Klubnyt marts 2018

Nyt fra bestyrelsen :
Nordjysk 2-dages - næsten 3 dages !
Nordjysk 2-Dages havde i 2018 versionen rekord-deltagelse med ca.900 deltagere i fortræningen, 376 til natprolog og i omegnen af 1900
deltagere til både lørdagens langdistance og
søndagens mellemdistance.
Forberedelserne var i gode hænder op til løbet, banerne fik flotte tilbagemeldinger, og
stævnet blev rutineret afviklet af alle funktioner. Stor tak til alle, som bidrog til endnu en
succes i rækken.
Største bekymring op til stævnet var vejrliget.
Knap 10 cm sne lagde sig i terrænet i ugen op
til weekenden. Lidt sne er ikke noget problem
for løbsafviklingen, men udsigten til tøvejr
søndag gav anledning til store bekymringer for
fremkommeligheden på parkeringspladsen ved
Østerklit.
Vi valgte med hjælp fra en maskinstation i
Mygdal at få ryddet pladsen lørdag formiddag
– umiddelbart før de første biler ankom. Dette
vise sig at være et klogt valg, da tøvejrets ankomst søndag ville have smeltet sneen ned i
det fedtede græs – og gjort pladsen meget
vanskelig at køre på.
Søndag dukkede en endnu en udfordring op.
Den lange skovvej indtil parkeringspladsen
blev nu blankpoleret af regn og bildæk oven på
den sammenkørte sne - og blev spejlglat.
Biler, som ankom, kørte alt for hurtigt og mange havde slet ikke kontrol over deres kørsel.
Vores nu efterhånden bedste ven fra maskinstationen rykkede hurtigt ud, og vi fik sikret
vejen mod ulykker.
Alt i alt fik vi afviklet et velfungerende stævne,
hvor alle funktioner på vanlig vis leverede den
høje kvalitet, som er vores kendemærke i vide
kredse. Tak for indsatsen.
Mvh
Kjeld Arildsen
Stævneleder
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Saft skal der til

Løbere fra nær og fjern

Men først skal der
løbes natprolog
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Helle Lassens oplevelser fra Nordjysk 2-Dages
Min orienteringsløber-karriere er helt ny og for første gang var
jeg med til Nordjysk 2-Dages - et vildt imponerende orienteringsløb over 3 dage (!) med 1900 løbere, især nordmænd.
Prologen med de over 300 deltageres lysende pandelamper i mørket ved Gårdbo sø blev afviklet fredag aften i sne og knitrende frost,
fantastisk stemningsfuldt. Lørdag og søndag poppede en særpræget lille by op på stævnepladsen nær Stokmøllen i Tversted, og de
1900 deltagere løb herfra ud ad de mange baner i plantagen.
På beregnerkontoret, hvor jeg havde været så heldig at få plads,
oplevede jeg en enorm koncentration, der sammen med et dybtgående kendskab til et kompliceret computerprogram, sikrede deltagerne nøjagtige løbstider. Ethvert problem, blandt andet med de elektroniske dimser, der afslører om man har
været på alle poster, blev løst med stor tålmodighed, godt humør og overskud.
Jeg glæder mig allerede til næste gang, der er Nordjysk to-dages, og tager også gerne en
tørn som medhjælper der.
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-- og så var løberne i gang ….
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Nordjysk 2-Dages set fra børnebanerne

Tina Birket Kristensen - hjælper på børnebanen
Det er lørdag morgen d. 10. marts 2018. Uret i
bilen viser 7.50 og temperaturen siger minus 8
grader. Vi er på vej til Tversted, hvor vi for første gang skal hjælpe til ved Nordjysk 2-Dages.
Vi er noget spændte på, hvad vi går ind til på
denne kolde marts morgen.
I skoven summer det allerede af liv. Stemningen er høj. Arbejdsiveren og samarbejdet i
klubben minder lidt om en velfungerende myretue.
Jeg skal hjælpe til på børnebanerne og Brian
skal løbe forløb. På børnebanerne er der allerede gjort et stort forarbejde af Mette, så det er
nemt at gå til som begynder. I starten har vi
ikke mange kunder i butikken, så vores unge
hjælpere Mathias og Katrine overvejer at lave
en vejspærring, så vi kan få noget at lave. Stille
og roligt begynder der at ske noget. Store som
små løbere bliver sendt i skoven med stor iver.
Diplomer og præmier bliver uddelt, når løbet er
gennemført, hvilket børnene ser frem til. Flere
forældre til børneløberne siger tak for et godt
løb. Stemningen hele weekenden bærer præg
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af glæde, forventninger og taknemmelighed. Generelt oplever jeg, at klubbens arbejde
bliver værdsat af de tilmeldte løbere.
Vi bliver så grebet af hele oplevelsen, at vi melder os til at hjælpe om søndagen også.
Her får vi hjælp af vores to børn Esther og Gustav, som bliver lige så grebet af at hjælpe
som deres forældre. Det er en veltilpas men træt familie, der søndag eftermiddag forlader stævnepladsen i Tversted.
Tak til alle for en skøn weekend.
Tina Birket Kristensen

--- uden mad og drikke ----
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Anna Marie Søborg
2-dages debutant som pølsesælger
Så er endnu en ferie vel overstået. Denne gang en
aktiv ferie, hvor destinationen var årets 2-dages, og
jeg debuterede som pølsesælger. Jeg havde gennem
Susanne Arildsen hørt om pølse sælger funktionen.
Det lød spændende og et godt udgangspunkt for, at
2-dages kunne blive en familieferie. Min niece Astrid
og søn Mads var nemlig med i pølsesalget 2016, og det
ville de rigtig gerne igen. Så heldigvis blev der også
plads til mig.
Ferie betyder jo også bilen pakkes til bristepunktet.
Provianten skulle hentes i Henning og Hannes kælder.
Havde jeg ikke haft Susanne A. med til at skygge mig
derhen, ville jeg have troet, at min orienteringsevne igen
havde svigtet mig. Kælderen mindede mest om en grænsebutik, fyldt med sodavand,
øl, chokolade, slik, kassevis af pølser o.s.v..
Ferie(veksel)penge udleverede Hanne også, det så ud til, at der var basis for en god
omsætning.
Fredag var der afgang, og kun 40 km hjemmefra bød denne ferie også på oplevelsen af
at rejse ind i et nyt “land”. Vi kørte igennem det smukkeste vinterlandskab, og kom frem
til destinationen - en bar mark ved Gårdbogård. I løbet af kort tid var teltene slået op,
provianten slæbt ind, gassen tændt og teltet indrettet til en velfungerende kiosk og “pølsevogn”. Der blev sat tidtagerudstyr op, parkering organiseret, forventningsfulde klubmedlemmer kom forbi til kaffe og rundstykker, mens det myldrede frem med farvestrålende løbere der talte forskellige sprog. Vi var kommet til O-land fyldt af aktivitet og glade mennesker.
Fredag var det mest kaffe og kage vi solgte.
Næste dages destination var Tversted, hvor vi lørdag kom lidt for sent til fælles kick off,
da vores kompaskurs gennem plantagen ikke havde været helt god. Her blev hele pølse
sælger holdet samlet, og som debutant nød jeg godt af vejledning fra Eva, der har flere
års erfaring og i spidsbelastningsperioder hjalp Kirsten N. også. Susanne uddelte opgaverne som brødvarmer, kassemester og pølsefanger, så vi alle følte os værdifulde, men
vigtigst ledede hun med stor erfaring og god timing opvarmningen af pølserne, og ikke
en pølse sprækkede hele weekenden.
Vi havde et godt samarbejde, hvor der i stille perioder også var mulighed for at komme
rundt og se lidt af livet på pladsen.
Vi fik ialt solgt 2080 pølser.

8

-- banelæggerne puster ud

-- starterne er klar --
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-- og beregningen tager over --

-- pengene
stemmer -
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Betragtninger fra en endnu ikke O-løber
Eller hvordan jeg blev involveret i en tilbagevendende begivenhed og konsekvenserne heraf.
Så sad jeg der igen, en hel weekend i kulde i et telt,
omkring målområdet. Det fik mig til at reflektere over,
hvordan jeg var havnet i den situation, at jeg flere
gange i løbet af de sidst mange år, havde dedikeret
en weekend til Vendelboerne.
Det startede for flere år siden med, at jeg af min tidligere svoger, blev spurgt om, jeg ville hjælpe ham
med, at sørge for parkering af nogle biler. Som tidligere O-løber takkede jeg ja og så var jeg solgt. Det
ene førte det andet med sig, og efter flere gange at
have hjulpet den i klubben meget kendte Jens Buhl,
endte jeg med at blive en del af det ”faste” målteam.
Jens valgte på et tidspunkt, at forlade landsdelen,
men for mig var det helt naturligt, at forblive i teamet, især da det stadig er dedikerede
folk, som er i teamet.
Jeg har flere gange trænet og gennemført lettere ekstreme løb, sammen med nogle af
de øvrige deltagere, hvilket giver et unikt sammenhold i teamet. Det afspejles især i vores indforstået snak, samt kammeratlige drillerier.
For mig personligt er det fantastisk at opleve det, at komme ud i skoven en tidlig morgen, hvor der er så godt som stille og så få timer efter, opleve et mylder af farverige Oløbere og forskellige tungemål, hvorefter det atter bliver stille og man kan bevæge sig
hjemad i det tiltagende mørke.
De sidste par gange hvor jeg har hjulpet, er opgaven blevet mere overkommelig. Jeg
kan huske dengang, hvor løbet over weekenden, var delt over flere plantager. Man pakkede sammen den ene dag, for derefter at transportere målsluse og div. andet grej videre til næste sted. Hvorefter man i buldrende mørke, famlede rundt og satte diverse markeringer op. Næste dag mødte vi meget tidligt, for med blåfrosne fingre, atter at sætte
telte og det sidste grej op.
For mig er det blevet et uundværligt ”fix”, at hjælpe. Jeg kan føle glæden ved at have
hjulpet, langt ind i den efterfølgende uge.
Jeg håber at jeg atter får muligheden for at hjælpe i 2020 og er sikker på, at det bliver
en lige så stor fornøjelse. Måske ses vi endda lige pludselig i løbeskoene, o-løbere`s
glæde er smittende og stærkt vanedannende.
Peter Larsen
En måske kommende O-løber
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Bestyrelsens kontaktoplysninger :
Kjeld Arildsen, formand
Lene Bank Hansen, næstformand
Ellen Thomsen, kasserer
Hanne Bak-Mikkelsen, sekretær
Susanne Arildsen
Allan Reiche
Kirsten Hald Holdensen
Ann Dissing

kjeld.arildsen@gmail.com
lenebank1@gmail.com
ellen@bmenneske.dk
hanne@bak-mikkelsen.dk
susanne_arildsen@hotmail.com
mette.allan.mathias@gmail.com
kirstenholdensen@gmail.com
anndissing@gmail.com

5364 0724
4242 3661
2129 6087
4126 1553
9892 8789
2068 4585
5127 1412
3063 6455
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