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Resultater og tilbageblik 

Frivillige er det bærende element i klubbens virke – 

og også i 2016  løftede vi fællesskab både store og 

små opgaver. 

Nordjysk 2 Dages er vores flagskib – og i vores 2016 

version bragte vi arrangementet op i nye højder 

med 4 veltilrettelagte løb over 3 dage. Alt 

klappede perfekt og der var stor ros til klubben. 

Rigtigt mange medlemmer stillede op og tog en 

tjans i en af de mange funktioner, som spændte 

fra banelægning af 4 løb, parkering, start, mål, 

beregning, kiosk og mange andre funktioner. 

Løbene blev afviklet i Bunken og Kirkemilen ved 

Skagen, de sidste på nytegnet kort. Stor tak til 

medlemmerne for indsatsen ved Nordjysk 2 Dages, 

som er grundlaget for vores økonomi. Det er her, vi 

finansierer vores mange andre aktiviteter, og det 

er her vi kan holde kontingentet nede på et 

niveau, så alle kan være med. 

På arrangementssiden har vi afviklet Nordjysk 

Stafet i Bøgsted med Ole og Ellen som 

stævneledelse og banelægning og i efteråret 

afviklede vi en afdeling af Nordjysk Nat i Lilleheden 

Klitplantage med Poul Henning og Kjeld som 

stævneledelse og banelæggere. 

Klubbens medlemmer har på skift arrangeret 28 

klubløb i løbet af året. Banerne har været i top og 

klubløbsarrangørerne har fået flere o-tekniske 

erfaringer på kontoen. Erfaringer, som kan bruges, 

når man selv er med som deltager til klubløb og 

konkurrenceløb. 

2016 har budt på en lille ændring af banelængder 

og målestoksforhold til klubløbene Der bliver nu 

udbudt en lang svær bane i målestok 1:10.000 for 

at imødekomme de løbere, som skal løbe lange 

baner til konkurrence. I det omfang det er muligt, 

udbydes den lange bane også i 

målestoksforholdet 1:7.500. 

Klubløbene er vores træningsmulighed, og det er 

her vi lægger grundlaget for vores deltagelse i 

konkurrenceløbene. 2016 har budt på en lang 

række mesterskaber til vores løbere – se boksene til 

venstre. 

  

OK Vendelboerne 

DM-Nat i HOU Skov 2. april  

H75 Ole F. Thomsen Guld 

DM-Ultralang på Rømø 25. april 

D75 Vivi Arildsen Guld 

JFM-Klassisk 21. aug. i Linå 
Vesterskov  

D60 Karin Wæhrens Bronze 

D75 Vivi Arildsen Bronze 

H70 Poul Henning Pedersen Guld 

H80 Svend Brøns Petersen Bronze 

DM-Mellen 3. september i Mols 
Bjerge 

D75 Vivi Arildsen Guld 

H70 Finn Hørup Nielsen Sølv 

DM-Stafet 10. september i Grib 
Skov Nord 

H70 Finn Hørup Nielsen Sølv 

H70 Poul Henning Pedersen Sølv 

DM-Lang  11. september i Grib 
Skov Nord 

H70 Poul Henning Pedersen Guld 
 

NJ Lang 

D70 Lene Bank Hansen 

H50 Kjeld Arildsen 

H80 Peter Arildsen 

NJ Stafet 

H50/Damer Poul Henning Pedersen, 
Finn Hørup Nielsen, Lisbet Nielsen 

NJ Nat 

D70 Vivi Arildsen 

H21 Allan Reiche 

H70 Ole F. Thomsen 

NJ Dag 

H70 Poul Henning Pedersen 
 

Hjørring Kommunes Idrætspris 

Vivi Arildsen 
 



Divisionsturneringen i 2016 blev meget 

spændende – næsten for spændende. Vi vandt 

de to indledende matcher, og kunne se frem til 

oprykningsmatchen i Rold Skov, hvor planen var at 

bytte plads med Mariager Fjord OK, som året før 

tog vores plads i 2. division.  

Mariager Fjord OK er, på trods af at de er nogle 

meget behagelige mennesker, vores ærkerival, 

når det gælder placeringerne i 

divisionsturneringen. 

I dysten førte Mariagerfjord fra start, men da vi 

vidste, at vi fortsat havde løbere i skoven, som 

kunne hente point, så blev der spænding til det 

sidste. 

Matchens resultat blev 3-3 i matchpoint og 99-99 i 

løbspoint, og der skulle ”målfoto” til for at afgøre, 

om vi skulle overtage Mariagerfjords plads i 2. 

division. Der skulle tælles første-pladser, og her 

måtte vi trods medlemmernes ihærdige indsats se 

os slået endnu engang med 9 førstepladser til 

Mariagerfjord mod Vendelboernes 3. Surt! 

I løbet af året havde vi deltagere med på de store 

etapeløb, som omfatter Påskeløbene, Læsø 3 

dages og Vestjysk 2 Dages. Vi var stærkt 

repræsenteret til DM og JFM, hvor der blev hentet 

medaljer hjem af de fineste af slagsen. 

Endnu engang kunne vi glæde os over et 

velbesøgt Find Vej arrangement i 

Folkeparken/Ulvegravene. Med Peter i spidsen for 

en flok frivillige hjælpere kunne vi sende en flok 

glade familier ud og finde posterne i de bynære 

skove. 

Allan og Mette overtog bolden og arrangerede 

Børne- og Ungdomstræninger hver tirsdag frem til 

sommerferien – og fulgte op med flere træninger 

efter sommerferien. 

Der blev har afholdt i alt 20 træninger og 

deltagergennemsnittet er 22 løbere, hvoraf de ca. 

15 er B&U løbere, og resten ivrige forældre. 

Konceptet har hele tiden været 1 times træning 

med et bestemt teknisk fokus og derefter samvær 

med spisning og eftersnak. Det er et koncept, der 

passer ganske godt ind i børnefamilier og deres 

familielogistik. Som arrangør har det været utroligt 

spændende og sjovt at se den iver der bliver lagt 

for dagen, og det er helt utroligt at se den 

udvikling, der er sket, både hos de yngste og de 

ældste. 

Stor tak til alle jer, som på skift bakkede op, satte 

poster ud, samlede poster ind og ikke mindst jer, 

som sørgede for maden hver gang. 
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Konceptet med løb og spisning er i det hele taget 

populært. Vores sammenkomst efter 2 Dages er 

velbesøgt og det er tydeligt at medlemmerne 

hygger sig også i det pæne tøj. Sct Hans løbet 

med middag i det grønne er et hit, Nytårsløbet 

med over 100 deltagere til suppe er et tilløbsstykke 

– og hvem sætter ikke pris på to røde med brød 

fra kioskteltet til 2 dages. Jo, mad er godt – tak til 

alle jer, der ved forskellige lejligheder tog 

kokketjansen. 

En god flok vedholdende klubmedlemmer har 

igen i 2016 hver torsdag haft stor glæde af Annis 

inspirerende fysiske træning i form af  forskellige 

gymnastiske øvelser. Det er ikke fordi hun 

nedsætter kravene i takt med at vi bliver ældre, 

men vi holder ved fordi hun overbeviser os om at 

det er sundt, og trods strabadserne er der 20-22 

medlemmer der møder op hver torsdag for at få 

del i Annis sundhedsformidling, og ikke mindst det 

sociale samvær.  

Gymnastikken er for alle, og aldersmæssigt 

spænder det fra den ældste, 86 år, og til den 

yngste, der er 14 år. 

Årets klubmesterskaber gik til Anders, Sara, Karin 

og Poul Henning. Præmierne blev overrakt ved 

juleløbet i Tornby, hvor Ellen også overrakte Harry til 

Allan med besked om at passe godt på ham. 

I løbet af året modtog vi 3 triste nyheder. Vi måtte 

tage afsked med Aage Thomsen, Hans Hartmund 

og Else Hartmund. Alle havde gjort et stort arbejde 

for klubben gennem årene. De vil blive savnet, 

æret være deres minde. 

Klubben er trængt på frivilligområdet. I 2016 har 

det været svært at bemande vores aktiviteter, 

herunder banelægning til klubløb. 

Korttegning har stort set ligget stille, når vi ser bort 

fra nogle smårevisioner af eksisterende kort. Vi har 

ikke været i stand til at tegne de store skove, og 

vores yngste kort er allerede faldet for 

aldersgrænsen og er ikke velegnet til 

banelægning længere. 

Vi har modtaget hjælp af Steen Frandsen, som 

mod dækning af overnatnings- og 

transportudgifter tegnede Kirkemilen i forbindelse 

med Nordjysk 2 Dages. 

Klubbens aktivitetetsniveau er svært at fastholde 

og vi ser tendenser til at vi må aflyse flere og flere 

klubløb på grund af mangel på arrangører. 

Vi har holdt Condes-kursus og vi er indstillet på at 

holde alle de kurser, der skal til, for at vores 

medlemmer kan føle sig trygge ved at påtage sig 

opgaverne. 

 

”Klubben er 

trængt på 

frivilligområdet” 



”Vi skal være flere 

til at arrangere” 

Vejvalget i 2017 sigter mod tre hovedområder: 

• Vi skal være flere til at arrangere. 

• Vi skal satse stort på Børne- og 

Ungdomstræningen 

• Vi skal tilbyde træning og uddannelse til vores 

voksne medlemmer 

Nordjysk 2 Dages 2018 er i planlægningsfasen og 

vi har allerede nu brug for tilkendegivelser om 

hjælp fra klubbens medlemmer. Vi har dele af 

funktionsledelsen på plads, men vi mangler fortsat 

at få besat nogle væsentlige poster.  Vil du give 

en hånd med, så tøv ikke med at kontakte Kjeld 

Arildsen.  

I 2017 afvikler vi Nordjysk Lang i maj og en afdeling 

af Nordjysk Nat i oktober. 

I det kommende år vil træningsløbene fortsætte 

som tidligere spredt ud i det nordjyske. Sted og 

dato findes som vanligt i kalenderen på nettet. 

Kalenderen for 2017 er blevet suppleret med de 

konkurrenceløb, der findes i Nordkredsen, så man 

kan hente lidt inspiration. Kalenderen mangler 

arrangører, så skynd dig at kontakt Signe, hvis du 

har mod på at lægge baner. Hvis du ikke har 

prøvet det før, så er der hjælp at hente. Du kan 

melde dig som medarrangør på et af løbene, så 

du får mulighed for at sætte dig ind i det på en 

tryg måde. 

I forhold til teknisk træning vil det i løbet af 2017 

være muligt at deltage hver tirsdag, hvor der vil 

være forskellige momenter af orienteringsteknisk 

træning, som afholdes i kombination med 

børnetræningen. 

Vi vil prøve at holde en klubaften hver måned, 

første gang den 13. februar. Her vil Allan guide os 

igennem vejvalgets svære kunst. Det rigtige 

vejvalg, vel at mærke. 

Til foråret kører vi videre med B&U træning, i 

nogenlunde samme koncept, men fokus vil blive 

at tilpasse træningen mere til aldersgrupper, 

således øvelserne til 10+ bliver lidt sværere og 

længere end øvelserne til -10. 

Som noget nyt har bestyrelsen besluttet at gøre 

tirsdagen til ”teknisk tirsdag”, således der kommer 

en samlet pakke på tværs af alderstrin i klubben. 

Det betyder, at det tekniske emne udbydes til alle i 

klubben, så tekniktræningen både er for B&U 

løberne, som har deres egne øvelser, og for alle 

andre, der har lyst til at lære eller få genopfrisket 

basal o-tekniske elementer.  

 

Vejvalg 2017 
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Rammerne kommer til at følge B&U træningens 

koncept med by eller bynære skove, start klokken 

ca. 17, hvor der er fælles oplæg om det tekniske 

emne, og derefter øvelser, som tager 

udgangspunkt i emnet – tilpasset kvalifikationer. 

Formålet er ikke at løbe meget langt, men at blive 

superskarp til at bruge kort, kompas, og alle 

tekniske spidsfindigheder. Muligheden for hygge, 

spisning og eftersnak bliver også for alle. 

Det nye tilbud kommer ikke til at betyde noget for 

de almindelige træninger 

(torsdage/lørdage/søndage), og fremover kan 

man så både få træning med fokus på teknik om 

tirsdagen og om torsdagen komme ud at øve det 

på en bane, der ligner en konkurrence. 

Vi har lavet en aftale med et litauisk firma om at 

tegne vores store kort. Gediminas Trimakas starter i 

september med at tegne Tversted og fortsætter 

senere med Aalbæk. Gediminas har plads i 

kalenderen i 2018 og bestyrelsen har besluttet at 

lade ham tegne to kort om året, så vi kan få 

opdateret vores kort. Vi har afsat 100.000 kr årligt til 

korttegning de næste to år. Vi tærer dermed 

kraftigt på formuen – og løsningen holder ikke i 

længden.  

Vores egne korttegnere varetager tegningen af 

mindre skove – i det omfang der kan findes tid. Vi 

har et markant stort behov for nye frivillige 

kortegnere 

Den 29. april afvikler vi årets Find Vej dag, igen i 

Folkeparken/Ulvegravene. Vi glæder os til at se 

nye i skoven. 

Bestyrelsen takker alle medlemmer for et fantastisk 

og inspirerende fællesskab i 2016 – og vi glæder os 

til fortsættelsen i 2017. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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