


50 år som stiflnder
iAabenraas skove
Al Finn Hove

- den sidste {ormand for AAIG orientering

I 19 66 va r ka ptajnløjtnant And reas Stabel formand

{or AAIG. Han var orienteringsløber i militæret og

igangsatte orienteringsa{delingen i AAIG.

O-afdelingens første {ormand var læge Svend Tang,

- 
og medlemstallet nåede i løbet a{ sommeren 1966

op på omkrinS 4Q oS blandt dem den orienterings-

Iøbende AAIG-{ormand Andreas Stabel.

På daværende tidspunkt var specielle orienterings-

kort en sjælden luksus, der var under udvikling i de

større klubber. Man brugte Geodætisk lnstituts to-

pogra{iske kort, normalt'1:25.000. Den normale Iø-

be{orm var rsti{inderløbn, hvor der ved hvor post var

ophængt et kortudklip, derviste løberen, hvor næste

post skulle sØges.

Klubbens anden {ormand m/k var Marie Louise Sta-

bel, der med megen ihærdighed bragte O-a{delin-

gen ind i ordnede {orhold. Det første klubblad så

dagens lys i rlarts 1969, det {ørste orienteringskort

blev tegnet over Aabenraa Nørreskov i begyndelsen

al1970, og klubben arrangerede sit første ,Åbn"
løbn den'19. april1969 med deltagelse al164løbere
på 13 baner.

For en aktiv orienteringsløber omkring 1970 bestod

løbstilbuddet af op mod 20 stævner med andre klub-

ber o9 15 lokale træningsløb. I 2022 er der mere end

dobbelt så mange tilbud for de sønderjyske oriente-

ringsløbere.

Da Siegfried Riege blev {ormand i1973,var der et

meget lavt medlemstal og ofte måtte en banelægger

ved træningsløb stå model til et fremmøde på 3-5
deltagere.

Riege gjorde en meget aktiv indsats {or igen at {å sat

skub i klubben og satte i{ormandsperioden sit præg

såvel på træningsløb som deltagelse i åbne løb, men

ikke mindst blev der sat gang i korttegningen. E{ter

Nørreskov og Jørgensgård Skov i1969/70 kom nu

Lerskov i1975, Sønderskov Hlelm Skov og Aaben-

raa Nord i1976 ogÅrtoft Plantage og Rugbjerg i

1977.

11976 pålog den lille klub sig den hidtil største op-

gave, at a{vikle det individuelle danmarksmesterskab.

Arrangementet samlede ca. 600 topløbere fra hele

Danmark og blev a{viklet i Årup -, Sønderskov og

Hlelm Skov i september måned med opløb og mål

på Stadion. Arrangementet blev en solid succes og

gav mod på {lere større opgaver i de kommende år,

og klubben har praktisk taget hvert år siden da løftet

sin del a{ opgaven med afvikling a{ større stævner

Det sonderjyske samarbejde
I 1976 overtog Erik Skifter Andersen formandspo-

sten. Skifters kæphest var udviklingen af de lokale ar-

rangementer og klubbens organisation. Dette

resulterede i lokale løbstilbud hver uge året rundt,

{aste regler {or banelægning o.1., samt udvikling a{
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samarbejdet med naboklubberne, Sønderborg Ori-

enteringsklub (SOK), Haderslev Terrænsports For-

ening (HTF) og orienteringsklubben KOMPAS i

Nordborg.

Siden'1984 har de sønderjyske klubber to gang om

året a{holdt rterminslistemødern, hvor ledelserne {ra

de oprindelige {ire klubber - senere {usioneret til to

klubber - aftalte hvem der laver hvilke træningsløb

og hvor de skulle {oregå.

Der udviklede sig gennem årene også mange tradi-

tionelle arrangementer, blandt andet klubmatchen

mellem SOK, HTF, KOMPAS og AAIG, der blev af-

viklet{ørste gang i1970. Grænsedysten, som AAIG-

O a{holder med deltagelse af naboklubberne syd {or

grænsen, startet a{ Riege i1975 og Vikingedysten,

der a{holdes a{ HTF i {orbindelse med Vikingespillene

iJels.

Samarbejdet mellem KOMPAS, SOK os AAIG-O
udviklede sig stadig, ogi1982 påtog de tre klubber

sig den største opgave nogen sinde. Det var Påske-

løbet med knap 2000 deltagere {ra hele landet og

alle nabolande, og med løb tre dage i træk. Ski{ter

var stævneledeq og medlemmer {ra alle tre klubber

deltog som korttegnere, banelæggere, startmand-

skab, parkeringsvagter og andet.

Det var {ørste gang, at beregning a{ placeringerne i

de {orskellige aldersgrupper {oregik på EDB. Frede

Jacobsen fra SOK var nøgleperson i dette, og det {o-

regik på Købmandsskolens computere. Stævnet gav

et pænt overskud, og de tre klubber sti{tede en {ælles

{ond til {orvaltning a{ overskuddet. Formålet var at

støtte anska{{elsen af {ælles udstyr og {remstilling af

kort.

Det sønderjyske samarbejde var stærkt, og med Ste{-

{en Alm som {ormand blev der i1990 udarbejdet de

første skitser til en {ælles paraplyklub for Nordborg,

Sønderborg og Aabenraa. På dette tidspunkt havde

både Sønderborg og Aabenraa lavt medlemstal, og

hensigten var at spare ressourcer ved et {ormaliseret

samarbejde. Klubben skulle hedde OK Syd, og skulle

blandt andet tage sig a{ korttegning og stævnearran-

§ ementer. Træn i n gsudva I gene og rekrutteri ng s ku I le

holdes lokalt.

Formålet med paraplyklubben var også at stille {ælles

og større hold i turneringer og derved {å bedre pla-

ceringer i holdturneringer og sta{etløb.

Samarbejde moder modgang
Stef{en Alm lavede sammen med formanden for

Sønderborg orienteringsklub det konkrete {orslag,

men på general{orsamlingerne i november 1991 i

både Sønderborg og AAIG-O blev {orslaget ned-

stemt, eller som der står i beretningen {ra AAIG's ge-

neral{orsamling den '12. november 1991: "Et sam-

arbejde kunne ikke etablereso.

Årrug"n til modstanden var uden tvivl, at der i op-

lægget var lagt for mange opgaver ind i paraplyklub-

ben, som medlemmerne syntes skulle {orblive lokalt.

Også i AAIG var der altså en vis modstand imod

denne styrkelse a{ det sønderjyske samarb qde.Øn-

sket {ra nogle bestyrelsesmedlemmer i AAIG var

flere fælles aktiviteter og et tættere samarbejde mel-

lem de til tider ret selvstændige a{delinger; et ønske

som blandt andet O-a{delingen kun delvist bakkede

op om.

Som en konsekvens a{ modstanden, trak Ste{{en Alm

sig som formand af klubben. Han og {amilien {ortsatte

som passive medlemmer i AAIG-q så de kunne del-

tage iafdelingens klubture og træningsløb, men itur-

neringer stillede de op for naboklubben HTF i

Haderslev Døtrene Heidiog Maja fortsatte iAAlGs

atletika{deling.

Et år e{ter, den 1'1, novemberl992,blev et nyt forslag

til vedtægter{or OK Syd godkendt i alle tre klubber.

Formålet var nu alene at kunne stille større hold i

holdturneringer. I praksis gik det dog et skridt videre,

blandt andet med {ælles klubtøj, fælles klubblad og
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anskaffelse a{ {ælles stævnemateriel med midler {ra

den {ælles støtte{orenin g |ra 1982.

11993 blev KOMPAS og SOK sammenlagt, så pa-

raplyklu[:ben OK Syd hereiter bestod ai to klubber,

Sønderborg og Aabenraa.

Bristede klublokale-dromme
I årene 1975 - 1993 havde a{delingen et klubhus på

Nødvejen tæt ved skoven. Det var en pavillon, som

der blev brugt mange kræfter på at sætte i 5tand.

Men reelt blev man aldrig færdig, {ordi der ikke var

penge - eller tilskudsmuligheder - til at {å elektricitet

og toiletter. Da også {undamentet viste sig ustabilt

blev projektet omsider opgivet, og man fik mødelo-

kale på Aabenraa Stadion, istarten sammen med at-

letikafdelingen og senere i et mødelokale, hvor der

skulle bookes tid {ra gang til gang og uden mulighed

{or at sætte sit særpræg på lokalet. Så i praksis blev

bestyrelsesmøder o{te holdt i private hjem. ,

AAIG med bredde og elite
Orienteringsløb er både {or individuelle eliteløbere,

{or hold og {or {amiliemotionister. Familier og venner

Orienteringsko( udgiv€t af AAIG Orienterin(

Finn Hove forbindes med orienteringssporten, men han

har også ien menneskealder været en del af helheden t

AAIG (Foto: Lars Bo Hansen)
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Orienteringsløb, når det er bedst: Løbere, der finder vej,

familier orienterer sig sammen, og orienteringssporten er

ikke kun løb, det er også stillesiddende hygge og samvær.

tager til stævner sammen og hygger sig på stævne-

pladsen mellem løbene. Til de store traditionsrige

stævner; Påskeløb, Grænsedysten, Divisionsmatcher;

Nordjysk 2 dages og Vikingedysten mv arrangeres

{ælles klubture hvor samværet vægtes meget højt.

Men i skoven vil orienteringsløbere gerne vinde

deres aldersgruppe.

O-afdelingens deltagelse i egentlige konkurrenceløb

har været præget a{ en lille skare, som har hjembragt

adskillige medaljer i Danmarksturneringer og Jysk-

Fynske mesterskaben Klubbens {ørste Danmarksme-

stervar Flemming Vejsnæs i H'15-16 i1976.11981{ik

Hanna Fogh en sejr i D 1314ogi2o14 blev Lise Ter-

mansen mester i DJ2.

Hanne Fogh var i {lere år en del a{ den danske junior-

elite, og i1987 deltog hun på landsholdet ved de eu-

ropæiske j u n iormesterska ber. Også Lise Terma nsen

var på juniorlandsholdet.

Også seniorløbere er med jævne mellemrum kom-

met på podiet.

Ved Forsvarets Mesterskab i terrænsport 1987 vandt

Karsten Jøhnk, Niels Jørn Fogh og Ste{{en AIm Herre

A klassen og i1989 vandt det samme hold det Jysk-

Fynske mesterskab i sta{et.

l2OO2 samledes holdet igen, hvor de vandt dan-

marksmesterskabet i Herre 50. Og i2)l3var Kar-

sten Jøhnk igen på podiet, hvor han blev danmarks-

mester i sta{et i183+ klassen, en veteranklasse hvor

løbernes samlede alder skal være over 183 år, og

holdet skal bestå a{ både kvinder og mænd.

Den mest vindende danske orienteringsløber gen-

nem tiden, Maja Alm, trådte sine barnesko i O-a{de-

lingen og dyrkede atletik iatletika{delingen, indtil hun

som 1B årig {lyttede{ra Rødekrotil København. Som

seniorløber stillede Maja op {or Haderslevklubben

HTF og {or Århus klubben Pan. Hun vandt 17 medal-

jer til verdensmesterskaberne, hera{ syv a{ guld.
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Tre gange mestre
A,benrua ha? lÅet tre nyba&te mesie - iwkc nestu 6ndda. Karsr?i JøhDk, Niels Jsrn Fosh os
I\p Jesperse, set ltu wnsLrc, sikrcle si6 mesterskabet i staffet-oriakting !"n i Holstebrc aL slÅ

henholdsyis Kaldine os Pan ln Århils. Detet lzretusans, detrchar s*ret sisdetjyske nestershab
De lrr ikkc mDliahe.] for at hvile pÅ bu,bæftene, ideL de aileftde dcn homendo vækend ska)

larsvtre D{nnxksmesterskabet i tensnsporL son Aat.i siktde sis idste åt. Det t:æsåt i Vibots.
I n o Lo : Erns t Winc* elmann ).

AAIG Orientering med succes. Karsten Jøhnk (til venstre)

sammen med Niels Jørn Fogh og Tue Jespersen som

jyske stafetmestre i 1988. Karsten Jøhnk var fire år

senere også blandt de løbere, der tog Dannebrog med

fra Kongehøjen til Estland iThe Baltic Run.

Korttegning og digitalisering
Kort og kompas er orienteringsløberens vigtigste

værktøjer, De {ørste kort iAAIC-O var som nævnt

Geodætisk Instituts velkendte 4 cm topogra{iske

kort. [Yen ret hurtigt - ca.1970 - begyndte klubbens

kortudvalg at tegne "rigtige« orienteringskort. Kor-

tene var håndtegnede med tusch og baserede sig på

præcise opmålinger af terrænet, og med indtegning

a{ detaljer der normalt ikke {indes på andre typer a{

kort På o-kort {inder man ikke blot veje, stier og byg-

ninger, men også grøller, mosel bevoksningsgræn-

ser, større sten og diger, Kortene er også {orsynet

med detaljerede højdekurver og angivelse af tæthed

i vegetationen.

Klubbens {ørste korttegner var også en a{ klubbens

{ørste {ormænd, Marie Louise Stabel, men ret hurtigt

- i1974 - kom nogle unge korttegnere på banen,

Bent Petersen og Mogens Thomsen. Bent Petersen

er stadig krumtap i tegning a{ o-kort i skovene {ra

Frøslev i syd til Lerskov i nord.

Karsten Jøhnk er endnu engang på sejrsskamlen i 2019.

Her yderst til højre sammen med Hanne Ljungberg

og Jørn Klausen som jyskJynske stafetmestre i

orienteringsløb.

I Karin Nissens formandstid omkring 1992-93tog
digitaliseringen {art. Man {ik GPS til opmålinger iter-

rænet og brugte nu computere med særlige pro-

grammer til korttegning og banelægning, [Yan

downloadede statens laseropmålinger a{ højde{or-

skelle, lu{t{otografier i korrekte skalaer og tekniske

kort over veje, bygninger og stier. Også administra-

Edit og Mogens Thomsen er to, der fik stor indflydelse på

nogle af de bedste år for orienteringssporten i AAIC.
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tion a{ stævner blev elektronisk, hvor de oprindelige

kippetænger,,togkonduktørtænger«, blev a{løst a{

elektroniske {ingerbrikker og postenheder til tidtag-

ninE og computerprogra mmer til resultatudregni ng.

Også internettet blev udbredt, ogi2OO4 startede

Karsten iøhnk O-a{delingens første hjemmeside.

Han var webmaster til 2010, hvor o-a{delingens

hjemmeside blev en del a{ AAIG's nye fælles hjem-

meside.

Æblekage blev en tradition

''-'- 
Alle {oreninger er a{hængige af {rivillige til at lave den

nødvendige planlægning og gennem{ørelse a{ de

praktiske opgavel hvad enten det er vedligehold a{

materiel, arrangere stævner og kluba{tner eller på-

tage sig ledelsesopgaver. Også orienteringsafdelin-

gen har nydt godt a{ medlemmel som i årevis bag

kulisserne har leveret en kæmpe arbejdsindsats.

Edit og Mogens Thomsen var tilbage fra 1984 - indtil

Mogens Thomsens pludselige dødi2021- værter

ved de halvårlige {ællesmøder mellem de sønderjy-

ske orienteringsklubber. Her aftalte klubberne, hvem

der skulle lave de ugentlige træningsløb o9 på hvilke

datoer; de store stævner skulle {inde sted. Mogens

var ordstyrer, og Edit stod {or den traditionsrige

æblekage i37 år.

Bent Petersen tegnede sit {ørste kort i 1974. Alle
statsskove i Aabenraa kommune er tegnet, og kor-

tene er opdateret {lere gange i takt med, at træer
gror og der opsættes vildthegn. Og han er stadig

krumtap i a{delingens hold på 3 korttegnere,

Jon Mathiesen var {ormand i 
'15 ål ka1995 til 2010.

Han var ikke kun den længst siddende {ormand i ori-

enteringsa{delingens historie, men han gjorde en

særlig indsat for klubtræningen. Han udarbejdede

banelæggervejledninger og uddannede banelæg-

gere, så der hver gang blev tilbudt 4-5 {orskellige

baner i høj kvalitet, IraT-8 km svære baner til 3 km

lette begynderbaner. Og hver 14. dag, når det var

Aabenraas tur tilatlåve træningsløb, ska{{ede han

løbstilladelse hos skovejerne.

Farvel til orientering i AAIG
I Finn Hoves {ormandstid {ra 20'lO blev der sat {or-

nyet {okus på skoleorientering, aktiv rekruttering,

ungdomsarbejde og synliggørelse med årlige Find-

vej dage og {aste poster i Hlelm Skov og Nørreskov

Han tegnede også kort over mere end15 skove i

Sønderjylland til brug {or idrætsundervisning iorien-

teringsløb og bevægelse i skolen i det hele taget.

Men ved formandsvalget i2015 ønskede Finn Hove

ikke at genopstille. Han ville bruge flere kræ{ter på

sit {irma. Det var ikke muligt at {inde en afløser i egne

rækker hvilket {ørte til, at AAIGs Orienteringsa{de-

ling, Sønderborg Orienteringsklub og den fælles pa-

raplyklub OK Syd blev lagt sammen til en ny klub

med navnet OK Syd.

Som en konsekvens af dette blev AAIG-O i2016
nedlagt e{ter 50 år i AAIG.

FAKTA:

Orientering
Orienteringsløb er en idræt, hvor man i ukendt ter-

ræn skal {inde vej vha. kort og kompas. Deltagerne

skal på kortest mulig tid gennem{øre en bane, hvor

man skal{inde et antal poster.
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ldrætten startede som en militær disciplin i det sven-

ske {orsvar tilbage i 1BOO-tallet, De {ørste civile

idrætsarrangementer i Danmark fandt sted i1915 og

omkring '1960 tog udviklingen i Danmark {at {or alvor.

Også i Aabenraa var militær{olk igangsættere a{ ori-

enteringsløb som foreningsidræt, og den 16. marts

1966 sti{tede en gruppe terrænsports{olk med er{a-

ring {ra militæret AA lG s Orienteringsa{deling.



Maja Alm er et {orbillede

Maja Aln sprang f ra at være et stort talent i Sønderjylland til en plads som stjerne i verdenseliten.

Mala AIm er den mest vindende danske oriente-

ringsløber gennem tiden. Hun blev {ødt i Rødekro i

19BB Som seniorløber vandt hun 19 danmarksme-

sterskaber, 7 verdensmesterskaber og i alt 1/ VM

medaljer. Som barn og teenager dyrkede Maja Alm

atletik i AAIG s atletika{delin g ogløb orienteringsløb

{ørst i O-a{delingen og senere i Haderslevklubben

HTF

og fik kontakt med elitemiljøet i Dansk Orienterings-

Forbund, at hun blev bidt a{ o9 satsede på o-løb.

Som hendes {ar - den tidligere {ormand i AAIG Ori-
entering - sagde i forbindelse med udarbejdelse a{

denne artikel: "Hun have talentet, men manglede

h1ælp til at udvikle det iSønderjylland".

Mala Alm vandt også 7 danmarksmesterskaber i

cross og {orbedrede 4 gange den danske rekord i

indendørs 3000 meter løb. Og et danmarksmester-

skab i halvmaraton.

Hendes enestående resultater og vindende væsen

har gjort hende til et {orbillede {or mange unge lø-

bere og en {ornem repræsentant {or orienterings-

idrætten.

Også hendes storesøster Heidi Alm var medlem af

atletika{delingen i AAIG Heidis styrke var spydkast

og kuglestød, hvor hun blev dansk juniormester

nogle gange.

Som juniorløber i AAIGs atletika{deling vandt Maja

blandt andet et danmarksmesterskab i1500 m, men

detvar{ørst, da hun som 18 ådg {lyttedetil København
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