
 

 RSOK Side 1 af 15 

O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub  
nr. 48 – Juni 2020  

Det er tirsdag eftermiddag og der spores en vis spæn-
ding og forventningsfuldhed. Vi er på Statsskovens par-
keringsplads ved indkørslen til Mosskovgaard og Jambo-
rettepladsen og dagen er den 9. juni. Bilerne ruller ind, 
dørene åbnes og ud tumler ungdomsløbere i den vel-
kendte grønne løbedragt. Det er første ungdomstræning 
efter den lange nedlukningsperiode! 
 
Trænerne er lidt spændte på fremmødet, efter talrige 
tirsdage uden ungdomstræning, men alle bekymringer 
blev gjort til skamme, for aftenens deltagerantal endte 
på 25 børn og unge.  
 

Vi talte lidt med Anne Riis og 
Sannie Jakobsen, der koordi-
nerede aftenens træning. ”De 
unge har jo ikke ligget helt 
stille, for jeg har da set mange 
af dem ude på coronabanerne 
og omkring forskellige selv-
træningsøvelser”, fastslår An-
ne Riis, mens Sannie Jakobsen 
supplerer med, ”at vi har 
planlagt åbningen efter de 
gældende retningslinjer, og så 

tilpasset med de seneste justeringer 
og muligheder, der er fremkommet. Så 
vi er klar til at køre på som tidligere.” 
Sannie supplerer med, at den eneste 
reelle ændring er, at sommerferieaf-
slutningen i ungdomsafdelingen er 
blevet aflyst. ”Vi havde ikke rigtigt 
rum til at lave noget socialt, da det 
skulle planlægges, og nu hvor vi reelt 
set har fået mulighed herfor, er det 
blevet for sent at sætte i gang”. 
 
Lidt derfra var en gruppe af pigerne i 
gang med deres helt egen form for 
opvarmning, inden aftenens officielle 
program startede. De kastede med en 
medbragt bold! På spørgsmålet om de 
monstro havde glemt, hvad man skal 
gøre med kortet og kompasset, lød 

svaret – lidt overbærende: ”Nej, da – 
vi ved det hele, og vi er klar. Så hvis du tror, 
at vi bliver væk ude på banen, så kan du godt tro 
om igen”, lød det i kor fra de seje piger.  
 
Snart efter blev alle 
delt op i de forskel-
lige træningsgrup-
per, og afsted gik 
det med kortet i 
hånden.  
Det er bare så dej-
ligt, at der endelig 
blev normale tider 
igen i ungdomstræ-
ningen. Nu er vi i 
gang!  
HSØ 

Ungdomstræningen i gang igen! 
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Klubmesterskab – årets absolut største arrangement 
Så skal formkurven toppe – helt præcist lørdag, den 15. 
august kl. 13:00. Der afvikles klubbens traditionsrige 
klubmesterskab, hvor alle har chancen for at blive klub-
mester i de forskellige klasser – og dermed ejermand/
kvinde af en klubmestertrold for det kommende års tid. 
 
Det hele foregår med udgangspunkt i Elizabeths og 
Helges have på Hanebuen 23, Skørping. 
 
Konceptet i år bliver o-løb med udfordringer. Selvfølgelig 
bliver der taget hensyn til alder, køn og tekniske fær-
digheder, så både de superhurtige, men også de lidt 
langsommere har en chance for at blive klubmestre. 
Lasse Svenningsens IT-Service varetager beregningen, så 
det hele går ordentligt og fair til. 
 
HUSK: Tilmelding og oplysning om emitbriknummer 
(hvis du har sådan én, ellers låner du af os) på hane-
buen23@gmail.com senest den 10. august 2020.  
 
Vi sætter dig på den bane, der lige nøjagtigt passer til 
dig!  
 
Har du/I lyst til blot at deltage i det sociale og hyggelige 
arrangement – uden at løbe, så er I også velkommen. 
Husk dog tilmelding alligevel af hensyn til bespisning-
en.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter præmieoverrækkelsen er der fællesspisning (med 
iagttagelse af coronaforholdsregler – naturligvis) fra 
grillen med lækker kød, pølser, salat og flutes. Medbring 
gerne et campingbord og en stol, så I kan komme til at 
sidde ned på stævnepladsen, mens vi nyder lækkerierne. 
 
På gensyn til en fornøjelig RSOK-dag! 
Team Klubmesterskab 

FAKTA: 
 
• Lørdag, den 15. august 2020 kl. 13:00 – samlet start snarest hereafter 
• Løbsområde er verdensklasse terrænet Skørping Nord/Hanebakkerne 
• Stævneplads på Hanebuen 23, Skørping  

(parkér hensynsfuldt ”i rundingen” – ikke på græsarealerne, tak)  
• Klubben sponsorerer fødevarerne – medbring selv drikkevarer. Øl/vand 

kan købes til klubpriser 
• Ingen startafgift – baner og muligheder til alle.  
• Husk tilmelding – og din emitbrik, eller ønske om lån (se ovenfor). 
• Husk at medbringe campingbord, stole eller et tæppe til at sidde på. 

mailto:hanebuen23@gmail.com
mailto:hanebuen23@gmail.com
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Nu gør han det igen – denne gang med sommerfornøjelser 

Orla Vitting har truffet en beslutning: Corona eller ej – 
sommerferieløb skal vi da have! Derfor inviterer han til 
at finde poster i Rold Skov i en hel uge midt i sommer-
ferien.  

Nærmere præcist i tidsrummet 
fra den 19. juli kl. 15:00 og 
frem til den 26. juli kl. 14:00.  
Orla har lavet flere baner, så 
alle kan finde en tur, som 
passer til humør og fysik. 
 
 

FAKTA: 
Start og mål fra klubhuset. 
 
Du bestemmer selv tidspunktet inden for 
ovennævnte periode, og du kan løbe flere baner eller 
tage dem hhv. forfra eller bagfra. 
 
Kortet er Rold Skov Nørreskov. 
 
Løbskort finder du i klubhuset. 
 
Se nærmere på klubbens hjemmeside i tiden op til 
posterne bliver sat i skoven. 

Club-80 
Det her er ikke noget vi normalt gør – men der skal være 
plads til undtagelser. 
 
Vi siger nemlig tillykke til Otto Møller, der midt i juni 
blev klubbens første medlem af den såkaldte Club-80, 
der er en helt ny afdeling i RSOK!  
 
Otto rundede nemlig 80 år – i fuld vigør og som aktivt 
medlem af Kort- og Skovudvalget. Otto var, sammen 
med hustruen Jonna, med lige fra genstarten af klubben 
tilbage i 1978, og han har siden da varetaget utallige 
opgaver og funktioner i klubben. Altid med, altid klar til 
en tørn og altid med en klar og tydelig holdning til hvad 
der skal gøres, så tingene bliver bedst mulige.  
 
STORT TILLYKKE med fødselsdagen. 
 
Vi ved, at der er flere medlemmer på vej til denne eks-
klusive afdeling af klubben!  
HSØ 
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Træningsløbsudvalget melder efterårsklar – Glæd dig! 
Coronaen har løftet sit tunge åg, og vi er alle mere end 
meget klar til at løbe på normal vis igen i vore pragtfulde 
terræner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til den kommende efterårssæson har træningsudvalget 
gjort sig umage for at finde nye startsteder til supple-
ment af de gammelkendte. Det betyder, at du som løber 
oplever skoven fra en anden vinkel! Det lyder måske 
underligt – men start og måls placering i skoven er af-
gørende for din løbsretning og dermed også, at du ser 
dele af skoven på en ny måde. Nye startsteder betyder 
også, at vi kan få banerne ind i områder af det 
pågældende skovområde, som vi ikke tidligere har kun-
net bruge. 
 
Vi har sikret os, at der findes mulighed ved flere af 
træningsløbene for, at du kan vælge et moment og ofte 
kan få en instruktør til at hjælpe. Momenterne gør, at du 
den pågældende dag kan træne specifikke o-teknikker, 
og dermed blive bedre og mere sikker i dit løb i skoven. 
Det kan for eksempel være strimmelløb, frimærkeløb 
eller løb på kort uden stier.  
 
Ved førstnævnte moment er kortet afblændet, så du 
kun har en strimmel af kortet at orientere efter, så her 
trænes finorientering, skridt og kompas. Frimærkeløb 
indebærer at du løber på et kort med afblænding, så kun 

”frimærker” med posterne og omkringliggende terræn 
er tilbage – her trænes bomteknik, skridt og kompas. 
Løb på kort uden stier træner kurvelæsning, finorienter-
ing, skridt og kompas. Sjovt og meget lærerigt! 
 
I træningsudvalget forsøger vi også at tage hensyn til de 
store konkurrencer, der ligger lige for. Når vi for 
eksempel skal løbe divisionsmatch i en flad nordjysk 
granplantage – så lægger vi naturligvis ikke trænings-
løbet weekenden før i Rebild Bakker, men finder et 
terræn der ligner det kommende divisionsterræn! Når 
der kommer et DM i sprint, så forsøger vi at lave 
træningsløb et par gange med by-sprint i for eksempel 
Støvring, Skørping eller Terndrup. 
 
Og nu blev nyheden faktisk afsløret! Terndrup dukker op 
som et spritnyt o-kort tegnet efter sprintnormen i 
1:4000. Vi har både Terndrup Idrætscenter, Tern-
druplund og down-town med. Glæd jer til et nyt terræn! 
Til sidst en opfordring til at I giver jeres feedback til 
træningsudvalget (godt og skidt omkring skove og 
terræner) og direkte til banelæggeren på dagen (kun 
konstruktiv feedback!). 
 
Vi ses om meget kort tid i skoven til de første trænings-
løb. 
Træningsudvalget 
 
 



 

 RSOK Side 5 af 15 

O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub  
nr. 48 – Juni 2020  

KSU er på plads 
”KSU hvad for noget?” Bag ved disse initialer gemmer sig 
et af klubbens udvalg, nemlig Kort- og Skovudvalget, 
som nu er fuldstændigt på plads og endda med ny for-

mand. Johan MacLas-
sen, som er en erfaren 
herre i korttegningens 
svære kunst, har taget 
opgaven som formand 
for dette vigtige 
udvalg, der har til op-
gave at sikre klubbens 
kortbeholdning gen-
nem nytegning og 
løbende revision, samt 
at vi har skovtil-
ladelserne til at afvikle 
klubbens løbsarrange-
menter. 
 

Udvalget er endvidere besat med en stor gruppe af er-
farne ”kort-folk”. Det omfatter kortadministrator Jonna 
Møller, korttegnerne Elizabeth Borchorst, Otto Møller, 
Lasse Svenningsen, Jan Christiansen, Nicolai Vangsgaard, 
Walther Rahbek samt Helge Søgaard. Endvidere er Chris-
tian Peter MacLassen tilknyttet udvalget som rentegner. 
Bestyrelsesrepræsentant for udvalget er Mette 
Flyvbjerg. 

 

KSU har holdt sit første møde medio juni, hvor en række 
ting kom på plads. Herunder opgaver i udvalget og for-
delingen heraf. Endvidere adgang til OCAD-licenser, 
vilkår for korthåndtering og planer for vedligehold/
nytegning af klubbens omfattende kortbeholdning. 
Endvidere blev der gennemgået en struktur for den 
dropbox, som rummer kortbeholdningen. 
 
Korttegningsområdet er et område, som kræver stor 
systematik og derfor laves der planer for hyppighed af 
revision, hvem der har ansvar for de enkelte kort, 
salgsvilkår samt oversigter vedr. kortnavne og -numre.   
Hermed er et vigtigt område af klubbens aktivitet-
sområde på plads med gode planer for fremtiden.  
HSØ 
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Planerne for Rebild 2-Dages 
Efter vi blev indhentet af Coronakrisen, var vi som 
bekendt nødt til at aflyse 1. divisionsstævnet i april 
måned. Det var enormt ærgerligt, fordi stævner er en 
vigtig del af klubbens økonomi. Mandskabet var på plads 
og banerne lavet, men heldigvis havde vi ikke brugt 
nogle penge til selve stævnet endnu, hvis man ser bort 
fra, at vi fik nytegnet Nørreskoven, hvilket ikke var helt 
gratis.  
 

Nu kan vi komme i gang 
igen 
Efter nogle turbulente måneder 
med et hav af officielle ud-
meldinger og restriktioner, ser 
det nu ud til, at vi gradvis kan 
komme i gang igen med en 
nogenlunde normal o-hverdag. 
Det betyder også, at vi på visse 
betingelser, får lov til at afholde 
det næste planlagte stævne den 
23. august. Vi er så heldige, at vi kan ”genbruge” Wal-
thers fine baner, som i mellemtiden er blevet endnu 
bedre og også mandskabet har næsten alle 
tilkendegivet, at de står til rådighed igen. Vi er desværre 
ikke kommet så langt, at vi kan afholde sådant et stævne 
helt på den kendte måde. Det skal nemlig være 
”coronatrygt” at deltage i stævnet. 
 

Corona-planlægning – selv i et stævne 
Corona skal indarbejdes/-tænkes i alle funktioner, da 
der på intet tidspunkt må opholde sig flere end 50 per-
soner på samme sted. Det stiller nogle nye krav til både 
start- og målområde ift. overholdelse af af-
standsbestemmelser og hygiejne. Som det ser ud i øjeb-
likket, forsvinder al hygge fra stævnet, fordi der ikke må 
etableres en egentlig stævneplads, der er ingen 
væskestation, hverken på banerne eller i målområde, 
der er heller ingen kiosk. Deltagerne skal opholde sig i 
bilerne indtil deres starttid og forlade stævnet umiddel-
bart efter målgang og i det hele taget udvise hensyn til 
de andre løbere, holde afstand både i start- og målom-
råde og ikke mindst på banen. De skal i høj grad over-
holde håndhygiejnen og hverken give hånd eller kram og 
slet ikke møde op, hvis de har symptomer på fx feber, 

hoste eller åndedrætsbesvær. Der er ingen resultatfor-
midling på selve stævnet, men kun på hjemmesiden 
osv., osv.  
 

Hvor og hvem? 
Det hele foregår i den nordlige del af Nørreskoven og 
Skørpinglund, og stævnepladsen, som er reduceret til 

målgang og parkeringsplads, findes 
ved ”Guldbæks” skovarbejderbolig 
på Buderupholmvej 55. Walther har 
lavet banerne, formanden styrer 
målgangen og beregningen, Peter 
Henneby har ansvar for starten, 
Orla Vitting er chef for pioner-
afdelingen, Mette H. bestyrer 
stævnekontoret, som i dagens 
anledning hedder info-kontor, Otto 
er stævnekontrollant, og kommer 
konstant med uerstattelige råd, og 
jeg prøver på bedste vis, at få det 

hele til at hænge sammen og ikke mindst alle de dejlige 
medlemmer, som gider at bruge en dag i klubbens 
tjeneste. 
Helmut Hilden, stævneleder R2D 
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Sankthansaften i nye omgivelser. 
I 28 år har medlemmer af RSOK 
holdt Sankt Hans med bål og 
hyggeligt samvær hos Jane Hå-
kansson i hendes store have og 
carport på Stendalsvej i Rebild, 
men sidste år solgte Jane huset 
og flyttede til ”byen”. Siden da 
har det store spørgsmål været 
”hvad gør vi, kan traditionen 
holdes i live et andet sted?” 
 
Efterhånden som tiden nærme-
de sig, og der ikke var fundet en 
løsning, sprang Helge og Eliza-
beth til og inviterede til at holde 
Sankthansaften i deres carport. 
 
Så Sankthansaften samledes 21 medlemmer på Hanebu-
en i Skørping for at fejre aftenen i det mest fantastiske 
sommervejr. Forløbet af aftenen var det velkendte, til-
beredning af den medbragte mad på de opstillede griller 
og spisning i carporten. Derefter var der bål i haven med 
afsyngning af Midsommervisen, snak og hygge. 
 
På et tidspunkt i løbet af aftenen var der lidt snak om 
muligheden for at fortsætte traditionen, og der var stor 
enighed om at gøre en indsats for at det skal lykkes. 
I det gode vejr var det svært at tage afsked, så det blev 
temmelig sent inden der blev sagt tak for en dejlig aften 
til Elizabeth og Helge. 
JM 
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Profil af en ungdomsforælder-løber  
Madelinelund Plantage, der 
ligger mellem Terndrup og 
Bælum, blev i 1980 købt af 
skovfoged Frank Jensen. 
Det blev startskuddet til en 
karriere inden for skovbrug 
og forstvæsen for sønnen 
Morten Kappel Jensen, der 
er uddannet skov- og 
landskabsingeniør fra 
Skovskolen ved Nødebo lige 
op ad Grib Skov. Det førte 
ham, efter et par an-

sættelser som skovfoged gennem 22 år, frem til en 
erhvervstilværelse med eget firma, der tilbyder alt inden 
for skovdrift. Skovadministration, skovarbejde, køb og 
salg af flis, juletræer og pyntegrønt, plantningsopgaver 
og salg af træ og tømmer. Ja, – selv fældning af 2 blom-
metræer i redaktørens have, er med i produktsortimen-
tet! 
 
Navnet på det nye skovfirma blev selvfølgelig Madeline-
lund ApS, som et symbol på et liv både med og i skoven. 
Det er jo et navn, der er værd at bygge videre på, 
fastslår Morten Kappel. 
 
Men udover skovlivet, så er han også orienteringsløber, 
og især forælder til Asta og Aksel, der begge er med i 
klubbens ungdomstrup. 
 

Det startede i naboklubben 
Morten løber H40, ”men jeg kan godt løbe H45”, starter 
han med at slå fast. ”Jeg synes at banelængderne i H40 
passer mig godt, og så kan man jo altid bilde sig selv ind, 
at man er lidt yngre end hvad dåbsattesten afslører”, 
smiler Morten. Det hele startede i 2013, hvor familien 
snusede lidt til o-løb – gennem en bekendt i St. Binderup 
OK. De var også forbi Find Vej Dagen, men da RSOK lå 
lidt tættere på bopælen i Terndrup, så blev det den 
grønne klubdragt, som man finder Morten i.  
 
”Det fedeste ved o-løb, er afgjort natløb”, siger Morten. 
”Her er alting mere intenst i nattemørket, men faktisk 
kan vi også lide at deltage i divisionsløbene, hvor vi er 

hele klubben afsted”, supplerer han. Han kunne nu godt 
tænke sig, at der blev skabt lidt mere hype omkring det, 
at tage til divisionsløb. Vi er normalt mange, men nogle 
gange, når det er lidt længere væk, så hænger vi lidt i 
bremsen med deltagerantallet.  
 
Til gengæld var den værste o-oplevelse klart 
Påskeløbene på Fanø i 2018, hvor det sneede vandret og 
var bidende koldt. Det blev ikke bedre af, at Morten 
stod i iskoldt vand til midt på livet allerede ved post 2.  
 

Gode tilbud til børn og familien 
Som ungdomsløberforælder tæller det rigtigt meget, at 
der er gode tilbud til børnene og hele familien. ”Men jeg 
er bestemt også o-løber, når de engang er flyttet 
hjemmefra. Det er jo en passion for mig at være i skov, 
og netop o-løb er en fantastisk måde, at opleve nye 
skove og terræner på”, fastslår Morten.  
 
Men nu passer klubbens tilbud med ungdomstræning, 
lørdagstræningsløbet og nogle konkurrencer ind 
imellem rigtigt godt til familien. Tiden er ikke lige nu til 
at påtage sig større opgaver for klubben, ”men jeg giver 
da gerne en hånd med, når der er behov herfor”, siger 
Morten. Klubbens helt stærke side er klart, at den ligger 
lige midt i Rold Skov, der giver så mange muligheder. 
Men også at der er så mange engagerede og stærke 
kræfter i klubben, der bringer tingene fremad. Det er 
nemlig også nødvendigt, selvom det er et stort arbejde. 
Og skal Morten pege på et enkelt svagt punkt, så er det 
ønsket om større og mere 
tidssvarende klubhusfacili-
teter. 
 
Generelt er det en åben 
klub med kort afstand mel-
lem medlemmer og 
bestyrelse/udvalg. ”Det er 
jo bare at åbne næbbet, 
hvis man har noget på 
hjerte”, siger Morten, ”for 
man møder jo alle hele 
tiden til mange forskellige 

(Fortsættes på side 9) 
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Profil af en ungdomsforælder-løber, fortsat 

aktiviteter.” 
 
Så livet i RSOK passer rigtigt godt ind i familien Kappels 
travle hverdag. ”Vi er motionsløbere og er glade for at 
følge børnenes udvikling inden for sporten, og se hvor-

dan de bliver bedre og udvikler sig hele tiden”. Og så er 
Morten afslutningsvis også en ivrig læser af O-Brevet. 
Det hele bliver læst hver gang det udkommer. Så må vi 
se, om at han er tilfreds med denne artikel? 
HSØ 
 

(Fortsat fra side 8) 

Husk nyt batteri og lys i pæren – om natløbssæsonen 
Selvom det er tiden for de lange lyse nætter – og dem 
skal du nyde – så er det alligevel vendt, når du læser 
denne artikel. Det går mod mørkere tider, men der er 
heldigvis lyspunkter.  

 
Efteråret er nemlig natløbstid, 
og dem har vi traditionelt en 
stribe af i september og ok-
tober måned. Natløb har sin 
helt egen trofaste deltager-
kreds, der i den grad er 
dedikeret til denne specielle 
form for orientering. Men det 
er bestemt også muligt at 
prøve kræfter med det, 
selvom det er første gang. Du 
skal bare have en pandelampe 
eller låne dig frem til en, og så 

afsted. Det er faktisk en god idé at gå banen rundt, hvis 
du er lidt ny i natløb. Her er hastværk nemlig lastværk, 
og det vil give dig en god fornemmelse af o-teknikken 
undervejs. 
 
Teknikken ved natløb er stort set finorientering og brug 
af ledelinjer hele vejen rundt til posterne. Reelt kan man 
jo kun se terrænet i den lyskegle, som pandelampe lyser 
op, og det stiller krav til at man hele tiden har tjek på 
hvor man er. Det er nemlig langt mere vanskeligt at læse 
sig ind på kortet igen, når man ikke kan se ”langt” og 
orientere sig efter skovgrænser, eller andre store og 
tydelige terrængenstande, som man kan se i dagslys. 

Når det er sagt, så er det 
ganske morsomt at løbe 
natløb. Det er teknisk mere 
krævende og en meget in-
tens oplevelse. Hertil kom-
mer alle skovens dufte i 
natten, som er særligt tydeli-
ge fordi der ofte er stille vejr 
og let fugtigt, når mørket har 
sænket sig over skoven.  
 
De nordjyske natløb består af 
4 løb – alle onsdag aften og 
på følgende datoer: 16/9 – 23/9 – 30/9 og 7/10. Se mere 
i o-kalenderen og på o-service efter sommerferien. 
HSØ 
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Gættekonkurrence – Hvor er kortene fra??? 
Vi forsætter med denne lille hygge-konkurrence i O-Brevet. Hver gang bringer vi 2 kortudsnit fra forskellige lande. 
Kortudsnit som i så høj grad som muligt er karakteristiske for de pågældende lande, eller også er det fra et kendt 
sted i det pågældende land. Alle kortudsnit er fra chefredaktørens personlige samling, der rummer o-kort fra 32 
forskellige lande. For nu ikke at gøre det alt for besværligt, så anfører vi hver gang 4 forskellige landenavne, som 
kortene kan være fra. Kan du gætte de 2 rigtige lande? – ellers se løsningen sidst i bladet sammen med en lille his-
torie om de pågældende kort. 
 
Er disse kortudsnit fra: Norge, Spanien, Frankrig eller Danmark? 

KORTUDSNIT A KORTUDSNIT B 
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Fra klubbens ungdom 
Vi forsætter beretningen om klubbens historie: 

Selvom besættelsestiden 
satte begrænsninger på 
aktiviteterne i den nys-
tartede orienteringsklub, 
så fortsatte man 
ufortrødent med at finde 
poster efter de gamle og 
upræcise kort. Man afvi-
klede endda kurser i ori-
enteringsløb, så nye 
kunne blive klogere på 
udfordringerne med kort 
og kompas.  

I 1923 flyttede en lille familie til Skørping. 
Faderen åbnede en lille fotografforretning, og da 
sønnen blev gammel nok, kom han i lære hos 
faderen. Svend Jensen, for det hed han, skulle 
komme til at spille en væsentlig rolle i klubbens 
fremtidige liv – så meget, at der faktisk kom klud-
der i årstallene for stiftelsen af klubben. Men det 
vender vi tilbage til. 

Svend bliver gift med hans livs udkårne Martha i 
1946, og knapt 10 år senere overtager de en lille 
legetøjsforretning på Jyllandsgade. Bestemt ikke 
prangende for butikslokalet var kun 10 kvadrat-
meter. Herfra forsynede de byens børn med 
legetøj, og snart koblede de fotografering til for-
retningskonceptet. Og så begyndte Svend at løbe 
orienteringsløb, endda så meget, at han blev om-
talt i lokalaviserne som ”alletiders bedste ori-
enteringsløber”. Tiden gik med at passe forret-
ningen, tage masser af klassefotos og 
bryllupsbilleder – og at løbe o-løb. 

Første genstart af klubben  

Desværre sygnede klubben hen i slutningen af 

1950’erne, efter mere end 15 års aktivitet. Fra-
faldet af medlemmer blev så stort, at man kunne 
læse i Aalborg Amtstidende, at Skørping Vinter-
sportsforening, der tidligere var kendt for gode 
løbere og flotte resultater, blev lukket for nogle 
få år siden. Men heldigvis kunne avisen også 
berette om, at en flok unge løbere med Erik An-
dreasen i spidsen nu var ved at genstarte klub-
ben. Det gjorde de med udgangspunkt fra Skørp-
ing Centralskole, hvor Eriks far var skole-
inspektør, og med hjælp fra Svend Jensen. 

Det førte til en opblomstring i nogle år, hvor de 
unge initiativrige løbere drev klubben med suc-
ces. Men igen gik det ned ad bakke, for pludseligt 
var de knapt så unge længere og uddannelse og 
militærtjeneste ventede – og dermed fraflytning 
af Skørping, så klubben lukkede ned igen efter 
kun 5 år. 

Anden genstart af klubben 

Nu springer vi ca. 13 år frem i tiden til året 1978. 
Det havde været 13 år uden o-løbsaktiviteter i 
Skørping området, men det satte Jane Håkansson 
sig for at ændre på. Hun var blevet medlem af 

(Fortsættes på side 12) 
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Fra klubbens ungdom - fortsat 

Lottekorpset, hvor man havde løb og kortlære på 
programmet. Hendes ægtefælle Hugo var ofte 
med på løbene, og en dag så de, at nogle folk fra 
idrætsklubben FREM havde inviteret til et 
terrænløb, der lignede et o-løb. De havde endda 
planer om at tage o-løb på idrætsklubbens pro-
gram, men sådan mente Jane og Hugo ikke, at 
det skulle være. ”Vi starter vores egen o-klub”, 
var konklusionen, og snart var der inviteret til 
stiftende generalforsamling i Skørpinghallens caf-
eteria, den 29. juni 1978.  

Alt var klart til at stifte en ny klub, men blandt de 
fremmødte interesserede var Svend Jensen. Han 
kunne berette, at man godt kunne spare sig an-
strengelserne, for han havde ene man holdt liv i 
den gamle klub og egenhændigt betalt kontin-
gentet til Dansk Orienterings-Forbund, der var 
kommet til verdenen midt i 50’erne. Derfor blev 

enden på det hele, at den gamle klub blev gen-
startet – igen!  

Kludder i jubilæumsregnskabet 

Alt dette førte til at man i 2003, og altså dermed 
25 år efter denne anden genstart, fejrede klub-
bens 25-års jubilæum. Og at man i 2017 fejrede 
klubbens 75-års jubilæum – denne gang regnet 
rigtigt fra klubbens oprindelige grundlæggelse – i 
1942! En festdag, som mange medlemmer af 
klubben husker med glæde. 

Billederne viser Svend Jensen ved en post, som 
dengang bestod af 2 krydsfinerplader, der var sat 
ind i hinanden, Erik Andreasen, som overrækker 
en gammel postskærm fra klubbens første gen-
start ved ”25-års” jubilæet i 2003 og et 
gruppebillede af rigtigt mange medlemmer ved 
75-års jubilæet i 2017.  

HSØ     

(Fortsat fra side 11) 
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Løsning på gættekonkurrencen: 
Kortudsnit A/Bornholm – Indrømmet, det var lidt af 

en snyder med alle de klipper (den grå fladesignatur) og 
klippeskrænter (de sorte ”redekamme”). Kortet er 
såmænd fra Gudhjem på hjemlige Bornholm. Stedet 
hvor det halve Danmark tilsyneladende skal holde som-
merferie, efter at alle rejserne sydpå er blevet aflyst un-
der corona-nedlukningen. 

Kortet er fra De Nordiske Mesterskaber (NOC) i 2007, 
som blev afholdt i en solbeskinnet uge i maj måned. 
Gennem mange år havde de nordiske lande arrangeret 
disse nordiske mesterskaber på skift mellem Danmark, 
Norge, Sverige og Finland. Ved samme lejlighed afvi-
kledes der en række møder mellem de nordiske ori-
enteringsforbund. NORD kalder man dette samarbejde, 
som har til formål at skabe fælles udvikling for o-sporten 
i Skandinavien og at koordinere synspunkterne til 
møderne i Det Internationale Orienteringsforbund, hvor 
mange forskellige lande kan have hver deres egen dag-
sorden. Desværre forsvandt NOC ud af terminslisten til 
fordel for de mere prestigefyldte Europamesterskaber 
og Verdensmesterskaber.   
 
 
 
 
 

Kortudsnit B/Frankrig – Kortet er fra vores første 

deltagelse i Fransk 5-Dages i 1997. Dette etapeløb blev me-
get populært sidst i 90’erne, som et alternativ til de tradi-
tionelle sommerferieløb som O-Ringen i Sverige og Sør-
landsgaloppen i Norge. Kortet hedder Plateau de Chenove 
og terrænet ligger i den nordlige ende af det verdens-
kendte vindistrikt Bourgogne midt i Frankrig. Stævnebyen 
var Dijon, kendt for både vin og den ret skarpe Dijon-
sennep. Alle 5 løbsetaper fandt sted lige midt mellem alle 
de kendte vin”locations” – Clos de Vougeot, Mersault, Mar-
sanney, Fixin og andre kendte navne fra de berømte 
vinetiketter.  
Terrænet var både let og svært. Det svære var de flade 
plateauer med utallige grønne små tætheder, der var et 
virvar af gyvelbuske og andre stikkende gevækster. Her var 
teknikken kompas, skridt og styr på finorienteringen. Så var 
de stejle slugter nemmere, selvom det var hårdt at forcere 
stigningerne i den franske sommervarme.  

HSØ 
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Klubbens hjemmeside: www.roldskovok.dk 
Klubformand Michael Niss: formanden@roldskovok.dk 
Dansk Orienterings-Forbund: www.do-f.dk 
Tilmelding til åbne løb: www.o-service.dk 

Redaktionen: medlemsbrev@roldskovok.dk 
Jonna Møller, Michael Niss, Helge Søgaard   
og  Kirsten Kjær Andersen 

Kontaktoplysninger 

GLÆD DIG TIL DET NÆSTE NUMMER, hvor vi er klar med nye artikler der glæder, oplyser, beriger, fornøjer, skaber 
eftertænksomhed eller går tæt på et aktuelt emne! 
Udkommer sidst i august som O-Brev nr. 49! Dermed nærmer vi jo os det store jubilæumsnummer hvor redaktionen 
holder guldbryllup! 

O-Brevet er skrevet for at fornøje, underholde og oplyse. Holdninger og meninger i bladet udtrykker derfor ikke nødvendigvis klub-
bens officielle holdning, men står alene for indlægsholderens egen regning. Fotos er normalt taget af Helge Søgaard og Jonna Møl-
ler, med mindre andet er oplyst. Har man ikke lyst til at optræde på fotos i klubbladet, bedes man venligst kontakte redaktionen. 
Fotos opbevares af redaktionen på computere med kodeadgang og slettes inden 3 år.  

Kalenderen begynder at ligne 
sig selv, og det er efterhånden 
nemmere at finde spidsfindi-
ge postplaceringer med hæn-
derne på ryggen og bind for 
øjnene end en coronapatient. 
Frit omskrevet efter en kendt 
nordjysk gymnasierektor, der 

turde have sine egne meninger midt i corona-galskaben.  
 
Der lukkes i skrivende stund mere og mere op for nor-
male aktiviteter, selvom nogle af regeringens beslutnin-
ger kan synes vanskelige at forstå! Man måtte på et tids-
punkt godt gå rundt i København som turist, men ikke 
overnatte, ligesom indrejse fra Tyskland kun må finde 
sted, såfremt man har mindst 5 overnatninger- og ikke 3 
eller 4! Det er vist beslutninger der, hvis det handlede 
om et o-kort, ville være at finde ude i det ikke kortlagte 
område, man kan fristes til at kalde det sundhedspoliti-
ske overdrev.  
 
Hjælpepakkerne forlænges og der deles sommergaver 
ud til befolkningen, som var ministrene i familie med 
selveste julemanden, men alligevel trækkes der dybe 
økonomiske spor henover landskabet. Det gælder også 
vores egen lilleputøkonomi i klubber og orienteringsfor-

bund. Klubberne mangler løbsindtægter, og de løb, der 
gennemføres, er omfattet af så mange uforståelige re-
striktioner, at det påvirker deltagerantallet og indtje-
ningsmulighederne. Det samme gælder orienteringsfor-
bundet, som er presset på manglende indtægter, vold-
somme personalereduktioner og nedskæring af omkost-
ningerne.   
 
Gad vide om vi får normale tider igen, hvor vi kan leve, 
som vi gjorde engang, og lave de ting som vi holder af?  
 
O-løb foregår uden-
dørs, altid med god 
afstand og håndsprit 
ved toiletvognen. Så 
hvad er problemet – 
vi skal jo dermed 
bare gøre, som vi er 
vant til: Tage til klub-
bens træningsløb og 
deltage i de konkur-
renceløb, som o-
kalenderen trods alt byder på. Se så at komme afsted! 
 
HSØ 

Redaktørens klumme: Back in business – men ikke nemt at forstå! 

http://www.roldskovok.dk
http://www.do-f.dk
http://www.o-service.dk
mailto:medlemsbrev@roldskovok.dk


 

 RSOK Side 15 af 15 

O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub  
nr. 48 – Juni 2020  

Kommende træningsløb, åbne løb og klubarrangementer 

Bemærk tilmeldingsfristerne.  
Se mere om de åbne løb, arrangeret af andre klubber, 
og tilmeld dig på www.o-service.dk eller www.do-f.dk 
via stævner og kalender. 
Er du ikke oprettet i o-service, eller ny i klubben, så 
kontakt Ole Jensen på joj@elvis.dk   
Se også træningsløbskalenderen på klubbens hjemme-
side for alle vore lørdagsløb. 

14-16/07 Læsø 3-Dages  
 Tilmelding senest 3/7 
 Arrangør: Viborg OK 
 Sommerferieløb i fantastisk terræn 
 
09/08 Klitløbet 
 Tilmelding – ej oplyst p.t.  
 Arrangør: Midtjysk Skovkarleklub 
 Langt og svært på gammelt kort i  
 Lodbjerg Plantage  
 
15/08 RSOK Klubmesterskab 
 Mødested: Hanebuen 23, Skørping  
 Se indbydelsen i dette blad 
 
16/08 JFM Lang 
 Tilmelding – ej oplyst 
 Arrangør: Horsens OK 
 Bemærk tidl. Annonceret: 
 Stafet om lørdagen er aflyst 
 
22-23/08 Rebild 2-Dages 
 Tilmelding – ej oplyst 
 Arrangør: RSOK 
 Klubbens eget Rebild 2-Dages – her skal du med! 
 
29/08 RSOK Træningsløb 
 Startsted nr. 2 – Fruesko P-plads 
 
29/08 DM Mellem 
 Tilmelding senest 14/8 
 Arrangør: Tisvilde Hegn OK 
 Det største DM af dem alle – mellemdistance 
 
30/8 DM Sprint 
 Tilmelding senest 21/8 
 Arrangør: FIF Hillerød 
 Det hurtigste DM af dem alle - sprintdistancen 
  
05/09 RSOK Træningsløb 
 Startsted nr. 23 – Kammerherrevej 
 
 
 
 

06/09 Sprint i Århus 
 Tilmelding – ej oplyst 
 Arrangør: ej oplyst 
 Sprintløb i Aarhus 

http://www.o-service.dk
http://www.do-f.dk

