Klubnyt september
2016

Nyt fra bestyrelsen :
Forsommeren har budt på velbesøgte klubløb selv om vejret ikke altid har vist sig fra den solskinsagtige side. Aktivitetsniveauet har været højt og det er på sin plads at takke alle de
medlemmer, som har lagt energi i at tilbyde spændende og flotte oplevelser i vores dejlige
skove.
Arbejdet med banelægning og rekognoscering i skoven m.m. er meget lærerigt og interessant, men også meget tidskrævende. Når man er ny banelægger, kan det godt virke noget
uoverskueligt – og heldigvis er der mange medlemmer, som altid er klar til at give en hånd
med. Både med selve banelægningen, alt det tekniske i Condes, og såmænd også både
postudsætning og postindsamling.
Det er blot at sige til, så stiller der et korps af hjælpere op.
Efterårets træningsløb :
Vi afprøver en ændring af banelængder og målestoksforhold her i efteråret. Træningsløbene
skal derfor så vidt muligt laves efter følgende:
Der er 4 baner at vælge imellem:
2,5-3,5 km let,
4-5 km mellemsvær,
3,5-4,5 km kort svær
7-9 km lang svær.
Nogen gange kan der også være en begynderbane på 2-3 km.
Hvis der alligevel ikke lige er en bane, der passer til dig, er du velkommen til at forkorte ét af
de banetilbud der er.
Målestoksforholdene på let, mellemsvær og kort svær bane er 1:7500 og på lang svær er det
1:10000. Det er muligt i sin tilmelding til træningsløbet at ønske 1:7500 på den lange svære.
I må gerne komme med ris og ros undervejs her i efteråret, så vi har noget at evaluere på.
Divisionsmatcherne :
Længere nede i nyhedsbrevet er resultatet af divisionsmatchen i Aunsbjerg den 28. august
omtalt.
Til sæsonens divisionsmatcher konkurrerer vi som klub mod de andre klubber i 3. division.
Man løber en almindelig O-bane individuelt, men opsamler point til klubben ud fra sin place1

ring i forhold til de andre løbere fra 3. divisionsklubberne. Man kan sagtens få point, selvom
man ikke vinder sin bane. Det gælder om, at vi er så bredt repræsenteret på banerne som
muligt.
Som omtalt i de ugentlige mails fra Peter Arildsen er der derfor brug for alle mand søndag d.
25. september i Rold Mosskov, og er man i tvivl om, hvilken bane man kan/skal løbe så kontakt gerne Peter Arildsen snarest.
Tilmeldingsfrist er den 16. september.
Det bliver en rigtig hyggelig dag, hvor det grønne indianerklubtelt er på plads og klar til hygge
og udveksling af vejvalg på godt og ondt.
Sidste år rykkede vi fra 2. ned i 3.division, da vi manglede få sølle points. Der har været to
indledende divisionsmatcher i år og nu kommer den afgørende op-nedrykningsmatch 25.
september.
På O-service kan man ud over at tilmelde sig også finde mere information om arrangementet.
Bemærk, at løbet er en del af Rebild 2-dages, og man skal derfor kigge helt ude i spalten til
højre på O-servicekalenderen, for at se at det er divisionsmatchen.
Lad os se, om vi ikke i fællesskab kan generobre en plads i 2.division !

Klitløbet 19. juni :
I strid kuling drog en gruppe tapre Vendelboere af sted til årets Klitløb ved Bøgsted Rende og
Tvorup Øst.
Det skulle vise sig at blive noget af en ”manddomsprøve”, idet flere af tidsgrænserne blev udnyttet til det yderste.
Under de vanskelige forhold viste OK-Vendelboerne imidlertid god orienteringsteknik og udholdenhed, hvilket resulterede i flere vinderplaceringer.
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10-km banen,
som blev til
15,340 km !!
Ikke helt
enighed om
post 16

Samme område i nutidig
Okortversion.
Mon ikke det
havde været
bare lidt nemmere ?
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---- hvilket kort løb I efter ?

---- skal vi til højre eller venstre ?

---- eller ligeud ??
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---- rigtig flot natur

Sct. Hansløb i Tversted :
Selv om sommeren har været ”træls”, har vi dog kunnet glæde os over, at det traditionsrige
Sct. Hansløb i Tversted blev afviklet i tørvejr med dejlig mad og sædvanlig god stemning.
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1. klasses menu og servering

…. og fortalt ”røverhistorier”
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Vestjysk 2-dages :
I sommerferieperioden havde Vestjysk 2-dages (som er et 3-dages arrangement) deltagelse
af 12 optimistiske OK-Vendelboere.
Arrangementet er tilrettelagt med bysprint i Lemvig om fredagen efterfulgt af O-løb i Husby
Klitplantage lørdag/søndag.
Vi kan desværre ikke sole os i topresultater, men mindre kan jo også gøre det, hvilket alt i alt
sædvanligvis gør, at det bliver en god tur.

Men der blev gået til
den med fuld energi

---- og efterrationaliseret
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Læsø 3-dages :
Læsø 3-dages midt i juli måned havde fin tilslutning med 16 deltagere fra klubben.
Mon ikke vi kan satse på, at disse flerdages-arrangementer kan blive til egentlige ”klubture” i
årene fremover? Vi skal bare i god tid reservere overnatning mm.
”Klubnyt” har bedt Bent Skjoldborg berette om sine oplevelser fra turen. Der er ledsagende
fotos taget af Kirsten Hald Holdensen. -- ”Uddybende” kommentarer til Bents banevalg kan
findes på DOMA, hvilket vil være en god anledning til at stifte bekendtskab til denne facilitet
via hjemmesiden.
Læsø 3-dages 19 – 21/7 2016 - af Bent Skjoldborg
Det var med en vis nervøsitet, at jeg tilmeldte mig Læsø 3-dages. Og det skulle senere vise
sig at være helt berettiget. Ikke fordi det var min første deltagelse i 3-dages på kattegatøen,
men fordi jeg så tydeligt husker mit første o-løb dér.
Det var vel engang i begyndelsen af 80’erne, kortet var tegnet i 1973 af Stifinderne og i
1:20.000. Set i lyset af den tids tekniske hjælpemidler et udmærket kort. Problemet var bare,
at vi skulle sætte poster op urekognosceret og stort set mens løbet var i gang. Erfaringsramte
Vendelboer fortæller gerne drabelige beretninger om løb i forne tider. Og historierne tåler så
vel tidens tand.
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Her kommer så dagens hjemmeopgave: Se nøje på kortet fra 1973 og på det fra 1997 (nu i
1:15.000). Find ligheder og forskelle. Til den heldige (og dygtige) vinder er der et gratis klubløb her i klubben efter eget valg.
Vel ankommet til campingpladsen fremførte jeg mit ærinde, at der skulle være reserveret et
område til telte for OK Vendelboerne. Campingfatter så på mig med en blanding af skepsis
og medlidenhed og sagde: ”Det er vist bedst, at jeg følger dig derned.”
Campingfatter havde vist glemt, at han havde lovet at reservere et hjørne af teltpladsen til
Vendelboerne. Måske var han blevet overrumplet af antallet af o-løbere med telte og kunne
godt se, at der skulle lidt hjælp til at få placeret endnu et telt, fordi et luksustelt med strøm og
”køleskab” allerede fyldte godt op i vores hjørne. Men det lykkedes at få alles telte op efter en
lille, men intens konkurrence om, hvem der var hurtigst udi netop teltrejsningsdisciplinen. Luften var tyk af ukonstruktive, misvisende ”gode” råd til de andre om, hvordan de burde samle
deres telte.
Tirsdag aften var der bysprint i Byrum (byrumsprint?). Det var faktisk mit første løb på
sprintkort overhovedet, så jeg var noget spændt på, hvordan det skulle spænde af (spæne
af?). Det viste sig heldigvis at være ganske fornøjeligt.
9

Når målestokken er 1:4.000 synes man jo nok, at man skulle kunne få detaljerne med, men
det var alligevel svært at afkode detaljerne omkring post 5. Strækket fra 13 til 14 havde vist et
direkte vejvalg for dem med falkeblik. Men sjovt var det, og det er bestemt ikke sidste gang,
jeg prøver sprint.

Læsø Klitplantage og især Vester Foldgård og området omkring Foldgårdssøen er fantastisk
velegnet til orienteringsløb: varieret landskab med indlandsklitter med lav vegetation og åben
skov. Man ser endnu rester af den oprindelige bevoksning af taks, men fyrreskoven dominerer stadig, selv om der er ret store områder med selvsået og nyplantet løvskov. Mange vil
savne et regelmæssigt stinet at holde sig til.
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Onsdag var der langdistance. Der er enighed blandt løberne om, at der var kort af meget høj
kvalitet. Banelægningen skal også have ros med på vejen. Dog med én undtagelse: onsdagens post 1 på min bane var en flad høj med en masse selvsået birk, som stod tæt på grund
af den våde sommer. De heldige fandt den dog efter et antal forsøg. 4 minutter senere var
jeg også heldig.
Resten af banen var fin med meget variation i delstrækstype og postplaceringer.

Men da jeg skal væk fra
post 11 går det helt
galt. Hvad tænker manden dog på? Hvor
svært kan det være?
Bare sydvest på, fange
stien, gennem lågen,
sydpå til grusvejen. Således bragt ud af fatning tager jeg kursen
mod post 12, ser på
vejen en post, der umuligt kan være min, så
jeg søger videre i mange minutter, indtil jeg
indser, at det var min
post. Øv. Tilbage igen.

Nå, man skal rejse sig
ved det træ, man er
faldet ved, siger et
gammelt mundheld.
Torsdag var der så
Læsø-revanchen, og
det fik jeg heldigvis allerede fra start til post 1.
Så var man glad igen.
Rigtig mange havde
besvær med post 1,
siges der. Jeg nævner
ingen navne. Slet ikke
(som Jørgen Leth også
ville have tilføjet).
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Dagens energi skyldtes helt sikkert den overdådige middag, vi alle sammen havde nydt aftenen før. En middag, hvor alle bød ind med alt fra grillet mørbrad, ristede kantareller og dejlige
salater. Humøret, vejret og de våde varer var også i top.
Vores hjørne af campingpladsen må betegnes som livligt, ikke støjende, slet ikke, men aktivt.

--- højt humør

--- og hygge
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Der var forskellige underholdende indslag på pladsen.
Hvad der er gået forud for,
at dette billede blev taget,
vides ikke med sikkerhed.
Men fra sædvanligvis upålidelig kilde forlyder det, at
armen og vanddunken tilhører Ann.

Men alt godt har en ende. Sidste dag var der opløb og mål ved Hvidebakker på Læsøs nordkyst. Sommersolen skinnede fra en skyfri himmel, Vendelboerne samlede sig om den genfundne klubstander, og mange benyttede lejligheden til et svalende bad i Kattegat, inden turen igen gik hjemad, enten med bil eller på cykel, dog alle med færgen.
BS
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Divisionsmatch i Aunsbjerg den 28. august
Stævnet i Aunsbjerg var sidste test inden oprykningsslaget den 25. september i Rold.
Og selv om enkelte mangeårige medlemmer havde mere end svært ved at lokalisere Aunsbjerg (da de trods god optimisme var taget af sted uden vejkort og med afladede mobiler) og
nærmest måtte springe ind i startboksen i sidste sekund, så gik det heldigvis meget bedre, da
O-kortene blev udleveret.

Sara Clausen blev vinder
af bane 7 i Aunsbjerg.
Til lykke til Sara !

OK-Vendelboerne - Nordvest OK
OK-Vendelboerne - Randers/Djurs OK
OK-Vendelboerne - Skive Amok
OK-Vendelboerne - Vestjysk OK
Nordvest OK - Randers/Djurs OK
Nordvest OK - Skive Amok
Nordvest OK - Vestjysk OK
Randers/Djurs - Skive Amok
Randers/Djurs - Vestjysk OK
Skive Amok - Vestjysk OK

Det samlede resultat fra divisionsmatchen betyder som bekendt, at
OK-Vendelboerne har sikret sig ret til
at deltage i oprykningsstævnet den
25. september i Rold

Stilling :
OK-Vendelboerne
Randers/Djurs OK
Nordvest OK
Vestjysk OK
Skive Amok

82 - 39
76 - 57
92 - 8
92 - 8
39 - 57
46 - 7
46 - 7
61 - 8
61 - 8
8- 8

score

point

342 - 112
236 - 131
170 - 153
31 - 207
31 - 207

8
6
4
1
1
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Apropos
Om (stadig) at have brikker.
Det er ikke skønt at blive efterladt i skoven – heller ikke hvis man er en emit-brik.
Det hænder undertiden, at nogen glemmer at få sin brik med hjem igen. Det sker både til
åbne løb og til klubløb. For nylig skete det igen til et klubløb, men da brikken var forsynet
med mobilnummer (og navn), kunne en sms fra banelæggeren hurtigt bringe fortvivlelsen ud
af verden.
Der findes sikkert en eller anden i klubben, der råder over sådan et label-til-dimser-apparat,
og som for gode ord og en symbolsk betaling vil påtage sig opgaven.

Sæson for natløb :
Selv om der pt. er yderst sommerlige temperaturer, så varer det ikke længe inden de første
natløb (læs: aftenløb i mørke) er i O-løbskalenderen.
Natløb er en helt anderledes måde at opleve skoven på. Bane og postplaceringer er umiddelbart nemmere end løb i dagslys, men mørket og det begrænsede oplyste område fra pandelampen udfordrer løberen.
Nedenfor ses kort svær bane på 3,0 km fra natløbet i Nordjysk 2-dages 2016.

Lamper kan lånes i klubben, hvis man skulle få
lyst til at prøve
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