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GENERALFORSAMLING 

I 

OK Syd 
I henhold til lovene indkaldes til ordinær generalforsamling. 

 
Lørdag den 26. januar 2019 kl. 15.30 

(Efter træningsløbet i Gråsten Skov). 
I Ahlmannsparken 

Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten. 

 
Dagsorden: 
 

1.  Valg af dirigent. 
2.  Valg af referent. 
3.  Bestyrelsens beretning. 
4.  Forelæggelse af revideret regnskab. 
5.  Budget og fastsættelse af kontingent 
6.  Plan for det kommende år. 
7.  Indkomne forslag.  
8.  Valg af formand   (lige årstal) 
9.  Valg af næstformand   (ulige årstal)  
10. Valg af kasserer    (ulige årstal)  
11. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige årstal)  
12. Valg af to bestyrelsesmedlem  (ulige årstal)  
13. Valg af to revisorer.  (Hvert år)  
14. Valg af revisorsuppleant.   (hvert år)  
15. Eventuelt.  

 
Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen.  
 
 
Klubben er vært ved kaffe og brød samt en øl eller vand. 
 
 

Rasmus Ejlersen 
Formand 



 

 

OK Syd indbyder til Juleløb  
 På  

Lørdag den 8. december 2018 kl. 13.30. 
 

I vil blive sendt ud på en ca. 3 km. lang tur, hvor jeres viden vil blive testet 
undervejs 

 
Efter turen vil klubben være vært ved æbleskiver og gløgg. 

 
I år vil der ud over den sædvanlige præmie til vinderen af årets løb/quiz 
også være blive trukket lod om et GPS ur blandt alle klubbens deltager. 

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

eller i tilmeldingsmappen senest den 5. december 2018. 
 

Banelægger: Anna Marie Kûhl 
 

O-hilsen Bestyrelsen 
 

 

Skovvej 4 6400 Sønderborg

mailto:lju21@stofanet.dk
https://www.google.dk/maps/place/Skovvej+4,+6400+S%C3%B8nderborg/@54.902354,9.8036627,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b339ee070074ff:0xf1bcc1907acc05f!8m2!3d54.902354!4d9.8042099?hl=da


 
 
 
 

Bronzemedalje til DM nat 

Ved DM nat i Rørvig Sandflugtsplantage i Odsherred, vandt Karsten en fornem 
bronzemedalje i H55 kun 14 sekunder fra en sølvmedalje og 1 minut og 14 sekunder 
fra en guldmedalje.  

Klassen var stærkt besat med 22 løbere. Karsten løb sikkert på det meste af banen, 
men på de sidste to poster svigtede koncentrationen, og han tabte tid. 

Hanne var kun 35 sek. fra en bronzeplads, men hun havde desværre en post hvor hun 
begyndte at lede efter posten alt for tideligt og mistede over 4 minutter. 

Rørvig Sandflugtsplantage er en meget spændende skov fyldt med indlandsklitter og 
bestemt et besøg værd. 

 

 

 

 

 



  

 Skolerne har fået øjnene op for O-løb. 
 
Vi er nogle pensionister der har brugt 
en del tid på orienteringssporten her i 
2018. Vi har været rundt ved flere 
kommune skoler. for at lære eleverne, 
at finde vej ved hjælp af kort og 
kompas. Det har været elever fra 5. 
klasse og opefter, som har været 
målgruppen. 
Finn har taget sig af de to første 
lektioner, som har været henlagt til 
klasselokalet og skolens område, hvor 
han har anvendt de skolekort, som han 
selv har været med til at tegne. 
Frede og undertegnede har for det 
meste stået for at lave baner til den 
afsluttende lektion i skoven, hvor de 

har været ude på en 3 – 4 km. let 
orienteringsløb og kontrol systemet har 
været SI. 
Kommunerne har i 2018 haft afsat 
penge til formålet og det betyder at 
klubben får et beløb for hver gang vi er 
ude ved en skole, hvor meget det er 
blevet til, har jeg ikke nogen anelse 
om, men det vil formentligt fremgå af 
års regnskabet, som bliver fremlagt ved 
generalforsamlingen sidst i januar 
2019.  
Om kommunerne også afsætter et 
beløb til denne aktivitet i 2019, kan vi 
kun håbe på. 

 

En fantastisk dag med solskin ved 

Naturskolen i Als Nørreskov. 
 

 
 

Deltager i kø for at løbe på figurbanen. 
 



Naturvejleder Andreas Hermann 
havde spurgt om vi, som i 2017, 
hvor Frede og Mette Marie 
præsenterede klubben, ville stille op 
til, deres åbent hus arrangement igen 
i 2018. 
Vi takkede ja og Frede og 
undertegnede drog afsted til 
Nørreskoven tidligt om morgenen 
søndag den 14. oktober.  Frede 
havde lavet et orienteringsløb på 1 
km. rundt om Naturskolen og jeg 
havde pakket bilen med alt det 
materiel vi skulle bruge. 
Der var morgenmad og instruktion 
på naturskolen fra kl. 8. Kl. 10 
skulle aktiviteterne være klar. Ud 
over o-løbet havde vi vores 
sædvanlige find figurerne i den 
rigtige rækkefølge, alt var sat ud 
med SI, så der gik hurtig 
konkurrence i den, da vi kom i gang. 
Allerede lidt før kl. 10 stod de første 
klar til at blive sendt afsted. Det blev 
et tilløbsstykke uden lige, de gik  

virkelig op i at forbedre tiderne hele 
dagen.  
Vi havde en del ude på skovløbet, 
men den største aktivitet var på figur 
banen, der var konstant kø og mange 
stillede sig om bag i køen igen, når 
de kom i mål, som det kan ses på 
billedet.  Der blev virkeligt gået til 
sagen, for at slå andres, men også 
ens egen tid. Vi brugte mere end 2½ 
rulle printer papir til udskrivning af 
resultater, det siger alt om, hvor 
mange gennemløb vi havde, når der 
kun er 10 poster på hver 
udskrivning. 
Der var flere der var ude på banen 
rigtig mange gange. Jeg har i mine 
mange år ikke oplevet en så høj 
aktivitet, ved et sådan arrangement, 
konstant fra kl. 10 til kl. 15, hvor det 
hele sluttede. Vi havde en god dag 
og de mange børn er jeg sikker på 
også havde en god dag. 
 
 

 

Til Høst Open på Bornholm sammen 

med min evige konkurrent, Fåborg OK 

og 600 andre deltager.  
Fredag 26. oktober var vi fire fra 
klubben der drog afsted til Bornholm 
for at deltage i det traditionsrige Høst 
Open, som bliver afholdt den sidste 

weekend i oktober hvert år, de fleste 
deltager er svenskere. Hanne og 
Karsten hentede mig kl. 9 og vi kørte 



til Fynshav, hvorfra vi skulle køre med 
min evige konkurrent Frede.  
Kl. 10 tog vi færgen til Fyn, nu havde 
vi god tid til at nå færgen i Ystad, selv 
om vi gjorde et ophold ved Malmø, 
hvor der var tid til madpakken.  Vi 
ankom til Ystad et par timer før færgen 
skulle sejle.  
Efter ankomst til Bornholm kørte vi 
direkte til Rø, hvor vi skulle bo 
sammen med de 25 deltagere fra 
Fåborg.  
Frede og jeg pumpede madrasser op og 
redte vores senge. Hanne og Karsten 
havde lejet en hytte ved siden af. Vi 
skulle selv klare måltidet fredag, men 
formanden fra Fåborg tilbød, at vi 
kunne spise sammen med dem. Men 
Frede og jeg valgte alligevel at køre til 
Gudhjem, hvor vi hurtig fandt et 
restaurant der havde kinesisk buffet.  
Vi deltog ikke i fredagens sprintløb i 
Svaneke. 
Om lørdagen var første start kl. 12, vi 
havde derfor god tid til morgenmad og 
smøring af madpakke. Dagens Etape 
var henlagt til Hasle Lystskov og 
Blykobbe Plantage lidt nord for Rønne, 
det var et område jeg kendte meget 
godt, fra mine 16 år på Bornholm. 
Vejret var koldt og fugtigt, men Fåborg 
Ok havde heldigvis et stort telt med, 
som vi kunne opholde os i. 
Jeg startede nogle minutter før Frede 
og havde et bom på post 2, hvor jeg løb 
lidt for langt, men opdagede det 
heldigvis hurtig og fandt tilbage på 
sporet. Post 4 lå i en lille lavning 
mellem fyrtræerne nede ved kysten. De 
næste to poster lå også ved kysten, til 
post 5 fortsatte jeg langs kysten og kom 

heldigvis ind det rigtige sted og fandt 
posten, men nu valgte jeg, at løbe op i 
skoven og tage post 6 oppe fra. Frede 
havde på både på post 5 og 6 løbet 
langs kysten og begge gange løbet for 
langt. 
Det lykkedes mig lige at komme under 
en time på de 4.6 km., ca. 15 min foran 
min evige konkurrent. 
Lørdag aften var der bestilt middag til 
os alle (29) på Rø selskabslokaler, hvor 
vi fik serveret oksesteg med 
efterfølgende dessert. Om fredagen 
havde vi mulighed at udfylde en 
tipskupon, hvor vi skulle gætte på 
lørdagens resultater for deltagerne fra 
Fåborg, det kostede 10 kr. at deltage. 
Resultaterne blev gennem gået efter 
middagen og jeg var så heldig at have 
flest rigtig og kunne derfor indkassere 
en gevinst på 175 kr. og Hanne kunne 
indkassere anden præmien, medens 
Karsten måtte dele 3. præmien sammen 
med flere andre. 
Vi fik en god nats søvn, da vi kunne 
stille uret en time tilbage i løbet af 
natten. Søndag morgen skulle vi pakke 
sammen inden vi forlod stedet, efter 
morgenmad blev det hele pakket i bilen 
og vi kunne drage afsted til 2. etape 
ved Hammershus.  
I dag skulle Frede starte før mig, jeg 
var den sidste startende i min klasse. 
Banen var kun 3.8 km., men terrænet 
var helt anderledes med flere bakker og 
rigtig mange klipper. Vejret var koldt 
med regn- og haglbyger. Selv om 
banen i dag var kortere, skulle vi ikke 
forvente en tid der var hurtigere end 
dagen før. Det var lige et terræn for 
Frede med svær orientering. Så hvis jeg 



skulle slå ham i dette terræn, skulle der 
løbes sikker, men et par bom blev det 
til undervejs. Kampen blev meget tæt, 
men jeg vandt med 18 sekunder, hvoraf 
de 12 var fra sidste post og til mål. 
Inden vi kørte til færgen var vi i Rønne 
Idrætshal og bade. Vi ankom i god tid 
til færgen, men da Frede scannede 
billetten, stod der på skærmen at den 
først var gældende til afgangen kl. 
18.30, hvilken også var tilfældet for 
den reservation han først havde 
foretaget, men den havde han ændret til 
14.30 efter ønske fra Hanne og 
Karsten. Ved hjælp af samtale 
anlægget kom vi i kontakt med 
personalet, som kom ned til os. Han 
kunne konstatere, at der stod 14.30 

på den reservationen Frede havde 
med, samtidig kunne han oplyse at 
færgen var udsolgt. Langt om længe 
blev vi lukket ind på området og 
skulle være klar til at køre ombord, 
hvis der blev plads til os og det 
gjorde der heldigvis. 
Nu var det så heldigt, at vi kom ud 
fra færgen, som nogen af de første i 
Ystad og kunne derfor hurtig komme 
ud af byen, hvilket betød, at vi havde 
en chance for at nå færgen i Bøjden 
kl. 19. Frede gav den gas og der var 
ingen pause, så godt tisse trængende 
nåede vi Bøjden 8 min. før afgang 
og vi kom med, på den måde slap vi 
for, at være sent hjemme. 

 

 

Efter to år i 2. division måtte vi igen ned 

i 3. division.  
 
Den 4. november var vi en flok fra 
klubben der tog til Stenderup ved 
Kolding for at forsvare vores position i 
2. division, men flokken var ikke stor 
nok til at forsvare denne position – 
desværre. 
Det var som at spille en håndbold 
kamp med mange brændte chancer og 
som man efterfølgende følte, at skulle 
have vundet, det kunne vi også have 
gjort, hvis vi havde haft nogle flere 
deltagere på holdet og især i dame- og 

ungdomsklasserne kunne der være 
hentet en del point, bare ved at 
gennemføre.  
Dem der stillede op kæmpede og 
gjorde deres og vi havde en god tur i 
den flotte efterårs skov.  Mona og 
Christian var med til åben løb for 
første gang og Mona vandt sin bane og 
Mille vandt i klassen D 14B, hvis 
klubben ikke havde succes, var der 
deltagere der havde det i skoven. 
Men heldigvis kan vi sige at løbene og 
oplevelserne i skoven er de samme, 
uanset hvilken division vi løber i. 
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Mille vandt dame 14B i Stenderup 

Nørreskov 

 

Nye regler er måske på vej. 

 

Nu bliver det spændende om kredsen 
beslutter at lave en ændring fra 2019, 
hvor den dårligst placerede klub i 1. 
division bytter med den bedst 
placerede i 2. division og det samme 
vil gøre sig gældende mellem 2. og 3. 
division. Det vil betyde at alle 
matcherne får betydning og dermed 
kommer der måske flere deltagere til 
løbene. Det synes jeg er en bedre ide 
end at nedlægge 3. division, som vil 
gøre deltagelsen ligegyldig for de 
mindre klubber. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gruppebillede fra op/nedrykning i 

Stenderup Nørreskov 

 

 

Klubmesterskab og SM- nat blev 

en fiasko. 

 

Jeg havde været så letsindigt at melde 
mig til SM nat, trods det jeg ikke 
havde løbet natløb i mange år. 
Pandelygten var bare en til 20 kr. fra 
byggemarkedet og det var ikke lys nok 
til at se en sti, som jeg løb hen over, 
hvilket betød jeg opgav at gennemføre. 
Ved klubmesterskaberne i Stensbæk 
gik det godt indtil post 8, men så var 
det også slut, brugte rigtig lang tid på 
post 9 og droppede derefter post 10. 
Det betød at min evige konkurrent blev 
klubmester, da han var den eneste der 
gennemførte i klasse H 70. Så Frede 
har nu håneretten det næste års tid. 

 

Birger Jønsson 
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Terminsliste november 18 – til marts 19. 

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. 0311 T-løb HTF 1300 Bevtoft P-midt i HTF 

Lør. 1011 T-løb OK syd 1330 Aab. Sønderskov, Farverhus, skærm Tøndervej Michael N 

Lør. 1711 T-løb OK Syd 1330 Als Nørreskov Syd, Taksensand Fyr 
Sten Olof og Hans 

Henrik 

  T-løb HTF 1300 Revsø, Holbækgård HTF 

Lør. 2411 T-løb OK Syd 1330 Aabenraa Nord, skærm på Erik Jessensvej Jon 

Lør. 0112 T-Løb OK Syd 1330 Rønshoved P-plads midt i Skærm Sønderborgvej 

Ulla og Peter

 

  T-løb HTF 1300 
Hønning, Stævnepladsen skærm mellem 

Toftlund og Skærbæk 
HTF 

Lør. 0812 T-løb OK SYD 1330 
Juleløb – Skratmosen. Se indbydelse på 

hjemmesiden (T) 
Anne Marie Kûhl 

  T-løb HTF 1300 Jels, Voldstedet Koldingvej HTF 

Lør. 1512 Julesprint 1300 Byorientering Aabenraa City (T) 
Michael 

Termansen 

Lør. 2212 T-løb OK Syd 1330 Kathrinelund P-plads SFS Hallen 

Hanne og Karsten

 

Ons 2612 T-løb HTF 1000 Tørning Mølle HTF 

Lør. 2912 T-løb OK Syd 1330 Kelstrup Plantage Hønsnapvej Birger og Frede 

Lør. 0501 T-løb OK Syd 1330 Søgård Bjergskov, P-plads vej 170 (gl. A10) Mogens 

  T-løb HTF 1300 Haraldsholm, Lindbjergvej 3, Skærm Koldingvej HTF 

Lør. 1201 T-løb OK Syd 1330 Als Nørreskov Fladbæk Strand Jørn og Kristian 

  T-løb HTF 1300 Pamhule, Christiansdal HTF 

Lør. 1901 T-løb OK Syd 1330 Hjelm Aab. Stadion, skærm på Vestvejen Ove 

Lør. 2601 T-løb OK Syd 1330 
Gråsten Skov P-plads Engparken 

Generalforsamling. 
Fam. Johannsen  

  T-løb HTF 1300 Stursbøl, Perleholm  HTF 

Lør. 0202 T-løb OK Syd 1330 Lerskov, kantparkering midt i skoven Bent 

Lør. 0902 T-løb OK Syd 1330 Arnkil Skærm på vej mod Arnkilsøre 
Anne Marie og 

Silke 

  T-løb HTF 1300 Hyttekobbel, Indkørsel Skovby HTF 

Lør. 1602 T-løb OK Syd 1330 Aabenraa Nørreskov, P-plads bag Folkehjemmet Michael T 

  T-løb HTF 1300 Vesterskoven, Skydebanen HTF 

Lør. 2302 T-løb OK Syd 1330 Gråsten P-plads Buskmosevej Fam. Bargmeyer 

  HTF  Generalforsamling  

Lør. 0203 T-løb OK Syd 1330 Årtoft Plantage, skærm på Tinglevvej Finn 

  T-løb HTF 1300 Lunden, start Lundekobbel Gram HTF 

Lør. 0903 T-løb OK Syd 1330 
Kollund, skærm ved fjordvejen mellem Kollund 

og Kruså. 

Svend Erik og 

Martin Thorwest  

Lør. 1603 T-løb OK Syd 1330 Årup, P-plads, Årup Skovvej Harald 

  T-løb HTF 1300 Stensbæk, Gels Bro HTF 

Tilmelding (T) Hanne Ljungberg 74 42 14 02 

Der er ingen tilmelding ved træningsløb (Tr) 
Der kan byttes indbyrdes. Reserver: Rasmus, Hans Moos, Kurt Harck 
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           DM Mellem sølv til OK Syd 

Til DM mellem i lørdags ved Højgård skov lidt nord for Vejle fik OK Syd en sølvmedalje. 
Det var Hanne der i D-60 blev nr. 2 knap to minutter efter Inge Jensen fra Odense. Karsten 
blev nr. 5 i H-55 et minut og 5 sek. fra 1. pladsen. 

 

Stort tillykke med medaljen til Hanne 

Quis om 1. verdenskrig (svarene er på opslagstavlen) 

 

Hvad var grunden til, at tyskerne valgte at invadere Belgien først i stedet for at gå 
direkte ind i Frankrig? 

1 Man ville gå bag om de franske styrker, som var opstillet langs grænsen i Alsace-Loraine. 

2 Belgien var en torn i øjet, fordi landets øl ekspanderede på verdensmarkedet på tyske 
producenters bekostning. 

3 Den tyske kejser var sikker på, at Belgien planlagde et angreb på Tyskland for at erobre Ruhr 
distriktet. 
 

http://oksyd.dk/images/DMmellem18Hanne.jpg
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Hvilken by og begivenhed beskrives ofte som en vigtig grund til verdenskrigen? 

1 München, hvor en gruppe højrenationalister forsøgte at tage magten ved det såkaldte Ølkælderkup 

(Bürgerbräu Putsch). 

2 Versailles, hvor England og Frankrig undertegnede en samarbejdsaftale, der provokerede Tyskland til 
at indlede krigen. 

3 Sarajevo, hvor den østrig-ungarske ærkehertug Franz Ferdinand blev attentatmyrdet den 28. juni 
1914. 

Hvad fik den amerikanske præsident Woodrow Wilson til den 2. april 1917 at bede 
Kongressen om at godkende en krigserklæring mod Tyskland? 

1 Han var blevet genvalgt året forinden på et løfte om at føre USA ind i krigen. 

2 Han argumenterede for at deltagelse i krigen ville skabe mange nye jobs i rustningsindustrien. 

3 Den ubegrænsede tyske ubådskrig i Middelhavet og Nordatlanten 

Hvad var resultatet af slaget ved Somme, der frem til 13. november 1916 førte til 
tab af omkring 1,2 mio. mand? 

1 Det lykkedes ikke englænderne at gennembryde de tyske linjer, og derved at afslutte den fastlåste 

skyttegravskrig. 

2 Tre dage efter kastede den fortvivlede franske kommandant, Ferdinand Foch, sig ud fra Eiffeltårnet. 

3 De utilfredse britiske soldater, der overlevede slagtehuset, fik tilladelse til at melde sig ind i 
fagbevægelsen. 

Hvem kom først med kampvognen, som var en af krigens mange vigtige 
teknologiske nyskabelser? 

1 Ingeniører ved de italienske Fiat-fabrikker havde en model klar, som nåede at være med i krigens 

sidste uger. 

2 Englænderne indsatte deres Mark I under slaget ved Somme i september 1916, mens den franske 
Renault FT kort efter blev den første med drejeligt tårn. 

3 Den østrig-ungarske Habsburg 4 GT var med i krigen lige fra starten. 

Hvad skete der i Kiel i november 1918, som medvirkede til, at Tyskland måtte 
opgive at fortsætte krigen? 

1 Den slesvig-holstenske Landdag besluttede at forlade det tyske rige og gå i union med det neutrale 

Danmark. 

2 Kommunistiske skibsværftsarbejdere sænkede det næsten færdige superslagskib Horst Wessel, som 
skulle have vendt krigslykken. 

3 Matroser på krigsskibene gjorde mytteri i protest mod kejserens ledelse af krigen, og det førte til 
novemberrevolutionen. 

Hvorfor blev Versailles slottet ved Paris valgt som stedet for underskrivelsen af 
den vigtigste fredsaftale efter krigen? 

1 Den parisiske borgmester fik det gennemtrumfet, fordi han mente, det ville være godt for 

turismen. 

2 Det skulle ydmyge tyskerne, fordi de mange spejle i Spejlsalen var produceret på 
glasværkerne i Köln. 

3 Det var her, fredsaftalen blev underskrevet i 1871, efter at tyskerne havde vundet den fransk-
preussiske krig. 
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Midgårdsormen 2018 

 
Stafetten Midgårdsormen blev afviklet i 
Hastrup Plantage, og også i år havde OK 
Syd et hold med. Holdet bestod af John, 
Rasmus, Karsten, Hanne, Michael T, 
Jørn, Ulla, Peter, Tina og Ove. 
Efter småregn natten igennem, blev det 
sidst på formiddagen kraftig regn. Der var 
dog god stemning i OK Syd teltet, da vi 
allerede efter natturene var ”foran” HTF, 

der havde fejlklip. Senere havde også OK 
Syd fejlklip, og så gik gassen ligesom af 
ballonen. Ud af 20 hold havde 6 hold 
fejlklip eller udgik, og vi var desværre et 
af dem, øv, øv ! 
Vi prøver igen næste år i 
Myrhøj/Uhrehøj. 
                                                                                                                
Hanne 
 

 
 

Orienteringsløb på Island 

 
Jeg har planer om at tage til ICE-O 2019 
som er et 3 dages løb der afholds fra den 
9. til 11. august på Island næste år. Så 
hvis der andre har lyst at bruge noget 
deres sommerferie på orienteringsløb i et 
anderledes terræn, vil jeg gerne høre fra 
jer, så kan vi måske lave klubtur ud af 
det. 
/Rasmus 
 
 

Træning i svære baner 
Vi har i bestyrelsen fået nogle 
forespørgsler på noget træning der retter 
mod løbere der gerne vil rykke fra 
mellemsvære til svære baner. Derfor vil 
vi prøve at lave et forløb i det nye år hvor 
vi har fokus på at skridte op til svære 
baner. 
For bedst at kunne planlægger sådan et 
forløb vil vi gerne høre hvem der kunne 
være interesseret i at deltage i sådan et 
træningsforløb. 
/Rasmus 
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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

 
 

Svar på quis: 
 

1-3-3-1-2-3-3 

 

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.   
 


