, på de brede, jævne stier, så 
kommer du rigtig langt med de mindre 
pandelamper med en lysstyrke på 100 til 
300 lumen.
Disse pandelamper er lette, nemme at 
bruge og har typisk batteriet integreret i 
selve pandelampe-hovedet.
Fokuser på:
• Lysstyrke på 100-300 lumen.
• Kompakt lampe med lav vægt.
• Batteri i lampehovedet.
• Mulighed for justering af lysstyrken.
• Lang batterilevetid.

Trail- og orienteringsløb
Kig efter en pandelampe med en lys-
styrke på over 300 lumen - jo mere jo 
bedre. Med 300 lumen kan du sagtens 
orientere dig i skoven og se, hvor du træ-
der. Men bliver underlaget meget ujævnt 
og teknisk, så vil du værdsætte en 
kraftigere lampe, der gerne nærmer sig 
en lysstyrke på 1.000 lumen. Det vil give 
dig en skarp lyskegle, der vil strække sig 
langt foran dig, så du i god tid kan se, 
hvad der nærmer sig. Lyskeglen vil der-
udover være markant bredere, således at 
dit lysfelt er meget større.

Du kan også få meget kraftige pande-
lamper med lysstyrker på over 3.000 lu-

men. Det er som sådan ikke nødvendigt 
for en god og sikker tur i skoven, men vil 
du gerne løbe fuldstændig uhindret, som 
var det dagslys, så er det denne kategori 
af lamper, du skal søge.

Til denne type lamper hører et større 
batteri, som ikke er integreret i selve 
lampehovedet, men sidder enten i nak-
ken på hovedselen eller ved siden af, 
eksempelvis på ryggen i en sele eller i et 
bælte om livet.

Fokuser på:
• Lysstyrke på 300-1000 lumen. +1000 
lumen til orienteringsløb.
• God stabil hovedsele.
• Mulighed for justering af lysstyrker.
• Lav vægt på lampehoved og batteri.
• God spredning af lyskeglen frem foran 
dig og til siderne.

• Lang batterilevetid.
• Mulighed for at lægge batteriet i fx en 
rygsæk med en forlængerledning.
• God kvalitet på lampen, så lampehoved 
og batteri kan tåle og håndtere den høje 
varmeudvikling.

Vi finder lampen til dig
Synes du, det er svært at vælge en 
pandelampe, så kig forbi en af LØBE-
RENs butikker, se lamperne, og fortæl os 
om dit behov. LØBEREN bruger hvert år 
mange timer på at teste pandelamperne 
til både joggeture, mountainbike og ori-
enteringsløb. LØBEREN kender lamperne 
og kan derfor guide dig frem til den helt 
rigtige lampe!

Læs mere på:  
loberen.dk/pandelampeguide

MODEL PRIS LUMEN BATTERI VÆGT

Led Lenser NEO 4 250,- 240 6 T (240 LM)-40 T (20 LM), 
100T (BLINK)

Led Lenser MH3 340,- 200 4½ TIMER (200 LM)-35 TIMER (20 LM)

Led Lenser MH5I 440,- 400 4 TIMER (400 LM)-35 TIMER (20 LM)

M-Tiger Sports Ray-X10 900,- 700 2 TIMER (700 LM) 285g

M-Tiger Sports Ray DS 1800,- 1800 2½ T  (1800 LM)-20 TIMER (200 LM) 330g

M-Tiger Sports Ray 
Theia

2600,- 3000 2¼ TIMER (3000 LM)-20 TIMER (350 
LM)

480g

M-Tiger Sports Ray 
Hyperion

3400,- 3800 2 TIMER (3800 LM)-20 TIMER (400 LM) 620g

Gemini Xera Led Light 
(2-cellet batteri)

1400,- 950 2 TIMER (950 LM)-17 TIMER (200 LM) 174g 

Gemini Duo Led Light 
(2-cellet batteri)

1600,- 1500 1½ TIMER (1500 LM)-6½ TIMER (300 
LM)

190g 

Gemini Duo Led Light 
(4-cellet batteri)

1800,- 1500 3 TIMER (1500 LM)-13 TIMER (300 LM) 309g 

Gemini Olympia Led 
Light (4-cellet batteri)

2000,- 2100 2 TIMER ( 2100 LM)-9 TIMER (400 LM) 335g

Gemini Olympia Led 
Light (6-cellet batteri)

2200,- 2100 2¾ TIMER (2100 LM)-12,5 TIMER (400 
LM)

444g 

Sådan vælger du den 
rigtige pandelampe

UDGIVET I SAMARBEJDE MED LØBEREN

Den lille
LEDLENSER NEO4
Kompakt letvægtspandelampe, som kun ve-
jer 100 g. Justérbart lampehoved, lysstyrke 
på 240 lumen, samt rødt blinkende baglys, så 
du kan ses af andre trafikanter. 2 lysindstil-
linger og en brændetid på op til 40 timer. 
Bruger 3 AAA batterier.
Kr. 250,-

LEDLENSER MH5I
Genopladelig pandelampe i et kompakt 
design. MH5 har to forskellige lysstyrker og 
en dynamisk kontakt, som gør det nemt at 
skifte mellem de kraftfulde 400 lumen og 20 
lumen, når der ikke er behov for fuld power. 
Brændetid på mellem 4-35 timer. Vejer 
92 gram med 1 x Lithium-Ion 3,7V batteri. 
Genopladelig.
Kr. 440,-

Den  
mellemstore
Gemini XERA Light Set
XERA-lampen giver masser af lys med sine 
950 lumen. XERA er en let, lille sag på 55g og 
kan have det 2-cellede batteri på 122g monte-
ret i hovedselen. En alsidig pandelampe, der 
gør det godt, uanset om du løber eller cykler 
med den.
Kr. 1400,-

MTigerSports Ray X10
Med sine to Cree XPG dioder, der tilsammen 
yder 700 lumen, er der nok lys til at kunne lyse 
små skovstier op. Batteriet er monteret i nak-
ken på hovedselen, og derved undgår du at 
skulle løbe rundt med et eksternt batteri i for 
eksempel en sele. Opladning foregår simpelt 
via det medfølgende USB kabel.
Kr. 900,-

Den store
Gemini Olympia Led Light
Gør nat til dag med Olympias tre CREE XM-L2 
U4 LED’er, der tilsammen yder hele 2.100 
lumen i et lampehoved på kun 94g. Batteritid 
på 2-9 timer for den 4-cellede batteri-version 
og på 2,75-12,5 timer for den 6-cellede batteri-
version.
4-cellet batteri – Kr. 2000,-
6-cellet batteri (kun online) – Kr. 2200,-

MTigerSports Ray Hyperion
Den mest potente pandelampe, der på sit hø-
jeste niveau yder hele 3.800 lumen. Batteritid: 
ca. 2 timer og 10 minutter på max-effekt.
Kr. 3400,-
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blive redaktør på Facebooksiden.

Hvordan scorer man point i 
Orienteringsligaen?
Man kan ikke se synlighed eller ræk-
kevidde på en Facebookside uden at 
være administrator på siden. Men man 
kan få en ide om, hvem der er bedst 
ved at tælle likes, kommentarer og 
delinger på opslagene på siderne. Det 
giver et kvalificeret bud på rækkevid-
den af klubbernes opslag - altså hvor 
mange mennesker opslagene er vist 
til.

Som klub scorer man point i Oriente-
ringsligaen ved hvert like, deling og 
kommentar:
• 1 point for hvert like på et opslag på 
Facebooksiden
• 3 point for hver deling af et opslag på 
Facebooksiden
• 5 point for hver kommentar til et 
opslag på Facebooksiden

Der er ikke tungtvejende argumenter 
for de præcise tal. Det er mere et ud-
tryk for min egen erfaring med, hvad 
der batter på Facebook:
• Kommentarer er det brændstof, der 
får ting til at sprede sig på Facebook.
• Delinger er fantastiske sammen med 
kommentarer, men de har svært ved at 
stå alene.
• Likes har ikke den store effekt for 
andre end den person, der giver dem.

Desværre får man ingen point for klub-
bens brug af Facebookbegivenheder. 
Jeg ville ønske, det var anderledes, 
men den webservice, jeg bruger til at 
overvåge Facebooksiderne, kan des-
værre ikke håndtere det.

Dårlige undskyldninger
Vores klub er jo ikke lige så stor som FIF 
Hillerød OK og Silkeborg OK.
Nej, men Skive OK ligger nr. 4, og de 
har kun 19 registrerede medlemmer. 
Til gengæld har Skive OK brugt fami-
lieorientering til at skabe en masse 
aktivitet både i skoven og på Face-
booksiden.

I vores klub har vi masser af opslag og 
kommentarer, men det er i vores Face-
bookgruppe.
Det lyder hyggeligt, men det gør ikke 
klublivet synligt for folk, der ikke 
kender jer i forvejen. Sørg for at flytte 
noget af den aktivitet ud på en Face-
bookside, hvis I vil være mere synlige i 
lokalområdet.

Det har aldrig været nemmere
Man kan gøre klublivet synligt på 
mange måder, men med Facebook 
har det nok aldrig været nemmere. 

Målet må være, at man kan sidde trygt 
hjemme i sin sofa og opdage klubben 
uden selv at lede efter den. At man 
stadig siddende i sofaen kan lære 
noget om klublivet, og hvad der moti-
verer medlemmerne. Og at man ender 
med at rejse sig fra sofaen, fordi man 
blev lokket til at trykke Deltager på en 
af klubbens Facebookbegivenheder.

Det helt afgørende er dog, at medlem-
merne kommenterer på opslagene og 
selv trykker Deltager på begivenhe-
derne.

Orienteringsklubberne bliver bedre 
år for år, men vi er ikke ved at ramme 
toppen endnu - slet ikke. Vi er kun lige 
kommet op på knæ.

Kom til tops i  
Orienteringsligaen 
med aktive medlemmer Stillingen i Orienteringsligaen på Facebook

1 .  Division
5125 point: FIF Hillerød Orientering (2      1)
3836 point: Silkeborg Orienterings klub (1 2)
2429 point: OK Sorø (3 3)
1969 point: Skive Orienteringsklub (26 4)
1953 point: Tisvilde Hegn OK (8 5)
1817 point: Herning Orienteringsklub (4 6)
1646 point: Ballerup Orienteringsklub (12 7)
1623 point: Horsens Orienteringsklub (37 8)
1402 point: Vestjysk Orienteringsklub (15 9)
1262 point: OK Snab (10 10)

2. Division
1218 point: Viborg Orienteringsklub (25 11)
1084 point: Kolding Orienterings Klub (23 12)
1070 point: OK 73 Orientering (17 13)
1055 point: Orienteringsklubben Pan Aarhus (22 14)
1038 point: OK Roskilde (5 15)
1006 point: Herlufsholm Orienteringsklub (19 16)
998 point: Nordvest Orienteringsklub (32 17)
958 point: Svendborg orienteringsklub (20 18)
927 point: Søllerød OK (6 19)
915 point: Køge Orienteringsklub (11 20)

3. Division
850 point: Rold Skov Orienteringsklub (9 21)
793 point: Orienteringsklubben FROS (27 22)
763 point: Holbæk Orienteringsklub (34 23)
732 point: HSOK (7 24)
690 point: K ildeholm Orienteringsklub (16 25)
67 1 point: OK Øst Birkerød (13 26)
609 point: Odense Orienteringsklub (1 27)
57 1 point: OK Syd - Orienteringsløb i Grænseegnen (24 28)
563 point: Orienteringsklubben HTF (18 29)
554 point: Karup orienteringsklub (28 30)

4. Division
536 point: Lyngby Orienteringsklub (21 31)
347 point: Allerød Orienteringsklub (14 32)
337 point: Faaborg Orienteringsklub (30 33)
289 point: Farum Orienteringsklub (33 34)
167 point: Aalborg Orienteringsklub (31 35)
123 point: OK Gorm Jelling (35 36)
109 point: AMOK - Amager Orienteringsklub (29 37)
70 point: O-63 Vordingborg (36 38)

Render du rundt og tror, at det er 
Facebookadministratorens opgave 
at sprede kendskabet til klublivet og 
klubbens aktiviteter til alle menne-
skerne i lokalområdet? Så må du tro 
om igen. Det er ganske simpelt ikke 
muligt for en administrator at klare 
denne opgave alene.

Det er nu ikke umuligt at nå ud til 
flere tusinde med et enkelt opslag 
eller begivenhed, men så skal man 
typisk følge denne opskrift:
1. Administrator opretter et opslag 
på klubbens Facebookside
2. Medlemmerne kommenterer på 
opslaget - og deler det eventuelt også
3. Folk i lokalområdet får derved vist 
opslaget

Det kan også være en 
Facebookbegivenhed i 
stedet for et opslag. Her 
kræver det, at medlem-
merne trykker Deltager 
eller Interesseret, for at 
begivenheden bliver vist 
til en masse mennesker 
udenfor klubben.

De mest synlige o-
klubber
FIF Hillerød OK, Silke-
borg OK og OK Sorø er i 
nævnte rækkefølge de 
mest synlige klubber på 
Facebook i 2018. Det var 
de også i 2017 - dog med 
Silkeborg OK som num-
mer 1. Det skyldes ikke 
kun, at de har gode og en-
gagerede Facebookadmi-

nistratorer. Klubmedlemmerne er også 
gode til at kommentere på opslagene. 
Ellers kunne det hele næsten være lige 
meget.

Synlighed er ikke et mål i sig selv, men 
det er en forudsætning for rekrut-
tering. Det store spørgsmål er så, om 

større synlighed på Facebook også 
giver flere medlemmer? Der er ikke et 
entydigt billede, for synlighed er kun 
første trin i processen.

Klubberne bliver mere synlige
I årets første 10 måneder er 68 pro-
cent af orienteringsklubberne mere 
synlige på Facebook end i den tilsva-
rende periode sidste år. Samlet set har 
klubberne øget synligheden med 22 
procent.

Der er mange succeshistorier rundt 
om i landet. En del klubber i top-10 i 
2018 lå langt nede på listen sidste år. 
De har nu set potentialet og i højere 
grad indarbejdet kommunikation 
som en del af dagligdagen i klubben.

En af dem er Herning OK, der netop 
har fået ny hjemmeside og frem-

adrettet opretter alle nyheder på 
Facebooksiden. Nyhederne bliver så 
automatisk gengivet på hjemmesi-
den. Samtidig opfordrer klubben alle 
medlemmer med noget på hjertet til at 

TEKST: JAKOB LIND TOLBORG,  
KLUBUDVIKLINGSKONSULENT I DOF

Synlighed på Facebook er, hvad de danske orienteringsklubber dyster i i den såkaldte Orien-
teringsliga. Aktive medlemmer er nøglen til at stryge til tops.

”Det helt afgørende er, at klub-
medlemmerne kommenterer 
på opslagene og selv trykker 
Deltager på begivenhederne.”

I tabellen kan man se alle orienteringsklubber med en Facebookside med mindst 100 synes godt om. I 
parentes kan man se placeringer i 2017  2018.Figuren viser pointhøsten i Orienteringsligaen hos de 10 mest synlige orienteringsklubber i år.
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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 Lyng-
by OK, der for et årti siden var 
lukningstruet, men som har rejst 
sig og i dag mønstrer 90 med-
lemmer.

Hvordan har klubben udviklet sig de seneste 
10 år?
Medlemstallet er cirka fordoblet, og trænings- 
tilbuddet er kraftigt udvidet. En række 
nyere medlemmer bidrager til klubben som 
træningsbanelæggere, bestyrelses- og udval-
gsmedlemmer, eller som funktionsledere ved 
stævneafviklingen. Tidligere hang stort set alle 
nøglefunktioner på en lille håndfuld ildsjæle.

I 2014 flyttede klubben fra den lokale sportshals 
kælderrum til nye lokaler på førstesalen i en 
klassisk gammel træhytte ”Troldehøj” tæt på 
Ravneholm Skov. Det har givet os langt bedre 
mulighed for at afholde arrangementer, for 
eksempel fællesspisninger efter træning. At have 
fået vores eget 'hjem' har dermed haft en mar-
kant positiv indflydelse på klubbens sociale liv. 

Hvad er jeres største udfordringer?
I modsætning til mange andre klubber har vi 
faktisk lidt mangel på ældre medlemmer. Det 
giver sig blandt andet udslag ved divisionsturn-
eringen. Måske mere alvorligt betyder det, at 
det kan være svært at finde folk, der har tid til at 
give sig i kast med korttegning eller bare give en 
hånd, hvis noget må gøres i dagtimerne. Så både 
rekruttering af medlemmer i 40+ aldersgrup-
perne og øget medlemsinddragelse i forskellige 
nøglefunktioner er en konstant udfordring. Det 
samme er fastholdelse af de medlemmer, der 
finder vej til os via internettet og den ugentlige 
træning.

En udfordring på lidt længere sigt kan måske 
være at få etableret børne- og ungdomstræning, 
om ikke andet så for at få medlemmernes egne 

børn ind i sporten.
Hvilke træningstilbud har I?
Klubben har et ugentligt træningsløb for 
medlemmer stort set året rundt – i omegnen af 
40 gange per år. I sommerhalvåret er træningen 
tirsdag klokken 17, og i vinterhalvåret søndag 
klokken 11. Som regel kommer der 20-40 løbere. 
Vi lægger vægt på at bruge skove, som ligger tæt 
på København og er tilgængelige med cykel/
offentlig transport, da vi har mange unge medle-
mmer bosat i København.

Træningen koordineres af et udvalg på 2-3 
personer, men selve banelægningen og postud-
sætning fordeles på en større gruppe af 15-20 
løbere. Alle interesserede kan få lov at prøve 
kræfter med træningsbanelægning, vejledt af en 
mere erfaren banelægger. Det giver os en solid 
base af banelæggere, når vi arrangerer stævner. 
Til gengæld kan det være vanskeligere at organ-
isere sammenhængende tekniske forløb over 
flere træningsgange. Det er noget af det, vi gerne 
vil arbejde mere med fremover. 

Hvad har I gode erfaringer med, som I gerne 
vil dele med andre klubber?
De fleste nye løbere finder os via internettet. 

KLUB I FOKUS – Lyngby OK

Lyngby OK

Navn: Lyngby Orienteringsklub 

Antal medlemmer: 90 

Stiftet i år: 1946 

Formand: Finn Blom Christensen 

Division: 5. division Østkredsen 

Mest brugte træningskort: Geelskov 
og Ravneholm

TEKST:  JESPER LÆGSGAARD OG LOUISE SKYG-
GEBJERG 
FOTO: LYNGBY OK

Lyngby OK har været eminent til at tiltrække unge medlemmer og tilrettelægger træningerne, så de er tilgæn-
gelige med offentlig transport og cykel. 

Fremfor at have en kalender et sted på hjem-
mesiden annoncerer vi alle begivenheder, også 
de ugentlige træningsløb, på Facebook med 
angivelse af tid, sted og indhold. Det betyder, at 
interesserede, der kommer forbi vores Facebook, 
hurtigt kan få et overblik over, hvad og hvor 
meget der foregår, samt hvor og hvornår.
Vi har også haft et samarbejde med en 
adventurerace-klub, som deltog i vores klub-
træning. Det har givet os nogle medlemmer fra 
adventurerace-miljøet.

Har klubben nogen traditioner?
En meget gammel tradition (over 60 år) er den 
såkaldte 'Triangelmatch', som i dag afholdes mel-
lem Lyngby OK, OK Skærmen og Malmø OK. 
Afviklingen går på skift mellem de tre klubber, 
altså hvert tredje år i Sverige. I 2018 lykkedes det 
Lyngby OK at hjemføre vandrepræmien – som 
naturligvis er en triangel.

Vores stævneudbud har også været konstant så 
længe, at det efterhånden må være en tradition. 
Vi arrangerer to afdelinger af den nordsjælland-
ske vintercup, samt det årlige City O-løb i hjertet 
af København. Sidstnævnte foregår anden tirs-
dag i juni måned med stævneplads på Kastellet, 
og det tiltrækker en del ikke-orienteringsløbere. 
Banerne er sprint-agtige i by- og parkområder, 
men en del længere (cirka 5 og 9 km i fugleflugt) 
og ikke mere finurlige, end at alle kan være med.
Endnu en tradition er det årlige klubmesterskab, 
hvor løberne måles op mod deres egne km-tider 
fra det forgangne år. Med uforudsigelige resul-
tater til følge!

Har klubben nogle fokuspunkter de næste 
par år?
Vi påtænker at starte en MTBO-gruppe, da 
flere af vore medlemmer kender disciplinen fra 
adventure-racing, men ikke kommer så meget 
ud til MTBO-løbene. Et andet helt konkret fokus 
er, at vi står for sprintløbet ved Danish Spring i 
2019, og det er en del år siden, klubben sidst har 
prøvet kræfter med et arrangement i den stør-
relsesorden. Og så vil vi som sagt gerne arbejde 

med at udvikle vores træningstilbud.

Sidste nummers klub i fokus, Faaborg OK, 
har stillet spørgsmålet: Har I haft et tiltag i 
klubben, der har gjort en afgørende forskel i 
positiv retning?
I midten af 00'erne havde klubben en medlem-

skrise, og en overgang var nedlæggelse faktisk på 
tale. Omkring den tid kom der en forespørgsel 
fra "USG" (Universitetets Studenter Gymnastik, 
idrætsforening ved Københavns Universitet), 
om klubben ville lave et O-løbskursus for 
USG’s medlemmer. Det blev helt afgørende 
for klubbens genrejsning. Kurset blev lagt på 
den almindelige klubtræningsdag, tirsdag, i 
september-oktober samt marts-april, i nogle år 
også med et sommerhold maj-juni. Herved blev 
en række studerende i 20'erne præsenteret for 
O-sporten, og mange meldte sig ind i klubben. 
Efterhånden som antallet af yngre medlemmer 
steg, og træningstilbuddene sideløbende blev 
udvidet, begyndte nye medlemmer at komme 
'af sig selv', enten som venner af andre medlem-
mer, eller folk der fandt klubben på internettet. 
I de sidste par år har USG-kurset slet ikke været 
oprettet, men nye medlemmer kommer sta-
digvæk til. 'Kritisk masse' betyder meget, i hvert 
fald i aldersgruppen under 40.

Hvis I skulle stille ét spørgsmål videre til en 
anden klub, hvad skulle det så være?
Hvilke typer træningsaktiviteter har I gode 
erfaringer med?

I 2016 startede OK Vendelboerne børne- og ungdomstræning, 
som i snit oplever 10-20 deltagere.

Efter sidste divisionsmatch blev der sammenlignet vejvalg og kortnørdet.

Klubben satsede i år på oprykning til 4. division, men måtte se sig slået at Køge OK og PI-København.

Anden tirsdag i juni arrangerer Lyngby OK det årlige City O-løb med start fra Kastellet i København. I 2018 var 
der over 230 deltagere.
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Camilla Søgaard

Bedste tid på 
brutal langdistance

VEJVALG 

TEKST: CAMILLA SØGAARD

Camilla Søgaard sluttede en fænomenal MTBO-sæson af med to sejre i den sidste World Cup-
runde i Portugal. På langdistancen var de tre største modstandere højdemeter, hede og to stærkt 
kørende tjekker.

World Cuppen i Portugal var min 
sidste internationale konkurrence 

i år, og vi var et lille hold på seks 
ryttere, der var taget afsted for 

at forsvare de danske farver.
Langdistancen var med 

sine 27,9 km og 875 
højdemeter i om-

kring 35 gra-

ders varme på forhånd udråbt til at blive 
en rigtig langdistance, hvor stor kamp-
gejst, vilje og selvfølgelig skarp orientering 
og fart var nogle af nøgleordene til succes. 
Terrænet i Portugal og måden at orientere 
på passer mig rigtig godt, så efter at være 
udgået dagen forinden på mellemdistan-
cen var jeg ekstra opsat på, at det skulle 
lykkes. Planen var at holde fuld fokus og 
koncentration hele 

vejen rundt, samt lytte til alarmklokkerne 
og tage et ekstra stop om nødvendigt.

Selvom jeg skulle starte forholdsvis tidligt, 
dog som den niendesidste, så var det 
allerede omkring 30 grader, da klokken 
var 10.11, og jeg trillede ind i startboksen. 
Jeg havde glemt mine solbriller hjemme 
i Danmark, og solen var virkelig skarp, 
men jeg ville ikke lade dette påvirke mit 

løb, så jeg skubbede hjelmen 
længere ned i panden for at 
skygge lidt.

START-1: Strækket til post 
1 var virkelig langt, og 

kurverne var svære at 
læse, så jeg nåede kun 
at kigge på strækket til 
post 1 i det ene minut, 
vi har inden start. Jeg 
besluttede mig for 
det simple, højre vej-

valg for at komme 
godt i gang. Jeg 
pressede på al-
lerede fra start 

både op og ned 
ad bakkerne, 
og jeg havde 
da også den 
hurtigste tid til 
post 1 og holdte 
føringen hele 

vejen til mål.

1-2: På vej til post 
2 holdte jeg mig 

til planen og stoppede 
i et kryds for at være sik-
ker på, at jeg kom ud ad 
den rigtige sti. Bakkerne 

Camilla Søgaard

Resultat
1. Camilla Søgaard, Danmark  
1:47:22

2. Martina Tichovska, Tjekkiet 
1:50:04

3. Veronika Kubinova, Tjekkiet  
1:51:19

15. Cæcilie Christoffersen, Danmark 
2:06:12

24. Nikoline Splittorff, Danmark 
2:22:01
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sweet_xenia_life Orienteeringløb i det 
spanske 
I efterårsferien gik turen til Soria, som bød 
på en masse fede terræner, masser at solskin 
og et godt selskab
#soriaya #klubtur #spanien #madrid #ori-
enteringsløb #orienteering #españa #løb 
#runner #efterårsferie #danskorientering 
#tisvildehengok 

gabsjonas KUM 2018. 3. plads på den 
individuelle distance. Godkendt præstation 
til stafetten og en afslutning på ungdom-
scuppen.
Med en førsteplads i ungdomscuppen er jeg 
godt tilfreds med denne sæson.
#danskorientering #melfarstyle#esbenøøø
øøøøøøøstergaardpedersenserskarpud

doflandshold Aarhus Universitet fejrer 
endnu en gang årets medaljevindere til VM 
og EM. Dansk Orientering er stærkt repræ-
senteret med Maja Alm, Ida Bobach, Cecilie 
Klysner og Camilla Søgaard  
#danskorientering

steinthalthomas The best and most crazy 
MTBO-team to spend the off season with! 
#offseason #abelnielsenmtboudstyr#autopilot
mapholders #mtbo#danskorientering
 : Prior coach @reibert71. Thanks for all your 
hard work put in the team - we'll miss you...

silkeborgok De dygtige stafetløbere i ung-
domsafdelingen fik endelig deres medaljer 
fra DM stafet og blev hyldet af en stor flok 
løbere #silkeborgorienteringsklub#sok 
#danskorientering #dmstafet#såfikviendeli
gmedaljer #guldtildrengene

tennatenzion Lækker dag i skoven til 
#dmhold ELSKER denne sport som har givet 
mig SÅ mange gode oplevelser, venner og 
skønne bekendtskaber, ikke kun i DK men i 
hele verden  og ja, jeg løber for  
@tisvildehegnok men vil altid have  
@okpanaarhus i hjertet  Tak for billedet  
@skaug.anne af fotograf @kellsoennichsen 
#danskorientering

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

VEJVALG 

var allerede lede i varmen, og de flade 
stykker var faktisk ikke meget bedre, 
fordi de var sandede og tunge, men jeg 
ved, jeg er god i bakkerne, så jeg klemte 
på og truckede videre.

2-3: På den hoppende kortplade fik jeg 
læst strækket til post 3 forkert og kørte 
derfor en lille omvej, men det var stadig 
tidligt på banen, og jeg vidste, at ingen 
kommer igennem så langt et løb uden 
fejl.

6-7: Banens næste lange stræk til post 7 
er et typisk MTBO-stræk, hvor man skal 
vurdere om lige-på-vejvalget, som er 
klart kortest, men har en massiv stigning 
på den sidste tredjedel af strækket, er 
hurtigere end det længere udenoms-
vejvalg med højdemeterne mere jævnt 
fordel. Jeg hældte længe til at køre lige 
på, men ombestemte mig ved post 6, 
fordi jeg vurderede, at bakken til sidst 
simpelthen var for stejl til at kunne køres. 
Jeg holdte kæden stram på strækket og 
fik lidt ekstra fart af en herrerytter, der 
kom blæsende forbi. Jeg forsøgte også 
at kaste en gel indenbords undervejs, 
men endte med gel ud over fingre og 
styr på grund af det ujævne underlag. På 
vej til post 7 så jeg for første gang én og 
derefter en anden damerytter i mod-
løb. Det gav mig ekstra blod på tanden, 
selvom jeg ikke kunne huske, hvor længe 
før mig de var startet.

7-8: Den sidste stigning op til post 8 var 
voldsomt stejl, og jeg må af for første 
gang for at trække op. Det var irrite-
rende ikke at kunne køre alle bakkerne, 
men omvendt ville det tære utrolig 
meget på kræfterne, hvis jeg forsøgte at 
klemme mig op over. Jeg koncentrerede 
mig derfor i stedet for om at komme op 

så hurtigt som muligt uden at forcere. På 
toppen havde jeg næsten ryggen af en 
litauer, men jeg lod hende slippe, da jeg 
vendte kortet, mens jeg kørte og læste 
på det næste lange stræk. Jeg var lidt 
kogt i hovedet på grund af varmen og 
bakken, jeg lige var kommet op ad, så da 
litaueren begyndte at køre ned ad bakke, 
og jeg syntes, jeg skulle opad bakke 
igen, stoppede jeg helt op og fik styr på, 
at jeg skulle op!

10-11: Jeg er ikke god til at drikke, og 
selvom det var meget varmt, og jeg 
burde, så glemte jeg det. Jeg kørte 
derfor forbi både den første, den anden 
og den tredje væskepost. Og i mål efter 1 
time og 47 minutter havde jeg kun druk-
ket halvdelen af min halvliters dunk. På 
vej til post 11 måtte jeg af cyklen endnu 
engang og var nødt til at skubbe cyklen 
op, trække bremserne og derefter sætte 
fødderne godt i den løse jord for ikke at 
skride baglæns ned igen. Jeg var pres-
set og var lige ved at lave en fejl på den 
anden side af bakken, men jeg reagerede 
på alarmklokkerne og stoppede op i tide 
til at afværge et bom. Da jeg rundede 
stævnepladsen, råbte den italienske træ-
ner, at jeg førte, men jeg vidste, at otte 
stærke piger startede efter mig, så jeg 
tænkte: ”ja, ja, lige nu gør jeg måske,” og 
lagde ikke mere i det.

12-13: Derefter tog jeg det dårligste 
vejvalg på hele banen, da jeg læste, at 
post 13 lå på toppen, men i virkeligheden 
lå den længere nede, og jeg tabte 1.45 
min på at cykle op over og ned igen. Jeg 
var bange for, at jeg havde tabt det hele, 
men jeg kæmpede videre for intet er sik-
kert, før jeg og de andre havde krydset 
målstregen.

15-MÅL: Den sidste bakke ud fra post 15 
var hård, men jeg var snart i mål, så jeg 
pressede på og overså en sti til højre og 
drønede ned i bunden af bakken og på 
tværs igennem skoven. Jeg var virkelig 
træt og kogt i hovedet, så jeg stod stille 
et stykke tid, fordi jeg var i tvivl om, hvor 
jeg var kommet ud henne. Det sidste, 
lange stykke i kanten af en meget bumlet 
markvej tog mine sidste kræfter, og en-
delig kunne jeg krydse målstregen. I mål 
var jeg rimelig tilfreds med mit løb, jeg 
var kun lidt ærgerlig over post 13, men 
det viste sig, at ingen kunne slå min tid, 
og for anden gang i år, stod jeg øverst 
på skamlen og sang ”Der er et yndigt 
land”. Helt vidunderlig fedt!

Uden solbriller måtte hjelmen skubbes helt ned i panden for at skabe skygge. Foto: Jorge Bastos

Camilla Søgaard øverst på skamlen til tonerne af 
"Der er et yndigt land". Foto: Jorge Bastos
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OK Roskildes Gitte Krogh Madsen har 
indtil for kort tid siden været aktiv i kom-
munikationsteamet i DOF. Forud for det var 
hun formand for kommunikationsudvalget 
i sin klub.

Hvorfor er du frivillig?
Selvom det måske lyder meget højtideligt, 
så synes jeg faktisk, at det næsten er en 
borgerpligt! Og så vil 
jeg gerne bidrage til at 
fremme vores sport og 
give lidt tilbage for alle 
de gode oplevelser og 
al den hjælp, som jeg 
synes, der er så meget 
af i orienteringssporten. Det inspirerer jo, 
når man ser, hvordan klubkammerater 
knokler for at stable træning og stævner 
på benene. Jeg er kommet sent ind i spor-
ten og bliver for eksempel aldrig banelæg-

ger, men så kan jeg bidrage på anden vis.

Hvilken værdi giver frivilligt arbejde 
dig?
Det giver masser af positive oplevelser at 
lave frivilligt arbejde. Når man for eksem-
pel er en lille bitte del at en stor stævneor-
ganisation, så er det fedt at se, når alting 
bare fungerer på selve stævnedagen. Eller 

når vi i 
kom-
muni-
kati-
ons-
teamet 
i DOF 

har gjort os mange overvejelser om, hvor-
dan vi vil skrue et kursus sammen til DOF 
Akademiet og så oplever, at kursisterne 
synes, de får noget brugbart med hjem.

Hvilke erfaringer med frivilligt arbejde 
vil du give videre til andre?
Det er en supergod oplevelse at løfte i flok! 
Bidrag med så lidt eller så meget, som du 
kan og orker - det kommer tifold igen.

Ernst Poulsen fra Amager OK er frivillig 
med at tegne et sprint-kort over Holmen i 
København, og han har været stævneleder 
på et lille C-stævne og arrangeret et par 
træningsløb i klubben. 

Hvorfor er du frivillig?
Jeg er stadig imponeret af, hvor godt AMOK 
bliver kørt af den kerne, der har tegnet en 
hel stabel o-kort, der står for stribevis af 
træningsløb i vinterkulden, og der konstant 
koordinerer transport af udstyr og fælles-
kørsel til stævner. Så når de andre har lavet 
baner hele vinteren, kan jeg også stå for et 
enkelt træningsløb. I forhold til andre i klub-
ben er det småting, jeg bidrager med.

Hvilken værdi giver frivilligt arbejde dig?
For et par år siden bestemte jeg mig for at 
ville dyrke motion mere fast. Men jeg vidste 
af erfaring, at det nemt ville ebbe ud efter 
en periode. En femkilometer på asfalt med 
Endomondo som eneste indpiskning bliver 
meget hurtigt 
kedeligt. Jeg 
bestemte jeg mig 
for, at det skulle 
være o-løb, fordi 
det en sport, jeg 
tidligere har haft 
det sjovt med. Og 
så bestemte jeg mig for at involvere mig 
mere i sporten ved selv at bidrage. Det har 

virket. Bortset 
fra et par ska-
desperioder 
har jeg været 
ude at løbe 
hver uge lige 
siden.

Hvilke erfa-
ringer med 
frivilligt ar-
bejde vil du 
give videre til 
andre?
Det kan lyde 
kættersk: 
Men frivil-
ligt arbejde 
handler ikke 
ensidigt om 
at skulle ofre 
sig for fællesskabet. Man kan godt bidrage, 
og samtidigt selv få en masse fordele ud af 

det. Da jeg 
sagde ja 
til at være 
stævnele-
der for et 
lille C-løb, 
så jeg det 
også som 

et praktisk kursus i projektledelse. Når jeg 
tegner sprint-kort, får jeg indblik i kortteg-

nings-software. Når jeg fotograferer, bliver 
jeg bedre til sports-fotografering. Det kan 
jeg alt sammen bruge på jobbet. De små 
opgaver, jeg har påtaget mig, har ændret 
kluboplevelsen, så jeg ikke føler mig som 
perifer deltager, men som del af et socialt 
netværk. Det gør det nemmere og sjovere 
at få løbeskoene på. Nå ja; og så er den 
bedste sætning i o-sporten stadig: ”Tak for 
løb.”

Bo Konring er garvet orienteringsløber 
i Søllerød OK og har mange frivillige 
poster på CV’et. Blandt andet har han i de 
seneste 15 år været klubungdomstræner, 
U2-træner for Østkredsen i 10 år, drevet 
voksentræning med blandt andet kurser, 

arrangeret vok-
sensommerlejr, 
temaaftener om 
kortforståelse, 
banelægnings-
kurser, samt 
været tovholder 
på IT-siden ved 
konkurrencer – 
senest WMOC 
2018.

Hvorfor er du 
frivillig?
For mig er 
det nok lidt af 
en livsstil at 
engagere mig 
i klubarbejdet. 
Det er sjovt og 
givende, når en 

ny, voksen eller barn, begynder at forstå 
detaljerne i orienteringsløb. Samtidig er 
det hyggeligt at arbejde sammen med 
andre omkring et mål.

Hvilken værdi giver frivilligt arbejde 
dig?
Klubarbejdet giver mange gode venska-
ber, og det er altid hyggeligt at arbejde 
sammen med andre. I ungdomsarbejdet 
er det sjovt at se de unges udvikling over 
årene – fra ren begynder til en kompe-
tent løber, der har udviklet sig på mange 
områder både o-teknisk, fysisk, mentalt og 
menneskeligt.

Hvilke erfaringer med frivilligt arbejde 
vil du give videre til andre?
Jeg kan kun opfordre alle til at deltage i 
klubarbejdet og/eller kredsarbejdet. Der 
er altid noget, du kan hjælpe med – du be-
høver ikke at være ekspert på forhånd, og 
der er altid nogen, der gerne vil hjælpe dig 
med det, du ikke ved. Du vil med garanti 
glæde andre, hvis du hjælper med det, 
som du nu kan. Jeg er som træner med et 
fuldtidsarbejde ved siden af afhængig af 
hjælp til postudsætning og indtagning – 
og det er fantastisk dejligt at se klubbens 
unge som gamle komme og hjælpe til, når 
jeg efterlyser dette.

Fire friske frivillige: 
Hvorfor er du frivillig i 
orienteringssporten?

”Det kan lyde kættersk: Men frivilligt 
arbejde handler ikke ensidigt om at 
skulle ofre sig for fællesskabet.”  
– Ernst Poulsen, Amager OK

”Jeg er kommet sent ind i sporten og 
bliver for eksempel aldrig banelægger, 
men så kan jeg bidrage på anden vis.”  
– Gitte Krogh Madsen, OK Roskilde

24-årige Nicoline Friberg Klysner fra FIF 
Hillerød er aktiv i lederteamet i Østkred-
sens U2-gruppe, samt på juniorelitens træ-
ningsture, hvor madlavning og postudsæt-
ning ofte står på hendes opgaveliste. Hun 
hjælper også til, når klubben arrangerer løb 
og stævner.

Hvorfor er du frivillig?
Det giver en masse gode oplevelser at 

være frivillig, og så 
er det fedt at være 
med til at give andre 
oplevelser. Jeg har 
selv været med som 
løber på diverse 
orienteringsløbsture 
– lige fra U1 til Junior 
og har fået nogle 
gode oplevelser den 
vej igennem. Derfor 
synes jeg også, det 
er sjovt selv at være 
leder nu og gøre det 
samme for andre. 
Og så giver det et af-
bræk fra hverdagen. 
Orienteringssporten 
bygger i høj grad på 
en masse frivilligt 
arbejde, og det føles 

derfor meget naturligt selv at være frivillig. 
Desuden er det smart, når jeg har studie-
økonomi at lave nogle ting, som ikke koster 
andet end min tid.  

Hvilken værdi giver frivilligt arbejde dig?
Det er lærerigt at være frivillig. På turene 
må man være lidt kreativ og forudseende 
for at lave nogle gode ture og finde på nye 

aktiviteter. Man har en del ansvar og en 
masse planlægning bag, hvilket jeg har lært 
en hel del af. Derudover er der generelt en 
rigtig god stemning på turene, som gør at 
det er sjovt at være afsted. Det er hyggeligt 
at lære de yngre løbere at kende, og det er 
fedt at kunne give min glæde og erfaringer 
fra orienteringsløb videre. Derudover har 
det, særligt i den seneste tid, været værdi-
fuldt for mig have en tilknytning til sporten, 
som ikke beror på, hvor meget jeg selv kan 
løbe.

Hvilke erfaringer med frivilligt arbejde vil 
du give videre til andre?
Hav godt styr på opgaver og ansvar. Tydelig 
kommunikation og fordeling af arbejdet er 
vigtigt. Specielt hvis man har nye frivillige 
ombord. Derudover skal man sørge for 
at være nok hænder, så det ikke bliver et 
hårdt slid at komme igennem. Hvor meget 
eller hvor lidt, man kan finde tid til at være 
frivilligt, er helt op til sig selv, og det kan 
variere i perioder. Det kan være lidt hårdt i 
starten. Der er ofte ikke nogen manualer el-
ler lignende om, hvad der skal gøres. Derfor 
må man lære henad vejen, prøve ting af og 
spørge sig frem.

Orienteringssporten er fuld af frivillige. Fire af dem kommer med deres svar på, hvad der driver dem 
til at lægge timer og kræfter i klubtræning, korttegning og kommunikationsarbejde.
TEKST: CAMILLA BERGMAN

Foto: Jeppe Ruud

Foto: Jørn Schou-Rode

Foto: Jeppe Ruud
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Overraskende 
sejr i H21 til 
DM Nat
Efter flere års skader var Rico Hejlskov Mogensen igen at finde 
på startlisten til et DM. OK Roskilde arrangerede DM Nat i Rørvig 
Sandflugtsplantage, og med et sikkert løb slog Rico til sin egen 
overraskelse alle konkurrenterne.

TEKST: RICO HEJLSKOV MOGENSEN

Da jeg tilmeldte mig DM Nat, havde jeg 
ikke drømt om, at jeg skulle over og 
kæmpe med om medaljer. Jeg syntes, 
terrænet så spændende ud, og da ben-
tøjet havde været OK de sidste måneder 
inden løbet (jeg har været plaget af ska-
der i mange år), tænkte jeg, at jeg ville 
over og have det sjovt. Det gik så hen og 
blev RIGTIG sjovt!

Før start
Min opladning til løbet bærer præg af, at 
jeg ikke har forventninger om at kunne 
blande mig i topstriden. Jeg er meget 
afslappet i timerne op til løbet og helt 
frem til starten.

Start-2
Da først starten går, kan jeg alligevel 
pludselig mærke adrenalinen pumpe 
rundt i kroppen. Det er fedt at være 
med til et DM igen! Jeg føler mig godt 
løbende og spidder de to første poster. 
Godt i gang!

2-3
Sidste sikre udgangspunkt er stisvin-
get/digeknækket lige syd for posten. 

Synes jeg ser stisvinget, løber mod nord 
og forventer at kunne se slugten. Ser 
noget, der ligner en slugt, men ingen 
post. Løber lidt rundt i postcirklen, ud til 
stisvinget igen og kommer ind nøjagtigt 
samme sted. Uden at læse mig ind på 
kortet, men i forventning om, at jeg er 
for langt mod øst, løber jeg længere 
mod vest og ser posten. Får sagt et par 
bandeord, men samler hurtigt tankerne 
igen og føler efterfølgende, at tidstabet 
blot skærper koncentrationen. Bommet 
koster 1:45.

3-4
Bommet bliver hurtigt glemt, og jeg er 
igen fokuseret på orienteringen. Høj fart 
og fuld kontrol ind mod højen fra stisam-
menløbet.

4-6
Får ikke læst kurvebilledet helt godt nok 
til begge poster, men kan hurtigt mærke 
usikkerheden. Stopper derfor op, giver 
mig tid til at læse kurverne ordentligt og 
minimerer tidstabene til få sekunder.

6-13
Gør orienteringen simpel ved at bruge 
stier og andre markante ledelinjer i 
terrænet. Ind mod posterne sætter jeg 
farten en anelse ned og skifter til finori-
enteringen. Nu kører det!

13-19
Efter flere stræk med grovorientering, 
observerer jeg straks, at jeg her skal slå 
over på finorienteringen. Jeg er omhyg-
gelig med at bruge kompasset og med 
at få læst kurvedetaljerne. Har godt flow 
hele vejen.

VEJVALG 

20-21
Ville have løbet lige på, men noget kvas i 
bunden gør, at jeg får et skævt udløb fra 
posten. Jeg får ikke rettet op, får ikke læst 
mig ind og prøver i stedet at fange den 
utydelige sti. Passerer den utydelige sti 
uden at se den og kommer ind i tæthed 
1’eren. Da jeg ikke ved, hvor jeg er, ændrer 
jeg hurtigt plan og løber efter den store 
sti. Herfra er posten relativt simpel, idet 
jeg orienterer efter stisammenløbet og 
højene nord for posten. Bommet koster 
cirka 20 sekunder.

22-23
Forveksler rækken af punkthøje nordvest 
for posten med højderyggen øst for po-
sten. Observerer tæthed 1’eren og retter 
op. Koster kun få sekunder.

23-24
Bruger stien og højderyggen lige inden 
posten som opfang og finder posten uden 
problemer.

25-26
Hører et par stykker heppe, men 
får ingen indikationer på, hvordan 
jeg ligger. Tænker, at det nok er 

Resultat DM Nat H21

1.  Rico Hejlskov 
Mogensen, St. Binderup 
OK
1:10:46

2.  Henrik Rindom 
Knudsen, OK Melfar
+4:06

3.  Jonas Falck Weber, 
Tisvilde Hegn OK 
+5:00
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fordi, jeg er en del efter de førende på 
radioposterne.

26-30
Føler mig overraskende stadig stærk 
og har overskud til at orientere sikkert 
til posterne. Gør orienteringen simpel 
ved at bruge markante ledelinjer og kan 
derfor holde høj fart.

30-31
Sidste sikre udgangspunkt er stisam-
menløbet vest for posten. Kigger udeluk-
kende efter den lille sti, men overser den. 
Min afstandsfornemmelse siger mig, at 
jeg er kommet for langt. Kigger efter 
højdekurverne øst for stien, finder dem 
i terrænet og følger dem ind til posten. 
Bommet koster cirka 30 sekunder.

31-32
Kompasset på, se højen og ind til posten 
i slugten.

34-35
Grøften jeg følger midt på strækket, 
kender jeg fra strækket 11-12, og jeg 
ved, at den er god at løbe langs. Derfor 
ingen tvivl om vejvalget. Et løbestræk, 
der ikke kræver så meget koncentration. 
Jeg begynder at tænke på, hvad mit løb 
mon kan række til. Jeg ved, jeg har løbet 
godt, men tænker alligevel, at de andre 
jo nok er i meget bedre form. Da jeg 
nærmer mig bakken inden posten, har 
jeg ingen problemer med at skifte fokus 
til orienteringen igen, og jeg finder let 
posten.

35-43
Rigtig godt flow hele vejen. Trætheden 
har endnu ikke rigtigt meldt sig, og jeg 
løber lige i alle posterne. Er skarp med 
kompasset og god til at skifte mellem 
grovorientering og finorientering.

43-mål
Fuld gas i mål! Jeg har en rigtig god 
følelse. Er godt tilfreds med løbet, både 
teknisk og fysisk. Har haft en rigtig god 
tur i skoven. Lækkert terræn, god bane, 
gode ben, fuld koncentration hele vejen 
og et godt teknisk løb. Orientering, når 
det er bedst!

I mål jogger jeg spændt rundt på stæv-
nepladsen og holder øje med de øvrige 
løberes tider. Jeg kan næsten ikke tro 
det, da jeg ser konkurrenterne komme 
i mål, en efter en, i tider langsommere 
end min. Inden løbet havde jeg på ingen 
måder troet, at jeg kunne være med 
fysisk, men det viser sig, at jeg er bedre 
løbende end forventet. Da det går op for 
mig, at ingen længere kan slå mig, knyt-
ter jeg næverne i glæde over min første 
DM-medalje som seniorløber. Yes, jeg er 
danmarksmester!

VEJVALG 

Tilbageblik: VM i 1968

I september 1968 stillede Danmark 
med fuldt hold til VM - det an-
det i verdenshistorien - i svenske 
Linköping. 5 damer og 6 herrer og 
ud af disse 11 er 5 stadig aktive og 
deltager ivrigt i deres respektive 
klasser, som nu er D 70 og H 70.

En af deltagerne i VM nævner den 
politisk spændte situation med War-
szawapagtens invasion i Tjekkoslo-
vakiet som det første! Måske blev VM 
slet ikke til noget?? Usikkerheden var 
stor, men stævnet løb heldigvis af 
stablen! Men den politiske situation i 
verden prægede i høj grad stemnin-
gen.

Herrebanen var 14,6 km med 17 
poster og damebanen 7,8 km med 
10 poster på et kort i 1:25.000 uden 
grønne farver, dog var helt uigen-
nemløbelig skov markeret med gråt.

Hvordan gik det så: Jo, Danmark 
fik en flot placering i dameklassen. 
Vibeke Bøgevig blev nummer 6. Nu 
om dage ville det give en podiepla-
cering, men sådan var det bare ikke 
dengang; kun de tre medaljetagere 
fik officiel hæder. Dagen efter løb 
hun i en fantastisk afslutningsspurt 
Danmark ind på en 4. plads i vild 
kamp med løberen fra Schweiz, Ruth 

Galliker, der faldt sammen med Vi-
beke i mudderet kort før målstregen, 
men Vibeke kom først på benene 
og ind over stregen! Stor jubel i den 
danske lejr og fantastiske øjeblikke 
for tilskuerne. Det var et stort skridt 
fremad for dansk orientering interna-
tionalt. I herrestafetten blev det også 
til en spurtafgørelse – endda om 
guldet. Her trak Sverige det længste 
strå foran Finland, mens Danmark 
blev nummer 5.

Forud for VM var gået 
deltagelse i O-ringen, 
deltagelse i andre løb 
i Sverige og udtagel-
sesløb i Sverige, hvor 
alle udgifter var betalt 
af deltagerne. Det var 
de ægte glade amatø-
rers tid! Fænomenet 
”sponsor” kendte vi 
ikke! Dog var der ingen 
deltagerafgift til selve 
VM, som der ellers 
havde været to år 
tidligere i Finland til det 
første VM i orientering. 
Landsholds-overtræks-
dragten var til låns fra 
Dansk Idrætsforbund 
og havde kun ét logo, 
nemlig DIFs. Ens kon-
kurrencedragt var der 
ikke tale om. Vi løb i 

vores eget klubtøj, som for de flestes 
vedkommende var en nylonbluse 
i ensfarvet grøn eller blå med stor 
lomme på maven.

Det var starten på en travl tid på året 
for de danske ”eliteløbere”, for ek-
sempel var en af damerne, søndagen 
efter VM, banelægger til sin klubs 
åbne løb på Sjælland, og søndagen 
efter var der DM i Gribskov.

Her i 2018 ser Else Juul Hansen sammen med et par af de andre tidligere landsholdsløbere 
tilbage på, hvad der skete i o-verdenen for 50 år siden. Hvad er forandret, hvordan var forbere-
delserne, og hvad husker de danske deltagere som det første, når tanken går 50 år tilbage?

Et af de mest spektakulære spurtopgør til et VM blev fanget på 
kamera i 1968. Vibeke Bøgevig og schweiziske Ruth Galliker faldt 
begge i mudderet kort før mål. Vibeke kom først på benene og 
sikrede Danmark en fjerdeplads.

Fem løbere fra VM 1968 er stadig aktive. Fire er her fanget til DM Stafet 2018. Fra venstre Else 
Juul Hansen (tidl. Marker-Larsen), Mona Nørgaard (tidl. Hebo), Vibeke Bøgevig og Flemming 
Nørgaard. Den femte stadig aktive er Jørgen Chr. Nielsen.   
Foto: Henrik Molsen

Udsnit fra dame- og herrebanen til VM 1968. Den indtegnede, prikkede linje 
er Monas vejvalg.

TEKST: ELSE JUUL HANSEN
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De lange underbukser er trukket helt op til navlen, pandelampen er 
tændt, og kompasset er i hånden, mens du suser afsted mod post 
1. Du styrer stabilt mod posten, selvom kortet ikke helt passer, men 
posten står sikkert i næste grøfteknæk. Men posten er ingen steder 
at finde, og kortet passer slet ikke - du er helt væk, fortabt i mørket. 
Indtil et lys dukker op! En anden pandelampe! Skal der kroges, eller 
er det smartere selv at læse sig ind? Her kommer løsningen til dette 
svære dilemma!

Din klubtræner skal nok tage sig af at træne dig i den politisk kor-
rekte, fair og smarteste løsning, mens du her kan lære at kroge, som 
var dit efternavn Krog!

Trin 1
Betragt dit offer og vurder, om vedkommendes fysisk er:
a) hurtigere end dig.
b) samme hastighed som dig.
c) langsommere end dig.

Trin 2
Tag udgangspunkt i dit svar fra trin 1.

a) Dette scenarie kaldes krigerkrogning og bygger på modellen “høj 
risiko – høj belønning”. Det essentielle er at spare på dine kræfter.
Spareråd 1: Lad være med at læse kort - det er unødvendig energi 
at bruge (spørg eventuelt om personens gaflingskombination).
Spareråd 2: Super-optimer dine mikrovejvalg i forhold til dit offer. 
Det er vigtigt her at finde de gode tracéer og på den måde spare 
energi og samtidig følge med.
Spareråd 3: Skru ned for styrken af din lampe - i det usandsynlige 
tilfælde, at du skulle tabe dit offer af syne.

b) Dette scenarie er kendt som kamuflagekrogning. Først og frem-
mest sørg for, at det ikke er åbenlyst, at du kroger vedkommende.
Kamuflering 1: Kamuflér det eventuelt ved at løbe lidt op på siden 
af personen.
Kamuflering 2: Læs med på kortet, og kig efter posterne. I tilfælde 
af, at du spotter en post, spurter du over og klipper den først. (En 
meget vigtig detalje for ikke at blive afsløret af WinSplits efterføl-
gende).

Kamuflering 3: Til slut på banen er din værtsorganisme blevet træt, 
og du indleder nu dit sidste angreb. Her øger du selv farten og sæt-
ter vedkommende af lige inden slutspurten - great success!

c) Dette scenarie er kendt som katastrofekrogning, da der ikke er 
meget at vinde. Det er kun acceptabelt at benytte sig af, hvis du har 
bommet mere end et kvarter eller har et MEGET teknisk stræk og 
hellere vil bruge tiden på at læse frem på banen. Hvis du ender i en 
af disse situationer, er det vigtigt ikke at skabe unødig opmærksom-
hed på sig selv.

Katastroferåd 1: Prøv at overhale dit offer, men stop lige efter du 
har overhalet; bind for eksempel snørebånd, tab dit kort, eller sig, at 
du har glemt at klippe en post og løb lidt tilbage.
Katastroferåd 2: Fake en skade. Du bliver nødt til at finde på en 
hurtig skade, som kan forklare, hvorfor du blev set kroge en H-12 
løber. (Den nemme skade er altid: du fik sved i øjnene)
Katastroferåd 3: Du er afsindig hurtig, og meget hurtigere end de 
teknisk dygtige - udnyt det, og krog dig til en potentiel medalje!

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

Lirens Liv
Tips og tricks til krogere

Interview fra KUM
Navn: Kamma Aglund Andersen, Frida Grooss, Cecilie Bro-
man, Ebba Graff Frederiksen
Klasse: D12 og D14
Kreds: Øst 
Favoritost: “Uhh, det er svært at vælge, der er så mange gode 
at vælge mellem, men det må nok falde på en emmentaler, 
blåskimmel eller mozzarella, måske mest det sidste”

Hvad har I gjort for at stå her i dag til KUM?
”Vi har glædet os helt vildt meget, og så har vi husket at drikke 
en del vand.”

Hvad har I gjort for at spolere konkurrenternes træning?
”Vi har undladt at tale om orienteringsløb med dem for ikke at 
komme til at røbe vores o-hemmeligheder.”

Hvilke tre moves dominerede dansegulvet til festen?
”Det var helt klart ægypteren, som var den mest brugte, men 
der var også et par, der prøvede sig med flush eller Nik og 
Jays dans. Det vildeste, vi så, var en, der lavede ormen midt 
på dansegulvet.”

Var der nok slik og kage? 
”Der var lige tilpas med kage! Men der manglede noget slik. 
Og varm kakao! Hvis der havde været en kakao-kiosk, havde 
de tjent mange penge!”

En lille øvelse 
til de lange 
vinternætter
Det er vinter, og vi sidder 
med juleslik og glæder os 
til forårets fart og konkur-
rencer. Faktisk så meget, at 
man næsten kan glemme, 
hvordan et o-kort ser ud. 
Det kan være en god hjælp 
at lave lidt kortnørderi, så 
er du i hvert fald to skridt 
foran dine konkurrenter, 
når lyset kommer tilbage. I 
denne udgave bringer Lirens 
Liv dig et satellitfoto af et 
sprintområde, hvor det nu 
er din opgave at tegne dette 
om til et sprintkort! Du kan 
sammenligne dit udkast med 
sprintkortet på side 29.

Årets bane 2018
Har du også haft følelsen i løbet af året? Følelsen af at have løbet 
en afsindig god bane, hvor du blev presset til det yderste? Her hos 
Lirens Liv har vi løbet adskillige gode baner i de fedeste danske 
terræner - bare for at trække et eksempel frem: Midgårdsormen! 
Derfor udsteder vi her hos Lirens Liv en præmie til den person, som 
indsender den mest lirens bane, vedkommende har løbet i år, og en 
kort tekst om, hvorfor denne bane skal have street credit!

Sååå - VIL DU GERNE HAVE EN EKSTRA JULEGAVE?!
Indsend dit navn og favoritbane til  
levlirens.dietryin@gmail.com for at deltage i konkurrencen om 
svedige præmier!

Kendte fagtermer blandt rutinerede 
krogere

Kødkrogen:  
En person som hænger så afsindigt godt på, 
at den foranløbende har mærker i ryggen 
efterfølgende.

Halen:  
Referer til alle dem, der kroger den forreste. 
Et meget set scenarie til blandt andet 10Mila.

Gentlemansport:  
Et ord, som ikke indgår i krogerens ordbog.

Fra venstre: Frida, Cecilie, Kamma og Ebba – alle løb for Østkredsen til KUM
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Aflagte studiebøger på gulvet og en 
gammel slidt reol fyldt med ting, der 
kæmper om at være så uinteressante 
som muligt. Her i “Hulen” bliver jeg 
placeret i smørhullet ved at gammelt 
bord, der egentlig burde have aftjent 
sin værnepligt, foran en mikrofon og en 
computer, hvor lydbølgerne allerede 
er begyndt at slå ud på skærmen, i takt 
med vi får skramlet stoleben på plads.

To af podcast’ens tre faste stemmer - 
Jonas Munthe og Eskil Schøning - har 
for en aften forladt værtsrollen og 
skal i stedet for være gæster, for at 
fortælle om POST CAST, der stadig kun 
har få måneder på bagen. “Hulen” er 
dagens studie og er egentlig Jonas’ 
loftrum, hvor de har fundet ud af, at 
lyden bliver bedst.

Selvom rollerne er byttet om, 
bliver hele interviewet udgivet som 
en podcast special, i forbindelse med 
at magasinet Orientering udkommer, 
og herunder kan du læse lidt af det, jeg 
nåede at spørge dem om.

Hvorfor valgte I at lave en podcast om 
orienteringsløb?
Jonas: Det var Jeppe Ruud og mig, der 
syntes, det kunne være sjovt at lave. Vi 
hører selv podcast og kunne ikke rigtigt 
finde nogen om orienteringsløb. Og så 
er det jo et relativt let medie at gå til. Det 
koster ikke noget at udgive det. Og så 
tænkte vi, at vi havde noget at bidrage 
med, og som nogen måske synes ville 
være sjovt at høre. Om ikke andet, så 
ville vi selv synes, at det var sjovt at 
lave.

Hvorfor spurgte I, om Eskil ville være 
med?
Jonas: Eskil ville være god til det her 
program, fordi han kan bidrage med 
en masse gode kommentarer. Jeg er 
for ordentligt et menneske, og Jeppe 
er bundet på arme og ben, fordi han er 
ansat af Dansk Orienterings-Forbund. 
Så vi skulle have en, der kunne udtale 
sig helt frit.

Eskil: En form for menneskelig skral-
despand, der bare lukker lort ud.

Jonas: Så derfor tænkte vi, at vi sup-
plerede hinanden godt.

Hvilke tanker gjorde I jer om, hvordan 
programmet skulle være?
Jonas: Jeppe og jeg lavede en liste over 
mulige emner, vi kunne snakke om i 
programmet. Og da vi hurtigt kunne 
finde 10 ting, så tænkte vi, at der helt sik-
kert var nok til at lave en podcast. Hen 
over sommeren har det været meget 
om eliteorientering. Og det er også me-
ningen, at vi gerne vil brede vores viden 
om eliteorientering ud til andre. Men så 
vil vi også gerne, at programmet skulle 
bygges op om spændende gæster, der 
er med i de forskellige programmer. På 
sigt skulle det gerne betyde, at der kom-
mer mange forskellige gæster, så der 
også er andet end bare eliteorientering. 
Blandt andet er vi i gang med en serie 
om sportsskader. Vi har snakket med 
en sportslæge i et afsnit, og så håber vi 
at få en fysioterapeut med i et senere 

afsnit. På sigt vil vi gerne lave afsnit om 
eksempelvis, hvordan man tegner kort 
eller sætte fokus på børne- og ung-
domstræning.

Hvordan bliver et program til?
Eskil: Det er faktisk ret simpelt. Vi byg-
ger det op om en samtale. Det skulle 
gerne være næsten lige som, vi tre 
sidder og snakker en hvilken som helst 
aften over en øl eller to. Vi har ikke 
forberedt så sindssygt meget, inden 
vi starter med at optage. Det er meget 
en fri snak eller diskussion, hvor det 
godt kan udvikle sig i en retning, vi ikke 
havde tænkt over inden.

Hvad føler I, at det giver til pro-
grammet?
Eskil: Personligt kan jeg godt lide, 
at vi ikke helt ved, hvor vi bevæger 
os hen i et program. Vi lytter til 
hinanden, og det bliver så mere 

den her diskussion eller meningsud-
veksling, hvor der er frit i forhold til, 
hvis hele programmet er planlagt ned 
til mindste detalje. Det er nok også det, 
podcast-mediet er godt til. Vi kan nå 
at sige ret meget i forhold til en artikel 
eksempelvis.

Jonas: Lyden giver også en personlig-
hed til de folk, der er med. Et er, hvad 
folk siger. Noget andet er, hvordan de 
siger det. Vi kan få noget ironi med, som 
man måske let kan komme til at misfor-
stå, hvis man bare læste det. De gæster, 
vi har med, kender folk nok også af navn 
og ved, hvordan de ser ud. Men, hvem de 
egentlig er, ved alle måske ikke lige. Så 
synes jeg, at det bliver lidt hyggeligt, at 
man selv kan høre dem, og for os bliver 
det som om, lytteren sidder i sofaen 
sammen med os.

TEKST: MADS KRUSE JUHL

“Drømmen er millioner, 
der bare vælter ind”

I laver programmet frivilligt, og fordi I 
synes, det er sjovt at lave. Forsøger I at 
få lidt økonomi ud af det på den ene eller 
anden måde til at få dækket de basale 
udgifter?
Eskil: Drømmen er et fuldtidssponso-
rat. Millioner, der bare vælter ind. Men 
det tror jeg ikke, vi skal regne med. 
Vores budget er nærmest ikke eksi-
sterende. Der er 0 kroner i udgift og 0 
kroner i indtjening.

Jonas: Den eneste egentlige udgift er til 
vores mikrofon. Og så den arbejdstid, 
vi lægger i det. Men den tror jeg aldrig, 
vi får dækket. Men vi synes, det er 
sjovt, det vi laver, så det er ikke rigtigt 
arbejde. Det vi lidt har i tankerne er, at vi 
godt kunne tænke os at få noget bedre 
lydudstyr. Derfor har vi tænkt os at søge 
midler hos nogle fonde, eller få lidt pen-
ge ind fra lyttere, der har lyst til at støtte 
os med det, de synes, at vi er værd. Vi vil 
gerne holde os fri fra direkte forbunds-
støtte, fordi vi hurtigt kan komme i 
clinch med de holdninger, forbundet 
har. Det samme gælder partnerskaber 
med virksomheder eller brands.

Eskil: Jeg har ellers hørt rygter om, 
at der er nogle store firmaer, der er 
interesseret i at støtte os. Vi snakker 
Amazon og den type…

Det er altid godt at drømme stort!

Du kan høre meget mere til både Eskil 
Schøning og Jonas Munthe i intervie-
wet, som du allerede nu kan gå ind og 
høre som et afsnit af deres POST CAST. 

Blandt andet om deres roller i program-
met og den sagnomspundne praktikant. 

Find podcasten på iTunes, på Spotify 
eller din podcast app.

Tre unge mænd, én mikrofon og deres fælles passion for orienteringsløb 
er grundlaget for podcasten: POST CAST. Et frirum, hvor intet er for stort 
eller småt til at blive vendt - gerne i selskab med gæster.

De tre POST CAST-værter. Fra venstre: Jeppe Ruud, Jonas Munthe og Eskil Schøning med praktikanten Iben Marie Kuhrt Valery i baggrunden.

Løsning på korttegningsøvelse (side 27)

"Det skulle gerne være lige som, 
vi tre sidder og snakker en hvilken 
som helst aften over en øl eller to."
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De bedste udøvere udfordrer altid. 
Det gør vi også. Vi gør ingenting for 
syns skyld. Enhver detalje på vores tøj 
skal gøre dig god. 

ÆGTE VARER

trimtex.dk          info@trimtex.dk          +45 22 84 78 70

Aguiar da Beira - the best Orienteering 
destination in Portugal
Aguiar da Beira is a small town, with less than 5000 inhabitants, 
located in the center of Portugal – about 2 hours’ drive from 
Porto. Since there’s no local orienteering clubs, it was only in 
2014 that the first competitions were held in the county.

The feedback from the world’s best athletes was incredible! 
Biggest quote from those days goes to Eva Jurenikova, when, 
after the first training in Aguiar da Beira, she tweeted “Oriente-
ering can hardly be better than this”.

Since then, Aguiar da Beira is committed to become one of the 
top destinations in the orienteering world. Year after year the 
number of visitors is increasing both for organized competition 
and also for training camps. But what is the main reason for 
this? Easy answer – the terrains!

For many, like Thierry Gueorgiou, the terrains are considered 
the best in Portugal, combining a lot of rocky details, bare rock 
areas, contour details and some green areas that make naviga-
tion quite tricky!

Opportunities’ to visit Aguiar da Beira
The next big event in Aguiar da Beira will be ABOM2019, a 3 
days competition held between 25-27 January. 3 races in 3 
days: Sprint WRE, Long and Middle WRE, easily extended by 
combining it with some extra training days. The perfect op-
portunity to visit the area and experience the amazing local 
gastronomy, heritage, nature and more. More information at: 
abom2019.ori-estarreja.pt

But, in the long run, the big competition in the county is the 
Junior World Championship 2021. After a successful bid, 
Aguiar da Beira was chosen to host one of the most important 
events in the orienteering world. New areas will be used for 
the JWOC2021 competition maps, so all the existing maps are 
available for training during the next 3 years.

So, whether you are a Junior aiming for JWOC2021, an elite 
athlete that seeks a challenging training camp or a veteran that 
wants to combine some travels days with Orienteering, Aguiar 
da Beira is the place to go. Visit aguiardabeira.o-portugal.pt  
for more information.

Aguiar da Beira Norte
Scale 1:10.000, 5m
Cartography by Janne Weckman and Timo Joensuu
Men Elite middle-distance course from ABOM2017 by Bruno Nazário

Technical Aspects of the Terrain!
Some samples of leg analysis from previous 
competitions in Aguiar da Beira:

ANNONCE




