O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub
nr. 53 – April 2021

Pop-Up løb uden pop!
Det begyndte med at direktøren for
Dansk Orienterings-Forbund ringede: ”Nu
da vi må være 25 samlet (dengang, senere
hævet til 50) udendørs, skal vi så ikke tage og arrangere nogle løb” var budskabet.
Det budskab tog Helmut Hilden, der er formand for
klubbens arrangementsudvalg, straks til sig, og hurtigt
var der lavet en indbydelse. Orla Vitting, der i forvejen
var banelægger på et t-løb den pågældende dag, var
også med på det enkle koncept med få baner og i realiteten et træningsløb, der blev løftet nogle grader op.
Som udgangspunkt en god ide, hvor det gøres nemt og
enkelt at lave et o-løb. Et Pop-Up løb, som en kreativ
sjæl døbte det.

Hvordan gik det så med tilmeldingerne. I starten temmelig trægt og derved blev det. Kun 8 tilmeldte. Ja, der står
”otte”. Hvor blev alle vore egne løbere, der normalt stiller op til et t-løb af denne dag, og hvad skete der lige
med de rundt regnet 200 aktive løbere fra de andre
nordjyske klubber?
Det er både beskæmmende, men også bekymrende, at
et så godt initiativ får så ringe modtagelse. Man skulle
tro, at alle sad på lur ved o-service, for at se hvilke muligheder der byder sig i den gradvise oplukning af friluftsoplevelser. Hvis det er en generel tendens, så har
coronaen da virkeligt gjort noget ved vores sport i en
meget uheldig retning.
Eller måske er o-løbere bare vanedyr, der er svære at
lokke ud på nye løbsformer. Vi har i RSOK set det tidligere, hvor vi forsøgte os med et Rebild 2-Dages, der indeholdt løb på gamle kort, natsprint, labyrintløb og i kombination med MTBO-løb. Uden rigtigt at slå an hos horderne af reaktionære o-løbsdeltagere. ”Næh nej, hvis
det ikke lige er en cupturnering eller et DM, så skal vi
ikke nyde noget nytænkning her”, lyder det måske, når
gennemsnits-o-løberen sidder og studerer tilbuddene på
O-service.
Ærgerligt nok, for det kunne jo have været en nem og
enkelt måde at give 2-300 deltagere en god oplevelse en
lørdag i april. Nu blev det så i stedet en god dag for dem
der så løb et træningsløb i stedet for!
HSØ

Gratis med til Danmarks længste orienteringsløb?
Danmarks længste orienteringsløb kommer til Rold Skov den 21. august i år. Har DU lyst til helt gratis at prøve
kræfter med et orienteringsløb på enten 25 eller 50 km, så skriv til formanden@roldskovok.dk senest den 21. maj
om hvilken distance du kunne tænke dig at løbe og et par linjer om, hvorfor det skal være dig som skal løbe gratis.
Der vil kun være en enkelt løber fra klubben som får gratis deltagelse som et reklamefremstød fra arrangørens side,
men det er selvfølgelig muligt for alle at tilmelde sig på normale vilkår. Såfremt der er flere som melder sig som
gratis deltagere, vil det alene være bestyrelsens beslutning, hvem der får pladsen. Se mere om løbet på 50km.dk
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Så er ungdomstræningen i gang igen
Efter en ekstra lang vinter- og coronapause er ungdomstræningen igen i gang.
1. marts blev det tilladt at samles 50 personer til
udendørs idræt, så 16. marts stod trænerteamet
klar til at modtage børne- og ungdomsløberne, der i
lang tid ikke har været sammen i hverken skole eller
fritid, så der var stor gensynsglæde. Også postudsætningsteamet var klar til opgaven, jeg tror såmænd også de synes det var rart at komme i gang
med opgaven.
Et lyspunkt i nedlukningen har været Vintercuppen,
som Laura Bobach tilrettelagde, primært for ungdomsløberne. Den gav mulighed for en løbetur
efter poster, evt. 2-3 løbere sammen. Billederne er
fra træningen en tirsdag aften, hvor 25-30 løbere
plus trænere og forældre på trods af bidende kulde
mødte op.
Det fine fremmøde tyder ikke på, at RSOK`s ungdomsafdeling er ramt af frafald på grund af de mange nedlukninger, hvilket en del andre idrætsgrene
melder om.
JM
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Skovtur med mål
De seneste mange måneder har en gåtur i skoven erstattet o-løbsoplevelserne. Noget som mange formentligt bliver ved med, selvom vi nu åbner op for mere af
det vi gjorde engang.
Nu går O-Brevets
redaktion også
her i spidsen for
at levere gode
oplevelser til
klubbens medlemmer, og derfor vil vi i dette
blad præsentere
et godt forslag til
en tur i skoven.
Dermed bliver der
et mål for skovturen og samtidigt
skriver vi lidt om
lokaliteten. Men for nu at sætte lidt ekstra kolorit på
turen, sætter vi en lille gåde op, således at man rent faktisk skal gå turen, for at få svaret. Ikke noget med at det
kan læses et andet sted i bladet – NEJ, I må have traveskoene på og opsøge målet for turen, for at få svaret.

Tur til flyverstenen i Thorstedlund Skov
Den 20. april 1945, og dermed én af de sidste dage i verdenskrigen, styrtede et engelsk bombefly af typen Liberator B-24 ned i skoven. Samtlige 11 besætningsmedlemmer omkom ved det voldsomme styrt.
Baggrunden for denne tragiske hændelse skal findes i, at
den tyske flåde var ved at flytte omkring 50 ikke færdigbyggede ubåde til Norge, hvor de skulle færdigudrustes i
betonstøbte u-bådsbaser i Horten og Bergen og derfra
sættes ind i den sidste desperate kamp. Det ønskede de
allierede at stoppe, og derfor lettede der 2 bombefly om
aftenen sidst i april. De fløj til Skagerrak og bombede
ubådstransporterne, men det ene fly vendte aldrig hjem.
I eskadrillens journal står der lakonisk: Maskinen kom
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ikke tilbage. Ingen signaler modtaget!
Maskinens besætning var kendt som ”Det flyvende Folkeforbund”, fordi den bestod af nationaliteter fra England, Wales, New Zealand, Australia og en hollænder,
der var kaptajn på flyet.
Det er uklart hvad der skete med flyet. Måske blev det
ramt af antiluftskyts fra ubådene, måske overrumplet af
en tysk natjager fra flyvestationen ved Aalborg. Men
givet er, at flyet styrtede ned ved midnatstide i Thorstedlund Skov. De omkomne besætningsmedlemmer
blev i første omgang kulet ned i skoven af tyske soldater,
senere hen gravet op og bisat på Aarestrup kirkegård.
Efter krigens afslutning blev de igen gravet op og genbegravet, da de ifølge engelsk militærskik ikke lå i den rigtige rangorden!

Her kommer spørgsmålet
Teksten
på mindesten, Flyverstenen,
er tydelig
for de fleste og
fremgår af
billedet.

Men hvad står der indgraveret på siden af Flyverstenen? Teksten er af vital betydning for opstillingen af Flyverstenen.
Så kære venner – afsted på tur! Parkér på P-pladsen lige
før indkørslen til NORLUND Savværk og følg afmærkningen.
GOD TUR!
JM og HSØ
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Til Påskeløb uden påskeløb
Alle sejl var sat til i forbindelse med Påsken sidste år. Det
selvbestaltede påskeløbsudvalg havde allerede året forinden booket lejligheder på et feriehotel, og 12 familier
med bedsteforældre, børn og vovhunde havde sat næsen op efter at skulle løbe påskeløb på Rømø. Vi ved dog
alle, at sådan gik det ikke i 2020!
Nu er o-løbere jo ukuelige optimister, så i år havde de
gode folk fra arrangørklubben HTF i
Haderslev i stedet for sat coronaposter ud i de herlige terræner på Rømø, så man alligevel kunne få sig en
påskeløbsoplevelse uden påskeløb.
For at overholde myndighedernes
restriktioner var antallet maximeret
til 300 deltagere, med strenge instrukser om at man ikke klumpede

sig sammen ved start, mål eller ude ved posterne.
Solen skinnede højt fra en næste skyfri himmel, da vi
satte kursen ud over de flotte hedearealer med spredte
indlandsklitter, for at finde poster i finurlige lavninger
eller små slugter. Åhh – hvilket smukt syn, at se postskærmens rød/hvide farver stå der i terrænet.
Løbsområderne var hhv. Rømø Sønderland og Nørreland, som bød på svær og spændende orientering. Og
hvor var det dejligt at se o-løbere futte rundt i området
med næsen i kortet!

(Fortsættes på side 5)
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Til Påskeløb uden påskeløb
(Fortsat fra side 4)

Lidt Rømø-historie
Rømø består stort set af sand på vestsiden og aflejret
dynd på østsiden. De få bebyggelser på øen er hovedsageligt sommerhusområder og især ferielejlighedskomplekser, der ville få en byplanlægger eller en landskabsarkitekt til at slå korsets tegn for sig. Samt det sædvanlige udbud af rædsler i form af strandlegetøj mellem turistbutikkernes endeløse tøjstativer. I Havneby mod syd
en ret kedelig havn med færgeforbindelse til tyske Sylt
længere sydpå i det endeløse Vadehav.

I dag har turismen taget over takket være dæmningen,
der blev bygget i 1949 og udvidet i 1960’erne som følge
af, at folk valfartede til de brede strande om sommeren.

Men alt dette turistgejl kan ikke skjule et storslået indtryk af endeløse marskområder, ufatteligt store marskarealer ved Juvre Strand og endeløse sandflader på Sønderstrand. Områder der begge er en unik natur, og hvor
strand og hav går i ét med horisonten.

I dag ligger Rømø beskyttet af høje diger og klitbræmmer, som mennesker og vinden møjsommeligt har bygget. Men udenom lurer Vesterhavet og talrige stormfloder har gennem tiderne gjort alvorlige forsøg på at udslette det særprægede landskab. Et landskab som vi fik
lejlighed til at nyde ved dette års påskeløb – uden påskeløb!
HSØ

Rømø blev skabt da vind og hav aflejrede en bunke sand
på de endeløse flade og ofte overskyllede sandflader.
Den ses første gang på det såkaldte Poulsens Søkort fra
1777, hvor der er aftegnet en halvmåneformet ø og et
betydeligt sandflak vest herfor. Ø-samfundet blev for
alvor grundlagt i 1700-tallet af folk, der ernærede sig
som besætninger på hvalfangere fra Hamburg, Rotterdam og Amsterdam, og suppleret af lidt langbrug og
fårehold på de magre jorder.
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Så er RSOK’kerne på tur igen
Efter ikke at have set meget til hinanden det sidste års
tid, kunne RSOK`kerne igen tage på tur d. 12 april.

der er gået og hvor vi ikke har set hinanden.

Efter frokost gik turen over del af Jamborette pladsen,
Mødestedet var MosskovPavillonen. Herfra havde Helge der flere gange har været benyttet som stævneplads til
og Elizabeth tilrettelagt en tur i et område, som de fleste Rebild 2-dages.
kender særdeles godt, men
På den sidste del at turen kom vi forbi
som alligevel
en uskyldigt udseende mose, men som
bød på mange
Helge fortalte, engang havde kostet
finurligheder og
ham mange timers korttegnings arbejanekdoter.
de, da han pludselig sank i til livet.
På vej til den
nedstyrtede
flyvers plads
hørte vi historien om, hvordan
shelterne bag
pavillonen var
havnet der og
ikke i Bælum,
som det ellers
var meningen

Tilbage på p-pladsen fik vi lige som afslutning på turen en ordentlig haglbyge.
Tak til Helge og Elizabeth for en super
tur. Dejligt at ses igen.
JM

Vi kom forbi en træruin, som nyligt afdøde forfatter Helge Qvistorff mente burde
hedde ”Bettefanden”. Fra flyverpladsen
fortsat vi ad Skelvejen, som danner grænsen mellem statsskovens del og Lindenborgs del af skoven.
For foden af 3 flotte ranke douglasgran
(de tre søstre) fortalte Helge om ”Den Grå
Dame” på Lindenborg. Derfra til Mossø,
som nok i folks bevidsthed ligger i skyggen
af St. Økssø, men som er et utrolig smukt
område. Videre mod Jamborettepladsen
passerede vi et gammelt betonfundament, resterne af en indgangsportal opført i forbindelse med en jamborette.
På Jamborette pladsen blev frokosten
indtaget i skiftende sol og haglbyger. Under frokosten
gik snakken livligt med udveksling af nyheder fra den tid,
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Gør NJ-Stafet til langt mere end et nordjysk mesterskab
Den helt store skovtur i foråret er de nordjyske mesterskaber i stafet-orientering. Et arrangement som byder
på spænding i området ved stafetskiftet, medaljeoverrækkelse og hyggelig madpakkespisning ved frokostbordet, mens maj-solen skinner gavmildt over deltagerne.
Som mange ting inden for o-sporten er arrangementet
båret af årelange traditioner der, som det altid er med
traditioner, er i risiko for at uddø på grund af manglende, nødvendig og nænsom fornyelse.
Tillad mig derfor at komme med et par forslag, der måske kan betyde øget deltagerantal og dermed en slags
fremtidssikring af et på alle måder hyggeligt arrangement i løbskalenderen.

Kig på løbsklasserne
Løbsklasserne har gennem årene gennemgået en vis
forenkling med henvisning til faldende deltagerantal.
Men et aldersspring på mere end 30 år i dame- og herreklassen D/H 17-49 er altså ikke befordrende for en ligeværdig konkurrence. I en tid hvor o-sporten er domineret af det grå, eller begyndende grå, guld, så bør der
oprettes flere klasser, som tilgodeser aldersspredningen.
Også selvom der de første år herefter, kun vil være få
hold i disse klasser.
Dette underbygges af, at ”sammenrendsklasserne” H50/
Damer og H70/D50 faktisk har mange deltagere. I øvrigt
kunne man også overveje at gøre de ældste klasser til 2
personers hold for hhv. damer og herrer, ganske som
man gør ved orienteringsforbundets mesterskaber.

med en hædersbevisning under armen for veludført arbejde.

Flag og fællesgrill
Måske kunne man også skabe en ny tradition, hvor man
overrakte NJ-Stafet-flaget til næste års arrangørklub,
eller hvor man prioriterede rammerne for den efterfølgende frokost-lang-campingbords-spisning med overdækning i form af et stort telt, hvis vejrudsigten ser ud
til at drille lidt. Eller indbyde til fælles grillning af medbragte bøffer og pølser samt bål og snobrød for de
mindste som erstatning for den flade spegepølsemad i
sølvfolien.
Som med alt andet handler det om at turde tænke nyt,
fordi vækst er det eneste der slår tilbagegang!
HSØ

Husk FRI-klassen og lav anderledes initiativer
Husk også at uddele medaljer og præmier i FRI
-klassen, så de ikke står tilbage som det tynde
øl og med lange næser, når mestrene hyldes!
I den mere underholdende afdeling, kunne
man overveje at indføre børneparkering for de
allermindste med indbygget bamsetræf. Noget
som ville kunne få de unge familier op af sofaen. Eller oprette flere nye hædersbevisninger
hvor man hylder klubbernes initiativer inden
for rekruttering, synlighed, vækst eller andre
parametre end at stå øverst på resultattavlen.
Gerne så alle klubber motiveret drager hjem
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Tag på banelæggerkursus sammen med O-Brevet – del 2
I forlængelse af artiklen i seneste nummer af O-Brevet
om banelæggertips til bedre baner, følger hermed del 2,
hvor vi fokuserer på hvad man helst skal undgå, når man
lægger baner, samt nogle lidt mere generelle gode råd i
forhold til processen med at skrue gode baner sammen.
Det skal du altid undgå:
Husk altid på at vi er gæster i skoven, også selvom vi har
tilladelsen i orden
Sæt ikke poster op ad eller tæt på olivengrønne og dermed private/bebyggede områder. Hold gerne en
”sikkerhedsafstand” på 100 meter – vel at bemærke fra
det olivengrønne område – omkring alle huse og bebyggelser i skoven. Det gælder også eksempelvis restauranterne på toppen af Rebild Bakker. Dels har Naturstyrelsen klare regler for hvor tæt på bygninger m.v. man må
lave øvelser, og dels vil de fleste føle sig generet af, at
der kommer o-løbere forbi for at klippe en post på hjørnet af huset eller ved køkkenindgangen.
Sprintkort er lidt specielle i forhold til denne anbefaling.

Her er der ofte tegnet terræn helt op til og omkring huse
og bebyggelser. Ellers ville det jo ikke være et sprintkort,
hvis alt var tegnet olivengrønt. Men husk her, at en kort
i hånden ikke er lig med en tilladelse, og at der derfor
skal bruges megen tid på at tale med institutioner og
boligforeninger om tilladelse.
Undlad også at sætte poster oppe på toppen af kæmpeeller gravhøje i skoven. Disse er fredede fortidsminder,
og så er det jo ikke godt, at der går en strøm af løbere
henover disse. Skal du absolut bruge dem, så sæt posten
ved foden af højen, og sådan at ingen fristes til at løbe
henover den.

Nogle indhegnede områder er af forskellige grunde ikke
skraveret, men er tegnet som terræn. Et godt eksempel
er den store mose på vest- og sydsiden af St. Økssø. Dels
kan man orientere sig ved at se ud over mosens detaljer,
og dels ville det blive en sort plamage på kortet, hvis den
skulle skraveres. Men der går får inden for indhegningen, og derfor er det dårlig stil at lave delstræk tværs
henover området.

Andre gode råd:
Begynd at lægge dine baner i god tid
Sæt dig til computeren og læg banerne ud fra ovenstående gode råd, og dem vi bragte i seneste nummer af OBrevet. Se nøje på det det aktuelle terræn og kortet, og
dan dig et billede af hvordan banerne skal drejes, inden
du går i gang.

Arbejd med banerne over flere gange, for hver gang du
ser på dine baner, ser du nye muligheder eller uhensigtsmæssigheder. Når banerne er færdige på computeren, så print resultatet ud og tag en tur i skoven. Dels er
det en super oplevelse at ”kigge efter poster”, men du
(Fortsættes på side 9)
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Tag på banelæggerkursus sammen med O-Brevet – del 2
(Fortsat fra side 8)

vil opdage, at noget er ændret, noget er fældet eller
vokset op, eller noget ser bare helt anderledes ud i skoven end på kortet hjemme på computeren. Turen i skoven resulterer næsten altid i bane- og postjusteringer, så
tiden hertil er givet godt ud. Så begynd altid i god tid.

Og husk så at en begynderbane ikke kan blive for let, og
at en svær bane ikke kan blive for svær – så længe post-

placeringerne er reelle. Bingospil overlader vi til idrætshallerne.
Prøv også at huske, at svære baner gerne må have poster ”bagved” terrængenstanden (en høj!) og ”nede” i
(en slugt). Det gør posten mere svær. Mens lette baner
skal have poster foran og oppe, så de er mere synlige for
mindre øvede o-løbere.
Mere i næste nummer:
I næste O-Brev slutter vi denne artikelserie om bedre
baner med en række gode tips til, hvordan du får mest
muligt ud af banelægningsprogrammet Condes.
HSØ – med gode input fra Træningsløbsudvalget

Anemonernes vilde kapløb
Når dette O-Brev lander i din indbakke, er det ved at
være allersidste udkald. Hvis du altså vil nyde det helt
fantastiske skue, som anemonerne byder på i skovbunden. Det er mildt sagt ganske overvældende at nyde
dette hvide tæppe. Men hvert eneste år er det et ubønhørligt kapløb med tiden, at være en anemone.
Anemonerne er blandt de første blomster, der springer
ud, og det gør de, fordi de oftest vokser i bøgeskove.
Allerede i marts, når solen har fået magt, folder de bladene ud, for lyset er altafgørende for de smukke blomster. De skal nemlig nå at fange nok energi fra solens
stråler med de grønne blade, og de hvide blomster skal
sætte frø, så arten formerer sig. Alt sammen noget der
skal ske, inden bøgetræernes nye lysegrønne blade lukker solen og lyset ude. Så er det nemlig ”godnat” for
anemonerne, som reelt set mister deres mulighed for at
vokse. Anemonesæsonen er kort, så
det er med at få gennemlevet denne
vigtige del af årets samlede livscyklus
på kun godt og vel en måneds tid.
Men bare rolig – næste år gentager
miraklet sig.

danne nye frø, så lagrer planten energi
i dens ofte tykke rodstængler. De fungerer som en slags rodfrugter, hvorfra
planten henter energi resten af året,
når den er helt visnet væk fra skovbunden.
De fleste anemoner har hvide blomster, men kan ofte have et lilla skær.
Mere sjælden er den gule anemone, der i naturen er
sart gul modsat de stærkt gule, man kan købe i planteskolen. Den gule anemone finder du hvor jorden er mere fed. Vil du se den meget sjældne blå anemone, så skal
du opsøge steder, hvor kalken ligger højt i jordlaget.
I øvrigt er Bælum Sønderskov et godt sted at se anemoner. Parkér bilen ved Skovpavillonen, og gå en tur op i
bøgeskoven. Du må godt, for
den er kommunal. Billederne
af de hvide anemoner er fra
Bælum. De blå vokser et
hemmeligt sted.
(Kilder: Naturstyrelsens hjemmeside og diverse artikler på nettet)

Men de er snedige, altså anemonerne! For udover at sætte blomster og

RSOK

HSØ

Side 9 af 15

O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub
nr. 53 – April 2021

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. 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 historie om de pågældende kort.
Er disse kortudsnit fra: Norge, Finland, England eller Sverige?

KORTUDSNIT A

KORTUDSNIT B

Skovsvin!
Set i Rold Skov – den del der tilhører Lindenborg Gods.
Mon henkastning af affald ikke også omfatter skilte med
”Henkastning af affald forbudt”!
HSØ
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Stresser vi skovens dyr?
Det tidlige forår bød på udtalelser
fra private skovejere om, at de
mange skovgæster, der under corona nedlukningen har gået tur i skoven, stresser dyrene. Udsagn som
”vi kan se hjortevildtet stresse rundt
ude på skovvejene og stå forvildet
ude på markerne i forsøg på at
komme væk”, har præget overskrifterne.
Retfærdigvis skal det nævnes, at
disse udsagn ofte stammer fra sjællandske skove, hvor publikumspresset måske er lidt større end i Jylland, men det synes alligevel at være skudt over målet.
Jeg går selv ofte tur i de private dele
af Rold Skov. Naturligvis kun på stier og veje i tidsrummet fra 06:00 morgen til solnedgang, hvor det til enhver
tid er tilladt. I disse områder er skovgæster faktisk et
yderst sjældent syn, når man tager i betragtning, hvor
store arealer der er tale om. Langt de fleste skovgæster
færdes i stedet i Naturstyrelsens områder, og her koncentrerer de sig ved ganske få velkendte lokaliteter som
St. Økssø eller i Rebild Bakker. Kun få vover sig længere
ind i skoven.

Andre udsagn om stress af dyrene har gået på brugen af
pandelamper, når folk kører på MTB-cykel efter mørkets
frembrud, eller når en enlig orienteringsløber sagte finder en postskærm med refleks. Begge dele også kun på
Naturstyrelsens arealer, med en tilladelse i hånden og
på de afmærkede MTB-spor. De stærke halogenlamper
skulle angiveligt også være en betydelig stressfaktor for
dyrene, lyder det.

Jeg har nu aldrig hørt om, at rådyr skulle være omkommet som følge af natløb eller MTB-kørsel efter mørkets
I øvrigt ser man kun yderst sjældent rådyr og slet ikke
frembrud. Derimod ved jeg, at op imod 40.000 – ja fyrrekrondyr, som i dagtimerne står og trykker sig i tykninger- tusinde – rådyr trafikdræbes, når de kommer ind i bilerne, hvor skovgæsterne jo ikke kommer. Kører man en
ne forlygter.
tur ned ad den jyske motorvej er det imidlertid tankeHelt generelt har jeg stor respekt for forskellige holdninvækkende, at se de store flokke af rådyr, der fredeligt
ger og forstår godt, at man ønsker at beskytte jagtintegræsser på markerne langs med den voldsomt larmende
resser og privat ejendom. Men jeg kunne ønske mig, at
motorvej. Ganske uanfægtet og ofte helt tæt på den
der kom lidt flere og mere nuancerede proportioner ind
drønende trafik. Så at menneskelig adfærd skulle stresse
i debatten. Reelt set er det måske flere millioner af Dandyrene helt vildt, så de sanseløst tumler omkring, er
marks befolkning der, her under den vanskelige coronasvært at forstå. Hvis jeg var et krondyr, ville jeg føle det
tid, har fået et mentalt boost ved at slentre en stilfærdig
langt mere stressprovokerende, når de talrige skydetårtur i skoven. Men det har måske ikke den helt store
ne i de private skove er bemandet med jægere. De vil jo
(Fortsættes på side 12)
skyde mig!
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Stresser vi skovens dyr?
(Fortsat fra side 11)

samfundsmæssige betydning, eller???

Billederne af krondyrene er taget i plantagen lige nord
for Vejers vest for Varde og kun få hundrede meter fra
sommerhusene. Krondyrene var ikke det mindste bange,
og flyttede sig kun modstræbende, da vi gik lidt tættere
på dem. Vi stod kun ca. 30 meter fra dem. De lidt slørede
billeder skyldtes, at det regnede i tove!
HSØ

Løsning på gættekonkurrencen:
Kortudsnit A: Norge – Det her er lidt af et nostalgisk
trip: Tilbage i 1972 var jeg lige rykket op i klassen Yngre
Juniorer, og blev udtaget til at deltage på en juniorsommerlejr i Norge lidt nord for Oslo. Vi boede i Nydalens
Skihytte og vi løb 4 løb eller o-tekniske øvelser om dagen, så der var ro på sovesalen om aftenen. Husker det
som en meget vild og våd tur, hvor vi tonsede o-løb i
vanvittige terræner på meget grove og forenklede okort, spiste pasta og kødsovs i uanede mængder, for
derefter at besvime i soveposen om aftenen. Men der
var trods alt også overskud til mosefodbold og bad i
skovsøerne – det var tider. Nogle kan måske genkende
enkelte af deltagernavnene – de er alle modne mænd
mellem 65 og 70 år i dag! Nogle stadigvæk aktive, andre
helt ude af sporten i dag.

RSOK

Kortudsnit B: Sverige – Vi fortsætter ned af Memory
Lane med dette kort. Det er fra min første deltagelse i Oringen i 1973. Den fandt sted i Dalarna og vi var et helt
kontingent fra min daværende o-klub AIK Vejgaard (AIK
stod for Arbejdernes Idræts Klub), som i folkevogne og
en to-takts Saab, med blå røg ud af udstødningsrøret,
kørte op til byen Rättvik i Sverige for at deltage i dette
arrangement. Udgaven i 1973 var den 9. udgave af arrangementet og samlede 10.449 deltagere. Astronomisk
når vi i Danmark lavede store løb med 250 deltagere.
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Så løber vi træningsløb igen
Så er vi i gang igen med noget der ligner normale tider.
Lørdag, den 27. marts stod Mette og Morten Kappel
nemlig klar med et lørdagstræningsløb, som vi kender
dem fra utallige lørdage gennem mange år.
Andre havde også gjort det på tidligere lørdage i marts,
men O-Brevets fotograf dristede sig altså først ud denne
dag.
Stor ros og taknemmelighed til alle jer, der bruger tid og
kræfter på at lave baner til klubbens træningsløb. De er
vigtige aktiviteter blandt de faste og tilbagevendende
initiativer, der giver indhold og kontinuitet i klubbens
virke.
Nyd billederne fra en god lørdag i RSOK!
HSØ
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Redaktørens klumme: Alting har en ende!
Sådan lød en strofe i Shu-bi-duas elskede og kendte sang
om hvalen Hvalborg. Og man må give dem ret!
Jeg har tidligere i disse linjer rejst tvivl om klubbladet
læses af andre end redaktionen og nogle ganske få, der
formentligt kan tælles på mindre end en halv hånd. Få,
som med tak herfra, ofte har sendt en rose til redaktionen.

ningen om, at lade sig pensionere som redaktør af klubbladet. Beslutningen er derfor, at der kommer yderligere et par numre fra min hånd, således at udgivelsesplanen er dækket frem til sommer.
Tak til redaktionsmedlemmerne for en ihærdig og dygtig
indsats med håbet om, at I vil bidrage til at videreføre
klubbens interne kommunikation.

Men i virkeligheden er det vel blot et udtryk for, at kommunikation i dagens Danmark finder vej ad helt andre
kanaler end i bladform, selvom det udgives i en digital
version. Information skal være her og nu, og det er sikkert en illusion at tro, at den klassiske artikel bidrager til
klublivet, når den allerede er erstattet med et opslag på
facebook eller en kortfattet nyhed på nettet, der lige
giver de væsentligste informationer.

O-Brevet udkom i sidste år med en præcision som et
schweizisk urværk med 7 fyldige klubblade, hvor af det
ene var et omfangsrigt jubilæumsnummer. Med stort,
småt og anderledes stof, som et forsøg på at bidrage til
klubbens aktiviteter i en tid, hvor alt det kendte var
aflyst og lukket ned. Tankevækkende, at det ikke fandt
vej til bestyrelsens fine, omfangsrige og meget detaljerede årsberetning om alt, hvad der fandt sted i klubben
Tiden må derfor være kommet til, at bestyrelsen overve- som optakt til generalforsamlingen. Men måske læser
jer klubbladets fremtid, form og indhold. Det skal jo ikke de heller
være noget der laves alene for få, eller mest til fornøjel- ikke læser
se for dem der skriver det. Nej, det skal være relevant,
klubbladet!
tidssvarende og især noget, som kunne fortjene en diaHSØ
log i forhold til de visioner, som på glimrende vis er opstillet for klubbens udvikling.
En naturlig følge af disse overvejelser er derfor beslut-

Kontaktoplysninger
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

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 til maj – når vi rigtigt kan mærke sommerens komme.

O-Brevet er skrevet for at fornøje, underholde og oplyse. Holdninger og meninger i bladet udtrykker derfor ikke nødvendigvis klubbens officielle holdning, men står alene for indlægsholderens egen regning. Fotos er normalt taget af Helge Søgaard og Jonna Møller, 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.
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Kommende træningsløb, åbne løb og klubarrangementer
TJEK o-service og klubbernes hjemmesider for yderligere AFLYSNINGER. Nedenstående løb står p.t. til gennemførelse, men kan sagtens blive aflyst på et senere tidspunkt.

01/05 RSOK Træningsløb
Startsted nr. 13 – Skørping Hallen
09/05 Gudenådysten
Tilmelding - senest 30/4
Arrangør Silkeborg OK
Kuperet og flot terræn Silkeborg Sønderskov forårsklassiker
13/5 NJ Stafet
Tilmelding senest 7/5
Arrangør Skovkarleklubben
Hyggeligt løb i Vesterris – husk madkurv m.v.
13-14/5 Kr. Himmelfart 2-Dages
Tilmelding ej oplyst p.t.
Arrangør ej oplyst
2 dages løb i superspændende Mols Bjerge

29/05 Sprint-Divisionsmatch
Tilmelding senest 23/5
For klubber i 1-2-3 division
Sprintløb i Kjellerup by og park

30/5 WILD-WEST
Tilmelding senest 23/5
Arrangør Midtjyske Skovkarle
Ultralangt nat/dagløb på gamle kort Stenbjerg
og Hvidbjerg
Også kortere baner
05-06/06 DM Sprint-weekend
Tilmelding senest 21/5
Arrangør Sjællandske klubber
DM Sprint lørdag – DM Stafetsprint søndag
På DTU – super fedt og detaljeret

15/05 RSOK Træningsløb
Startsted nr. 18 – Tveden
15-16/05 Midtjysk Sprintcup
Tilmelding ej oplyst
Arrangør Viborg OK?
2+2 sprintløb i Skive og Viborg
22/05 RSOK Træningsløb
Startsted – Hanebakkehytten, Skørping Nord
22-23-24/05 Fynsk Sprintcup
Desværre AFLYST
29/05 RSOK Træningsløb
Startsted nr. 26 – Støvring Gymnasium
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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 hjemmeside for alle vore lørdagsløb.
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