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OK Syd 

Årsberetning for 2015 

 
 - Ved generalforsamlingen d. 27-2-2016. 
I dag er en vigtig dag for 
orienteringsidrætten i Grænseegnen. 
For om alt går vel, vil sammenlægningen 
mellem Sønderborg OK, AAIG Orientering 
og OK Syd være en realitet, når dirigenten 
afslutter denne generalforsamling. 
Jeg er meget glad for at forslaget om 
sammenlægning har fået så stor opbakning 
på diverse generalforsamlinger, for med 
sammenlægningen får vi en stor klub i 
Grænseegnen, en klub med kræfter til at 
påtage sig nye opgaver til gavn både for 
vores idræt og for vores medlemmer. 
Som I ved, er det planen at slå bestyrelses-
arbejde og fælles administration sammen, og 
at diverse  aktivitetsudvalg til arrangementer, 
korttegning, træningsløb osv. fortsætter som 
hidtil i hver sin by.  
De frigjorte ressourcer fra bestyrelses-
arbejdet kan fremover bruges til nye 
aktiviteter. 
Nu vil jeg gå over til at berette om årets  
øvrige aktiviteter. Jeg vil gøre det kort, idet 
moderklubberne allerede har givet gode og 
grundige beretninger på deres respektive 
generalforsamlinger. 
 

Klubforhold 
 
Bestyrelsen har  i 2015 bestået af 

Finn Hove, formand 

Birger Jønsson, næstformand 

Michael Termansen, sekretær 

Jørn Klausen, kasserer 

Hanne Ljungberg, løbstilmelder 

Formændene for de to moderklubber samt 
løbstilmelderen er faste medlemmer af 
bestyrelsen. Herudover vælger 
generalforsamlingen 2 medlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Birger tog sig af arrangementerne med bl.a. 
klubmatchen og jeg har selv taget mig af  
administrative ting med blandt andet 
kommunetilskud og kontakt til DOF og DIF. 
Heller ikke i 2015 har der været formelle 
bestyrelsesmøder, idet vi har kunnet afklare 
de løbende sager pr. mail eller når vi mødtes 
i anden anledning til bl. a. træningsløbene og 
under fælleskørsler til møder i Sydkredsen 
og DOF. 
Jeg synes at  samarbejdet i OK Syd er en 
fornøjelse. Jørn har passet kassen, Michael 
har været en nøgleperson i Sydkredsens 
beslutning om Sportident. Vi har en energisk 
og ”driftsikker” tilmelder i Hanne Ljungberg. 

Hun klarer både det administrative og det 
taktiske: hvilke baner skal de tilmeldte stille 
op på for at OK Syd får flest point. Og hun 
rykker os for svar. Tusind tak til jer alle.  
Også tak til Sønderborgs kasserer Svend Erik 
Bertelsen som formidler betaling mellem 
DOF og vores to klubber. 
Vores klubblad udkommer meget stabilt 4 
gange om året. Medlemmerne er dog ikke 
helt så flinke til at sende stof ind fra 
spændende arrangementer. Tusind tak til 
Ruth og Bent Jørn Jacobsen for deres store 
arbejde med bladet.  
Vi har i nogle år haft en OK Syd  FaceBook 
gruppe med Rasmus som administrator og i 
2014 fik vi vores egen lille hjemmeside, 
oksyd.dk, med Finn som webmaster.  
 
Mesterskaber 
 
Som lovet, vil jeg ikke bruge ret meget tid på 
placeringer i diverse turneringer. Nogle få 
ting bør dog nævnes: 
 

Klubmesterskaber 
 
Også i 2015 havde HTF sagt ja til at stå for OK 
Syd’s klubmesterskab. Klubmestre blev 
 
D21   Dorthe Kühl Petersen 
D55 Hanne Ljungberg 
D65 Silke Bolbro          
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H21   Bjarne Johannsen 
H45   Karsten Jøhnk 
H55 Hans Moos 
H65 Jon Matthiesen 

Jysk Fynske mesterskaber 
 
I JFM lang fik vi 2 mestre: Dorthe Kühl 
Petersen i D21 og Henrik Justesen i H85. 
 

Danske mesterskaber 
 
Det blev til flotte bronzemedaljer til 
Mogens Thomsen og Frede Jacobsen i 
stafet H70 og til Henrik Justesen i lang 
H85. 
Hjertelig tillykke med alle de individu-
elle præstationer 
 

Klubmatch  
 
Den årlige klubmatch mellem HTF og 
OK Syd blev i 2015 vundet  af  HTF med 
47 point mod vores 41 point. HTF havde 
dog kun marginalt flere top-placeringer 
end os, så til næste år har vi dem igen. 
 
Danmarksturneringen for 

hold 
 
I divisionsturneringen i 2015 fik vi en 
sikker førsteplads i 3. division, men 
måtte se os slået i oprykningsmarchen 
mellem 2. og 3. division. Og vi havde 
som altid nogle gode klubture og fine 
løb.  
 

Ungdomsarbejde 
 
Vores ungdomstræning i OK Syd regi 
har også kørt i 2015, og det er helt 

tydeligt at dette er med til at vores 
ungdomsløbere er med helt fremme på 
resultatlisterne rundt omkring. 
Tusind tak til Dorthe, Rasmus, Bjarne og 
John 
 

Materiel 
 
Vores EMIT udstyr har tjent os godt i 
mange år, men alderen havde sat sit 
præg, og det begyndte at blive ustabilt. 
Nyt udstyr er dyrt - omkring 80.000,- - , 
og vi besluttede derfor at lave en grundig 
sammenligning mellem Emit og 
SportIdent. Kristian Toustrup og Michael 
Termansen tog sig af dette.  Som I ved, 
valgte vi SI. Udstyret er leveret og der er 
generalprøve ved SM nat den 6. marts. 
Flere andre klubber i Sydkredsen har 
også gammelt Emit-grej, og mange vil 
skifte til SI 
 

Afslutning 
 
Her til slut vil jeg takke alle vores 
medlemmer for jeres indsats i 2015. Tak 
fordi I mødte frem, tak for jeres gode 
humør og tak for jeres arbejdsindsat for 
at få det hele til at køre. 
Dette er den sidste generalforsamling i 
det nuværende OK Syd. Jeg vil derfor 
også takke alle forrige bestyrelser, siden 
OK Syd blev stiftet i 1992. Nogle af 
stifterne er her i dag, og Jørn er stadig i 
bestyrelsen. Tusind tak. 
Mange O-hilsner 
Finn Hove 
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SOK                
Sønderborg 
Orienteringsklub 
 
ÅRSBERETNING FOR 2015. Antal deltager 10 

Valg af dirigent (Hans Åge Kjeldsen). 
 
Generalforsamlingen startede med at 
mindes Frede Hansen som gik bort i 
november.  
 

Velkommen til 

generalforsamling 2016, her 

på Knøs Gård. 
 

Vi blev midt i 2015 bedt om at flytte 
fra vores lokaler på Skovvej og derfor 
har vi lige nu intet klublokale, men må 
bestille lokale fra gang til gang, derfor 
er vi her på Knøs Gård i aften. Men det 
vender jeg tilbage til senere. 
Vedr. spejderlejren, kan jeg oplyse, at 
vi er inddraget i forbindelse med O-løb. 
Vi skal gerne tjene lidt på salg af kort. 
Svend Erik og undertegnede har været 
til et møde vedr. dette, men der sker 
ikke så meget, vi har ikke mødt dem 
der sidder på pengekassen, og skal tage 
beslutning om hvad de vil betale. 
 
I 2015 løb vi igen i 3. division, som vi 
vandt uden den store modstand, men 
det lykkedes os ikke at rykke op i 2. 
division, de andre klubber har fundet 
ud af, at hvis de ikke stiller med et stort 
hold og i stærkeste opstilling, så taber 
de til os, så der er ingen der 
undervurderer os mere. 

Vi fik i 2015 igen en jysk fynsk mester 
ved Henrik i klassen (ja gæt selv) H85. 
Han skal hædres ved kommunen den 
23. april 2016. 
Ved samme stævne havde vi tre 
vindere i klasserne uden for mester-
skabet. 
Peter Wrang blev vinder i H14B, Sarah 
Bargmeyer i D20B og Rasmus Ejlersen 
i H21AM. 
Ved DM lang blev det til en 
bronzemedalje til Henrik og ved DM i 
stafet vandt Frede også en bronze-
medalje i klassen H70 sammen med 
Mogens Thomsen. 
Jeg har hørt, at de allerede er gået i 
gang med at træne til dette års DM 
stafet, med henblik på at forbedre 
placeringen. 
 
VIKINGEDYST. 

 
Det blev ikke OK-SYD der vandt 
vikingehjelmen i 2015, der var et andet 
hold der stillede med rigtig mange 
deltagere og det kunne vi ikke matche. 
 
SM stafet 
 
Ved SM stafet, måtte vi i 2015 nøjes 
med en 4. plads til Karsten, Pernille og 
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Bjarne var kun nogle sekunder fra, at få 
en bronze medalje.  
 
Findvej 

 
Ved forårets Findvej dag i Gråsten 
havde vi 60 deltagere, som havde en 
fornøjelig eftermiddag, med masser af 
aktivitet i skoven og på Ringrider-
pladsen, men det er svært, at få dem til 
at møde op til de efterfølgende 
træningsløb. Men vi har i årets løb fået 
enkelte nye medlemmer og vi kan 
glæde os over, at der er kommet et par 
unge piger mere med til ungdoms-
træning og den ene har også fået sin far 
med ud at løbe. 
Ungdomstræningen har takket være 
John, Rasmus og Bjarne samt Dorthe 
fra AAIG fortsat gennem hele 2015, 
det er blevet en vigtig del af klubbens 
aktivitet og skal fortsat være det 
fremover. 
Vi er sammen med naturskolen i gang 
med et projekt faste poster i den 
nordlige del af Als Nørreskov, lige nu 
venter vi på et forslag fra lederen af 
naturskolen, som skal komme med et 
kort, hvor der er lagt de poster ind, som 
han ønsker sat ud, derefter placere vi 
resten, således vi kommer op mindst 30 
poster.  
 
 

SCT. HANS 

 
Sct. Hans løbet blev igen holdt ved 
Nygård, der var en del deltagere såvel 
fra klubben som udefra. Især find 
figurerne rundt på græsplænen var 
populær blandt børnene. 
 
B-LØB i Gråsten Skov 

 

Vores eget B-løb, blev i år afviklet i 
flot vejr, men med en våd skov. Dagen 
før løbet stormede det, så det store 
kiosktelt var ved at blæse væk for os, 
det var lige før, vi lettede fra pladsen, 
men med alles hjælp lykkedes det, at få 
det surret fast og det stod der heldigvis, 
da vi kom derud dagen efter, og Anne-
Marie kunne åbne biksen. Denne gang 
lykkedes det, at få en toiletvogn fra 
kommunen stillet til rådighed.  
Vores mest stressende problem var, at 
flere postenheder ikke virkede under 
kontrolløbet. Vi måtte skifte op mod 10 
enheder ud og så var der endda stadig 
enkelte der svigtede under selve løbet. 
Vi erfarede at en svag postenhed i 
kombination med en svag brik ikke er 
god sammensætning. Men på børne-
banen, hvor der også blev brugt emit 
havde vi ikke de samme problemer, 
nok fordi vi hovedsagelig brugte de 
enheder og brikker vi havde lånt ved 
Sergentskolen.. Det blev en svær og 
stressende dag for beregningen, godt vi 
har erfarne og rolige folk til at løse 
problemerne, så det lykkedes at få en 
resultatliste og vi kunne dele præmier 
ud.     
Det er nu blevet besluttet, at købe sport 
ident. Det er købt for de penge AAIG 
havde, og det kan således tages med 
over i det nye OK-syd, hvis det bliver 
vedtaget på de forskellige general-
forsamlinger, men det vender jeg 
tilbage til senere, når jeg skal berette 
om det kommende år.  
    
KLUBMATCH. 

 
Den 7. november havde vi klubmatch i 
Gråstenskov. Med stævneplads ved 
Ravnsbjerg. Det var Frede der havde 
lavet baner. Det er jo et løb, der kun 
involvere et par mand og med hjælp fra 
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Mette Marie på løbsdagen. Vi tabte 
igen til HTF, der mangler lige det 
sidste, men der skal ikke så meget til 
før det tipper over til vores fordel.  
 
TRÆNINGSLØB 

 
Der har været afholdt træningsløb 
næsten hver uge i årets løb, kun hvis 
det er faldet sammen med et divisions-
løb, SM-er og klubmatch, har der ikke 
været træningsløb. 
Banelæggerne har aldrig svigtet, de har 
byttet med hinanden, hvis de har været 
forhindret og det uden at vi fra 
bestyrelsen har været indblandet. 
Vi har i årets løb lavet løb for et par 
skoler på Als. 
Hans Henrik Hvelplund blev vinder af 
pokalen for den der har deltaget i flest 
træningsløb i 2015. 
 
Vi fik afholdt vores tak for hjælpen 
arrangement på Nygård i maj måned, 
vejret var med os. Der var 30 deltagere 
og vi fik masser af god mad og havde 
ellers en hyggelig eftermiddag med leg 
og spil på plænen ved Nygård, 
afsluttende med grillede ringrider.. 
 
UNGDOM KURSER 
Vi har igen i år haft deltager ved U1 og 
U2 kursus, som jeg kan forstå også er 
meget populær hos de unge. Også til 
det traditionsrige KUM har nogen af 
vores unge deltaget. 
 
Kortsituationen. 

 
Korttegning fortsatte for fuld kraft i 
2015, flere kort er blevet revideret, det 
drejer sig  først og fremmest om 
Gråsten, der blev brugt til vores B-
LØB. Derudover fik vi tegnet et nyt 

kort over Kær Vestermark og andre af 
vores kort fik foretaget nogle rettelse. 
Igen i 2015 er det Svend Erik, der har 
været drivkraften inden for korttegning, 
med hjælp fra Jørn Klausen. Jeg tog 
mig selv af at rekognoscere Kær 
Vestermark. Svend Erik er allerede 
gået i gang med Kelstrup, som skal 
bruges til vores B-løb den 18. 
september. Kortene er en meget vigtig 
og uundværlig del af dette at lave 
orienteringsløb. Det er mest tilfreds-
stilende at have opdaterede kort, at løbe 
efter, det gælder også til træning.   
 

Tilmelding: 

 
Hanne har igen i 2015 stået for 
tilmelding til åbne løb. Husk nu at 
melde jer til og være med til, at gøre 
det let for Hanne. Især divisionsløbene 
er det vigtigt, at få rigtig mange med. 
Også tak til dig Hanne samtidig en tak 
til Karsten, som vores webmaster på 
hjemmesiden. Jeg er helt tryk ved jeres 
indsats, som i forhåbentlig vil fortsætte 
med. 
 
Klubbladet: 

 
Klubbladet bliver fortsat sendt ud 
elektronisk og kan læses på 
hjemmesiden, det betyder vi sparer 
noget papir og printeblæk og det 
betyder færre udgifter til trykning.. 
Hvis nogen ud over dem der får i 
forvejen skulle ønske at få bladet i 
papirudgave må de sige til, da vi stadig 
får trykt 20 stk.. Der har i årets løb 
været mange indlæg til klubbladet og 
alle planlagte numre er udkommet. 
Men husk nu, at fortsætte med indlæg 
og det behøver ikke kun at være 
bestyrelsen der skriver i bladet, hvis 
man har haft en god og spændende 



 8 

oplevelse, eller andet man gerne vil 
fortælle om, så sæt jer til computeren 
og skriv et indlæg, korte indlæg er også 
velkommen, Deadline for indsendelse 
kan ses bagest i klubbladet.. 
Tak til Ruth og Bent Jørn for deres 
arbejde med at redigere og trykke 
klubbladet. 
 
Sydkredsen: 

 
Vi har deltaget i alle møder ved 
Sydkredsen i løbet af året, samt i 
repræsentantskabsmødet ved DOF. 
 
Klublokale 

 
Kommunen sagde alle foreninger i 
Skovvej 4 op til 1. juni. De tilbød os et 
materielrum på Løkkegård på Kær 
Vestermark, her kunne vi dele et stort 
rum med to andre klubber, Det fungere 
udmærket, men desværre er det jo et 
mere øde sted og det giver arbejdsro 
for tyveknægte. Sidst i september fik vi 
stjålet vores generatorer, samt to kabel 
tromler til en værdi af 6 – 7000 kr. 
De har endnu ikke kunnet anvise os et 
nyt klublokale, der er planer om lokaler 
på Kær Vestermark efter spejdelejren i 
2017. 
Det positive ved denne flytning, var – 
at der var rigtig mange der mødte op 
med trailer og hjalp med flytning, det 
var klaret i løbet af 2 timer. Tak til jer. 
 
DIVERSE 

 
Tak til alle der på en eller andet måde 
har gjort et stykke arbejde for SOK i 
2015, det gælder lige fra bestyrelsen til 
dem der har lavet løb eller arbejdet 
med EMIT nu Eresolt, O-service, 
hjemmeside, klubblad og meget andet. 

Jeg vil også gerne takke EUC SYD for 
at sponsorere vores kort til såvel T-løb 
som åbne løb, også en tak til Bjarne for 
at sponsorere udgifter til vores 
ungdomsløbere, det har betydet, at vi 
har sparet en del kr. Også en tak til 
Sønderborg kommune for samarbejdet, 
samt til Skovdistriktet. 
Hermed vil jeg slutte min beretning for 
2015. 
 
Det kommende år 2016: 

 
Vores eget B-LØB er den 18. 
september Kelstrup, jeg har overtalt 
Frede til at være stævneleder, så kan 
jeg selv påtage mig en opgave som 
banekontrol, eller banelægger. Så i kan 
godt sætte kryds i kalenderen denne 
dag, der bliver igen brug for en del 
hjælpere. 
Svend Erik er i gang med at tegne 
kortet. 
Skovtilladelsen er på plads, Stævne-
pladsen bliver på det store område syd 
for åen og i skovens vestlige del. 
Derudover er der et B-løb i Åbenrå 
Nørreskov den 23. oktober, det er en 
op/nedrykning for 1.og 2. division.. 
 
Terminslisten og banelægger over-
sigten vil komme i næste nr. af klub-
bladet samt på vores hjemmeside. Den 
nu gældende går til udgangen af 
februar. 
Listen fra marts til og med september 
2016 er lavet. 
 
Den 30. april er vi med i Find Vej 
dagen. Her skal vi gerne have nogle 
stykker ud at hjælpe til. Denne gang 
bliver det i Als Nørreskov, med start 
fra Nygård strand. Vi håber at kunne 
være klar til, at indvie det nye findvej 
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projekt denne dag. Der vil ikke udover 
findvej være træningsløb denne dag. 
Efterfølgende vil det blive fulgt op af et 
par træningsløb i Als Nørreskov i maj 
måned. 
 
Nogle af de vigtigste løb i 

2016: 

 
SM-nat Den 9. marts i Hjelm Skov 
SM individuelt (lang) er endnu ikke 
fastlagt, det afholdes af HTF. 
SM-stafet den 11. juni i Gråsten Skov, 
her skal vi have fundet en banelægger..  
Årets Grænsedyst er helt nede i 
nærheden af Lûbeck. 
Vores første divisions match bliver i 
Marbæk Plantage den 10. april. 
Derefter i Gødding den 25. september. 
En op/nedrykning den formentlig den 
16.oktober. 
 
Derudover er der mange andre åbne 
løb, herunder DM, Jysk Fynsk 
mesterskaber (JFM) og Påskeløb, som i 
år er ved Kolding, Vikingedyst og 
Midgårdsormen ved Århus,  
 
Ungdomstræningen fortsætter også i 
2016, takket være nogle ildsjæle i form 
af Rasmus, John og Bjarne, så må vi 
håbe, at vi kan få nogle flere med. 
 
 

Sammenlægning af ÅIG og 

SOK. 

 
Når den sidste af en række 
generalforsamlinger, er afholdt den 27. 
februar, er en sammenslutning af AAIG 
og SOK formentlig en realitet. Dette 
betyder at SOK skifter navn til OK-
SYD, som også er den klub vi stiller op 
for til åbne løb i dag. Og da vores 
løbetøj og klubdragter også bære OK-
SYD logoet, er det mest praktisk også 
fordi vi nu dækker hele grænseegnen. 
 
Jeg håber på et godt orienterings år i 
2016, hvor vi gerne skulle vinde 3. 
division. 
Jeg glæder mig til at se jer ude i 
skoven. 
 
I torsdags (21. januar) var Svend Erik 
og jeg til et møde med Naturvejlederen 
i Kelstrup Plantage, hvor de også gerne 
vil have faste poster. Så det bliver der 
nok inden året udgang af 2016. 
 
Hermed vil jeg slutte denne beretning. 
Birger Jønsson 
Formand 
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AAIG Orientering 

Årsberetning for 2015 

 
 - ved generalforsamlingen d. 6-2-2016 
I min beretning sidste år fortalte jeg om forslaget om at slå Grænseegnens 3 
orienteringsklubber, Sønderborg Orien-teringsklub, OK Syd og AAIG Orien-tering, 
sammen til én klub med navnet OK Syd. Bestyrelsens arbejde i 2015 har i høj grad 
været præget af dette forslag, så de 3 klubbers general-forsamlinger her i januar og 
februar kunne få et ordentligt oplæg at tage stilling til. 
En fælles arbejdsgruppe har lavet forslag til køreplan, vedtægter og samordning af de 
økonomiske principper. I praksis betyder det at AAIG Orientering nedlægges og 
medlemmerne overflyttes til det nye OK Syd. På grund af de 3 berørte klubbers 
vedtægter, skal forslaget vedtages på ikke mindre end 5 generalforsamlinger og af 
AAIG's hovedbestyrelse. I skrivende stund er forslaget enstemmigt godkendt på 3 af 
generalforsamlingerne og i AAIG's hovedbestyrelse, og selv om der endnu mangler 2 
generalforsamlinger, er det så godt som givet at sammenlægningen er en realitet fra 
den 27. februar i år. 
Jeg er meget glad for at forslaget - indtil nu - er enstemmigt vedtaget og at 
stemningen på generalforsamlingerne har været god, det lover godt for fremtiden. 
Med sammenlægningen får vi en stor klub i Grænseegnen, en klub med kræfter til at 
påtage sig nye opgaver til gavn både for vores idræt, for de motionister der 
foretrækker spændende motion i naturen og for de eliteløbere der ikke kan undvære 
kravene til god fysik, koncentrationsevne, overblik og hurtig beslutningsevne.  
Planen er at slå bestyrelsesarbejde og fælles administration sammen, og at de 
hidtidige aktivitetsudvalg til arrange-menter, korttegning, trænings-løb osv. fortsætter 
som hidtil i hver sin by.  
De frigjorte ressourcer fra bestyrelses-arbejdet kan fremover bruges til nye 
aktiviteter. 
Nu vil jeg gå over til at berette om årets  øvrige aktiviteter 
 

Klubforhold 
 
Bestyrelsen har i 2015 bestået af 

Finn Hove, formand 

Bent Petersen, næstformand 

Bjarne Bang Christensen, sekretær 

Helle Termansen, kasserer 

Jon Matthiesen 

Michael Termansen 

Hans Renkwitz 

Michael W. Nielsen 

Herudover har vores suppleant Ove Petersen deltaget i bestyrelsesmøderne.  
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Vores medlemsudvikling de senere år har set således ud: 
 

2012 2013 2014 2015 
37 46 54 50 

 
Vi havde et mål om en tilgang på 12 medlemmer og det er ikke lykkedes. Vi har ikke 
haft de ressourcer der skal, til for at tage godt imod de gæster der kom til vores "åbent 
hus" arrange-menter (Find Vej dagen, Julesprint) 
Vi havde også andre mål: 
 Det skulle være mere overkommeligt at være bestyrelsesmedlem. Vi opret-tede 

derfor et selvstændigt arrange-mentsudvalg, således at arrange-
mentsplanlægningen ikke længere foregår på bestyrelsesmøderne men i 
arrangementsudvalget. Vi ville også uddelegere og styrke breddearbejdet, men 
dette lykkedes som tidligere nævnt ikke. 

 Oplæring skulle  have højere prioritet. Dette lykkedes delvist, idet vi fik rigtigt 
mange hjælpere med til efterårets C-løb. Vi er dog stadig meget afhængige af 
enkeltpersoner til beregning, PR, sponsorpleje og skovtilladelser. 

 Vores tidtagningsudstyr har tjent os godt i mange år, men det var udslidt og var 
blevet ustabilt og måtte derfor skiftes. Det nye udstyr er bestilt og kommer en af de 
nærmeste dage. Vi valgte samtidig at skifte fabrikat fra Emit til SportIdent. 

 Vores mål var også at Sydkredsens leje-trailer skulle skifte tidtag-ningsudstyr fra 
Emit til Sportident. Vi gjorde et meget stort arbejde for dette, men forslaget fik for 
lille opbakning og vil ikke blive gennemført. Men langt de fleste klubber i 
Sydkredsen gå over til Sportident, så vi kan låne af hinanden. 

 Jeg har tidligere nævnt, at vores depotforhold på  Høje Kolstrup skole, er blevet 
dårlige. Flere ideer er undersøgt, men endnu uden resultat. Undersøgelserne 
fortsætter. 

Klublivet 
 
Jeg er meget glad for at kunne gentage, at vi har et vældig godt kammeratskab i 
klubben, vi kan ganske enkelt  li' at være sammen. Dette kommer både til udtryk med 
stor deltagelse i Danmarksturneringen for hold, når vi står for et stævne og med vores 
store deltagelse på blandt andet påskeløb og andre af de traditionsrige stævner. 
Samarbejdet i OK Syd er også en fornøjelse. Vi har blandt andet en energisk 
tilmelder i Hanne Ljungberg. Hun klarer både det administrative og det taktiske: 
hvilke baner skal de tilmeldte stille op på for at OK Syd får flest point.  Og hun 
rykker os, hvis vi har overset en deadline. Svend Erik Bertelsen er mellemmand ved  
vores løbsafregninger fra DOF, som han sender videre til os. Tusind tak til Hanne og 
Svend Erik.  
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Vi har kun haft få klubaftener, og det er en skam, for klubaftnerne er meget vigtige 
for vores interne kommuni-kation og læring. Det må vi derfor gøre noget ved. 
Vores hjemmeside har givet lidt tekniske problemer i årets løb, og AAIG's 
hovedbestyrelse har derfor besluttet at betale sig fra support i stedet for at basere sig 
på frivillig arbejdskraft. 
Vores klubblad udgiver vi i OK Syd regi. Det udkommer meget stabilt 4 gange om 
året. Klubbladet kommer på hjemmesiden, og sendes med post til de medlemmer som 
ikke har en mailadresse. Det synes jeg, har virket godt. Tusind tak til Ruth og Bent 
Jørn Jacobsen for deres store arbejde med bladet.  
Klubbens  Facebook side får mange klik, men kan ikke stå alene i den interne 
kommunikation, så jeg har sendt en nyhedsmail om løst og fast til alle medlemmer 
ca. en gang om måneden. 
 
 
 

Breddearbejde 
 
Breddearbejde handler om synlighed, rekruttering, fastholdelse, motion  og klubliv. 
Formålet med  breddearbejdet er, at orientering skal være en anerkendt, synlig og 
tilgængelig sport, som det er sjovt, sejt og sundt at være en del af.  
De senere års medlemsvækst blev i 2015 afløst af et lille fald, og vores synlighed i 
pressen har i 2015 heller ikke været på toppen. Der har været for få ressourcer til 
disse opgaver.  
Vores faste poster i Hjelm Skov er flittigt brugt, og jeg fylder jævnligt nye foldere i 
kasserne i skoven. 
Michael Termansen og Hans Renkwitz  har lavet et Find Vej projekt med faste poster 
på  Kongehøjskolen og nær-meste omegn. 
En idrætslærer på Høje Kolstrup skole har efterspurgt faste poster i Nørreskov. 
Finansieringen er nu på plads, og Find Vej i Nørreskov vil blive  indviet på Find Vej 
dagen d. 30. april.  
Danmarks mange guldmedaljer til VM har gjort vores idræt meget synlig. Det er flot 
at vores medaljetagere også har vist stort overskud til at stille op til interviews i 
pressen og foredrag i diverse foreninger rundt omkring. Jeg er ikke gået tilbage for at 
pynte os med lånte fjer ved at minde om at Maja Alm ikke alene er Sønderjyde, men 
også kommer fra Rødekro og som barn var  medlem i vores klub 
 

Skoleorientering 
 
Vi har i 2015 været tekniske arrangører af orienteringsløb til 3 store motionsdage:  
 Skolernes motionsdag, hvor sprintkortet på Kongehøjskolen blev indviet 
 Motionsdag for Aabenraas ungdomsuddannelser i Hjelm Skov 
 Motionsdag for Aabenraas breddeidrætsskoler i Årup Skov. 
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Tusind tak til de næsten faste hjælpere fra klubben. 
Arrangementet i Årup Skov har ført til et udbygget samarbejde med Aabenraa 
Kommune om undervisning i orienteringsteknik (mod betaling) og brug af vores faste 
poster. Dansk Orienterings-Forbunds skolekonsulent kommer blandt andet til 
Aabenraa i marts måned og laver et kursus for nogle af kommunens idrætslærere.  
Med støtte fra Nordea Fonden vil Dansk Orienterings-Forbund styrke 
skoleorientering. Blandt andet er der lavet forenklede signaturer for skolegårdskort og 
man får sponsoreret grundkort og skilte med postnumre til faste poster. 
I den nye skolereforms læseplan indgår at eleverne skal lære orienteringsløb. Vi har 
en rolle her. På kort sigt, skal vi ikke regne med rekruttering, - men vi bliver kendt. 
Foreløbig består vores skolekontaktudvalg kan af mig selv, - og jeg har sammen med 
Michael Termansen været på mit første korttegningskursus med henblik på 
skolegårdskort.  
 

Det Sønderjyske samarbejde  
 
Samarbejdet med Sønderborg (SOK) og Haderslev (HTF) om koordineret 
terminsliste for træningsløb har bestået i mere end 30 år.  I alle årene har for-mænd 
og klubtrænere mødtes 2 gange om året hos Edith og Mogens Thomsen for at 
fastlægge næste halve års træningsløb. 
Dette giver gode personlige relationer og mangt og meget kan klares af ved disse 
møder. Også i 2015 har dette fungeret meget meget fint. 
Tak til både Edith og Mogens. Mogens styrer med sikker og hånd møderne og Edith 
har altid både kaffe og kage klar. 
Det ”Sønderjyske samarbejde” dækker også over, at Flyvestation Skrydstup  stiller 

deres træningsløb til rådighed for os. 
Jeg sagde stort set det samme både sidste år og forrige år, men gode ting kan man 
godt gentage. 
 

Træningsløb og åbne løb. 
 
Hanne Ljungberg og Karsten Jøhnk har i mange år lavet fornemme statistikker over 
hvor mange og hvem, der deltager i træningsløb og åbne løb fra SOK og AAIG-O. 
Det er spændende læsning, som jeg dog ikke kan gå i detaljer med her. Jeg lægger 
statistikken på hjemmesiden, og her er lidt  konklusioner: 
Overordnet set er vores aktivitetsniveau faldet. 
I 2015 var der i alt 345 starter fra AAIG, hvilket er en tilbagegang på 67 i forhold til 
2014. Det er vigtigt at møde frem, både af hensyn til egen træningstilstand og af 
hensyn til banelæggeren og klublivet. Hertil kommer, at både for- og eftersnak altid 
er hyggelige. 
De 5 flittigste løbere til træningsløb fra AAIG var Mogens Thomsen, Ove Petersen, 
Jon Matthiesen,  Dorthe Kühl Petersen og Finn Hove med 15 - 25 træningsløb. 
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Vores medlemmers deltagelse i træningsløb har ligget ret konstant på godt 400 starter 
siden 2008. Før da, var det væsentligt lavere. Også antallet af forskellige løbere, som 
møder frem til træningsløb er ca. fordoblet i forhold til 2006, men i 2015 er vi gået 
tilbage i forhold til de senere år.  
I de åbne løb var de 5 flittigste løbere Ove Petersen, Michael Termansen, Dorthe 
Kühl Petersen, Helle Termansen og Mogens Thomsen.  
I nogle af de åbne løb har vi særlig tradition for stor deltagelse, især Vikingedysten, 
Påskeløbet og Nordjysk todages. Påskeløbet er en helt særlig begivenhed, som alle o-
løbere bør opleve mindst én gang.  
Det vil føre for vidt at omtale vores deltagelse i alle åbne løb, så jeg vil standse her. 
 

Mesterskaber 
 

Klubmesterskabet 
 
Også i 2015 havde HTF sagt ja til at stå for OK Syd’s klubmesterskab.  
Klubmestre blev 
D21   Dorthe Kühl Petersen 
D55 Hanne Ljungberg 
D65 Silke Bolbro          
H21   Bjarne Johannsen 
H45   Karsten Jøhnk 
H55 Hans Moos 
H65 Jon Matthiesen 
Hjertelig tillykke. 
 

Klubmatch  
 
Den årlige klubmatch mellem HTF og OK Syd blev i 2015 vundet  af  HTF med 47 
point mod vores 41 point. HTF havde dog kun marginalt flere topplaceringer end os, 
så til næste år har vi dem igen. 
 

Sønderjyske mesterskaber 
 
I SM lang fik vi vanen tro en del førstepladser: 
D21 Dorthe Kühl Petersen 
D55-64 Hanne Ljungberg 
D65- Silke Bolbro 
H-12 Aske Johansen 
H13-16 Malthe Johannsen 
H45-54 Karsten Jøhnk 
H55-64 Kristian Toustrup 
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I SM Stafet fik HTF 1. pladsen og 2. pladsen. Bedste OK Syd hold var Karsten 
Jøhnk, Pernille Rarup og Bjarne Johansen. 
I SM nat fik vi disse førstepladser: 
D21 Dorthe Kühl Petersen, 
D55-64 Hanne Ljungberg, 
H45-54 Karsten Jøhnk, 
 
I SM Sprint fik vi disse vindere: 
D13-16 Maria Bargmeyer,  
D17-20 Sarah Bargmeyer,  
D21 Dorthe Kühl Petersen,  
D55-64 Hanne Ljungberg, 
H13-16 Malthe Johansen,  
H21- Rasmus Ejlersen 
H45-54 Karsten Jøhnk, 

 
Jysk Fynske mesterskaber 

 
I JFM lang fik vi 2 Jysk-Fynske mestre 
 

D21  Dorthe Kühl Petersen 

H85 Henrik Justesen 
 
Peter Wrang Andresen (H-14B), Sarah Bargmeyer (D-20B) og Rasmus Ejlersen 
(H21AM) vandt deres klasser uden for mesterskaberne 
 

Danske mesterskaber 
 
Det blev til flotte bronzemedaljer til Mogens Thomsen og Frede Jacobsen i stafet H70 
og til Henrik Justesen i lang H85. 
Hjertelig tillykke. 
 

Danmarksturneringen for hold 
 
I divisionsturneringen i 2015 fik vi en sikker førsteplads i 3. division, men måtte se os 
slået i oprykningsmarchen mellem 2. og 3. division. Og vi havde som altid nogle 
gode klubture og fine løb.  
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Stævner og arrangementer 
 
Grænsedysten 2015 fandt sted ved Bergengehöltz, det Holstenske Schweiz, ved 
Malente og var arrangeret af TSV Malente.  
 FindVej dag i april i Nørreskov havde fin deltagelse fra Høje Kolstrup, men der var 
to andre motionsarrangementer i byen samme dag, så der kom ikke mange fra byen. 
Vi fik igen en god avisomtale og de mange flyvesedler fordelt på Høje Kolstrup 
gjorde stor gavn.  
I efteråret arrangerede vi som sædvanligt et C-løb i Danmarks-turneringen for hold. 
Det foregik i Aabenraa Nord med Michael Termansen og Finn Hove som 
stævneledere.  
I 2015  blev Julesprint i Aabenraa City kombineret med SM i sprint. Det var lavet i 
samarbejde Julehjertebyen og Aabenraa ShopiCity, et samarbejde som vil blive 
gentaget i år.  
Alle vores stævnehjælpere er erfarne folk, så som sædvanligt blev 

arrange-menterne afviklet med meget få fejl og med meget stor 

deltagertilfredshed. Tusind tak til alle.  
 

Korttegning 
 
Vores korttegnere Bent Petersen, Mogens Thomsen, Bjarne Bang Christensen og nu 
også Michael Termansen har fortsat det høje niveau. 
I 2015 blev Aabenraa Nord, sprintkortet over Kongehøjskolen ("skole-nærkort") og 
udvidelse af sprintkortet over Aabenraa City færdiggjort.  
 
 

 

 

Ungdomsarbejde 
 
Vores ungdomsarbejde har i mange år fokuseret på økonomisk støtte til del-tagelse i 
Talentcenter Syd og ungdoms-træning i OK Syd regi. Dorthe Kühl Petersen er med i 
OK Syd's team af ungdomstrænere, men AAIG's egne unge er endnu for små til at 
deltage.  

Planer for fremtiden. 
 
Realiteten er, at vi ingen planer har for fremtiden. For hvis alt går vel, lukker og 
slukker vi den 27. februar. Det er med en mærkelig blanding af glæde over at OK Syd 
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projektet ser ud til at lykkes, og at vi snart siger farvel til vores fine lille klub AAIG 
Orientering.  
Her til slut vil jeg lige trække nogle højdepunkter frem for 2016 
 i 2016 ville AAIG Orientering have haft 50 års jubilæum 
 I  2016 blev jeg nomineret til Kultur- og Fritidsudvalgets pris til "påskønnelse af 

initiativer eller aktiviteter af usædvanlig eller særlig karakter inden for kultur- og 
fritidsområdet. ", som der står i reglerne. 

 Og 2016 bliver også året, hvor vi nedlægger vores fine lille klub, for at gå sammen 
om at styrke orienterings-idrætten i Grænseegnen. 

Afslutning 
 
Jeg vil gerne takke alle vores medlemmer for jeres indsats i 2015. Tak fordi I mødte 
frem, tak for jeres gode humør og tak for jeres arbejdsindsat for at få det hele til at 
køre. 
 
En særlig tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, til AAIG's hovedbestyrelse for 
solid støtte, til Naturstyrelsen i Sønderjylland for adgang til vores dejlige skove, samt 
til Aabenraa Kommune for økonomisk støtte og godt samarbejde. 
Mange O-hilsner 
Finn Hove, formand. 
Vi ses i skoven 
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Starten ved julesprint 

Terminsliste for OK Syd                             Marts – Oktober 2016 
 
Dag Dato Type Tid Sted, Tilmelding (T) Arr. 

      
Fre 0403 C-Natcup Syd 1830 Gødding Syd, T-2602 OK Gorm 
Lør 0503 Tr 1330 Aab. Sønderskov, P-plads Sdr. Hesselvej Aabenraa 
Lør 0503 Tr 1330 Tormaj Skov, P-plads ved Djernæsvej HTF 
Søn 0603 C + 2. div. 1000 Slæbæk Skov, T-2402 Svendborg 
Ons 0903 SM-nat  Hjelm Skov, start fra Aab. Stadion, T-0203 Aabenraa 
Fre 1103 NJ 2-d. natsprint 1900 Bunken Klitplantage, T-2402 Vendelboer 
Lør 1203 Tr 1330 Roden Skov, P-plads ved Bovrupvej Sønderborg 
Lør 1203 Tr 1330 Haraldsholm, skærm på Koldingvej HTF 
Lør 1203 NJ 2-dages, lang 1200 Kirkemilen Syd, T-2402 Vendelboer 
Søn 1303 NJ 2-dages, mell. 1000 Kirkemilen Nord, T-2402 Vendelboer 
Tor 1703 C-Natcup Syd 1830 Ulvedal/Bredballe, T-1003 OK Snab 
Lør 1903 Tr 1330 Aabenraa Nord, skærm på Erik Jessens Vej Aabenraa 
Tor 2403 C-Påskeløb 1000 Fovslet Skov, T-0103 Kold./Melf. 
Fre 2503 C-Påskeløb 1000 Stenderup Midtskov, T-0103 Kold./Melf. 
Lør 2603 C-Påskeløb 1000 Stenderup Midt- og Nørreskov, T-0103 Kold./Melf. 
Ons 3003 C-Natcup Syd 1830 Stursbøl Plantage, T-2303 HTF 
      
Lør 0204 DM-nat 2100 Hou Skov, T-1603 Mariager F. 
Lør 0204 Tr 1330 Rønshoved, skærm på Sønderborgvej Sønderborg 
Lør 0204 Tr 1330 Pamhule Skov, P-plads Christiansdal HTF 
Søn 1004 B + 1. og 3.div. 1000 Marbæk, T-3003 Esbjerg 
Lør 1604 Tr 1330 Jørgensgård, P-plads ved vej gennem skov  Aabenraa 
Ons 2004 Tr 1830 Oleskobbel, skærm på Fynshav-Mommarkvej Sønderborg 
Ons 2004 Tr 1830 Vesterskoven, P-plads ved ende Louisevej HTF 
Fre 2204 DM-sprint 1300 Haderslev Centrum, T-0604 HTF 
Lør 2304 Mix sprint stafet 1000 Haderslev Centrum, T-1204 HTF 
Søn 2404 DM-ultralang 1000 Rømø Sønderland, T-0804 HTF 
Tir 2604 Sprint  Varberg/Fauerdal HTF 
Ons 2704 Tr 1830 Søgård Skov, P-plads midt i skoven Aabenraa 
Lør 3004 Find vej dag 1330 Aab. Nørreskov, Høje Kolstrup Skole Aabenraa 
Lør 3004 Find vej dag 1330 Als Nørreskov, Nygård Strand Sønderborg 
      
Tir 0305 Sprint  Rævkær HTF 
Tor 0505 C-Grænsedyst  Lauerholz i Lübeck, Slesvig-Holsten, T- Lübeck LT 
Tir 1005 Sprint  Hjortebro HTF 
Ons 1105 Tr 1830 Als Nørreskov, P-plads ved Taksensand Fyr Sønderborg 
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Ons 1105 Tr 1830 Stensbæk Nord, P-plads Mølbyvej HTF 
Tir 1705 SM-sprint  Haderslev Centrum, T-1005 HTF 
Ons 1805 Tr 1830 Aab. Nørreskov, P-plads Høje Kolstrup Skole Aabenraa 
 
Ons 2505 Tr 1830 Als Nørreskov, P-plads Nygård Strand Sønderborg 
Ons 2505 Tr 1830 Jels Skovene, P-plads Jels Voldsted HTF 
      
Lør 2805 Fynsk sprint cup 1100 Glamsbjerg, T-1305 Fynske 
Søn 2905 Fynsk sprint cup 1000 Assens, T-1305 Fynske 
Søn 2905 JFM-sprint  Assens, T-1305 Fynske 
Søn 2905 World Ranking  Assens, T-1305 Fynske 
Ons 0106 Tr 1830 Bommerlund Plantage, P ved stenen Aabenraa 
Søn 0506 C-Vejlestafet 1000 Sønderskoven, T- OK Snab 
Ons 0806 Tr 1830 Kelstrup Plantage, skærm på Hønsnapvej Sønderborg 
Ons 0806 Tr 1830 Vesterskoven, P-plads Thomashus HTF 
Lør 1106 SM-stafet 1300 Gråsten? T- Sønderborg 
Ons 1506 Tr 1830 Årup Skov, P-plads Årup Skovvej Aabenraa 
Ons 2206 Tr 1830 Gråsten Skov, Margrethesøen, skærm Felstedvej Sønderborg 
Ons 2206 Tr 1830 Stensbæk Syd, P-plads midt i skoven HTF 
Tor 2306 Skt. Hans-løb  Als Nørreskov, P ved Nygård Sønderborg 
Man 2706 Næste møde 1900 Hos Edit og Mogens Klubberne 
Ons 2906 Tr 1830 Lerskov, P-plads og kantparkering på Tingvej Aabenraa 
      
Fre 0107 C-Vikingesprint  Sydbyen i Haderslev (Hjortebroskolen), T- HTF 
Lør 0207 C-Vikingedyst  Haraldsholm, T- HTF 
Søn 0307 C-Vikingedyst  Stursbøl, T- HTF 
Ons 0607 Tr 1830 Lambjerg, spejderhytten Lambjergsned, Høruphav Sønderborg 
Ons 0607 Tr 1830 Starup Hede, P-plads ved Starup Kirke HTF 
Ons 1307 Tr 1830 Rugbjerg Plantage, P-plads østkant Aabenraa 
Ons 2007 Tr 1830 Rønshoved, P-plads Fjordvejen Sønderborg 
Ons 2007 Tr 1830 Vojens Fritidscenter, skærm på Billundvej HTF 
Ons 2707 Tr 1830 Aab. Sønderskov, kantparkering på Farverhus Aabenraa 
      
Ons 0308 Tr 1830 Kathrinelund, P-plads ved tidligere kro Sønderborg 
Ons 0308 Tr 1830 Gram Slot, P-plads nord i parken HTF 
Ons 1008 Tr 1830 Aabenraa Nord, P ved motorvejen Aabenraa 
Ons 1708 Tr 1830 Gråsten Skov, P-plads ved Buskmosevej Sønderborg 
Ons 1708 Tr 1830 Tormaj Skov, P-plads ved stranden HTF 
Lør 2008 C-JFM-stafet  Torsted, T-  
Søn 2108 A-JFM-lang  Linå Vesterskov, T-  
Ons 2408 Tr 1830 Frøslev Plantage, P ved Pluskærvej Aabenraa 
Søn 2808 C + 2. div. 1000 Munkebjerg Vest, T- OK Snab 
Ons 3108 Tr 1830 Sønderborg/Skratmosen, P ende Grundtvigsallé Sønderborg 
Ons 3108 Tr 1830 Revsø Skov, start fra Holbækgård HTF 
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Lør 0309 A-DM-mellem  Mols Bjerge, T-  
Søn 0409 C-Midgårdsorm  Marselisborgskovene, T-  
Ons 0709 Tr 1830 Flyvestation Skrydstrup HTF 
Lør 1009 Tr 1330 Søgård Skov (rådden bro) Aabenraa 
Lør 1009 DM-stafet  Gribskov Nord og Harager Hegn, T-  
Søn 1109 DM-lang  Gribskov Nord og Harager Hegn, T-  
Søn 1809 C + 1. div. 1000 Kelstrup Plantage, T- OK Syd 
Lør 2409 Tr 1330 Sdr. Farup HTF 
Søn 2509 C + 3. div. 1000 Gødding Skov, T- OK Gorm 
      
Lør 0110 KUM-stafet  Udtagne ungdomsløbere B&U Øst 
Søn 0210 KUM-lang  Udtagne ungdomsløbere B&U Øst 
Søn 0910 DM-hold  Svanninge Bjerge, kvalificerede klubhold Faaborg 
Søn 1610 C-op/ned 2.+3. 1000 T-  
Søn 2310 C-op/ned 1.+2. 1000 T-  
 
Der er yderligere løbstilbud på terminslisten på O-service. 
Tilmelding (T) via O-service eller kontakt Hanne Ljungberg 74421402 
Der er ingen tilmelding ved træningsløb (Tr) 
 

 

 
 

Eftersnak i Julehjertebyen
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Banelægger til træningsløb i perioden 

marts 2016 til september 2016. 

 
DATO KL. SKOV STARTSTED BANELÆGGER 
Lørdag den 12. 
marts  

1330 Roden Skov Start Bovrupvej Rasmus Ejlersen og  
Tina Nissen 

Lørdag den 2. 
april 

1330 Rønshoved 
P-plads midt i 

Skærm  
Flensborgvej 

Ulla og Peter Pallesen 

Onsdag den 
20. april 

18.30 Oleskobbel Skærm Østkyst 
Vejen 

Frede Jacobsen 
Anne-Marie Jensen 

Lørdag den 30. 
april 

1300 Als Nørreskov 
Findvej dag 

Nygård Strand Bestyrelsen og andre 
fra klubben  

Onsdag den  4. 
maj 

1830 Als Nørreskov Taksensand Fyr Svend Erik og 
Hans Moos 

Onsdag den  
25. maj  

1830 Als Nørreskov Nygård Strand Jørn Klausen 
Kristian Toustrup 

Onsdag den 8. 
juni 

1830 Kelstrup Hønsnapvej Birger Jønsson og 
Bent Lauridsen 

Lørdag den 11. 
Juni  

1300 Gråsten 
SM - Stafet 

 Sten Olof? 

Onsdag den 
22. juni  

1830 Gråsten Magrethesøen Familien Bargmeyer 

Torsdag den 
23. juni 

1700 Als Nørreskov 
Sct. Hans 

Nygård 
Nørreskovvej 41 

Birger Jønsson 
Sten Olof 

Onsdag den 6. 
juli 

1830 Lambjerg Spejde Hytten 
Lambjergsned 

Kurt Harck 
Hans Kammann 
Per Knudsen 

Onsdag den 
20. juli 

1830 Rønshoved P-plads 
Fjordvejen 

Bjarne  og Malthe 
Johannsen 

Onsdag den 3. 
august 

1830 Kathrinelund 
 

P-plads gl. kro 
Kathrinelundsvej 

Sten Olof Jansson 
Hans H. Hvelplund 

Onsdag den 
17. august 

1830 Gråsten 
Buskmosevej 

P-plads 
Buskmosevej 

Rasmus og 
ungdomsløberne 

Onsdag den 
31.august 

1830 Skratmosen P-plads Ved 
enden af 
Grundtvigs Alle 

Hanne Ljungberg og 
Karsten Jøhnk 

 

Hvis I allerede nu ved, at I er forhindret, så giv besked om evt. bytning med andre. 
O-Hilsen Birger 
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AAIG-formandens klumme 
 
 
 
Kære O-løbere 
Dette blive min sidste klumme som 
formand for AAIG Orientering. Og det 
bliver den sidste klumme fra en AAIG-
O formand nogen sinde. 
 
For i år - 50 året for stiftelsen af AAIG 
Orientering - bliver AAIG Orientering 
nedlagt. I skrivende stund er der endnu 
en uge til "lukke-dato", men når dette 
klubblad udkommer er nedlæggelsen en 
realitet. Det er lidt trist, må jeg 
indrømme, for vi har en fin lille klub og 
vi har befundet os godt i AAIG 
paraplyen. 
Til gengæld går vi nu ind i et nyt og 
større samarbejde, som jeg forventer 
mig meget af. I det nye OK Syd vil vi 
fjerne dobbelt administration så vi i 
stedet for kan bruge flere kræfter på 
aktiviteter til gavn for vores medlemmer 
og til gavn for styrkelse af vores idræt i 
Grænseegnen. 
 

 
 
Som noget nyt er der blandt andet 
arrangeret OK Syd klubtur til Nordjysk 
Todages, OK Syd får både et herrehold 
og et damehold til verdens største O- 

 
 
stafet - Jukola og Venla -  i Finland i 
juni, og vi har indledt et formelt 
partnerskab med Aabenraa Kommune 
om at styrke orienteringsidræt i 
Aabenraas skoler. Dansk 
Orienteringsforbunds skolekonsulent 
hjælper os i gang med dette. 
 
 
Og vores gamle plan om faste poster i 
Nørreskov bliver gennemført i 1. 
kvartal, så vi er klar til indvielse på 
Skolernes Find Vej dag d. 27. april og 
Find Vej dagen d. 30. april. Spændende 
- spændende. 
 
Plus naturligvis vores klassiske klubture 
til Påskeløb og divisionsmatcher. 
 
Vi ses ikke mere med mig som formand 
for AAIG Orientering.  
Men vær helt tryg: 
Vi ses i skoven. 
Mange O-hilsner 
Finn Hove 
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Referat fra Ekstraordinært årsmøde i  

AAIG Orientering den 9. januar 2016 

 
Mødet blev afholdt på Aabenraa Stadion 
 
1.  Valg af dirigent og referent.     

 
Bent meddelte at han i Finn`s fravær varetog afviklingen af dette ekstraordinære 
årsmøde i AAIG Orientering. Han valgte selv at varetage dirigent og referent rollen, 
hvilket blev godkendt af forsamlingen. 
 
2.  Opgørelse af antal stemmeberettigede stemmer. 

 
Der var mødt 7 stemmeberettigede medlemmer frem til dette møde.  
 
3.   Forslag om opløsning af AAIG Orientering med henblik  

      på sammenlægning af OK Syd, AAIG Orientering og  

      Sønderborg OK til en fælles forening i et nyt OK SYD. 

 
Bent fremlagde ændringsforslag til beslutningsforslaget. Den eneste ændring i 
forhold til det tidligere udsendte forslag var, at OK Syds ordinære generalforsamling  
Var flyttet fra den 20. Februar til den 27. Februar. Det blev præciseret at fremmødet 
til dette ekstraordinære årsmøde ikke var stort nok til at vedtage forslaget endeligt. 
Selvom ¾ af de fremmødte ville stemme for, skal forslaget genfremsættes på AAIG 
Orienterings ordinære årsmøde.  
Herefter overgav Bent ordet til Michael Termansen, som fremlagde baggrunden for 
forslaget. Han fortalte også om det arbejde der er foregået gennem næsten det sidste 
år i en arbejdsgruppe bestående af ham, og Finn, samt repræsentanter fra  
Sønderborg OK.  Endvidere gjorde Michael klart, at forudsætningen for at forslaget 
om sammenlægning af klubberne skal kunne gennemføres, kræves det at forslaget 
bliver vedtaget på samtlige årsmøder i de 3 klubber med ¾ af de stemmeberettigede. 
Det vil sige både de ordinære, som de ekstra ordinære årsmøder.  
  Bent spurgte om der var flere spørgsmål, inden vi gik til afstemning. Det var ikke 
tilfældet. Afstemningen blev gennemført med enstemmig vedtagelse af forslaget.  
 
4.  Eventuelt.  

 
Der var ingen der havde noget til eventuelt, så efter lidt løs snak afsluttede Bent  
Det ekstraordinære årsmøde.  
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Referat fra ekstraordinær generalforsamling i OK SYD 

 
Lørdag den 23. januar 2016 kl. 15:30 (efter træningsløbet) 

i AAIG's lokale på Aabenraa Stadion (Vestvejen 25, 6200 Aabenraa) 
 

 

Valg af dirigent og referent 

Mogens Thomsen blev valgt som dirigent. Finn Hove blev valgt som referent 
 
Opgørelse af antal stemmeberettigede stemmer. 

Der var 13 stemmeberettigede stemmer.  
 
Finn oplyste, at dette i henhold til vedtægterne ikke er tilstrækkeligt til at beslutte en 
opløsning af klubben. Såfremt dagsordenens punkt 3 bliver vedtaget, skal det derfor 
behandles på endnu en generalforsamling. Dette vil ske på OK Syds ordinære 
generalforsamling den 27-2-2016. Beslutningen vil her være gyldig uanset antal 
fremmødte. 
 
Forslag til opløsning af OK Syd med henblik på 

sammenlægning af  OK Syd, AAIG Orientering og 

Sønderborg OK til en fælles forening i et nyt OK Syd. 

 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Forslaget lød i sin fulde ordlyd: 

 OK Syd opløses til ikrafttræden umiddelbart efter afslutning af den ordinære 
generalforsamling i OK Syd d. 27-2-2016 

 OK Syds materiel og formue overføres til det nye OK Syd 

 retten til brug af navnet OK Syd overdrages til Sønderborg Orienteringsklub. 
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 såfremt forslaget om sammenlægning af Sønderborg OK, AAIG Orientering og 
OK Syd, mod forventning ikke bliver godkendt på Sønderborg OK's 
generalforsamling og AAIG Orienterings årsmøder, bortfalder forslaget om 
opløsning samt overførsel af materiel, formue og navn. 

 
Forslaget lød oprindeligt på ikrafttræden den 20-2-2016. Der blev efterfølgende 
fremsendt et ændringsforslag med ny dato. 
 
Eventuelt. 

Finn fortalte at opløsning af AAIG Orientering samt disponering af materiale og 
formue skal godkendes af AAIG's hovedbestyrelse, og at dette er sket.  
 
Der blev foreslået et kursus i det nye tidtagningsudstyr, så det hurtigst muligt kan 
tages i brug ved træningsløb. 
 
Det blev foreslået at de gamle Emit brikker sælges billigt til klubmedlemmer og at 
postenhederne sælges til for eksempel de klubber som har Emit på deres faste poster i 
skoven. 
 
----------- 

 
Referatet godkendt 
Mogens Thomsen, dirigent 
 
 

                          
 

   Overhaling indenom
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Referat  fra årsmøde (afdelingsgeneralforsamling) i AAIG 

Orientering 
 

Lørdag den 6. februar 2016 kl. 15.30 i klublokalet på Stadion i Aabenraa 
 

1. Valg af dirigent og referent. 

Mogens Thomsen blev valgt som dirigent. Bjarne Bang blev valgt som 

referent. 
 

2. Opgørelse af antal stemmeberettigede stemmer. 

Der var 12 stemmeberettigede stemmer. 

 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Formanden gennemgik beretningen, og der henvises til hjemmesiden, hvor 

beretningen kan læses . Der var ingen bemærkninger til beretningen, kun et 

enkelt spørgsmål .  

Beretningen godkendt. 

 

4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år i den form, som det er 

fremsendt til AAIG´s revisor, til godkendelse. 

Helle gennemgik det omdelte regnskab. Der var et spørgsmål  til 

løbskontoerne som lød på , hvor man kan se, hvad saldoen er. Helle vil gerne 

trække den kommende kontingentbetaling  fra løbskontoen, og derefter 

sende en mail  med den resterende saldo.  I øvrigt enighed om et fint regn-

skab og en god gennemgang af det. 

Regnskabet godkendt. 

 

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til orientering. 

Under dette punkt blev informeret om forslag til OK Syds budgetprincipper. 

Der blev omdelt en oversigt med de nuværende kontingenter og tilskud 

sammen med forslag til kommende  ændringer. Kontingentforslaget er 

afstemt med SOK. Til de øvrige principper var der følgende bemærkninger:  

Under punktet ”Tilskud unge”: Det  overvejende indtryk er, at 600,- i tilskud er 

for lidt til ungdomsløberne. Det er f.eks. dyrt at være på sommerlejr. Der er 

overvejende stemning for, at dække ungdomsløbernes udgifter 100% 

begrundet med, at det virker mere motiverende for dem, hvis økonomien ikke 
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spiller ind på deres aktiviteter. Endvidere blev der snakket om, at kort for ikke 

medlemmer, som pt. koster 10,- fremover skal være gratis. Endelig skal 

samkørsel med naboklubber i forbindelse med tillidshverv tilstræbes. 

 

5. Fastsættelse af kontingent.  

Der henvises til  OK Syds principper jvf. punkt  5:  Junior:       150,- (-20 år) 

                                                                                         Senior:      425,- 

                                                                                         Familier:   850,- 

                                                                                         Passive:    125,- 

 

6. Behandling af indkomne forslag.  

Det forslås at 

: AAIG Orientering opløses med henblik på sammenlægning mellem de 3 

eksisterende orienteringsklubber i Grænseegnen: AAIG Orientering, 

Sønderborg Orienteringsklub og OK Syd og at den sammenlagte klub får 

navnet OK Syd. 

: afdelingens midler og materiel overføres til det nye OK Syd. 

: opløsning og overførsel af midler skal ske umiddelbart efter afslutning af 

ordinær generalforsamling i OK Syd d. 270216. 

: AAIG Orienterings medlemmer overflyttes til OK Syd umiddelbart efter 

afslutning af ordinær generalforsamling i OK Syd d. 270216. 

: såfremt sammenlægningen mod forventning ikke bliver godkendt i 

Sønderborg Oks og OK Syds generalforsamlinger, bortfalder forslaget om 

opløsning samt overførsel af midler og medlemmer. 

Forslaget blev ved denne 2. behandling enstemmigt vedtaget og er dermed en 

realitet. 

Indtil 270216 fortsætter AAIG Orienterings bestyrelse. 

 

7. Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.  

Genvalg af Finn Hove (formand), Bent Petersen (næstformand), Helle 

Termansen (kasserer) og Bjarne Bang Christensen (sekretær). 

 

8. Valg af yderligere 2-3 personer til afdelingsbestyrelsen. 

Genvalg af Michael W. Nielsen og Hans Renkwitch 
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9. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 

Genvalg af Ove Petersen. 

 

10. Evt. 

Snak om den kommende Påsketur, hvor der etableres fællesspisning med 

SOK. Endvidere snak om flere fællesture. 

Dirigenten gav derefter ordet til formanden, som takkede alle for deres bidrag 

og indsats i klubben. 

Det var det sidste møde i AAIG regi, kun 3 måneder inden klubbens 50 års 

jubilæum! 

 

Referent: Bjarne Bang Christensen 

 

 

Godkendt 

Mogens E. Thomsen, diriigent 
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Juleløb 
Juleløbet blev i år afholdt på Nygård i Als Nørreskov. Det var familien Wrang 
Andresen der havde lavet baner og spørgsmål. Det var ikke rigtigt julevejr med sne 
og frost men 11 grader og vådt. Der var rekord stor deltagelse med 30 personer, alle 
fra SOK, heraf 8 ungdomsløbere. 

 

Efter løbet var der gløgg og æbleskiver på Nygård, mens vi ventede på, at vinderen 
blev kåret. 
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Rasmus vandt forklædet og retten til at lave næste års løb. 

 
 



Statistik over træningsløb 2015 
Oversigt over antal træningsløb og kilometer løbet. 

Banelæggere ( Bl ) får et løb tilskrevet men ingen kilometer. 
 

SOK 
 

Navn Tr Km Bl 

Hans-Henrik Hvelplund  40 174,4 3 

Hanne Ljungberg  37 151,2 2 

Karsten Jøhnk  36 177,8 2 

Sten Olof Jansson  33 93,4 6 

Jørn H. Klausen  30 151,7 3 

Hans Moos 24 122,3 3 

Tina Nissen 23 89,1 0 

Birger Jønsson  21 39,4 10 

Svend Erik Bertelsen  19 67,1 3 

Rasmus Ejlersen  18 76,3 2 

Ulla Pallesen 17 77,9 2 

John Bargmeyer  16 73,2 2 

Kurt Harck  16 66,1 2 

Henrik Justesen  16 57,5 0 

Frede Jacobsen  15 55,5 2 

Peter Pallesen 15 69,5 2 

Ole Tønder 14 50,9 1 

Hans Kammann  13 36,2 2 

Martin Thorwest 13 50,1 0 

Anne-Marie Jensen  12 45,5 1 

Kristian Toustrup  12 54,7 1 

Maria Bargmeyer 12 37,8 1 

Sarah Bargmeyer 11 35,0 1 

Bjarne Johannsen  10 49,4 0 

Pernille Rarup 10 37,3 0 

Malthe Johannsen 9 29,4 1 

Nelly Larsen 8 24,2 0 

Bent Lauridsen  7 23,6 2 

Navn Tr Km Bl 

Asger Rarup 7 26,4 0 

Per Knudsen  6 17,6 1 

Rasmus Wrang Andresen 5 18,2 1 

Aske Johannsen 5 14,0 0 

Mette Marie Jacobsen 5 17,6 0 

Susanne Bargmeyer 4 12,9 0 

Peter Wrang Andresen 3 6,6 1 

Silke Bolbro  3 11,9 0 

Susanne Moos 2 4,9 0 

Susan Rarup 2 7,5 0 

Maren Gischler 2 8,5 0 

Paula Starke 2 11,8 0 

Betina Johannsen 1 7,5 0 

Birgit Kjer 1 4,1 0 

Jacob Beving 1 3,8 0 

Noah Beving 1 3,8 0 

Maria Harck 1 3,7 0 

Jette Harck 1 3,7 0 

H.C. Sørensen 1 3,7 0 

Kasper Kellmann 1 3,7 0 

Mette Nielsen 1 3,5 0 

Kristina Jensen 1 3,5 0 

Mathias Nissen 1 4,2 0 

Lise Andkær 1 4,0 0 

Lucas Kammann 1 4,0 0 

Jens Erik Bolbro 1 4,0 0 

Birthe Jepsen 1 3,3 0 

Jytte Pedersen 1 3,2 0 

 
I statistikken er medregnet:  40 træningsløb 
Fordelt med 21 AAIG løb og 19 SOK løb heraf 2 løb lavet både i AAIG og SOK 
+ Sankt Hans-løb, klubmesterskab, klubmatch, 5 SM’ere, Juleløb.  I alt: 49 løb 



AAIG 
 

Navn Tr Km Bl 

Mogens E. Thomsen  26 105,2 2 

Ove Petersen  24 106,4 3 

Jon Matthiesen  21 77,5 4 

Dorthe Kühl Petersen  18 62,7 3 

Finn Hove  16 44,7 4 

Michael Termansen  15 67,9 3 

Erik Skifter Andersen  15 57,8 2 

Edit Thomsen  15 52,4 0 

Anna Marie Kühl 14 35,7 2 

Birte Hove  12 28,8 4 

Helle Termansen  12 42,3 1 

Erling Petersen 11 36,1 2 

Susanne Holst  10 37,2 1 

Allan Høeg 10 31,9 0 

Peter Nikolajsen 10 43,3 0 

Nils-Jørn Fogh 9 43,4 0 

Lise Termansen  8 23,4 3 

Michael W. Nielsen 8 33,0 2 

Anders Termansen  8 29,6 1 

Bente Christiansen 8 24,0 1 

Martina Nielsen 8 20,3 1 

Harald Schultz 7 24,3 1 

Bente Honnens 6 14,9 1 

Bent Petersen  5 10,6 2 

Hans Renkwitz 5 9,1 2 

Navn Tr Km Bl 

Philip Heckman 5 14,2 0 

Robin Watkin  5 16,8 0 

Tanja Johannsen 5 18,4 0 

Jonas Hekman 4 12,3 1 

Alexander Heckman 4 11,5 0 

Randi Beuschau 2 2,9 1 

Johnni Perschke 2 10,9 0 

Pia Iversen 1 0,0 1 

Allan Jensen 1 3,0 0 

Bjarne Bang  1 4,1 0 

Pernille Renkwitz 1 3,3 0 

Peter Kristensen 1 4,2 0 

Kirsten Illum 1 3,3 0 

Inge Nielsen 1 4,2 0 

Maria Nicolajsen 1 2,4 0 

Ole Rasmussen 1 1,8 0 

Georg Rasmussen 1 1,8 0 

Søren Rasmussen 1 1,8 0 

Karoline Holst Matthiesen  1 3,0 0 

Mie Mortensen 1 3,0 0 

Emeli Mortensen 1 3,0 0 

Per Mortensen 1 3,0 0 

Kasper Hellmann 1 4,1 0 

Ole Nørgård 1 4,1 0 

    

Antal forskellige løbere til træningsløb 
og hvor mange starter de har haft. 
OK SYD  105 (-14) 914   (-116) starter 
SOK 56 (+ 2) 569   ( - 49) starter 
AAIG 49 (-16) 345   ( - 67) starter 
 

Tallet i parentes er frem/tilbage-gang i forhold 
til sidste år. 
 

TOP 5 over aktive banelæggere 
Navn Klub Antal 

Birger Jønsson  SOK 10 

Sten Olof Jansson  SOK 6 

Jon Matthiesen  AAIG 4 

Finn Hove  AAIG 4 

Birte Hove  AAIG 4 

Andre klubber mm. til træningsløb  
Antal starter 

HTF 226 Adventure klub Als 2 

Find Vej i 93 Viborg 1 

Søgård 37 Vaasu 1 

Tyskland 25 SNAB 1 

KOK 10 IFS 1 

Fynshav 9 Melfar 1 

FROS 8 Fennan 1 

Ribe 6   
 
 
 
 

 



Statistik over Åbne løb 2015 
Oversigt over antal åbne løb og I alt (åbne løb + træningsløb) 

 
 

Navn Klub Åbne I alt 

Hanne Ljungberg  SOK 40 77 

Ove Petersen  AAIG 36 60 

Karsten Jøhnk  SOK 34 70 

Michael Termansen  AAIG 34 49 

Dorthe Kühl Petersen  AAIG 29 47 

Jørn H. Klausen  SOK 27 57 

Helle Termansen  AAIG 22 34 

Frede Jacobsen  SOK 21 36 

Anne-Marie Jensen  SOK 21 33 

John Bargmeyer  SOK 19 35 

Rasmus Ejlersen  SOK 17 35 

Bjarne Johannsen  SOK 17 27 

Maria Bargmeyer SOK 16 28 

Malthe Johannsen SOK 16 25 

Mogens E. Thomsen  AAIG 15 41 

Anna Marie Kühl AAIG 15 29 

Anders Termansen  AAIG 15 23 

Sarah Bargmeyer SOK 14 25 

Edit Thomsen  AAIG 12 27 

Michael W. Nielsen AAIG 12 20 

Ole Tønder SOK 11 25 

Aske Johannsen SOK 10 15 

Susanne Bargmeyer SOK 10 14 

Jon Matthiesen  AAIG 9 30 

Kristian Toustrup  SOK 9 21 

Sten Olof Jansson  SOK 8 41 

Birger Jønsson  SOK 8 29 

Ulla Pallesen SOK 7 24 

Bente Honnens AAIG 7 13 

Navn Klub Åbne I alt 

Hans-Henrik Hvelplund  SOK 6 46 

Svend Erik Bertelsen  SOK 6 25 

Peter Pallesen SOK 6 21 

Birte Hove  AAIG 6 18 

Finn Hove  AAIG 5 21 

Susanne Holst  AAIG 5 15 

Silke Bolbro  SOK 5 8 

Hans Moos SOK 4 28 

Tina Nissen SOK 4 27 

Tanja Johannsen AAIG 4 9 

Peter Wrang Andresen SOK 4 7 

Martin Thorwest SOK 3 16 

Pernille Rarup SOK 3 13 

Harald Schultz AAIG 3 10 

Rasmus Wrang Andresen SOK 3 8 

Birgit Kjer SOK 3 4 

Martin Termansen  AAIG 3 3 

Henrik Justesen  SOK 2 18 

Erling Petersen AAIG 2 13 

Jonas Hekman AAIG 2 6 

Pia Iversen AAIG 2 3 

Nils-Jørn Fogh AAIG 1 10 

Martina Nielsen AAIG 1 9 

Asger Rarup SOK 1 8 

Allan Jensen AAIG 1 2 

Helena Bergkvist SOK 1 1 

Karoline Vinther SOK 1 1 

Lauritz Holdø SOK 1 1 

 

Antal forskellige løbere til Åbne løb og hvor mange starter de har haft. 
OK SYD  57    (+ 2) 599 ( + 9) starter 
SOK 34    (+ 5) 358 (+26) starter 
AAIG 23    ( - 3) 241 ( -17) starter 
 
Tallet i parentes er frem/tilbage-gang i forhold til sidste år 
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Opslagstavlen 
 

 
I OK Syds Aabenraa afdeling er der seks personer, der fejrer en rund dag her i 2016-  

vi ønsker hjerteligt tillykke: 

 

Louise Nielsen bliver 20 år 20. september 

Anders Termansen bliver 20 år 11. maj 

Allan Høeg bliver 50 år 25. april 

Else Bysted Bro bliver 50 år 31. oktober 

Peter Nicolaisen bliver 60 år 19. december 

Jon Matthiesen bliver 70 år 4. juni 

 

 

 

SOK meddelelser 
 
Vi byder velkommen til Karoline Vinther 

 

Hans Henrik Hvelplund ønskes tillykke med pokalen for at deltage i flest træningsløb 

i 2015. 

 

Birger Jønsson ny adr: Blomstergade 32 st-tv 6400 Sønderborg 

 

                                                          
                                                                                                                                                                         
Stof til klubbladet kan mailes på nedenstående adresse: 
 

Famja229@gmail.com (bemærk ny mailadresse) 
 

Udgivelsesterminer for klubblade. 

 

Udgivelsestidspunkt Uge nr. Sidste frist for stof til Redaktøren. 

     

 
Februar/marts  8 Fredag uge 6 

Maj/juni   21 Fredag uge 19 

August/september  35 Fredag uge 33 

November/December  47 Fredag uge 45 
 
Læs mere om de enkelte løb på:  

 
DOF’s hjemmeside http://www.dk.orienteering.org/loeb/ eller på orientering.dk  

www.orientering.dk , hvor der også kan ses indbydelser til flere løb, end de her nævnte. 

 
                                                                                                                     Hanne 

   

mailto:Famja229@gmail.com
http://www.dk.orienteering.org/loeb/
http://www.orientering.dk/


 

 

OK- SYD 

 
OK Syd er en fælles klub for medlemmer 
af 
 

Sønderborg Orienteringsklub (SOK). 
og 

AAIG Orientering, Aabenraa 
Orienteringsklub (AAIG) 

 
Formålet med OK Syd er at samle fælles 
aktiviteter, for på den måde at lette 
samarbejdet, fordele arbejdsbyrden samt 
forøge muligheden for at stille hold til 
divisionsmatcher og stafetløb. 
 
Alle medlemmer af SOK og AAIG er 
automatisk også medlem af OK Syd.  
Kontingent til OK Syd betales via SOK 
eller AAIG. 
 

Medlem 
Ønsker du at være medlem af en af 
orienteringsklubberne, kan du udfylde 
nedenstående skema og aflevere den til 
formanden eller et bestyrelsesmedlem. 
 
Adresselisten findes foran i bladet. 
 
Hvis du tilmelder hele familien, så husk at 
oplyse navn og data for resten af familien.  
 
Alle er velkomne til at deltage i 
træningsløbene uden at være medlem af 
en forening, men man må i så fald selv 
betale for løbskortet. 
Har du derudover spørgsmål, så kontakt 
formand eller et bestyrelsesmedlem for en 
af klubberne. 
 
 

 
Tilmeldingsblanket 

Navn   

Adresse   

Post nr., by   

Fødselsdato   

Klub (SOK eller AAIG)   

Telefon nr.   

Mailadresse   

Eventuelle familiemedlemmer   

   
 
 

 

 




