
 

   
          

               
              

 
 
          

Maria Bargmeyer kommer i mål ved c-løbet i 

Kelstrup plantage 
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Bestyrelsen i OK Syd 

 
Formand:  Birger Jønsson 

  Blomstergade 32 st. tv. 6400 Sønderborg 

  Tlf. 53 37 18 44 / 88 19 44 16 

  b.joensson@stofanet.dk 

 

Næstformand og Rasmus Ejlersen 

Ungdomstræning: Rådyrvej 22, 6400 Sønderborg 

  Tlf. 51 29 63 11 

  r.ejlersen@gmail.com 

 

Kasserer og kortudvalg: Svend Erik Bertelsen 

  Skovvej 23, 6400 Sønderborg 

  Tlf. 74 43 12 25 

  Skovvej23@gmail.com 

 

Bestyrelsesmedlem og Bent Petersen 

Kortudvalg:  Uglekær 91, 6200 Aabenraa 

  Tlf. 30 51 63 67 

  bentrandi@gmail.dk 

 

Bestyrelsesmedlem og Michael Termansen 

SI koordinator: Lærkeparken 7, 6230 Rødekro 

  Tlf. 98 32 39 35 

  Termansen5@bbsyd.dk 

 

Bestyrelsesmedlem og Hanne Ljungberg 

Tilmelder:  Skovvej 21, 6400 Sønderborg 

  Tlf. 74 42 14 02 / 28 37 20 80 

  Lju21@stofanet.dk 

 

Bestyrelsesmedlem: Michael W. Nielsen 

  Høgelsbjerg 130, 6200 Aabenraa 

  Tlf. 61 33 12 43 

  wevison1@gmail.com 

 

Ungdomstræning: John Bargmeyer 

  Brombjerg 49, 6410 Broager 

  Tlf. 74 44 01 00 / 51718294 

  Brombjerg49@gmail.com  

Webmaster:  Karsten Jøhnk 

  Skovvej 21, 6400 Sønderborg 

  Tlf. 74 42 14 02 

  Kj21@stofanet.dk  

Materiel:  Hans Moos 

  Pytgade 18 Vollerup, 6400 Sønderborg 

  Tlf. 20 16 59 52 

  hans.moos@get2net.dk  
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Formanden har ordet 
 

Divisionsløb 

 
Efter at have vundet 3.division sikkert, 

kan vi beholde pokalen endnu et år. 

Derfor tog vi til opryknings match 

lørdag den 15. oktober i Fovslet 

plantage, hvor Kolding var trådt til som 

arrangør i sidste øjeblik. Her skulle vi 

møde Esbjerg, Fåborg og Svendborg i 

en dyst, hvor de to bedst placerede hold 

kunne, se frem til at løbe i 2. division i 

2017. Fåborg stillede med et stort hold 

og så derfor meget stærke ud, medens 

Svendborg stillede med et lille hold og 

lignede derfor et hold vi skulle kunne 

slå. Så var der Esbjerg. Som stillede 

med et hold der så ud til at kunne 

matche vores hold, som ikke var i 

stærkeste opstilling, vi havde dog et par 

løbere mere på holdet end Esbjerg. Vi 

kunne derfor se frem til en spændende 

dyst. 

Vi ankom til stævnepladsen i overskyet 

vejr, som senere blev til regn inden alle 

var kommet i mål. Jeg havde selv 

fornøjelsen, at opleve regnvejret på den 

4.8 km. lange bane med 12 poster. 

Efterhånden som løberne kom i mål, 

begyndte spændingen at brede sig. 

Medens vi tabte stort til Fåborg og slog 

Svendborg sikkert, så det mere 

spændende ud mellem OK Syd og 

Esbjerg, men da flere af vores løbere 

havde gjort en god indsats og nået flere 

topplaceringer endte det med, at vi 

alligevel slog Esbjerg sikkert med 84 - 

64. Vi kan nu kalde os 2. divisions 

hold, så næste år har vi ikke mulighed 

for at genvinde pokalen i 3. division. 

Men det bliver super vigtigt, at stille 

med et stort hold til næste års 

op/nedrykning match, hvor vi igen, 

gerne skal slå Esbjerg og Svendborg. 

Som planen ser ud lige nu skal vi selv 

løbe 2. divisionsmatch den 2. april i 

Hastrup, hvor vi aldrig har været før, 

det er GORM der er arrangør. Den 

næste bliver i Munkebjerg den 17. 

september og afsluttende med den 

meget vigtige OP/NED rykningsmatch 

den 1. oktober i Gyttegaard. Med vores 

to egne åbne løb i efteråret bliver det et 

tæt program. Det er vigtigt at prioritere 

løbet den 1. oktober, hvor vi skal 

forsvare vores plads i 2. division.. 
 

Faste poster 

 

Kassereren og formanden har sat 

30 faste poster ud i Kelstrup 

plantage, det blev klaret på 10 

timer. Efterfølgende har Svend 

Erik gjort kortet klar og den kan 

nu hentes på hjemmesiden 

www.findveji.dk . Det er lavet i 

samarbejde med naturvejlederen i 

Kelstrup Plantage. Der er 

mulighed for at træne på de faste 

poster, hvis man skulle komme til 

at kede sig i løbet af vinteren. 

 

 
 

http://www.findveji.dk/


B-løb i Kelstrup og Åbenrå 

Nørreskov 

 
Vi har med succes gennemført vores to 

åbne løb, med 350 deltagere i Kelstrup 

og 260 deltagere i Aabenraa 

Nørreskov, i alt over 600 deltagere, det 

må betragtes som et flot fremmøde. 

Tak til alle hjælperne, uden jeres 

indsats ville det ikke være muligt, at 

tjene lidt til klubkassen. 

Næste år har vi igen to åbne løb, som 

planen ser ud. Lige nu bliver det den 3. 

september i Rønshoved og den 8. 

oktober i Årtoft og her får vi igen brug 

for jeres hjælp. 
 

Klubmesterskab 
 

Den 5. november havde vi 

klubmesterskab i Pamhule i forbindelse 

med HTF træningsløb. Jens Peter 

Jensen havde lagt nogle udfordrende 

baner i en regnvåd skov. 

 
 

Følgende blev klubmester: 

 

Ulla Pallesen D45 

Hanne Ljungberg D55 

Silke Bolbro D65 

Bjarne Johannsen H35 

Karsten Jøhnk H45 

Jørn Klausen H55 

Birger Jønsson H65 

 

Men deltager antallet var noget 

skuffende kun 11 seje medlemmer. Det 

er åbenbart svært at lokke folk ud her 

om efteråret, hvor der ellers ikke er så 

mange løb udover træningsløb. Vi må 

overveje om det skal ligge på et andet 

tidspunkt, eller formen skal ændres til 

en serie på 3 løb, hvor de to bedste 

resultater tæller. 

  

Henrik vandt Guld til JFM i Linå Vesterskov 

Efter en lang sommerpause var der JFM i Linå Vesterskov. 11 løbere fra OK SYD 

deltog og kæmpede sig igennem det stærkt kuperede terræn med vekslende held. 

Bedst gik det for Henrik Justesen, der vandt guld i H85. TILLYKKE! 

 

Henrik med medaljen, efter strabadserne.

http://oksyd.dk/images/Henrik-JFM-Linaa-2016.jpg


Klubmatch 

 
Blev afviklet dagen efter deadline til 

dette nr. af bladet. Også her har det 

været svært, at få deltagere nok til at 

alle banerne kan fyldes ud. Her dagen  

 

 

 

før, er der tre baner der mangler en 

deltager på. 

Også denne match kan flyttes til en 

onsdag aften i juni måned, hvor der 

ikke er så mange løb. 

 

         
            Præmieoverrækkelse til ungdomsløber ved stævnet i Kelstrup Plantage. 

 

 

Høst open 

 
Hanne, Karsten og Frede tog med 

Fåborg bussen til Bornholm for at 

deltage i to dags løbet Høst Open. 

Beretningen lyder på at de på første 

dagen havde nogle lette bane i 

Vestermarie Plantage, men anden 

dagen var det på Hammerknuden og  

det var noget mere udfordrende. Jeg 

har hørt om et kort delstræk der tog 34 

minutter. Måske er det noget andre i 

klubben skal prøve næste år, ikke at  

bruge 34 minutter på et stræk, men at 

deltage, da bliver det sikkert ikke på 

Hammerknuden. 
 

 

Generalforsamling 

 
Generalforsamling i OK Syd bliver 

afholdt de 28. januar 2017 på 

Løkkegård på Kær Vestermark efter T-

løb på Arnkil. Indkaldelsen kan ses her 

i bladet og på hjemmesiden.  

Såfremt organisationen til spejderlejren 

skal bruge lokalet, vil vi finde et 

alternativ. 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel til klubbladet v. Finn Hove 

 

Skoleorientering i Aabenraa 
 

OK Syd har god gang i Skoleorientering i 

Aabenraa. Det skyldes især 3 ting 

 Dansk Orienteringsforbund satser i 

sin nye plan meget på 

skoleorientering, blandt andet med 

en fuldtids konsulent og med 

tilskud til tegning af 

skolegårdskort, faste poster og 

undervisningsmateriale  

 Aabenraa kommune vil være en 

sund kommune med fokus på 

breddeidræt. Dette betyder at 

kommunen har sat penge af til to 

ting: 1. "åben skole", hvilket blandt 

andet vil sige at idrætsklubber får 

betaling for at hjælpe lærerne med 

at undervise i skoletiden og til 

anskaffelse af udstyr og 2. 

Styrkelse af breddeidræt, hvilket vil 

sige at 4 særlige breddeskoler har 

flere idrætstimer og får tilskud til at 

købe ydelser hos blandt andet 

idrætsklubber.  

 Mens jeg var formand for AAIG 

Orientering havde jeg besluttet, at 

når jeg holdt op som formand, ville 

jeg lære at tegne kort. 

 

Det hele startede så med, at Birger og jeg 

deltog i DOF-akademiet i januar 2016, 

hvor vi blev undervist i DOF's projekt om 

skoleorientering og tilskud til at tegne 

skolegårdskort. Skolegårdskort er et kort 

over skolen typisk i skala 1:1.000 og 

printbart på A4. Groft set er der tale om 

forenklede sprintkort. Der ydes også 

tilskud til "skolenærkort", som er normale 

sprintkort i 1:2000 eller 1:4:000 over 

skolens nærområde. 

 

På et orienteringsløb, som Mogens, Edith, 

Birte og jeg lavede for de 4 breddeskoler, 

kom vi i kontakt med kommunens idræts- 

og sundhedskonsulent som foreslog en 

aftale vedr. Åben Skole. Ud af samtalen 

kom også et forslag om at invitere  DOF's 

skolekonsulent Anders Backhausen til 

Aabenraa og fortælle de 4 breddeskoler  

 

 

om DOF's (dvs. Nordea Fondens) tilskud 

til skolegårdskort.  

Kurset var meget vellykket og alle 4  

skoler meldte sig som interesserede. 

Yderligere to skoler har efterfølgende vist 

interesse. Lige nu (oktober 2016) er status 

den, at der er lavet skolegårdskort og faste 

poster på Stubbæk Skole, Felsted 

Centralskole og Tinglev skole. Der er 

afholdt kurser for disse skolers lærere i 

grundlæggende o-teknik, og brug af kort 

og kompas, mobilquiz og læringsmetoder 

til brug både i idrætstimere og i andre fag. 

Der er endvidere lavet aftaler med 

Hærvejsskolen, Løjt Kirkeby Skole og 

Høje Kolstrup skole om skolegårdskort, 

som vil blive lavet i løbet af efteråret og 

vinteren. Hærvejsskolens kort baserer sig 

på det sprintkort, som Michael allerede 

havde lavet over området. 

 

Ud over tegning af skolegårdskort har jeg 

også afholdt det første forløb i Åben Skole 

regi. Det var for to 6. klasser. På 

kommunens hjemmesiden om Åben Skole 

tilbyder vi et forløb bestående af 3 

moduler: 1. Grundlæggende 

korthåndtering i skolegården eller på 

skolens idrætsbaner, 2. Korte løb i en skov 

med begynder og lette baner og 3. Løb i 

en skov med lette og mellemsvære baner. 

 

Det hele startede op AAIG-tiden og lå lidt 

stille mens vi havde travlt med 

sammenlægningen, men så gik vi i gang 

igen.  

 

Aftalerne med kommunen betyder en pæn 

indtægt til klubben. I AAIG aftalte vi, at 

noget af indtægterne skulle gå til 

opgradering af AAIG's stævnegrej, som er 

i en dårlig stand, og den plan har OK Syds 

bestyrelsen bakket op om. Blandt andet 

har vi købt mere SI-udstyr og nye 

postskærme til Aabenraa-depotet. 

 



 

OK SYD vandt 3. division 

På en fantastisk septembersøndag med sol, blå himmel, temperaturer på omkring 22 

grader og krondyr i skoven, sørgede 33 veloplagte OK SYD løbere for, at OK SYD 

igen kunne kalde sig vinder af 3. division.  

                            

I Gødding Plantage ved Billund blev løberne udfordret af en del krat og ujævne stier 

med langt græs, samt flere kortfejl.  

Vi slog Svendborg/OPI 89-69 og West/Ribe 94-46. 

                             
                       Tina og Benta efter at de kom i mål i Gødding. 
 



OK Syd indbyder til Juleløb for 

medlemmer 
 

På Nygård Nørreskovvej 41 6430 Nordborg 

søndag den 11. december 2016 kl. 10.30. 

 
I vil blive sendt ud på en ca. 3 - 4 km. lang tur rundt på stierne i Als 

Nørreskov, hvor jeres viden vil blive testet undervejs 

 

Efter turen vil klubben være vært ved en let julefrokost for medlemmer. 

Den serveres ca. kl. 12.30 på Nygård 

 

Tilmelding til Hanne Ljungberg tlf. 74421402 mail. lju21@stofanet.dk 

eller i tilmeldingsmappen senest den 5. december 2016. 

 

 

Banelægger: Rasmus Ejlersen 

 

O-hilsen Birger 
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GENERALFORSAMLING 

I 

OK Syd 

I henhold til lovene indkaldes til ordinær generalforsamling. 

 

Lørdag den 28. januar 2017 kl. 15.30 

 

I Mødelokale 1 Løkkegård på Kær Vestermark. 
(stedet kan blive ændret såfremt spejdelejrens ledelse skal bruge lokalet) 

 

Dagsorden: 

 

1.  Valg af dirigent. 

2.  Valg af referent. 

3.  Bestyrelsens beretning. 

4.  Forelæggelse af revideret regnskab. 

5.  Budget og fastsættelse af kontingent 

6.  Plan for det kommende år. 

7.  Indkomne forslag.  

8.  Valg af formand   (lige årstal) 

9.  Valg af næstformand   (ulige årstal)  

10. Valg af kasserer    (ulige årstal)  

11. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige årstal)  

12. Valg af to bestyrelsesmedlem  (ulige årstal)  

13. Valg af to revisorer.  (Hvert år)  

14. Valg af revisorsuppleant.   (hvert år)  

15. Eventuelt.  

 

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingen.  

 

 

Klubben er vært ved kaffe og brød samt en øl eller vand. 

 

Der vil være åben fra kl. 15.00. 

 

Birger Jønsson 

Formand



SM lang i Revsø 

Årets SM blev afviklet i Revsø onsdag aften den 14/9 med start kl 17.30. Vejret var rigtig 

flot, klar sol og lunt. Desværre var der kun 10 tilmeldt fra OK SYD, og kun 9 mødte op. Det 

resulterede i 3 medaljer til OK SYD. John Bargmeyer vandt H35, Karsten Jøhnk vandt H45 

og Hanne Ljungberg vandt D55. 

                                          
 
 

Terminsliste for OK Syd                             September 2016 – Marts 2017 

 

Dag Dato Type Tid Sted, Tilmelding (T) Arr. 

      

Lør 2611 Tr   +HTF 1330 Gråsten Skov, P-plads Ravnsbjergvej Sønderborg 

      

Lør 0312 Tr 1330 Årup Skov, P-plads Årup Skovvej Aabenraa 

Søn 0412 Julemærkemarch 1000 Aabenraa postcenter Post Nord 

Lør 1012 Tr 1330 Starup Hede, ende Fjordagervej HTF 

Søn 1112 Juleløb 1330 Als Nørreskov, Nygård, T-0412 Sønderborg 

Lør 1712 Julesprint 1330 Aabenraa By, se hjemmesiden for mere info Aabenraa 

Man 2612 Juleløb 1000 Tørning Mølle, P-plads ved møllehuset HTF 

      

Søn 0101 Tr 1330 Kær Vestermark, Løkkegård Sønderborg 

Lør 0701 Tr 1330 Aab. Sønderskov, P-plads Sdr. Hesselvej Aabenraa 

Lør 0701 Tr 1330 Hytterkobbel, indkørsel fra Skovby HTF 

Lør 1401 Tr 1330 Lambjerg Skov, spejderhytten, Lambjerg Sned Sønderborg 

Lør 1401 Tr 1330 Stensbæk Plantage, P-plads midt i skoven HTF 

Lør 2101 Tr 1330 Aabenraa Nord, afm. på Erik Jessens Vej Aabenraa 

Lør 2801 Tr 1330 Arnkil Skov, yderste P-plads Sønderborg 

Lør 2801 Gen.forsamling 1530 Efter træningsløbet i Arnkil Skov OK Syd 

Lør 2801 Tr 1330 Haraldsholm, Lindbjergvej, afm. på Koldingvej HTF 

Søn 2901 Fidus-løb  ??? Kolding 

      

Lør 0402 Tr 1330 Lerskov Plantage, vejkant-P på Tingvej Aabenraa 

Lør 1102 Tr 1330 Roden Skov, P-plads ved Bovrupvej Sønderborg 

Lør 1102 Tr 1330 Lindet Skov, afm. på Arnum-Arrildvej HTF 

http://oksyd.dk/images/SM-ind2016.jpg


Lør 1802 Tr 1330 Rugbjerg Plantage, P-plads østkant Aabenraa 

Lør 2502 Tr 1330 Kathrinelund, P-plads ved tidligere kro Sønderborg 

Lør 2502 Gen.forsamling   HTF 

      

Lør 0403 Tr 1330 Søgård Skov, P-plads midt i skoven Aabenraa 

 

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)

 

 

                                            

                                           
   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

Stof til klubbladet kan mailes på nedenstående adresse: 

 

Famja229@gmail.com  
 

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 
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OK- SYD 

 

 
 

Ønsker du at blive medlem af OK-SYD, så udfyld venligst nedenstående tilmeldings-

blanket, og send den til formanden for OK-SYD – adressen finder du på side 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeldingsblanket 

Navn   

Adresse   

Post nr., by   

Fødselsdato   

   

Telefon nr.   

 


