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Resultater og tilbageblik

2020 blev på mange måder påvirket af 

Covid-19. Orienteringssporten blev lige som 

resten af samfundet ramt af voldsomme 

nedlukninger i perioder af året.

Vi var klar til afvikling af Nordjysk 2-Dages i 

weekenden 13.-15 marts. Der havde været 

store udfordringer med at få det tilrettelagt. 

Natteravnen havde valgt at starte for tidligt i 

et område i Højengran – det fik 

banelæggerne fikset, så banerne gik fint 

uden om det lille område. Der var kommet en 

syndflod af regn i løbet af vinteren, og 

klitterne i Skagen var mættet af vand, der ikke 

kunne finde andre steder at løbe hen end til 

p-pladsen. Vi fik lavet aftale med ejeren af 

boldbanerne ved Skagens Oks klubhus, fik 

ryddet og grusbelagt vejen ind til banerne –

og endelig truffet aftale med et busselskab 

om at køre 3 busser i pendulfart mellem den 

nye parkering og stævnepladsen.

Så kom Covid-19 og lukkede det hele. 

Der var lagt op til et 2-Dages med 

rekorddeltagelse og vi og vores gæster 

glædede sig så meget, at vi nølede nogle 

dage fra den 6 marts, hvor statsministeren 

første gang holdt pressemøde om Corona. Vi 

var i næsten daglig dialog med 

sundhedsmyndighederne, som bifaldt vore 

smitteforebyggende tiltag – og gav os grønt 

lys. 

Den 11. marts aflyste vi, og det var en slukøret 

flok, der i stedet gik i skovene og samlede 

manillamærkerne ind.

Set i bakspejlet var det godt, at vi fik aflyst. 

Smitten steg voldsomt i weekenden, og vi ville 

formentlig have bidraget til endnu større 

spredning, hvis vi havde afviklet Nordjysk 2-

Dages. 

OK Vendelboerne

” vand, der ikke kunne 

finde andre steder at 

løbe hen end til p-

pladsen”

” Så kom Covid-19 og 

lukkede det hele”



Vores klubløb blev aflyst, og der gik en god 

måned, inden vi turde at etablere selvtræning. 

Vi valgte at lave træning på én dag, hvor 

deltagerne tilmeldte sig i tidsintervaller. 

På den måde kunne vi afvikle på endags-

skovtilladelser og dermed undgå at forstyrre 

dyrene i flere dage – og vi havde styr på 

forsamlingsforbuddet, så der ikke pludseligt stod 

50 deltagere og ville afsted søndag kl. 09.30.

Vi har i årets løb vekslet mellem klubløb og 

selvtræning – alt sammen efter de til enhver tid 

gældende restriktioner, hvor især 

forsamlingsforbuddet var afgørende for, hvor 

mange vi lod starte i hvert startinterval.

Klubløbs-statistikkerne fortæller, at vi – trods 

mange aflysninger i foråret og i efteråret – har 

haft rigtig mange i skoven. Både medlemmer fra 

Ok Vendelboere fra andre klubber.

I 2020 måtte vi aflyse en del planlagte klubløb, 

og endte med at gennemføre 28, hvor vi i 2018 

gennemførte 36. Det gennemsnitlige 

deltagerantal i 2020 var det højeste i fem år. Når 

vi har mange klubløb som i 2018 kommer vores 

medlemmer totalt set mere afsted, mens vi med 

få klubløb (2020) samler flere pr. løb. 

Deltagelse i åbne løb har i 2020 været meget 

begrænset. Påskeløbene, divisionsturneringer 

og mesterskabsløb blev aflyst, alt afhængigt af 

de på tidspunktet gældende restriktioner.

Der har dog været små lyspunkter. Sommeren 

bød på 3 dages løb på Læsø og 

sensommer/efterår kunne vi deltage i nordjyske 

løb. Alle nordjyske natløb blev afviklet som 

planlagt. 

Vivi Arildsen og Lisbet Nielsen modtog Hjørring 

Kommunes Idrætspris for deres resultater i 2019.

Priserne blev overrakt uden ceremoni. Hjørring 

Kommune havde også en pris til Peter Arildsen, 

som Vivi modtog sammen med en buket 

blomster fra kommunen.
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I labyrinten af gennemførte/aflyste løb slog Finn 

Hørup til ved DM sprint, og sikrede sig en 

mesterskabsmedalje af guld.

Sara Clausen, Mathias Reiche, Magnus Lyhne 

Kristiansen og Karin Wæhrens kan kalde sig 

Nordjysk mestre i dagorientering.

Tillykke til mestrene.

Vejvalget i 2020 indeholdt tre fokusområder:

• Vi skal fortsat udbygge frivillighed, vi skal 

være mange til at løfte.

• Vi skal fortsætte vores satsning på Børne 

Ungdoms området

• Vi skal også huske at nyde, vi skal have nogle 

flere med til de andre klubbers åbne løb

Stort set alle klubbens medlemmer havde meldt 

sig som hjælpere til Nordjysk 2Dages – og der er 

ingen tvivl om, at klubben er stærk på 

arrangørsiden. Aflysningen var ærgerlig, men 

vendelboer lade sig ikke kue.

Klubløbene får store roser også fra vores 

naboklubber. Mange medlemmer af 

naboklubberne benytter sig af vores årskort-

ordning og deltager fast i vores klubløb. Fra Finn 

Rosenqvist, Aalborg OK modtog vi disse flotte 

ord:

”Jeg vil her op imod julen og nytåret gerne igen sige 

stor tak fordi jeg som ”løbemedlem”, på trods af 

Covid-19, har kunnet nyde en stribe af perfekte 

søndags-træningsløb. Det er fortsat en sand 

fornøjelse at komme i jeres klub og møde klubbens 

medlemmer. I laver hver eneste gang, og således 

også i dag (6.12), nogle fremragende baner, og jeres 

poster med emit, står knivskarpe. Jeg noterer mig 

også jeres evne til at få det bedste ud af hvert 

terræn, og ofte med meget udfordrende vejvalg. Det 

er fortsat, nu på 4 år, en stor glæde at møde op til 

jeres løb, og Ellen har givet mig lov til at smide 200 

kr. for at være med igen i 2021. Det er den 

allerbedste måde at bruge 200 kr. på.

Glædelig jul og godt nytår til alle I Vendelboere.

På gensyn

Finn Rosenqvist

AOK"

Klubløbene arrangeres på skift af 12 teams med 

55 engagerede medlemmer. 

Vi tør godt påstå, at Ok Vendelboerne er rigtigt 

godt kørende, når det handler om at løfte 

opgaverne.

”en stribe af perfekte 

søndags-træningsløb”

Danske mestre og Jysk-Fynske mestre 
2020

DM Sprint, Grønnevang, 30. august.l

H75 Finn Hørup Nielsen, Guld

Nordjyske mestre 2020

Nordjysk Dag, Tornby, 25. oktober

Sara Clausen D15-16

Karin Wæhrens D60

Mathias Reiche H12

Magnus Lyhne Kristiansen, Begynder 14



Det blev ikke til så mange åbne løb i 2020, men i 

efteråret lykkede det at arrangere Nordjysk Dag 

og en etape af Nordjysk Nat, inden Corona igen 

slå hårdt ned.

Også børne/ungdomstræningerne har været 

afviklet under Allans kyndige ledelse – men også 

afbrudt med få pauser. Forsamlingsloftet var 

mindre restriktivt det meste af året, men er lige 

nu også sænket til max fem personer.

Gymnastikken har været hårdest ramt af 

Corona restriktionerne. Der har været få 

perioder, hvor vi har måtte samle op til 10 

personer, men det meste af sæsonen har været 

præget af nedlukning. Tak til Anni for de gange, 

det har været lovligt at gennemføre 

gymnastikken.

Gediminas Tramakis tegnede nyt kort over 

Tornby, hvorefter han strandede i Danmark. Vi 

fik en god aftale med Gediminas, som under sit 

ufrivillige ophold tegnede sprintkort over Hirtshals 

Vestby, hvori indgår det 10. batteri fra 

Atlantvolden. Kortet vil blive benyttet til 

Skawdysten i 2021.

Vi fik også tegnet kort over Tislum Bakker, som er 

en lille perle mellem Hørmested og Lendum. Et 

meget flot og spændende område, men - som 

perler er flest – ikke stort.

Vejvalg 2021

2020 blev mere eller indre pausedømt på grund 

af Corona. Vores vejvalg for 2021 er fortsat:

• Vi skal fortsat udbygge frivillighed, vi skal 

være mange til at løfte.

• Vi skal fortsætte vores satsning på Børne 

Ungdoms området

• Vi skal også huske at nyde, vi skal have nogle 

flere med til de andre klubbers åbne løb

Vores banelæggerteams bliver dygtigere og 

dygtigere og vi vil fortsat udbyde klubløb i høj 

kvalitet til medlemmer fra OK Vendelboerne og 

naboklubber.

Vi fastholder kvaliteten, men afhængig af den til 

enhver tid aktuelle Corona-situation vil service-

niveauet variere, formentligt det første halve år.

” Gymnastikken har 

været hårdest ramt af 

Corona restriktionerne”

Frivillige

Børne/Ungdom

Selv ud at 
løbe



Lige nu udbyder vi selvtræning med meget 

strikse begrænsninger af hvor mange der kan 

starte hver halve time. Banelæggerne kan af 

gode grunde ikke være tilstede, og deltagerne 

er overladt til sig selv. Alle diskussioner om 

vejvalg m.m. henlægges til de sociale medier. 

Der er faktisk gode muligheder for at mødes på 

f.eks. Facebook og Skype. Vi opfordrer alle til at 

lægge deres vejvalg på o-track. Så kan man jo 

på Skype diskutere vejvalg både før og efter 

løbene. Var det noget?

Aalborg OK har tilbudt os at varetage 

fortræningen til Nordjysk 2 Dages i Rold Skov for 

derved at hjælpe os med at få lidt indtægter 

efter béten i 2020. Planlægningen er klar, men 

det er lige nu meget usikkert, om der bliver 

Nordjysk 2-dages i 2021. I givet fald bliver det i 

en stærkt reduceret udgave.

Vi har budt ind på Nordjysk Lang den 30. april, 

som bliver afviklet i Uggerby. Der bliver også en 

etape af Nordjysk Nat i Tornby den 22. 

september.

De to nordjyske kræver ikke så mange frivillige, 

2020 lærte os, at løb af denne størrelse kan 

varetages af 2-4 personer.

Den store nyhed i 2021 er Skawdysten. Skagen 

OK og Skive OK har bedt os indgå i samarbejdet 

om dette flotte sommerarrangement. Der vil 

være 3 afdelinger i Skagen og en afsluttende 

etape i Hirtshals. Den sidste etape bliver sprint 

ved bunkermuseet ved Hirtshals fyr. Vi blevet 

bedt om at hjælpe med bemanding af hele 

stævnet – og interesserede bedes allerede nu 

melde sig til nogle flotte og forhåbentlig 

Corona-fri sommerdage den 21.-24. juli.

Efter at B&U træningen har etableret sig på et 

meget stabilt niveau til træningerne med 12-15 

deltagere de fleste gange er, så kan vi 

forhåbentligt - efter en genåbning sætte lidt 

mere skub i rekruttering af familier og dermed 

også flere ungdomsløbere.

Formålet med at øge satsningen er dels at øge 

gruppen af løbere, dels at den nuværende 

gruppe har nået så godt et niveau, at der 

praktisk taget ingen ny-instruktion er, og de kan 

desuden bidrage til træning af nytilkomne, og 

derved kan vi øge potentialet markant. Der sker 

løbende henvendelser fra familier, som spørger 

til muligheden for at komme med og prøve, 

men under de nuværende restriktioner er det 

vanskeligt, men ingen tvivl om potentialet er 

der.

” selvtræning med meget 
strikse begrænsninger ”



Udover B&U træningen i OKV har vi involveret os 

i TopNord, som er det nordjyske samtrænings-

koncept for de nordjyske klubber. Formålet med 

dette er at give egne løbere et tilbud, både 

som ekstra træning og socialt, så man kan se 

ungdomsløbere i andre klubber og måle sig 

mod dem - også i konkurrenceøjemed. Det 

overordnede formål med TopNord er at arbejde 

henimod en genetablering af et nordjysk 

talentcenter.

Uggerbykortet er ved at blive nytegnet – og vi 

får i efteråret en opgave med at revidere 

Kirkemilen, Højengran, Ålbæk og Bunken, så de 

er klar til Nordjysk 2-Dages 2022.

Vi håber – lige som resten af verden – at 2021 vil 

blive året, hvor vi vender tilbage til næsten 

normale tilstande. Hvor vi kan få lov at samles 

rigtig mange til vores stævner, komme ud til 

åbne løb – og ikke mindst få genoptaget vores 

gode sociale traditioner.

Vi glæder os til at se jer i skoven i 2021. I det 

første halve år på behørig afstand – og senere 

med mindre social distance

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


