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OK Syd 
Hjemmeside: www.oksyd.dk 

Bankkonto: reg. nr. 8010   kontonr.  7302525 

CVR nummer 2969 9933 

Bestyrelsen  Andre funktioner 

Formand 

 

Rasmus Ejlersen 

Rådyrvej 22, 6400 Sønderborg 

Tlf. 51 29 63 11 

r.ejlersen@gmail.com 

  

 Webmaster   Karsten Jøhnk    

  Skovvej 21, 6400 Sønderborg    

  Tlf. 74 42 14 02    

  kj21@stofanet.dk 

   

Næstformand 

Ungdomstræner 

John Bargmeyer 

Brombjerg 49, 6410 Broager    

Tlf. 74 44 01 00 / 51 71 82 94   

brombjerg49@gmail.com 

   

 Materiel  

Sønderborg 

  Hans Moos    

  Pytgade 18 ,Vollerup,  

  6400 Sønderborg 

  Tlf. 20 16 59 52    

  hans.moos@get2net.dk 

    

Kasserer 

Kortudvalg 

 

Svend Erik Bertelsen 

Skovvej 23, 6400 Sønderborg 

Tlf. 74 43 12 25 

skovvej23@gmail.com 

 

 Materiel 

Aabenraa 

  Michael W. Nielsen 

  Høgelsbjerg 130, 6200 Aabenraa 

  Tlf. 74 62 12 43 / 61 33 12 43 

  wiveson@email.dk 

 

Bestyrelsesmedlem 

Tilmelder 

Hanne Ljungberg 

Skovvej 21, 6400 Sønderborg 

Tlf. 74 42 14 02 / 23 61 44 02 

lju21@stofanet.dk 

 

 Træningsløb 

Aabenraa 

 

  Jon Mathiesen 

  Nr. Hostrupvej 13, Nr. Hostrup, 

  6230 Rødekro 

  Tlf. 74 69 45 76 / 21 73 62 31 

  susjon@mail.dk 

 

Bestyrelsesmedlem 

SI koordinator 

Michael Termansen 

Lærkeparken 7, 6230 Rødekro    

Tlf. 98 32 39 35   

termansen5@bbsyd.dk 

  

 Træningsløb 

Sønderborg 

  Birger Jønsson    

  Blomstergade 32 st. tv. 

  6400 Sønderborg    

  Tlf. 53 37 18 44 / 88 19 44 16          

b.joensson@stofanet.dk 

  

Bestyrelsesmedlem 

Kortudvalg 

 

Bent Pedersen 

Uglekær 91, 6200 Aabenraa 

Tlf. 74 62 02  96 

bentrandi@webspeed.dk 

 

 Skolekontakt   Finn Hove 

  Høgelsbjerg 56, 6200 Aabenraa 

  Tlf. 30 86 30 46 

  finn.hove@live.dk 

 

 

Bestyrelsesmedlem:  

 

Ove Petersen 

 Søgård Ringvej 3, 6200 Aabenraa  

 Tlf. 74 68 74 12 / 30 94 76 62    

amkuhl@bbsyd.dk 
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Referat fra generalforsamling i OK Syd 
Lørdag den 20. januar kl. 15.30 på Aabenraa Stadion 

 
Antal fremmødte. 14 

Indkaldelse til generalforsamling fandt sted d. 29. november og er dermed lovligt indvarslet. 

 

Formanden bød velkommen og redegjorde for, hvorfor flere fra bestyrelsen ikke kunne være 

tilstede. 

 

Valg af dirigent: 
Finn Hove blev valgt uden mod kandidat og gjorde opmærksom på at rækkefølgen i 
indkaldelsen og dagsorden ikke var helt den samme, som i vedtægterne. 
Generalforsamlingen kunne godkende den udsendte dagsorden som den var. 

 

Valg af referent: 
Finn og Birger ville tage de nødvendige notater. 

 

   Bestyrelsens beretning 
Formanden gennemgik beretningen for 2017. 

Der var følgende bemærkninger til beretningen. 

Dirigenten gjorde opmærksom på at deltagerklubberne ved Grænsedysten i 2017 opfordrede 
til at dysten fremover omfatter Slesvig/Holsten og Hamborg mod Region Syddanmark, med 
henblik på, at få det ud til en større kreds og dermed forhåbentlig flere deltager. Der ønskes 
stadig en landskamp. Det er nu op til bestyrelsen at fastlægge de endelige regler. 

Mogens foreslog at udvide også med Niedersachsen. 

 

Forelæggelse af revideret regnskab 
I kassererens fravær var det formanden der gennemgik regnskabet, der igen i år viste et 
overskud. 

 

Budget og fastsættelse af kontingent 
Budgettet blev fremlagt og godkendt. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der også i 2018 ville komme penge ind for 
skoleorientering. 

     Forslag om uændret kontingent blev godkendt. 

Forslag til støtte af ungdomsarbejde blev taget til efterretning uden debat. 

Plan for det kommende år: 
     Formanden ridsede op hvad der er af aktiviteter for det kommende år. 

Hanne foreslog at leje Nygård til DM-hold i 2019. 

Finn fortalte at han og Birger har været på kursus i Sønderborg Kommune om foreningers 
synlighed og opfordrede til at den nye bestyrelse følger kommune opfordring til at lave en 
kommunikationsplan. 



 

 

 

Indkomne forslag 
Der var ikke indkomne forslag. 
 

Valg til bestyrelsen 
Formanden har efter 18 år på posten ikke ønsket at genopstille, men er villig til at lave en del af det 
arbejde han også laver i dag. 
Rasmus Ejlersen som var næstformand blev valgt som formand 
John Bargmeyer blev valgt ind i bestyrelsen som næstformand. 
Michael Termansen og Bent Petersen blev genvalgt til menige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Den nye bestyrelse er herefter: 
Formand: Rasmus Ejlersen 
Næstformand: John Bargmeyer 
Kasserer: Svend Erik Bertelsen 
Bestyrelsesmedlem: Hanne Ljungberg (Er også løbs tilmelder) 
Bestyrelsesmedlem: Michael Termansen 
Bestyrelsesmedlem: Bent Pedersen 
Bestyrelsesmedlem: Ove Petersen 
 

Valg af 2 revisorer 
Der var genvalg til Anne Marie Jensen og Helle Termansen 
 

Valg af revisorsuppleant 
Genvalg til Kurt Hack 
 

Eventuelt. 
Finn Hove fik tildelt klubbens tinfad sammen med 2 flasker vin for en særlig indsats med 
skolegårdskort. 
Karsten Jøhnk fik tildelt pokalen for deltagelse i flest træningsløb. 
 
Karsten og Hanne udleverede klubbens statistik for træningsløb og deltagelse i åbne løb. Der var ros til 
den grundige statistikarbejde. 
 
Finn gjorde opmærksom på at vi igen kommer på kultunaut og det kunne betyde nye deltagere, som så 
skal tages godt imod af stævneleder og klubbens medlemmer og have en brochure med hjem fra 
skoven, de lægger i taskerne til træningsløb. 
 
Vi drøftede igen muligheden for at få flere medlemmer og hvad man kan gøre i den forbindelse. 

 
         Generalforsamlingen sluttede kl. 17 

 
Underskrevet: 
 

  

Birger Jønsson, referent  Finn Hove, dirigent 



 

 

 

BERETNING OK SYD 2017 
 

Lokaler 
Vi flyttede i starten af året vores materiel fra Kær Vestermark og tilbage til lokalet på 

Skovvej 4. Alt dette har ikke været nogen positiv oplevelse på den behandling vi har 

fået fra kommunen, frem og tilbage og så til samme lokale, som havde stået 

fuldstændig uberørt i den tid vi var på Kær, kønt har forløbet ikke været. 

Vedr. klublokale har vi endnu ikke fået tildelt noget, vi er villige til at dele med 

andre. Når jeg læser hvordan andre klubber skaffer nye medlemmer, så er det 

åbenbart et most med et klublokale, hvor man mødes på en fast tidspunkt og har 

socialt samvær efter træning. 
 

Grænsedysten 

Grænsedysten blev i 2017 flyttet til Kelstrup plantage på grund af ørne i Rugbjerg 

Plantage. Vi 

havde en god dag med fint vejr og omkring de 150 deltager. Efter løbet blev der 

afholdt et møde mellem de deltagende klubber og det blev besluttet, at Grænsedysten 

skal afholdes igen i 2018 og gerne med deltagelse fra alle klubber i Sydkredsen. 

Husk at afsætte torsdag den 10. maj 2018 til deltagelse, eller som hjælper ved 

Grænsedysten. Bestyrelsen skal finde en skov til Grænsedysten. Kollund har været 

nævnt, men den vil i stedet blive brugt til et mindre løb som for eksempel 

klubmatchen den 29. september.  Sydkredsens ungdoms afdeling har besluttet at 

bruge grænsedysten 2018, som en af deres løb om ungdoms pokalerne, derfor bliver 

grænsedysten forhåbentlig med en del flere deltager end de sidste par år. Det er 

grunden til, at det ikke kan være i Kollund Skov. 

 

Påsketuren til Thy 
Påskeløbet var i 2017 henlagt til skovene omkring Thisted, så det var et godt stykke 

hjemmefra. Vi havde allerede året før reserveret 9 luksus hytter på Krik Camping, de 

var til rådighed fra onsdag aften, hvor næsten alle 39 valgte at møde op, Kristian kom 

først dagen efter. Den hemmelige gæst var i år Dorte Kühl fra den norske klub 

Lillomarka o-lag. 

Det var fantastisk, at der kunne samles så mange til et løb så langt væk, når man 

tænker på, at der med møje og besvær kun kan samles to hold a. 4 deltager til Vejle 

stafet. 

Den første dag havde vi næsten en times kørsel til startstedet i Tved Plantage imellem 

Thisted og Hanstholm. Da vi ankom til stævnepladsen startede jeg med at købe et par 

nye sko og en holder til post definitioner. Jeg har i flere år været i tvivl om, om det 

var værd at købe nyt udstyr, efter jeg har fået to nye knæ, men nu skulle det være. Det 

er lige som at tage beslutning om at købe en ny bil når man er fyldt 80 år, så jeg tror, 

at jeg køber en ny bil inden jeg når den alder. 

Efter alle var kommet i mål, var det retur til campingpladsen og få et bad og en kop 

kaffe, godt med noget at varme sig på, det var en kold dag, men heldigvis ingen regn, 

men lidt sol. 

Nu skulle der laves aftensmad, som Pia stod for. Der blev sendt kartofler og 

hamburgryg rundt til hytterne, for at blive varmet i de mange ovne. Imens var vi 

nogle stykker der i campings pladsens fælles køkken snittede salat, jeg tror aldrig jeg 

har oplevet så meget salat blive snittet på så kort tid. 



Vi havde fået stillet et fællesrum til rådighed, hvor vi alle kunne være. Omkring kl. 

19.30 var vi klar til at spise og der blev taget fra, alle var sultne efter en dag i frisk 

luft. Jeg ved ikke hvornår de sidste gik i seng, men da jeg gik, sad de store drenge og 

spillede et brætspil, jeg fandt ikke ud hvad det gik ud på og jeg har ikke hørt hvem 

der vandt.  

På 2. dagen skulle vi ikke køre så langt, men til gengæld skulle vi starte noget 

tidligere.  Skoven vi skulle til var Tvorup Syd, som ligger lidt nord for Vorupør og 

tæt på vestkysten. 

Vi var tidlig hjemme på campingpladsen, så der var tid til afslapning indtil vi så alle 

vandrede afsted. Nu skulle børnene ud og finde påskeharen også de lidt større børn, 

det bliver man nok aldrig for gammel til. Da vi kom tilbage til hytterne, fandt vi også 

påskeharer på terrassen, det var chokolade harer til de voksne. 

Det var sidste aften på campingpladsen og vi havde bestilt mad til kl. 18,30, tilberedt 

af selveste campingmutter- og fatter. Vi fik igen et rigtig lækkert måltid, med to slags 

kød og masser af tilbehør og afsluttende med en dessert. I aften måtte vi ikke have 

egne drikkevarer med, men kunne købe dem til rimelige priser. 

Godt mætte kunne vi kravle til køjs, i morgen skulle vi op og pakke samt gøre hytter 

rene, men den hytte hvor jeg boede, besluttede vi at betale os fra rengøringen.  

De havde lovet regn om lørdagen og det kom til at holde stik. Vi skulle tidlig afsted, 

for alle dem som ikke var med i jagt start skulle starte inden 09,45 og det var nok de 

fleste af os. Enkelte valgte at køre direkte hjem fra campingpladsen, om det var 

regnen eller et eller en fysisk handicap der gjorde at de ikke stillede op til 3. etape 

ved jeg ikke. 

Efterhånden kom alle i mål og fik klædt om. Endelig blev vi samlet op og vendte 

snuden hjem ad, vi var hjemme sidst på eftermiddagen. Det var synd, at det hele 

sluttede af med dårligt vejr, men når det skulle Men en rigtig god tur, med masser af 

socialt samvær.være, var det godt, at det var på sidste dagen, det havde ikke været 

sjovt, at komme tilbage til hytterne med alt det våde tøj.  

 

Findvej Dagen 
Vi havde valgt, at holde årets Findvej Dag i Kelstrup Plantage på de faste poster, som 

godt nok er langt væk fra de store byer. Vi var derfor meget spændt på hvordan 

fremmødet ville være, men det blev en rigtig positiv oplevelse. Vejret var med os, det 

holdt tørvejr og inden vi var færdig skinnede solen. Der var 71 deltager hvoraf de 11 

var medlem af klubben. Det hele forløb uden problemer, Anna-Marie Kühl og Bent 

Pedersen stod for registrering af deltagerne og udfyldelse af diplom til børnene. Når 

de var registrerret fik de instruktion af Hanne, Karsten, Rasmus eller Bjarne inden de 

blev sendt ud i skoven med kort og nogen også kompas..  

Da de kom tilbage fra skoven, var Svend Erik klar til at udlevere medaljer og diplom, 

samt noget materiale vedr.om klubben og reklamere for kommende løb. Deltagerne 

kunne så forsyne sig i Sten Olofs og Hans Henriks frugtbod. Børnene var derefter ude 

på en bane hvor de skulle finde 10 figurer i den rigtige rækkefølge og på tid, det stod 

Frede for, her fik de så et Find vej puslespil for at gennemføre.  Arrangementet 

startede kl. 13 og kl. 16 var vi klar til at forlade skoven igen. 



 

Klubmesterskab 
Bestyrelsen havde valgt, at afholde årets klubmesterskab over tre løb, hvor de to 

bedste er gældende, banelæggerne til et løb kan deltage i de to andre og på den måde 

kan alle deltage. 

Første afdeling blev holdt i Als Nørreskov Nord med start fra Fladbæk Strand med 

Jørn Klausen og Kristian Toustrup som banelægger.  

De to sidste etaper blev afholdt i forbindelse med træningsløb ved HTF, deltagelse 

var ikke overvældende, under 10 hver gang. Der blev ved juleløbet uddelt medaljer til 

vinderne, som blev: D45 Anne Marie, D55 Hanne, D65 Silke, H21 Rasmus, H35 

Bjarne, H45 Karsten, H55 Jørn og H65 Birger.  

Bestyrelsen må finde ud af om det skal være på samme måde i 2018. 
 

Faste poster i Als Nørreskov 
Siden starten af 2016 har vi arbejdet på et Findvej projekt i Als Nørreskov i 

samarbejde med naturskolen, som havde skaffet pælene. Men da vi skulle være enige 

med lederen af naturskolen om hvor posterne skulle placeres, tog det ret lang tid at få 

aftalen på plads. 

Men her i foråret 2017 kom vi i gang og så gik det stærkt. Vi kan sætte tre poster ud i 

timen og i løbet af april har Frede og formanden sat 38 pæle ud. Flere af dem er 

placeret væk fra stierne og kan derfor bruges til træningsløb.  Alle pæle har fået 

monteret en krog, således der kan hænges en SI enhed på pælen. 

 

Medaljer ved DM. 

Vinder DM nat og nr. 3 ved DM sprint. 
Hanne Ljungberg har brugt et par dage af foråret til at deltage i Danske Mesterskaber. Først blev det 

til en flot guldmedalje ved DM nat i klassen D60 i Nordsjælland, så det var ikke fordi hun var 

stedkendt, at hun vandt. 

Ved DM sprint i Skørping blev det til en bronzemedalje kun 2 sekunder fra en sølvmedalje. 

Også ved JFM stafet blev det til en guldmedalje til Hanne, Karsten og Mogens. 

Godt gået og tillykke. 

De er nu indstillet til at skulle hædres ved Sønderborg Kommune 

 

OK Syd blev i 2. division. 
På en regnfuld lørdag i skoven ved Tørning Mølle, hvor vi gled på bagen ned af de 

fedtede og stejle skråninger, lykkedes det at forsvare vores plads i 2. division, til 

modsætning fra de to sidste gange, hvor vi rykkede ned året efter. Der var denne gang 

et fint fremmøde, med 34 deltager fra OK Syd og taktikken var lagt, så næsten alle 

deltager gav point. Det viste sig, at selv om man får en lav placering, kan der godt 

scores gode point, så det er bare med at møde op og gennemføre. For at bruge et 

moderne udtryk inden for sport, ”Vi fulgte vores game plan”. Selv om alt var vådt, 

kunne vi tage glade hjem og få et varmt bad. 

Tak til alle for indsatsen. 



 

 

 

 

Klubben har afholdt to åbne løb i efteråret. 
Den3. september, var det på en dejlig solskins dag i Rønshoved, hvor John var 

banelægger og Bjarne banekontrol. 

Den 22. oktober var det en op/nedrykningsmatch i Årtoft Plantage også her holdt det 

tørvejr indtil stævnepladsen var pakket sammen. Bent Petersen var banelægger og 

Ove Petersen var banekontrol. 

Ved begge løb havde vi problemer med gamle SI-brikker, som programmet ikke ville 

registrere, hvilket er et problem, som giver stress i beregningen og irritation hos 

deltagerne. Fejlen ligger i programmet og det skal løses inden næste års løb. 

Tak til alle der hjalp til vi de to løb, der blev gjort en stor indsats, for at det hele 

skulle klappe. 
 

SM SPRINT. 
For første gang nogen sinde havde vi by orienteringsløb i Sønderborg, Michael 

Termansen havde tegnet kortet med hen blik på, at vi kunne afholde de Sønderjyske 

Mesterskaber i sprint. Der var start og mål ved Sct. Marie Kirke. Der var et flot 

fremmøde, som det plejer at være til disse by løb. 

Ugen forinden var der mulighed for at træne i disciplinen ved et by løb i Broager, 

hvor John har stået for korttegning og også var banelægger. 
 

Klubmatch. 
Klubmatchen blev i år afholdt den 23. september i stedet for i november, som det har 

været de sidste mange år. Men det viste sig at der med de mange tilbud om løb i 

september, var svært, at stille med et stort hold.  

HTF løb som forventet med sejren, selv om vi var på hjemmebane i Als Nørreskov. 

OK Syd vandt på to af banerne, det var Freja Paulsen og Karsten Jøhnk, som var i 

stand til at løbe sig til en første plads. 
 

Nye klubjakker. 
Der var 72 der bestilte vores nye klub jakke. Efter en lang proces med prøvning er det 

nu afsluttet og jakkerne er udleveret og kassereren har sendt opkrævning ud. Der 

iværksættes også en genbestilling af løbe T-shirts, således de kan være leveret når 

den nye sæson starter. 
 

Skolekort. 
Finn har også i 2017 været aktiv med at fremstille skolegårds kort, så vi nu i alt har 

kort over 10 skoler. Hvert projekt har givet et pænt beløb til klubkassen. 

Jeg vil gerne takke Finn for den store indsats på dette område, samt for at skrive 

vores pressemeddelelser. 
 

 



 

Juleløb 
Juleløbet var med start fra skovvej 4. Med efterfølgende gløgg og æbleskiver i 

Blæksprutternes lokale. Der var i år tilmeldt 26 til juleløbet, det er mange år siden vi 

har været så mange, vi havde en hyggelig eftermiddag. Frede og Mette Marie havde 

lavet de svære spørgsmål og lagt en kort bane ud i området omkring Skovvej. Vinder 

blev Anne Marie Kühl, som er næste års banelægger. 

Det er efterhånden blevet en tradition, at gennemføre by løb (julesprint) i Aabenraa, 

2017 var ingen undtagelse der var igen et pænt fremmøde også langvejs fra. Der var 

også en verdensmester til start. 

Tak til familien Termansen for igen at stå for løbet.  
 

DET KOMMENDE ÅR: 

 

Påskeløb 2018 
Nordjyske 2 dages: der er tilmeldt en del fra klubben til dette løb. 

Der er nu bestilt overnatning til 40 personer på Fanø. Det har ikke været muligt, at 

bestille de 10 lejligheder til en kortere periode end 4 overnatninger fra onsdag den 28. 

marts til søndag den 1. april.  Deltagerne kan selv vælge om de vil bo der i 4 nætter 

eller kortere, prisen bliver den samme. 32. 

Vedr. frist for tilmelding, se opslag her i bladet eller på hjemmesiden. 

Næste års vigtige op/nedrykning match er planlagt til den 4. november i Stenderup jf. 

den foreløbige terminsliste, så i kan godt allerede nu sætte kryds i kalenderen. 

De to øvrige matcher er planlagt til den 8. april i Jelling Skov og den 23. september 

på Rømø. 

Findvej dagen bliver den 5. maj i Gråsten Skov. 

SM-Stafet bliver i Årtoft den 9. juni 

Sm lang bliver i Pamhule den 20. juni 

SM-nat bliver i Gråsten den 14. september 

Klubmatchen bliver i Rønshoved den 29. september. 

Vi skal selv afvikle en op/nedryknings match den 28. oktober i Søgård. 

Finn fortsætter med skolekort, har en aftale med gråsten Skole. 



 

Formanden går på pension 

 
Efter 18 år som formand, først 16 år for SOK og de sidste to år for OK Syd syntes jeg 

det var tiden, hvor jeg skulle stoppe og lade nye komme til. Derfor stillede jeg ikke 

op til genvalg på klubbens generalforsamling den 20. januar, som i også kan se af 

referatet anden sted her i bladet. 

Rasmus Ejlersen blev valgt som ny formand og John Bargmeyer blev valgt som 

næstformand. 

Det betyder ikke at jeg stopper med at arbejde for klubben, jeg vil stadig være 

ansvarlig for terminslisten, søge skov tilladelser og udpege banelægger til 

træningsløb, samt andre forefaldende opgaver. 

Jeg vil stadig leve efter mottoet, Hvad kan jeg gøre for klubben og ikke hvad kan 

klubben gøre for mig. 

  

Jeg sidder også i friluftsrådets kreds 11, som omfatter Sønderborg, Aabenraa og 

Haderslev kommune. 

I den forbindelse kommer jeg til møderne i det grønne råd i Sønderborg kommune og 

deltager i fredningssager i kommunen. Jeg er udpeget som medlem af det naturråd 

Sønderborg og Aabenraa kommune, har oprettet lige før jul.  

Opgaven for naturrådet, er at være med til at fastlægge det grønne Danmarks kort. 

Det første møde afholdes den 7. februar og derefter afholdes et antal møder frem til 

den 15. juli, hvor opgaven skal være afsluttet og naturrådet vil blive nedlagt igen. 

 

Jeg ønsker det bedste for OK Syd og håber på, at klubben må vokse i form af flere 

aktive medlemmer. 

Vi ses ude i skoven og til påskeløb på Fanø, det glæder jeg mig til. 

 

Birger 

 

 

Ny formand i OK Syd 

 
Efter 18 år som formand for klubben, heraf de 16 år i Sønderborg Orienteringsklub, 

har Birger Jønsson valgt at stoppe. Han er blevet afløst af Rasmus Ejlersen, der nu er 

ny formand for OK Syd. John Bargmeyer er blevet ny næstformand. 

Birger er trådt ud af bestyrelsen men vil fortsat stå for en del praktiske opgaver, som 

f. eks. skovtilladelse og terminslisteplanlægning. 

Og så får han meget mere tid til at løbe træningsløb og åbne løb.  

                                                                                                                                            

Hanne 



 

  Tilmelding (T)    Hanne Ljungberg    74 42 14 02 Der er 

ingen tilmelding ved træningsløb (Tr)  
 

Dag  Dato  Type  Tid  Sted, Tilmelding (T)  
Arrangør/ 

Banelægger   

Lør  0601  Tr  1330  
Aabenraa Nørreskov P 

Folkehjem  
Jon  

Lør  1301  Tr.  1330  
Arnkil, Sønderborg P-plads 

næst yderst  
Hanne og Karsten  

Lør  1301  Tr-HTF  1330  Vesterskoven, Louisevej  HTF  

Lør  2001  Tr  1330  
Aabenraa Nord, Aabenraa Skærm 

Erik Jessens Vej  
Harald  

Lør  2001  Gen. Fors.  1530  
Generalforsamling OK Syd Stadion 

på Vestvejen  
OK Syd  

Lør  2701  Tr  1330  
Gråsten Skov, Sønderborg  
Magrethesøen Skærm Felstedvej  

Svend Erik og 

Hans Moos  

Lør  2701  Tr-HTF  1330  Hønning Stævneplads, skærm Skærbækvej  HTF  

            

Lør  0302  Tr  1330  
Rubjerg, Aabenraa P-plads 

østkant  
Ove  

Lør  1002  Tr  1330  
Als Nørreskov, Sønderborg  
P-plads Naturskolen Holm Vej  

Sten Olof og 

Hans Henrik  

Lør  1002  Tr-HTF  1330  Jels, Voldstedet  HTF  

Lør  1702  Tr  1330  
Hjelm Skov, Aabenraa Stadion 

på Vestvejen  
Jon  

Lør  1702  Tr-HTF  1330  Lunden Gram, P-plads - Østervej  HTF  

Lør  2402  Tr  1330  
Kelstrup Plantage, Sønderborg 

Hønsnapvej  
Familien 

Bargmeyer  

Tir  2702  Natcup Syd  1830  Thorø ved Assens, T-2102  OK Melfar  

            

Lør  0303  Tr  1330  
Årtoft. Aabenraa  
Årtoft, skærm ved Torp  

Mogens  

  Tilmelding (T)    Hanne Ljungberg    74 42 14 02 Der er 

ingen tilmelding ved træningsløb (Tr)  
 

  

 

Tilmelding (T) Hanne Ljungberg    74 42 14 02 Der er ingen tilmelding 

ved træningsløb (Tr)  

Dag  Dato  Type  Tid  Sted, Tilmelding T  
Arrangør/ 

Banelægger   

Tir  0603  Natcup Syd  1830  Riis Bakker T-2802  OK GORM  

Lør  1003  Tr  1330  
Roden, Sønderborg P-plads 

Felstedvej  
Sten Olof og  

Hans Henrik  

Lør  1003  NJ-2dags    Tversted Plantage Nordjylland T-2202    

Søn  1103  NJ-2dags    Tversted Plantage Nordjylland T-2202    

Tir  1303  Natcup Syd  1830  Sydvestkvarteret T-0603  Kolding OK  

Lør  1703  Tr  1300  Tormaj, Syd for skoven  HTF  

Søn  1803  C-løb 2.div  1330  Jelling Skov T-0803  GORM  

Lør  2403  Tr  1330  
Søgård, Aabenraa P-midt 

Bent Pedersen  

https://www.google.dk/maps/@55.0522642,9.415636,16.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0522642,9.415636,16.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0522642,9.415636,16.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.974999,9.7589854,16.83z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.974999,9.7589854,16.83z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.974999,9.7589854,16.83z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.974999,9.7589854,16.83z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.974999,9.7589854,16.83z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.063993,9.3698539,15.61z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.063993,9.3698539,15.61z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.063993,9.3698539,15.61z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0356781,9.4016726,16z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0356781,9.4016726,16z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0356781,9.4016726,16z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9323188,9.5434098,15.2z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9323188,9.5434098,15.2z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.1114963,9.3159647,14.18z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.1114963,9.3159647,14.18z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.1114963,9.3159647,14.18z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.1114963,9.3159647,14.18z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.1114963,9.3159647,14.18z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0190864,9.8784475,16.23z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0190864,9.8784475,16.23z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0190864,9.8784475,16.23z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0190864,9.8784475,16.23z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0356781,9.4016726,16z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0356781,9.4016726,16z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0356781,9.4016726,16z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8803129,9.4447948,16z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8803129,9.4447948,16z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
http://www.ok-melfar.dk/V2/index.php?option=com_content&view=article&id=66
http://www.ok-melfar.dk/V2/index.php?option=com_content&view=article&id=66
https://www.google.dk/maps/@54.9822963,9.3587898,14.16z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9822963,9.3587898,14.16z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
http://okgorm.dk/ok-gorm-o-lob/
http://okgorm.dk/ok-gorm-o-lob/
https://www.google.dk/maps/@54.9298899,9.5788271,14.8z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9298899,9.5788271,14.8z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9298899,9.5788271,14.8z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9298899,9.5788271,14.8z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9298899,9.5788271,14.8z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
http://nordjysk2dages.dk/jom3/index.php/2012-10-24-18-25-19
http://nordjysk2dages.dk/jom3/index.php/2012-10-24-18-25-19
http://nordjysk2dages.dk/jom3/index.php/2012-10-24-18-25-19
http://nordjysk2dages.dk/jom3/index.php/2012-10-24-18-25-19
http://okgorm.dk/ok-gorm-o-lob/
http://okgorm.dk/ok-gorm-o-lob/
http://okgorm.dk/ok-gorm-o-lob/
http://okgorm.dk/ok-gorm-o-lob/
https://www.google.dk/maps/@54.9275768,9.4243006,15.83z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9275768,9.4243006,15.83z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9275768,9.4243006,15.83z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da


i skoven  

Fre  2303  
Danish Spring 

Sprint  
  Sorø Midt Sjælland T-0703    

Lør  2403  
Danish Spring 

Mel. distance  
  Avnstrup Midt Sjælland T-0703    

Søn  2503  
Danish Spring 

Lang distance  
  Avnstrup Midt Sjælland T-0703    

Tor  2903  Påskeløb    Fanø T-0803  Esbjerg  

Fre  3003  Påskeløb    Fanø T-0803  Esbjerg  

Lør  3103  Påskeløb    Fanø T-0803  Esbjerg  

            

Lør  0704  Tr  1330  
Als Nørreskov, Sønderborg P-plads 

Naturskolen  
Jørn og Kristian  

Lør  0704  Tr HTF  1300  Revsø, Holbæk Gård  HTF  

Søn  0804  C-løb 3.div  1000  Svanninge Bakker T-  Fåborg  

Ons  1104  Tr  1800  Vojens fritidscenter  HTF  

Lør  1404  Tr  1330  
Aabenraa Sønderskov, Aabenraa P-

Sønderhesselvej  
Michael T  

Søn  1504  C-løb 1.div  1000  Krengerup T-  OO  

Tir  1704  Sprint  1800  Haderslev Syd, Mødested Hjortebro Skolen  HTF  

Ons  1804  Tr  1830  
Rønshoved, Sønderborg  
P-plads midt i, Skærm Sønderborgvej  

Birger og Tina  

Søn  2204  DM-Ultralang    Jægerspris T-0504  Allerød OK  

Tir  24  Sprint  1800  Haderslev City, Mødested Damparken  HTF  

Ons  2504  Tr  1830  
Jørgensgård, Aabenraa P-midt 

i skoven  
Finn Hove  

            

Tir  0105  SM-Sprint  1800  Favrdal T-  HTF  

Ons  0205  Tr  1830  
Kelstrup, Sønderborg P-plads 

midt i skoven  
Bjarne og Malthe  

Lør  0505  Findvejdag  1300  Gråsten Skov, P-pladsen Engparken  Bestyrelsen  

Søn  0605  C-løb    Horsens T-    

Tor  1005  Grænsedyst  1000  ? T-  OK Syd  

Lør  1205  Gudenådyst    T-    

Søn  1305  Gudenådyst    Silkeborg Sønderskov Vest T-  Silkeborg  

 

Ons  1605  Tr  1830  
Årup Skov, Aabenraa P-

Årupskovvej  
Michael N  

Ons  1605  Tr HTF  1800  Stursbøl, start Troldeskoven  HTF  

Søn  2005  Fynsk sprint    Middelfart T-    

Man  2105  Fynsk Sprint    Fåborg T-    

Ons  2305  Tr- by løb  1830  
Broager by, Sønderborg P-

Ved Kirken  
Familien 

Bargmeyer  

Lør  2605  DM Sprint    Hillerød T-    

https://www.google.dk/maps/@54.9275768,9.4243006,15.83z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9275768,9.4243006,15.83z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9275768,9.4243006,15.83z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9275768,9.4243006,15.83z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
http://www.danishspring.dk/
http://www.danishspring.dk/
http://www.danishspring.dk/
http://www.danishspring.dk/
http://www.danishspring.dk/
http://www.danishspring.dk/
http://www.danishspring.dk/
http://www.danishspring.dk/
http://www.danishspring.dk/
http://www.danishspring.dk/
http://www.okesbjerg.dk/paaske2018/
http://www.okesbjerg.dk/paaske2018/
http://www.okesbjerg.dk/paaske2018/
http://www.okesbjerg.dk/paaske2018/
http://www.okesbjerg.dk/paaske2018/
http://www.okesbjerg.dk/paaske2018/
https://www.google.dk/maps/@55.0188809,9.8754126,15.22z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0188809,9.8754126,15.22z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0188809,9.8754126,15.22z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0188809,9.8754126,15.22z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0188809,9.8754126,15.22z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0288521,9.381842,15.93z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0288521,9.381842,15.93z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0288521,9.381842,15.93z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0288521,9.381842,15.93z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0288521,9.381842,15.93z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8761979,9.4802886,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8761979,9.4802886,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8761979,9.4802886,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8761979,9.4802886,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0477187,9.4436625,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0477187,9.4436625,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0477187,9.4436625,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0477187,9.4436625,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0477187,9.4436625,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0477187,9.4436625,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0477187,9.4436625,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8792736,9.427569,15.32z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8792736,9.427569,15.32z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8792736,9.427569,15.32z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8792736,9.427569,15.32z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8792736,9.427569,15.32z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8792736,9.427569,15.32z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8792736,9.427569,15.32z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0147341,9.4002646,15.12z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0147341,9.4002646,15.12z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0147341,9.4002646,15.12z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0147341,9.4002646,15.12z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0147341,9.4002646,15.12z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8913818,9.668414,16z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8913818,9.668414,16z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8913818,9.668414,16z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8913818,9.668414,16z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8913818,9.668414,16z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da


Søn  2705  DM Sprint mix    Hillerød T-    

Ons  3005  Tr  1830  
Aabenraa Nord, Aabenraa Ravnholt 

P-plads nr.2  
Erling  

Ons  3005  Tr HTF  1800  Starup Hede, Ved Kirken  HTF  

            

Fre  0106  JFM Sprint    Brejning T-    

Lør  0206  Sprint    Kolding T-  KOK  

Ons  0606  Tr  1830  
Gråsten. Sønderborg P-plads 

Ravnsbjergvej  
Svend Erik og 

Rasmus  

Ons  0606  Tr HTF  1800  Lindet, Skærm Arnum Arrild Vej  HTF  

Lør  0906  SM-Stafet    Årtoft  OK-Syd  

Ons  1306  Tr  1830  
Rugbjerg. Aabenraa P-

østkant  
Jon  

Ons  2006  SM-Lang  1830  Pamhule T-  HTF  

Lør  2306  Sct. Hans Løb  1800  
Als Nørreskov. Sønderborg P-

Nygård Strand  
Birger og Frede  

Ons  2706  Tr  1830  
Hjelm Skov, Aabenraa P-

Enemarksvej  
Harald  

Fre  2906  V-jysk-2dages    Sprint i Holstebro T-  Holstebro  

Lør  3006  V-jysk-2 dages    Vesterskoven T-  Holstebro  

            

Søn  0107  V-jysk-2 dages    Vesterskoven T-  Holstebro  

Ons  0407  Tr  1830  
Rønshoved, Sønderborg P-plads 

Fjordvejen  
Kurt Harck og 

Hans Moos  

Ons  0407  Tr HTF  1800  Vesterskoven, Thomas Hus  HTF  

    WMOC    07 – 13. juli Sjælland T-    

Ons  1107  Tr  1830  
Lerskov, Aabenraa  
P-plads og kantparkering på Tingvej  

Ove Petersen  

Lør  1407  Vikingedyst    Stensbæk Plantage T-  HTF  

Søn  1507  Vikingedyst    Stensbæk Plantage T-  HTF  

Tir  1707  Læsø- 3 dages    Saltsyderiet og omegn T-    

Ons  1807  Læsø- 3 dages    Læsø Klitplantage T-    

Tor  1907  Læsø- 3 dages    Læsø Klitplantage T-    

Ons  1807  Tr  1830  
Aabenraa Nørreskov, Aabenraa Høje 

Kolstrup Skole  
Bent Pedersen  

Ons  2507  Tr  1830  
Gråsten P-pladsen, Sønderborg Magrethesøen 

Skærm Felstedvej  
Birger og Bent 

Lauridsen  

Ons  2507  Tr HTF  1800  Tange Bakker, Spejderhytten Skærm Vej 356  HTF  

            

Ons  0108  Tr  1830  Årtoft, Aabenraa  Michael T  

 

    Skærm ved Torp   

Ons  0808  Tr  1830  
Als Nørreskov, Sønderborg P 

Fladbæk Strand  
Frede og Jørn  

https://www.google.dk/maps/@54.916566,9.5526413,15.29z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.916566,9.5526413,15.29z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.916566,9.5526413,15.29z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.916566,9.5526413,15.29z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.916566,9.5526413,15.29z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.1097054,9.314726,13.68z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.1097054,9.314726,13.68z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.1097054,9.314726,13.68z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.1097054,9.314726,13.68z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.1097054,9.314726,13.68z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0281972,9.8728837,17.06z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0281972,9.8728837,17.06z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0281972,9.8728837,17.06z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0281972,9.8728837,17.06z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0281972,9.8728837,17.06z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0283312,9.3823615,16.76z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0283312,9.3823615,16.76z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0283312,9.3823615,16.76z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0283312,9.3823615,16.76z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0283312,9.3823615,16.76z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8663803,9.49441,15.53z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8663803,9.49441,15.53z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8663803,9.49441,15.53z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8663803,9.49441,15.53z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8663803,9.49441,15.53z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0986165,9.3971384,14.3z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0986165,9.3971384,14.3z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0986165,9.3971384,14.3z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0986165,9.3971384,14.3z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0630796,9.3977788,14.91z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0630796,9.3977788,14.91z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0630796,9.3977788,14.91z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9310673,9.545607,15.43z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9310673,9.545607,15.43z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9310673,9.545607,15.43z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9805764,9.3588742,14.59z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9805764,9.3588742,14.59z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0190543,9.8972512,15.41z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0190543,9.8972512,15.41z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0190543,9.8972512,15.41z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da


Ons  0808  Tr HTF  1800  Tørning Mølle  HTF  

Ons  1508  Tr  1830  
Årup Skov, Aabenraa P-plads 

ved Tinglevvej  
Finn  

Lør  1808  JFM Stafet    I Nordkredsen T-    

Søn  1908  JFM Lang    I Nordkredsen Hårsbjerg Plantage T-    

Ons  2208  Tr  1830  
Kelstrup, Sønderborg  P-plads 

Gammel A-10  
Svend Erik og 

Rasmus  

Ons  2208  Tr HTF  1800  Sdr. Farup, Degnetoften-Grill pladsen  HTF  

Lør  2508  DM mellem    Højgård Skov T-  Gorm  

Søn  2608  Midgårdsorm    Hastrup, T-  SNAB  

Ons  2908  Tr HTF  1830  Tormaj, P-ved Standen  HTF  

            

Søn  0209  C-løb 1.div    Trelde Syd T-  FROS  

Ons  0509  Tr-by-løb  1830  
Sønderborg By, Sønderborg ?  

Hanne og Karsten  

Lør  0809  DM Stafet    I Nordkredsen Harild Hede T-    

Søn  0909  DM Lang    I Nordkredsen Ulbjerg Plantage T-    

Ons  1209  Tr HTF  1800  Flyvestation Skrydstrup  HTF  

Fre  1409  SM-Nat  2000  Gråsten, Ringriderpladsen T-  OK-Syd  

Lør  1509  Tr  1330  
Gråsten, Sønderborg P-plads 

Engparken  
Ulla og Peter  

Lør  1509  Rebild 2 dages    Roldskov T-    

Søn   1609  Rebild 2 dages    Roldskov T-    

Søn  2309  C-løb (2 og 3)  1000  Rømø Sønderland T-  HTF  

Lør  2909  Klubmatch  1300  Kollund T-  Birger og Frede  

            

Lør  0610   Tr  1330  
Jørgensgård, Aabenraa P-midt 

i skoven  
Erling  

Lør  0610  DM Nat    Rørvig Sandflugtsplantage T-    

Søn  0710   DM Hold    Store Hareskov T-    

Lør  1310  Tr  1330  
Kær Vestermark, Sønderborg  
P-Verdensende under Alssund Broen  

Birger  

Lør  1310  Tr HTF  1330  Stensbæk, Gels Bro  HTF  

Søn  2110  C-løb  1000  OP/NED 1. og 2. division Søgård T  OK Syd  

Fre  2610  Høst Open    Bornholm T-    

Lør  2710  Høst Open    Bornholm T-    

Lør  2710  Tr  1330  
Lambjerg, Sønderborg  
Spejdehytten på Lambjergsned  

Kurt Hack og 

Hans Moos  

Lør  2710  Tr HTF  1300  Vesterskoven, Louisevej Skydebanen  HTF  

Søn   2810  Høst Open    Bornholm T-    

            

Søn  0411  C-løb Op/ned  1000  2 og 3. division. Stenderup Nørreskov T-  KOK  

Tilmelding (T)    Hanne Ljungberg    74 42 14 02  

https://www.google.dk/maps/@55.0199031,9.4158951,15.29z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0199031,9.4158951,15.29z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0199031,9.4158951,15.29z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0199031,9.4158951,15.29z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0199031,9.4158951,15.29z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8829725,9.4130119,15.6z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8829725,9.4130119,15.6z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8829725,9.4130119,15.6z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8829725,9.4130119,15.6z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8829725,9.4130119,15.6z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8829725,9.4130119,15.6z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.8829725,9.4130119,15.6z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9222235,9.5836233,17.13z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9222235,9.5836233,17.13z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9222235,9.5836233,17.13z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9222235,9.5836233,17.13z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9222235,9.5836233,17.13z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0477187,9.4436625,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0477187,9.4436625,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0477187,9.4436625,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0477187,9.4436625,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.0477187,9.4436625,15.01z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9230251,9.7664775,16.21z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9230251,9.7664775,16.21z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9230251,9.7664775,16.21z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9230251,9.7664775,16.21z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9114056,9.8837997,16.52z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
https://www.google.dk/maps/@54.9114056,9.8837997,16.52z/data=!4m2!6m1!1s1s8E91CeN9HRYKyBOzXYnXzARFIY?hl=da
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Opslagstavlen 
 
                               

                                                                                                                                
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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

 


