
Bestyrelsens beretning 
2015 
Resultater og tilbageblik 
Vores medlemmer præsterede igen rigtigt flot til 
konkurrencer rundt om i landet – vi stiller talstærkt 
op og vi har deltagere på sejrsskamlerne. 

Særligt positivt har det været at vi nu ser flere 
ungdomsløbere, som er med i kampen om de 
bedste placeringer. 

Vores skrappeste seniorer har hjemtaget gyldne 
medaljer ved DM og Jysk-Fynske Mesterskaber, og 
ved de lokale NJ-løb er vi stærkt repræsenteret på 
sejrspodierne. 

Vores divisionsresultat var derimod skuffende. I 
2014 rykkede vi op i 2. division og vi kunne i 2015 
vælge mellem to strategier for at fastholde 
placeringen. Enten kunne vi stille talstærkt op til de 
indledende matcher og dermed undgå at komme 
i nedrykningsmatch. Eller vi kunne satse det hele 
på op/nedmatchen. 

Vi valgte at satse alt på den afgørende sidste 
match, som fandt sted i Vester Thorup/Bulbjerg på 
en solrig sensommerlørdag i september. Banerne 
var ganske udfordrende og i rigtig mange tilfælde 
så barske, at det blev en kamp for at gennemføre 
inden for maxtid.  Der var spænding til det sidste, 
og det var kun sølle 4 point, der afgjorde matchen 
– og vi måtte rykke ned i 3. division.  

Rigtig mange gode tiltag blev på vanlig vis drevet 
af vores medlemmer – også i 2015. 

På arrangementssiden var den største succes 
Findvej-dagen, som i foråret blev afviklet i 
Folkeparken. Næsten 150 deltagere opsøgte 
startstedet ved Soppedammen, og kunne løbe 
eller gå på jagt efter de mange poster, som Peter 
havde planlagt og udsat.  Trods lidt grumset vejr 
blev arrangementet vellykket og velbesøgt – og vi 
ser rigtig mange af deltagerne benytte vores 
tilbud om medlemskab og det er en fornøjelse at 
se så mange nye til vores klubløb. 

I maj arrangerede vi NJ-Lang i Bunken. Løbet var 
veltilrettelagt af Jørn og Sven Ove og fik så flot 
kritik af deltagerne, at Jørn senere på året kunne 
modtage NOU’s banelæggerpris. 
  

”Det er en 
fornøjelse at se så 
mange nye til vores 
klubløb” 

OK Vendelboerne 

JFM-Sprint i Vejlsø 5. Juni  
D75 Vivi Arildsen Bronze 
H80 Peter Arildsen,Bronze 

JFM-lang Rømø Nørreland 
16.  august 
H70 Finn Hørup, Bronze 

DM-mellem i Munkebjerg 
29. august 
D75 Vivi Arildsen, Guld  
H80 Peter Arildsen, Bronze 

DM-Lang i Ålum 13. 
september  
D75 Vivi Arildsen, Guld  

Nordjyske Mestre 2015 
NJM-Lang 1. maj i Bunken 
Karin Wæhrens D55 
Lisbet Nielsen D65 

NJM-Dag i Blokhus 25. 
oktober  
Signe Just Olsen D21 
Kirsten Hald 
Holdensen D45 
Karin Wæhrens D60 
Henning Bak-
Mikkelsen H60 
Finn Hørup 
Nielsen H70 



Anden afdeling af NJ-nat blev henlagt til Tversted 
Plantage, hvor Ellen og Ole en dejlig 
septemberaften havde udformet en række 
spændende baner, som høstede stor ros. 

Simon er begyndt at arbejde med EMIT til 
elektronisk tidstagning, og leverede (næsten uden 
tekniske problemer) resultaterne til både NJ-lang 
og NJ-nat. 

Korttegning er blevet meget teknisk krævende. Vi 
får mere og mere avanceret grundmateriale i 
form af laserudmålte højdekurver, luftfotos og 
hillshade-simuleringer. Alle disse meget tekniske 
grunddata leveres af COWI og skal omsættes til 
brugbare orienteringskort.  Det har vist sig at være 
ganske vanskeligt at sortere overflødige 
informationer væk – og vi har haft problemer med 
at få godkendt vores kort.  

Vi har holdt korttegnerkursus i Tornby Klitplantage 
og lige nu har vi en flok engagerede korttegnere 
på OCAD-kursus i Aalborg. 

Det er glædeligt, at både erfarne korttegnere og 
korttegnere in spe tager imod dette tilbud, som 
giver rigtig gode forudsætninger for at tegne 
kvalitetskort. 

De EDB-tegnede kort giver sammen med diverse 
GPS-ure muligheder for at se og lære af egne og 
andres vejvalg i skoven. Med Gert som primus 
motor er der afholdt træningsaften i mulighederne 
for at dele sine vejvalg på internettet – og Gert har 
desuden påtaget sig at deltage i en DOF-
styregruppe for yderligere udvikling og forenkling 
af disse muligheder. 

Klubbens medlemmer har tilrettelagt 29 klubløb, 
hvor der blandt andet også er blevet trænet i o-
teknik. Klubløbene er vel vores største aktiv, 
velbesøgte, som de er. Vores gennemsnitlige 
deltagerantal(egne medlemmer) ligger på stabile 
25 pr. løb – og løb med sociale tiltag trækker rigtig 
mange deltagere. 

Socialt er der søsat nye aktiviteter. Bl.a. har Gert 
foranlediget indkøb af et særligt pop-up telt, som 
ofte giver anledning til sociale aktiviteter. Især 
nedtagning og pakning af telt er et socialt 
tilløbsstykke. 

Gymnastikken trækker en fast skare af deltagere, 
som ud over at blive grundigt rørt under Annis 
kyndige vejledning, også giver rig lejlighed til 
diskutere dette og hint. 
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Klubben kunne i 2015 markere sin fyrre års 
fødselsdag med en god klubfest i Ørnbøls lokaler, 
hvor vi også fik besøg af en af klubbens stiftere, 
Sulle. 

Ved juleløbet i december kunne vi kåre årets 
klubmestre – og igen ved nytårsløbet. Klubmestre 
blev Sara, Mathias, Signe og Allan. 

Ved nytårsløbet var tiden inde for at vores maskot 
Harry skulle skifte bopæl. Det gjorde han dog ikke, 
idet han og Ole efter mange overvejelser, 
besluttede at Harry skulle blive hos Ellen. Tillykke til 
Harry! 

Vores kommunikation er velsmurt, hvor Peters 
nyhedsbreve er omdrejningspunktet for klubbens 
aktiviteter – støttet af både hjemmesiden og 
Facebook. Susanne N har i årets løb været flittig til 
at lægge opdateringer ud på Facebook. 

 

”Vi kan godt 
bruge flere 

hjælpere, så skynd 
dig at tage 
kontakt til 

stævnelederen” 

Nordjysk 2 Dages 2016 står lige for døren og  
mange medlemmer har de seneste måneder 
arbejdet intenst med tilrettelæggelsen – og endnu 
flere har meldt sig som hjælpere på løbsdagene. 

Vi kan godt bruge nogle flere hjælpere, så skynd 
dig at tage kontakt til stævnelederen, så vi også i 
2016 kan afvikle et succesfuldt 2 dages.  

I årets udgave af Nordjysk 2 Dages bliver der 
fortræning og natsprint i Bunken fredag, og  
Kirkemilen danner rammer om langdistancen 
lørdag og mellemdistancen søndag. 

Peter er allerede nu i gang med at planlægge 
Findvej-dagen, som i år afholdes den 30. april i 
Folkeparken. Vi forventer et stort rykind i dette 
bynære område. 

Kristi Himmelsfarts dag er der Nordjysk stafet i vores 
område. Vi er endnu ikke lykkedes med at skaffe 
skovtilladelse, men vi skal nok finde et terræn. 
Stafetten er et morsomt og meget socialt 
arrangement, hvor der nok kæmpes om de 
bedste resultater, men hvor der især lægges vægt 
på at lave en skovtur ud af det med fællesbord og 
lidt ekstra i madpakken. 

I efteråret arrangerer vi som vanligt en afdeling af 
Nordjysk nat, denne gang i Lilleheden. Hvis du har 
mod på at prøve dig med natløb, så er Lilleheden 
en tryg skov at starte. Skoven er meget lille, 
omkranset af landeveje, by og hav. Det er ganske 
enkelt svært at fare vildt. 
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Vi planlægger en lang række klubløb, lige som vi 
har mulighed for at deltage i naboklubbernes 
træningsløb. Især Rold Skov OK’s lørdagstræninger 
har vist sig at være populære hos vores 
medlemmer. 

Banelægning til klubløb er rigtig spændende – her 
lærer man rigtig meget kortforståelse. Har du lyst til 
at være med til at lægge baner, så tag endelig 
kontakt til bestyrelsen – så sætter vi dig sammen 
med en erfaren banelægger. 

Sportsligt forventer vi et år med flotte individuelle 
resultater – og så har vi lige en lille opgave med at 
komme hjem i anden division igen. 

Divisionmatcherne afvikles i 3 afdelinger, hvor alle 
er vigtige. 

1. match er  den 10. april i Rold skov og 2. match 
er i Aunsbjerg ved Kjellerup. De to matcher er 
afgørende for, om vi kan kvalificere os til den 
afgørende oprykningsmatch i Rold Skov den 25. 
september. 

Der er brug for alle til divisionsmatcherne, som 
udover konkurrencedelen også fungerer som 
klubudflugter med en fælles opgave – at vinde 
som hold. 

I 2016 afvikler Hjørring Kommune et stort anlagt 
”Naturmødet”, som er inspireret af ”Folkemødet” 
på Bornholm. Blot er det mødet med naturen, der 
er i centrum – og vi er blevet bedt om at være 
med. Vi ser frem til at præsentere vores sport for 
de forventeligt tusinder af fremmødte deltagere. 

Bestyrelsen takker alle medlemmer for et fantastisk 
og inspirerende fællesskab i 2015 – og vi glæder os 
til fortsættelsen i 2016. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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