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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: Ove Petersen  
  Søgård Ringvej 3, Søgård 6200 Aabenraa  
  Tlf. 74687412 mobil 30947662 
  amkuhl@bbsyd.dk 
 

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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OK Syd 
Orienteringsløb i Grænseegnen 
 

 

 

 

 

 Referat fra generalforsamling i OK Syd 

 
Lørdag den 28. januar kl. 11.30 på Løkkegård, Vestermarksvej, Sønderborg. 

 

Generalforsamlingen blev indledt med at mindes vores medlem Hans "Powerhans" 

Frederiksen, som er afgået ved døden efter længere tids svaghed. 

1. Valg af dirigent 

Finn Hove blev valgt.  

2. Valg af referent. 

Finn Hove blev valgt 

3. Bestyrelsens beretning 

Birger aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen kommer i klubbladet. 

Beretningen blev godkendt. 

4. Forelæggelse af revideret regnskab 

Birger fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet viser et overskud på 

20.996,30 og en egenkapital på 125.948,67. Regnskabet kommer i klubbladet. 

Birger fandt at resultatet er meget tilfredsstillende men understregede at 

regnskabet er atypisk, fordi det er første år i den sammenlagte klub. 

Spørgsmål til regnskabet blev besvaret, hvorefter det blev godkendt.  

5. Budget og fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag til kontingent, budget og tilskudsprincipper fremgik af det 

fremlagte regnskab. 

Der blev spurgt ind til om tilskuddet til ungdomsløbere var tilstrækkeligt eller om 

noget af klubbens gode økonomi kunne bruges bedre til ungdom. Forslaget blev 

drøftet hvorefter bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

 

Kontingent 2017 uændret: 
 Senior aktiv: 425,- 

 Familie på samme postadresse: 850,- 

 Junior (ungdomsløbere): 150,- 

 Passiv: 125,- 
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6. Planer for det kommende år 
 

Birger gennemgik planerne for arrangementer i 2017. Planerne kommer i 

klubbladet. 

Under debatten blev det endvidere oplyst at 

 Bestyrelsen opfordrer alle til at melde sig til DOF-akademiet. Klubben betaler. 

 På årets Grænsedyst vil vi tage en snak med de deltagende klubber om den 

fremtidige form, idet resultatet næsten er givet på forhånd, og der derfor 

efterhånden ikke er meget "dyst" tilbage. 

 Der afholdes Skolernes Find Vej Dag i Aabenraa d. 19. maj. 

 Det blev foreslået at gøre en mere målrettet rekrutteringsindsats. Forslaget blev 

positivt modtaget og bestyrelsen vil tage sagen op. Det blev også foreslået, at 

vi måske også kan gøre en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere, som vi 

har gjort det for flygtninger . I denne forbindelse mindede Birger om at det er 

meget vigtigt at gæster og nye føler sig velkomne: tag en snak med dem på 

træningsløbene, tilbyd hjælp til skygning og samløb. 

 

7. Indkomne forslag 
 

Der var ikke indkommet forslag 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 

Efter vedtægterne skal der i ulige år vælges 

 Næstformand: Rasmus Ejlersen blev valgt 

 Kasserer: Svend-Erik Bertelsen blev valgt 

 1-2 bestyrelsesmedlemmer: Hanne Ljungberg og Ove Petersen blev valgt 

  

9. Valg af revisorer 
 

Anne Marie Jensen og Helle Termansen blev valgt 
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10. Valg af revisorsuppleant 
 

Kurt Harck blev valgt 

 

11. Eventuelt 
 

Statistikker 
 

Hanne og Karsten fremlagde den årlige løbsstatistik. Statistikken kommer i 

klubbladet. 

Det er spændende læsning og der var ros til det store arbejde. 

Noget af grundmaterialet kommer meget sent eller er helt forsvundet, så det blev 

foreslået at forenkle papirgangen og betaling af solgte kort. Finn påtog sig at 

revidere instruktionen i Aabenraas træningstaske (Finn)  

 

Formandsvalget i 2018 
 

Birger mindede om at han er på valg til næste år, og opfordrede til at finde en ny 

formand. 

 

Generalforsamlingens afvikling 
 

Der var ros til, at generalforsamlingen ligger før træningsløbet 

 

----------- 

Referatet godkendt: Birger Jønsson (fmd), Finn Hove (dirigent) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Banelægger til træningsløb i perioden marts 2017 til oktober 2017. 

 
DATO KL. SKOV STARTSTED BANELÆGGER 

Lørdag den 

11. marts  

1330 Kelstrup Hønsnapvej Familien Johannsen 

Lørdag den 

25. marts 

1330 Blommeskobbel Skærm 

 Østkystvejen 

Frede Jacobsen 

 

Onsdag den 

19. april 

18.30 Roden P-plads 

Felstedvej 

Rasmus Ejlersen 

Tina Nissen 

Lørdag den 

29. april 

1300 Kelstrup 

Findvejdag 

P-plads midt i Bestyrelsen og andre 

fra klubben  

Onsdag den 

3. maj 

1830 Kelstrup P-plads midt i Svend Erik og 

Hans Moos 

Onsdag den 

 17. maj  

1830 Gråsten Ringridder pladsen Ulla og Peter Pallesen 

Onsdag den 

7. juni 

1830 Als Nørreskov Fladbæk Strand 

1. afdeling klub-

Mest. 

Jørn Klausen 

Kristian Toustrup 

Onsdag den 

21. juni  

1300 Als Nørreskov Taksensand Fyr Anne-Marie Jensen 

Kathrine Lundstrøm 

Fredag den 

23. juni  

1830 Als Nørreskov 

Sct. Hans 

Nygård Birger Jønsson 

Onsdag den 

5. juli  

1830 Gråsten P-plads 

Buskmosevej 

Familien Bargmeyer 

Onsdag den 

19. juli 

1700 Gråsten P-Plads 

Ravnsbjergvej 

Sten Olof Jansson 

Hans Henrik 

Onsdag den 

2. august 

1830 Kelstrup P-plads Gl. A 10 Birger Jønsson 

Bent Lauridsen 

Onsdag den 

16. august 

1830 Als Nørreskov 

 

Nygård Strand Kurt Hack, Per 

Knudsen, Hans 

Kamann 

Onsdag den 

30.august 

1830 Kær 

Vestermark 

P-plads Verdens 

ende under broen 

Birger Jønsson 

Lørdag den 

23.  

september 

13.30 Als Nørreskov 

Klubmatch 

Østerholm Birger, Frede og 

Rasmus 

 

Hvis I allerede nu ved, at I er forhindret, så giv besked om evt. bytning med andre. 

O-Hilsen Birger 

 
 

 



 

Juleløbet 2016 

 
I december afholdte vi tradition tror juleløbet, i år med start og mål ved Nygård som 

vi også før har brugt til de mere sociale arrangementer. 

De 18 løbere startede med 3,5 km tur rundt i Als Nørreskov med poster hvor der i 

stedet for klippetænger var spørgsmål der skulle besvares. Imens var formanden og 

kasserende sendt i køkkenet hvor de forberedte en jule frokost med alt hvad der høre 

til.  

Vinderen af juleløbet med, 8 rigtige svar, blev Mette-Maria (og hendes forældre) som 

derfor har fået overdraget forklædet og retten til at arrangere juleløbet i 2017.  

Til de som ikke var med til juleløbet kommer her spørgsmålene. Svarene findes et 

andet sted i bladet. 

 

Hvornår opstod tradition med at have 
et juletræ? 

I 1400-
tallet 

I 1500-
tallet 

I 1600-
tallet 

Hvilket social media er nyest? Instagram Twitter Snapchat 
Hvor mange højdemeter er der mellem 
det lavest og det højeste punkt på det 
kortet over Aabenraa Nørreskov hvor 
der blev afholdt B-løb i år? 

50-60 
meter 

65-75 
meter 

80-90 
meter 

Hvor mange danskere har modtaget en 
nobel pris? 

4 8 12 

Hvis en punkthøj fyldet lige så meget i 
virkeligheden som det gør på et 
orienteringskort i målestok 1:10.000 
hvor stort ville dens areal så være? 

Ca. 35m² Ca. 40m² Ca. 45m² 

Hvor mange danske atleter var med til 
OL? 

90 120 150 

Hvor mange sten er der på det nye 
kort over Kelstrup Plantage hvor der 
afholdt B-løb i år? 

21 27 38 

Hvem spiller julemanden i TV2s Ludvig 
& Julemanden? 

Lars 
Hjortshøj 

Carsten 
Bang 

Andreas 
Bo 

Pedersen 

Hvilken dansk kunster er blevet 
nomineret til en Grammy som uddeles 
til februar næste år? 

Lukas 
Graham 

MØ 
The minds 

of 99 

Hvor mange ministre er der i den nye 
regering? 

17 20 22 

Hvor mange starter har løberne i OK-
SYD sammenlagt haft i 2016 (ifølge O-
Service) ? 

 

 



ÅRSBERETNING 2016 - FOR OK SYD 
 

 

Vi har her kort før jul mistet et af vores 

passive medlemmer, det er Hans 

Frederiksen også kaldet Power Hans, der 

er gået bort. Alle rejser sig kort stilhed.  

Æret være Hans Frederiksens minde. 

I starten af året var vi stadig i gang med 

planlægning og møder vedr. sammen-

lægning til det nye OK Syd, som blev 

effektueret fra 1. marts 2016. Det er nu 

snart et år siden, vi blev til en klub, vi har 

holdt vores aktivitetsniveau vedr. løb på 

samme antal, som da vi var to klubber. 

Det har kunnet lade sig gøre ved 

oprettelse af en arrangements afdeling i 

begge byer. Det har også betydet, at 

nogen har trukket et stort læs, her tænker 

jeg først og fremmest på Michael 

Termansen, der altid står i front, når der 

skal arrangeres åbne løb i Aabenraa 

området. I Sønderborg har vi flere folk at 

tage af, når der skal afholdes 

arrangementer. Om vi så også har haft 

lige så mange løbere i skoven som 2015, 

er jeg ikke sikker på, men statistikken vil 

nok vise det, hvis alle deltager lister fra 

træningsløb er kommet til de rette 

personer. 

Vi har i årets løb afholdt tre 

bestyrelsesmøder. 

Vi har i 2016 afholdt to C-løb først i 

Kelstrup og derefter i Aabenraa 

Nørreskov begge steder med rigtig flotte 

stævnepladser. I alt havde vi lidt over 600 

deltagere til disse to løb, hvilket må siges, 

at være meget tilfredsstillende. 

Jeg vil gerne takke alle, som i 2016 har 

taget en tørn i forbindelse med vores 

arrangementer, det gælder lige fra dem, 

som har haft opgaver som stævneleder, 

banelægger, banekontrol og beregning, til 

dem der har været hjælper på selve 

stævnedagen, i er alle uundværlige. 

Jeg vil også gerne fremhæve Finn Hove 

og takke ham, for sit store engagement i 

forbindelse med skole aftaler i Aabenraa 

kommune. Det er et stort arbejde at få de 

aftaler på plads og derefter at få det ført 

ud i praksis. Det har været så stor en 

succes, at det er nået helt til DOF, som 

har bedt Finn om at skrive en artikel til 

deres blad. Det er samtidig lykkedes at 

skaffe en hel del penge til klubben 

gennem denne indsats. Også tak til John 

for sin indsats, med at få lavet et 

skolekort til Broager Skole. Vi har lige 

før jul fået en henvendelse fra 

Augustenborg Skole, som også har fået 

øjnene op for skolekorts projektet.  Finn 

har kontakt til dem. 

På den aktive side har vi opnået nogle 

gode resultater, Henrik blev igen JFM 

mester og skal hædres ved kommunens 

arrangement den 31. marts. Vi fik tre 

mestre ved SM-lang John, Hanne og 

Karsten. Ved SM nat havde vi 4 mestre 

Hanne, Karsten, Malthe og Jørn.  

Det største for klubben, var at det 

lykkedes os at rykke op i 2. division, Tak 

til Hanne for at sammensætte et 

vinderhold. Så må vi se om vi kan blive 

der denne gang. Hvis det skal lykkes, er 

det vigtig, at vi stiller med mange 

deltagere og i stærkeste opstilling til 

efterårets op/nedrykningsmatch, hvor vi 

formentlig igen skal slå Esbjerg og 

Svendborg, for at blive i 2. division. 

Til alle som igen i år har vundet medaljer 

ved SM og klubmesterskaber, vil jeg 

endnu engang ønske tillykke. Jeg vil lige 

fremhæve den spændende afgørelse i SM-

stafet, hvor det lykkedes for familien 

Johannsen at løbe en guldmedalje hjem, 

her spurtede Bjarne fra HTF løberen på 

de sidste par poster, og så tog vi også lige 

bronzen ved Hanne, Pernille og Karsten.  

Vi var igen i 2016 en stor flok til 

påskeløb ved Kolding, hvor vi boede i 

campinghytter lige ned til Kolding Fjord 



og tæt på de to sidste etaper. Om aftenen 

blev der hygget med samlet spisning for 

første gang som en klub. Påskeløbene er 

en fin lejlighed til at holde en samlet 

social arrangement for alle deltager. Tak 

til dem som tog sig af at få stablet en god 

gang mad på bordet. 

Årets Grænsedyst var flyttet til Tyskland, 

det er meget spændende, at komme ud og 

løbe i andre skove, selv om vi skal køre 

en længere tur. 

I foråret havde vi Findvej dag i både 

Aabenraa og Sønderborg, efter nogle år i 

Gråsten, var vi i år rykket til Als 

Nørreskov, hvor vi havde omkring 60 

besøgende og med dem der var mødt op i 

Aabenraa var vi oppe på næsten 100 

deltagere, hvilket må siges at være meget 

pænt. Men det giver desværre ikke så 

mange nye medlemmer. 

Vi havde to hold med til Jukola i Finland, 

et 7 mands herrehold Michael, John, 

Bjarne, Malthe, Karsten, Ove og Rasmus 

samt et dame hold på 4 deltager Hanne, 

Helle, Lise og Dorthe. Man har i 

klubbladet kunne læse om den store 

oplevelse i regnvejr.  

Årets julearrangementer bestod af et 

juleløb i Als Nørreskov og et by 

orientering i Aabenraa. Til juleløbet i Als 

Nørreskov var Rasmus banelægger. 

Medens deltagerne var i skoven anrettede 

kassereren og formanden en julefrokost 

på Nygård. Efter turen i skoven var alle 

godt sultne og klar til at indtage sild, lun 

leverpostej, lune frikadeller, kålpølser og 

afsluttende med ris a la mande, Nelly tog 

sig af mandelgaven, medens Mette Marie 

Jacobsen blev vinder af juleløbet og 

hermed ret til at være banelægger til 

juleløbet i 2017. 

By orienteringen i Aabenraa blev et 

tilløbsstykke med langt over 100 

deltagere Tak til Helle, Lise og Michael 

for at stå for dette arrangement igen i år. 

Løbet er kommet for at blive. 

Jeg havde også selv en god oplevelse til 

løbet, for første gang i flere år slog jeg 

formanden fra HTF og Kurt Petersen fra 

Ribe. Disse løb er åbenbart blevet 

populære, Til et træningsløb fra 

Lærkeparken 7 i Rødekro, var der over 70 

deltagere. 

Vores ungdomstræning har ikke været 

oppe i samme aktivitet siden 

sommerferien, da to af vores 

ungdomsløbere er på efterskole. Nu er der 

træning i forbindelse med T-løb om 

lørdagen. Tak til BJ-autopolstring fordi de 

igen i 2016 har sponsoreret vores 

ungdomsløbere og tak til John, Bjarne og 

Rasmus som har taget sig af 

ungdomstræning.  

Klubbladet er udkommet 4 gange i 2016. 

Jeg vil opfordre til, at flere medlemmer 

skriver til klubbladet. Tak til Ruth og 

Bent Jørn for, at de endnu et år hat stået 

for redaktionen og trykning.  

Til slut vil jeg lige nævne statistik for 

2016. Jeg har bedt Karsten og Hanne  

om at gøre det op, således at vi kan se om 

aktivitetsniveauet er ændret i henholdsvis 

Aabenraa og Sønderborg området, efter 

sammenlægningen. I vil derfor kunne se 

at det er gjort op på løb i Aabenraa og løb 

i Sønderborg og hvor mange fra de to 

områder, der har deltaget i T-løb. Næste 

år vil vi gøre det op som en samlet enhed. 

Helle og Michael topper listen over 

deltagelse i åbne løb, medens Jørn, 

Karsten og Hanne har løbet lige mange T-

løb. Jørn fik overrakt pokalen, da han 

havde løbet flest km.. Hvis vi fremover 

skal lave statistik, er det vigtigt at alle 

resultaterne bliver samlet og videregivet 

til Hanne og Karsten. 

Tak til Hanne og Karsten for det store 

arbejde.



Det kommende år eller året som vi allerede har taget hul på. 

 
Vi startede året med et nytårsløb på Kær 

Vestermark den 1. januar, her mødte 15 

friske deltagere der kunne komme op og 

være klar kl. 13.30. Løbet var et mange 

post løb, med 30 poster og en time til at 

finde så mange så muligt. Det klarede 

John medens Karsten kom til at springe 

en post over. Også Malte gav de gamle 

kamp til stregen. 

Den 14. januar var vi 6 fra klubben der 

deltog i DOF akademiet i Ringe.  

Kassereren og formanden har været til 

møde ved kommunen vedr. Skovvej. Det 

hele er endt med, at vi flytter vores 

materiel tilbage dertil. Vi har indkaldt 

nogle stykker til på torsdag, hvor vi 

flytter materiellet tilbage. Bare ærgerligt 

at det skulle koste materiel for 8.000 kr..   

Michael har forsøgt at arrangere en tur 

til Nordjysk to dags, men der har ikke 

været så mange der har meldt sig. 

Vi har fået nogle nye medlemmer i 

starten af 2016, det er Familien Tom, 

Emil, Nivi Svennesen og Dorthie 

Sigstadt samt Anders Kristensen. 

Til påskeløbet er der bestilt hytter i 

Vestervig. Her regner vi med en større 

tilslutning og man kan allerede nu melde 

sig til, således vi kan afbestille ubrugte 

pladser eller bestille flere. Vi vil igen i 

år lave mindst en aften, hvor vi selv 

laver mad. 

Klubmesterskaber har vi besluttet at 

afvikle over tre løb, et T-Løb i OK Syd, 

et T løb hos HTF og Vikingedysten. De 

to bedste tæller. 

Dette års Findvej dag bliver lørdag den 

29. april i Kelstrup Plantage, her vil vi 

gerne se nogle af vores medlemmer, som 

kan tage sig af vores gæster. 

SM NAT hos HTF den 22. marts i 

Haraldsholm.. 

Den 14. juni SM lang i Aabenraa 

Nørreskov 

Den 2. april skal vi løbe vores første 2. 

divisions match i Hastrup Plantage. 

Den 17. september 2. divisions match i 

Munkebjerg 

Den 1. oktober Op/nedrykning i 

Gyttegård 

Klubmatch den 23. september i Als 

Nørreskov. 

SM Stafet 

SM Sprint den 23. august i Sønderborg 

by. 

C-løb i Rønshoved den 3. september 

C-løb i Årtoft den 22. oktober 

Så har vi selvfølgelig det store mål, at 

blive i 2. division, men i år er der nok 

ikke nogen der undervurderer os. 

Vi har fået to invitationer til 

orienteringstur i 2017.   

Et til Tjekkiet sammen med HTF. Er 

senere aflyst 

Og et fra Dorte, som inviterer os på 

klubtur til Norge sidst i juli. Manglende 

tilmelding. 

Vi skal alle være med til at fastholde de 

medlemmer vi har og især dem som lige 

har meldt sig ind i klubben. Derudover 

skal alle i klubben være ambassadør for 

klubben og være med til at tale O 

sporten op over for venner og familie. 

Kunne vi bare få 10 nye aktive 

medlemmer i 2017 ville det være 

tilfredsstillende. 

Jeg kan oplyse at der nu skal betales 

hvis, man vil se løberenes vejvalg på 

livlox. Det vil vi lige høre om hvordan 

klubberne forholder sig til, når vi 

kommer til møde i Sydkredsen på 

mandag. 

 

Jeg vil ønske alle et godt orienterings år 



Terminsliste for OK Syd                             Marts - Oktober 2017 

 

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

      

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

Lør 1103 Tr 1330 Kelstrup Plantage, afm. på Holbøl-Hønsnapvej Sønderborg 

Lør 1803 Tr 1330 Hjelm Skov, Aab. Stadion, ved Vestvejen Aabenraa 

Ons 2203 SM-nat  Haraldsholm, T- HTF 

Lør 2503 Tr 1330 Blommeskobbel, afm. på Fynshav-Mommarkvej Sønderborg 

Lør 2503 Tr 1330 Revsø Skov, start fra Holbækgård HTF 

      

Lør 0104 Tr 1330 Stursbøl Plantage, P-plads Troldeskoven HTF 

Søn 0204 C-løb 2. + 3. div. 1000 Hastrup Plantage, T- OK Gorm 

Lør 0804 Tr 1330 Bommerlund Plantage, P-plads ved stenen Aabenraa 

Ons 1904 Tr 1830 Rode Skov, P-plads ved Felstedvej Sønderborg 

Ons 1904 Tr 1830 Pamhule Skov, P-plads Christiansdal HTF 

Ons 2604 Tr 1830 Jørgensgård Skov, P-plads midt i skoven Aabenraa 

Lør 2904 Find vej 1330 Kelstrup Plantage, P-plads midt i skoven OK Syd 

Tir 0205 Sprint  Haderslev HTF 

Ons 0305 Tr 1830 Kelstrup Plantage, P-plads midt i skoven Sønderborg 

Ons 0305 Find vej følgeløb 1830 Kelstrup Plantage, P-plads midt i skoven OK Syd 

Ons 0305 Tr 1830 Stensbæk Plantage, Gelsbro HTF 

Tir 0905 Sprint  Haderslev HTF 

Ons 1005 Tr 1830 Søgård Skov, P-plads midt i skoven Aabenraa 

Tir 1605 Sprint  Haderslev HTF 

Ons 1705 Tr 1830 Gråsten Skov, start fra Ringriderpladsen Sønderborg 

Ons 1705 Tr 1830 Tange Bakker, spejderhytten HTF 

Tir 2305 Sprint    

Tor 2505 C-Grænsedysten 1000 Rugbjerg Plantage, T- Aabenraa 

Ons 3105 Tr 1830 Årup Skov, P-plads Årup Skovvej Aabenraa 

      

Ons 0706 Tr 1830 Als Nørreskov, Fladbæk Strand Sønderborg 

Ons 0706 Tr 1830 Hønning, Stævnepladsen, afm. Toftlund-Rømøvej HTF 

Ons 1406 SM-lang  Aab. Nørreskov, T- Aabenraa 

Ons 2106 Tr 1830 Als Nørreskov, Taksensand Fyr Sønderborg 

Ons 2106 Tr 1830 Jels Skovene, P-plads Jels Voldsted HTF 

Fre 2306 Skt. Hans-løb  Als Nørreskov, P-plads ved Nygård, T- Sønderborg 

Ons 2806 Tr 1830 Aab. Nord, P-plads Ravnholt, skærm på vej 24 Aabenraa 

      

Ons 0507 Tr 1830 Gråsten Skov, P-plads ved Buskmosevej Sønderborg 

Ons 0507 Tr 1830 Lindet Skov, skærm på Arnum-Arrildvej HTF 

Ons 1207 Tr 1830 Lerskov Plantage,  P-plads og kant-P på Tingvej Aabenraa 

Ons 1907 Tr 1830 Gråsten Skov, P-plads ved Ravnsbjergvej Sønderborg 

Ons 1907 Tr 1830 Gram Slot, stadion HTF 

Ons 2607 Tr 1830 Aab. Sønderskov, P-Sdr.hesselvej, afm. Tøndervej Aabenraa 

      

Ons 0208 Tr 1830 Kelstrup Plantage, P-plads ved vej nr. 170 Sønderborg 



Ons 0208 Tr 1830 Sdr. Farup, P ved spejderhytten på Degnetoften HTF 

Ons 0908 Tr 1830 Jørgensgård Skov, P ved stranden Aabenraa 

Ons 1608 Tr 1830 Als Nørreskov, P-plads Nygård Strand Sønderborg 

Ons 1608 Tr 1830 Haraldsholm, Jels Skovvej HTF 

Ons 2308 SM-sprint  Sønderborg, T- Sønderborg 

Ons 3008 Tr 1830 Kær Vestervej, P under broen Sønderborg 

Ons 3008 Tr 1830 Tormaj Skov, P-plads ved stranden HTF 

      

Ons 0609 Tr 1830 Flyvestation Skrydstrup HTF 

Lør 0909 Tr 1330 Rugbjerg Plantage, P-plads østkant Aabenraa 

Lør 1609 Tr 1330 Revsø Skov HTF 

Søn 1709 C-løb + 2. div. 1000 Munkebjerg, T- OK Snab 

Lør 2309 Klubmatchen  Als Nørreskov, indkørsel Østerholm Sønderborg 

Lør 3009 Tr 1330 Vesterskoven, P-plads Thomashus HTF 

      

Søn 0110 C-løb 2.+3. div. 1000 Gyttegård, T- OK Gorm 

Lør 0710 Tr 1330 Hjelm Skov, P-Enemarksvej, afm. på Tøndervej 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) 

 



 

FORMANDEN HAR ORDET. 

 
 

Klubmatch 

 
Klubmatchen blev afviklet i Kelstrup 

Plantage den første lørdag i november, 

her havde Frede lagt nogle ikke alt for 

lange baner, til de ældre og trætte 

løbere, efter en lang sæson.  Vi kunne 

knap stille fuldt hold og blev derfor 

slået sikkert af HTF, tillykke med 

sejren til jer. Vi havde to banevindere, 

som var Karsten Jøhnk på bane 2 og 

Martin Thorwest på bane 3. 

Desværre havde vi problemer med at 

producere en startliste på 

stævnepladsen, den kom først ud 

efterfølgende, vi beklager fejlen og 

anmoder om tilgivelse. Selv om det 

efterhånden snart er et år siden vi købte 

SI, er der stadig noget at lære. 

 

Juleløb 

 
Jule løbet var i 2016 henlagt til Nygård 

i Als Nørreskov. 

Formanden havde været ude, at handle 

ind til en dejlig julefrokost, kassereren 

havde medbragt drikkevarer og Rasmus 

havde lavet banen. Der var start kl. 

10.30. Da køkkenholdet ankom kl. 10, 

var Rasmus klar med banen. 

Der var 18 deltagere ude på banen, 

hvor de skulle løse 12 svære 

spørgsmål. De sidste var i mål ved 12 

tiden, hvor formanden og kassereren 

stod klar med frokosten til de sultne 

deltagere. 

Først blev der serveret to slags sild og 

makrel i tomat, til dem som ikke spiser 

sild. Nu blev så den varme leverpostej 

hevet ud af ovnen og serveret med 

bacon og champignon. Medens vi 

fortærede leverpostejen, blev de 

frikadeller, som formanden havde stegt 

dagen før varmet op i ovnen, dertil blev 

der serveret rødkål. 

Inden næste ret fik banelæggeren ordet, 

han gennemgik alle spørgsmål og kom 

med det rigtige svar derpå. 

Vinderen havde 8 rigtige og det var 

Mette Marie, der var turen rundt med 

sine forældre, de deltog ikke i spisning, 

da de skulle til et andet arrangement. 

De er nu selvskrevne som næste års 

banelægger. John, Sarah og Jørn havde 

alle 7 rigtige. Banelæggeren havde 

været så snedig, at indlægge et sidste 

spørgsmål, der lød på hvor mange 

starter OK Syd havde haft til åbne løb i 

2016 jf. O-service og her var John 

nærmest, med 81 fra det rigtige svar, så 

han blev den reelle to’ er. 

Nu blev der serveret Sønderjysk 

hvidkål og grønkål med kålpølser til. 

Inden vi kastede os over ris a la 

manden, blev der lige ryddet op, 

opvaskemaskinen blev fyldt og resten 

blev vasket op i hånden, alle gav en 

hånd med. Ris a la manden med varm 

kirsebærsovs blev derefter indtaget, 

hvor også jagten på mandlen gik ind. 

Der bliver igen ryddet op inden kaffen 

og småkagerne kom på bordet, 

herunder var der uddeling af præmier 

til klubmestrene undtagen to, som ikke 

var til stede.  Nelly fik overrakt 

mandelgaven. 

Alle hjalp med den sidste oprydning og 

rengøring. Kl. 15.15 kunne vi forlade 

stedet, mætte og i julestemning, klar til 

julesprint i Aabenraa den efterfølgende 

weekend. 

 

 



Julesprint i Aabenraa 

 
Michael havde igen i 2016 påtaget sig 

den store opgave at lave julesprint 

sammen med Helle. Der var gratis start, 

om det var dette der havde fået 102 til 

at melde sig til i O-service, skal jeg 

lade være usagt. Jf. resultatlisten var 

der 94 til start, de kom så langt væk fra 

som - Århus, Silkeborg og Odense. 

Jeg deltog også selv og det er faktisk 

helt sjov og udfordrende med et 

anderledes orienteringsløb end dem vi 

har i skoven. 

En stor tak til familien Termansen for 

endnu engang, at påtage sig denne 

opgave. 

 

 

 

Nytårsløb 

 
Den 1. januar havde jeg lavet et mange 

postløb på Kær Vestermark. Jeg havde 

lånt lokaler på Løkkegård, her blev der 

efter løbet serveret kaffe og 

kransekage. Der mødte 20 friske 

deltager til start kl. 13.30. De blev 

sendt afsted og havde 60 min. til at 

finde de 30 poster med SI enheder som 

kontrol. Karsten var den hurtigste, men 

han havde overset en post, det blev 

derfor John der vandt med alle poster 

på lidt under en time, Bjarne og Malthe 

kom ind på de næste pladser. 

 

Lokaler 

 
Formanden og kassereren deltog i et 

møde ved kommunen den 3. januar.  

Emnet var Skovvej 4 som vi blev bedt 

om at forlade den 31. maj 2015. 

Dengang flyttede vi vores materiale ud 

på Løkkegård, hvor vi det første år, var 

plaget af flere indbrud. Jeg har i lang 

tid kæmpet en kamp med kommunen 

for bedre forhold. 

Jeg søgte akt indsigt i sagen vedr. 

Skovvej og kunne der ikke finde en 

begrundelse for, at vi skulle forlade 

lokalerne. Den 2. februar 2017 har vi 

flyttet vores materiel tilbage til det 

samme rum, rummet står præcis som 

da vi forlod det. 

 

Grænsedysten: 

 
Husk at afsætte torsdag den 25. maj til 

deltagelse eller som hjælper ved 

Grænsedysten. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Rigtige svar fra juleløbs quizzen: 2 - 3 - 2 - 3 - 3 - 2 - 1 - 1 - 1 - 3 - 414 
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Opslagstavlen 
 

Runde dage 

Følgende ønskes hjertelig tillykke: 

 

Susanne og Jon med Kobberbrylluppet den 3. januar 

Erik Raabe 70 år den 30. januar 

Erling Lundsgaard 70 år den 1. februar 

Helle Termansen 50 år den 16. februar 

Bente Skøtt Christensen 60 år 23. februar 

Hanne Ljungberg 60 år den 2. marts. 

 

Velkommen til nye medlemmer. 

Vi byder velkommen til 

Tom Koch Svennesen 

Dorthie Siegstad 

Nivi Svennesen 

Emil Svennesen 

Anders Kristensen 

Povl Hansen 

Knud Lindstrøm 

Simon Rosenhøj Leth 

 

Vi glæder os til at møde jer ude i skoven. 

                                                                                                                                                               

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.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/staevnekalender 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.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/staevnekalender
http://www.orientering.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

 


