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OK GORM markerede 10-års 
jubilæet med et lille jubilæums-
skrift. Da klubben kunne fejre 
sin 25-års fødselsdag blev det 
også markeret med et jubilæ-
umsskrift.
nu, hvor vi skriver 2013, kan 
klubben fejre sin 40-års fødsels-
dag, og klubbens bestyrelse har 
besluttet, at det igen skal mar-
keres med et jubilæumsarrange-
ment og et jubilæumsskrift.
-”Hvorfor ikke vente med en 
markering til klubben bliver 
50?” – er der nogen, der spørger. 
Den drøftelse har bestyrelsen 
haft og må naturligvis give de, 
der mener, at vi burde vente 
endnu 10 år ret i, at 50 år er et 
mere markant hjørne at runde 
end 40 år. når vi alligevel har 
valgt at markere det, er det for-
di, i dag lever alle, der var med 
til at stifte klubben, og som dan-
nede den første bestyrelse. 
 Vi håber naturligvis, at disse 
pionerer også er i fuld vigør om 
10 år, men med den alder nogle 
af initiativtagerne har, kan vi 
ikke være sikre på, at alle stadig 
er friske, så derfor har vi valgt 

at lave et jubilæumsskrift her i 
forbindelse med klubbens 40-års 
jubilæum, hvor disse mennesker 
fortsat er friske og aktive og kan 
fortælle, hvordan det hele star-
tede.

Bestyrelsen nedsatte et udvalg 
for dette jubilæumsskrift bestå-
ende af to af initiativtagerne til 
klubbens stiftelse og med i den 
første bestyrelse: Conny Bæk 
Hansen og Bent nielsen sup-
pleret med et par andre af klub-
bens mangeårige medlemmer: 
Kristian Grøn Jensen og Karl 
Kr. Terkelsen, hvor sidstnævnte 
har fået æren af at være den, der 
skulle samle trådene og indlæg-
gene og søge at få det hele til at 
hænge sammen.

Udvalget har valgt at tegne et 
gennemgående billede af klub-
ben gennem de 40 år ved at 
bede de forskellige formænd 
beskrive klubben, som de husker 
den i deres formandsperiode 
med de væsentlige opgaver og 
udfordringer, der netop kende-
tegnede deres tid.

Deres billede suppleres med 
udvalgte medlemmers beskrivel-
ser af, hvordan det var at være 
orienteringsløber i bestemte 
perioder. på denne måde håber 
vi at kunne give nye medlemmer 
og eftertiden et billede af den 
udvikling, der er sket med OK 
GORM og orienteringen i disse 
40 år.

Ud over på den måde at give et 
billede af klubben op gennem 
årene, har vi også valgt at skildre 
specielle områder, som vi synes 
er væsentlige i klubbens historie.

Udvalget ønsker læseren god 
læselyst og klubben tillykke med 
de 40 år.
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Bent Nielsen, 
formand fra 
1973-77 og 79-81

Den 25. september 1973 sam-
ledes 8 orienteringsløbere fra 
Jelling for at drøfte oprettelse af 
en orienteringsklub i Jelling. De 
8 løbere havde indtil da været 
medlem i OK Snab i Vejle.                                        
pkt. 1 på det indkaldte møde 
var: ”Skal vi starte en oriente-
ringsklub i Jelling”?  
Beslutningen blev:  ”Der var en-
stemmig  tilslutning til at starte 
i Jelling”

Den første bestyrelse bestod af 
Jenny Asmussen, Gerda Monrad 
Jensen, Conny Bæk Hansen, 
Harry Asmussen og Bent niel-
sen. Sidstnævnte blev klubbens 
første formand.

De første møder i bestyrelsen 
var præget af tre emner: Klub-
bens navn, klubbens logo og 
klubbens farver m.v. på tøj.
Vi ville ikke hedde ”Jelling Ori-
enteringsklub”. ”Stifinderne” var 
på tale, men det var der en klub 
i Aalborg, der hed på daværende 
tidspunkt. Jenny foreslog ”Rend 
og Hop”, men det mente andre 
ikke man kunne bruge, hvis 
man engang skulle komme i den 
situation at skulle søge, f.eks. 
kommunen om penge. ”Silva” 
og sikkert også andre navne var 
oppe at vende, men man holdt 
sig til det lokale navn ”GORM”. 
Vi havde allerede Gorms Høj, 
Gormshallen o.s.v. navnet rela-
terede jo også til den by, vi kom 
fra.

Conny kom med forslag til logo, 
og det blev straks godkendt. 

Vikingehjelmen og runerne er 
fortsat og formentlig langt ud i 
fremtiden klubbens symbol.

Klubbens farver og klubdragt 
blev ivrigt diskuteret. Man ene-
des om farven ”marineblå” og 
klubjakken skulle have 2 hvide 
striber på ærmerne samt et stort 
GORM-logo på ryggen. Tøjet 
blev indkøbt hos Mn Sport i 
Århus (Mona nørgaard) og fa-
brikatet var ”Yngve ek”.
ellers er det, jeg husker mest:  
STOLTHeD.  Stolt over at vi 
i landsbyen Jelling (som det vel 
var dengang) kunne starte en 
orienteringsklub. Bortset fra 
klubben i St. Binderup var det 
forbeholdt de større byer. Jelling 
kom på landkortet.
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Jeg var stolt, da klubben den 24. 
marts 1974 deltog i det første 
løb. Det var Kolding OK’s løb i 
Ammitsbøl. Vi fik 2 førsteplad-
ser, 2 andenpladser og 2 tredje-
pladser, og vi fik vist vores flotte 
klubtøj frem.   
Jeg var stolt, da klubben den 
19. maj 1974 deltog i Gudenå-
dysten i Silkeborg Sønderskov. 
præmieuddelingen startede med 
begynderklasserne, og her vandt 
GORM alle tre begynderklasser 
(Ole Mortensen, Bjarne Søbye 

og poul erik Buch). Jeg husker 
stadig, at ”Røde” (poul erik 
Birk Jakobsen, daværende DOF-
formand) kom hen til mig og 
sagde: ”nå, det er nok den nye 
klub i Jelling”, og pegede hen på 
ryggen af én af vinderne.
Jeg var også stolt, da Hanne 
Asmussen den 18. august 1974 
vandt klubbens første jyske 
mesterskab i klassen D-14 godt 
4 min. hurtigere end nr. 2. 
Hanne blev for øvrigt nr. 2 ved 
de danske mesterskaber i klassen 
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Gorms nye klubdragt. Her står 
Gormmedlemmerne ved skoven 
lige vest for Seksbøgen. Bent 
Nielsen giver instruktion.

Gorms første løb i AMMITSBØL. 
Stående fra venstre: Harry As-
mussen, Hanne Asmussen, Kurt 
Asmussen, Ejner Sørensen, Bent 
Nielsen og Peter Sørensen.



D-16, som blev vundet af Dor-
the Hansen, OK Snab. Disse to 
placeringer gjorde, at Hanne af 
Dansk Orienterings-Forbund 
blev kåret som årets ungdoms-
talent 1974. Hun var samtidig 
klubbens første landsholdsløber, 
da hun deltog på holdet, som på 
den tid hvert år udkæmpede en 
kamp mod Skåne.
Resultatmæssigt var jeg stolt – 
også personligt – da jeg vandt 
klubbens første danske mester-
skab. Det skete den 6. nov. 1977 
ved DM-Lang i Fjeld skov på 
Djursland.

Klubben kan også med stolthed 
se tilbage på mange arrangerede 
løb af høj kvalitet. Det første løb 
var allerede i foråret 1974 – et 
natløb i Jelling skov. I 1975 ar-
rangeredes et tilsvarende løb på 
det nytegnede kort over Tykhø-
jet Krat. Det første dagløb var 
også i Tykhøjet Krat og fandt 
sted den 12. april 1976.
endelig vil jeg nævne medlems-
udviklingen som værende posi-
tiv. Fra en start på otte medlem-
mer i 1973 sluttede vi pr. 1/10 
1977 på 64 medlemmer.

Harry Asmussen, 
formand fra 
1977-78

Da jeg trådte til som formand 
fulgte formandsskiftet regn-
skabsåret, og på det tidspunkt 
gik regnskabsåret fra oktober til 
oktober. når jeg blev formand, 
var det fordi, der ikke var andre 
i vores lille medlemsskare, der 
ønskede det. Bent havde imid-
lertid meldt ud, at han havde 
behov for en pause. Han havde 
trukket et stort læs omkring hele 
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opstarten af klubben på det or-
ganisatoriske plan, sideløbende 
med at han brugte mange timer 
på at tegne klubbens første kort 
over Jelling Skov. Oven i det 
havde han og Birthe små børn 
at tage vare på, så det var helt 
forståeligt, at han ønskede en 
pause, men jeg var kun en nød-
løsning eller overgangsordning 
om man vil.  
Som orienteringsklub var vi 
en afdeling af JfS, og da man i 
1978 omlagde regnskabsåret til 
at følge kalenderåret, lykkedes 
det os i bestyrelsen at overtale 
Bent til igen at overtage for-
mandsposten fra 1.1.1979.”
”I og med jeg fra starten betrag-
tede min formandsopgave som 
en midlertidig løsning var min 
formandsperiode ikke præget af 
de store nye tiltag. Opgaven var 
at holde klubben kørende, sørge 
for til- og frameldinger og arran-
gere lørdagsløb. 

Kristian Grøn, 
formand fra 
1981-86

Anne Lise og jeg og vore børn 
meldte os ind i klubben i 1976. 
Klubben var stadig ny, og der 
var brug for kræfter til de mange 
opgaver, så i 1979 blev jeg for-
mand for træningsudvalget for 
så i 1981 at blive formand for 
klubben. I mit andet år som 
formand kunne klubben fejre 
10-års jubilæum. Fra en med-
lemsskare på 27 det første år 
var vi i jubilæumsåret 1983 en 
klub med 78 medlemmer. Det 
var også en klub præget af godt 
kammeratskab og en klub, der 

nu kunne løfte større og flere 
opgaver end i starten. 
I 1984 var klubben således for 
første gang arrangør af et dansk 
mesterskab, idet klubben den 
22. september afviklede DM 
nat i Gyttegård plantage. Det 
var også klubbens hidtil største 
arrangement med 250 deltagere, 
men allerede året efter var klub-
ben arrangør af JM med 600 
deltagere også i Gyttegård. 
Det var også i min formands-
periode at Jellingløbet startede. 
egentlig var det Jelling Borger-
forening, ved Otto Sørensen, 
der fik ideen til, ”at et motions-
løb” måtte man også have i Jel-
ling. Vi blev kontaktet af Otto, 
som mente, at vi som oriente-
ringsklub kunne lave ruterne, 
så ville Borgerforeningen stå for 
markedsføring og præmier. Så 
torsdag den 10. juni 1982 blev 
det første Jellingløb med god 
tilslutning afviklet som en del 
af Gormsfesten med start ved 
Omsorgscentret og opløb i Møl-
legade.
Klubben var også allerede ken-
detegnet ved at have både aktive 
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og dygtige løbere. I 1982 nåede 
vi – godt nok sammen med OK 
Melfar – til landscupfinalen for 
klubhold, det vi i dag kalder 
Divisionsturneringen, og hvor 
vi de seneste tre år har været til 
DM-finale for klubhold. Den-
gang tabte vi begge matcher til 
henholdsvis Helsingør og Uld-
jyderne (nu Herning OK).

Af individuelle resultater var det 
i de første 10 år blevet til ikke 
færre end seks danske mesterska-
ber, bl.a. fik klubben i 1982 sit 
første stafetmesterskab ved Rune 
Ulsøe Johansen, Jette Andersen, 

Anette Lund og dertil 14 jyske 
mesterskaber.
De individuelle præstationer 
betød også lokal hæder i form af 
tildeling af JFS’s Sportspriser.
Således gik prisen til en orien-
teringsløber i både 1982, 1983, 
1985 og 1986.
Se komplet liste over priser til 
GORM-medlemmer på side 72 
og 73.
Så jo, jeg synes OK GORM var 
blevet godt etableret, selv om 
den stadig var teenager.
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OK Gorm/Melfar 
fra landscup-finalen 1982.

D 17-20 stafetholdet: 
Jette Andersen, Anette Lund 
og Rune Ulsøe.



Poul Erik Buch, 
formand fra 
1986-92

Jeg var én af de allerførste nye 
medlemmer i klubben, efter at 
OK GORM var blevet stiftet. 
Mit første bekendtskab med 
idrætten var til en trekanttræ-
ning i Tårup Skov i efteråret 
1973. efter nogle år kom jeg i 
bestyrelsen og fik bl.a. ansvaret 
for klubbens løbstilmeldinger. 
Det har jeg i øvrigt, på nær en 
periode på fem år, hvor Lisbeth 
Thomsen havde det, været an-
svarlig for lige siden. Dengang 
foregik det ved på skrivemaskine 

med gennemslag at lave en liste 
over de medlemmer, der ville 
deltage i et løb. Originalen blev 
med post sendt til arrangørklub-
ben, og jeg selv beholdt kopien. 
når jeg i 1986 blev valgt til 
formand, var det i mangel af 
bedre. Aktiviteterne foregik den-
gang alle med udgangspunkt fra 
Bredagerskolen. Klubben skulle 
søge kommunen om lokaler på 
skolen til arrangementer så som 
vintergymnastik, juleafslutning, 
klubaftener osv. 

Tirsdagstræningen foregik fra 
pigernes omklædningsrum på 
skolen. Her indtegnede man sin 
egen bane og ellers gik starten 
fra ”Seksbøgen”. Klubben havde 
ikke nogen egentlige trænere. I 
stedet hjalp alle de rutinerede til. 
Som i dag havde man også den-
gang vintertræningsløb sammen 
med trekantklubberne. 
Som afslutning på vinterens 
træningsløb, løb klubben ”klub-
match” mod trekantklubberne. 
når foråret kom, var der også 
dengang mulighed for at melde 
sig til åbne løb, men ikke noget 

med tilmelding på ”O-service” 
via internettet som i dag.
Som løbstilmelder havde jeg en 
opslagstavle med til træning, 
hvor man kunne se forskellige 
indbydelser til løb. Ville man 
tilmeldes, så skrev man sig på en 
liste – også på opslagstavlen. 
Jeg tog herefter listerne med 
hjem og indtastede navnene på 
skrivemaskine og sendte listen 
til løbsklubben. Om fredagen 
kunne jeg ringe til løbsklubben 
og få starttider. 
Klubben prøvede i min periode 
med en aktivitet, vi kaldte ”mo-
tion” i et forsøg på at få flere 
medlemmer. Det var et tilbud 
om at løbe i Jelling skov. Der var 
dels et tilbud om en 2 km rute 
og en 3½ km rute. på klubbens 
opslagstavle kunne medlemmer-
ne orientere sig om motionsløb i 
omegnen. 
Jellingløbet var nu et GORM-
arrangement og blevet en tradi-
tion. I 1986 var der 320 delta-
gere og et overskud på 967 kr. 

når Chris kom hjem med me-
daljer (hvilket skete hvert år), 
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blev han modtaget på Bred-
agerskolens p-plads. Chris blev 
indstillet til ”De 10 på toppen” 
flere gange for hans flotte præ-
stationer. 

Jelling f. Sportsklubber havde et 
medlemsblad ”JfS Information” 
som blev husstandsomdelt til 
alle husstande i Jelling Kom-
mune. Heri kunne OK GORM 
fortælle om orientering og klub-
bens aktiviteter. Bladet” udkom 
fire gange om året. 

Bladet fungerede også som med-
delelses- og informationsmiddel 
mellem klub og medlemmer i 
tekst og billeder. Det blev også 
brugt til rekruttering af nye 
medlemmer.

Således skrev Asta i 1986 i bladet:
Til nye orienteringsløbere:
Har den tanke strejfet dig, at det 
kunne være spændende at prøve 
orienteringsløb, så tag mod til 
dig og mød op. Du kan starte 
med o-løb, uanset hvilken alder 

du har. Du kan starte, selv om 
du ikke kan løbe mere end 25 m 
uden at blive forpustet – det er 
måske endda en fordel i starten, 
så løber du ikke så meget for-
kert. Du kan tage hele familien 
med. I kan løbe sammen eller 
hver for sig. Du er også velkom-
men til at tage en ven eller ven-
inde med. Du kan starte med 
orienteringsløb på alle tidspunk-
ter af året, men foråret er det 
bedste tidspunkt. Det er som-
mertid, lange lyse aftener, godt 
vejr, en dejlig forårsskov, og en 
hel sæson står for døren. Vi har 
ingen egentlig træner, men ”de 
gamle” vil gerne give deres viden 
og erfaring videre. Der er des-
uden løbetræning hver torsdag 
kl. 18.30 fra Bredagerskolen, det 
er for alle uanset alder og styrke. 
Til ”gamle Gorm o-løbere” mel-
lem 10 og 60:
Find kompasset og de brugte 
løbesko frem og kom til træ-
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Her modtages Chris Terkelsen 
ved Gormshallen efter at have 
vundet sølv ved JVM i Finland i 
1992.



Jørgen Overgaard, 
formand fra 
1992-96

Jeg kom til Jelling/Bredsten i 
1989 fra Silkeborg OK, hvor jeg 
var forvænt med udfordrende 
skove lige udenfor døren samt 
et klubhus. Men jeg valgte at 
løbe lokalt og mødte op i OK 
GORM. Jeg blev nærmest truk-
ket ind i klubbens bestyrelse 
efter kort tid, og i en lang ta-
lestrøm af formand p. e. Buch 
blev jeg overtalt til at stille op til 
formandsposten fra 1992 med 
lovning om, at der var masser af 
erfarne folk at trække på. Det 
benyttede jeg mig af!

Jeg fik som noget nyt min første 
årsberetning i 1993 udsendt til 
samtlige medlemmer forud for 
generalforsamlingen, så alle var 
orienteret om, hvad der foregik 
i OK GORM. Det er siden ble-
vet fulgt op af de efterfølgende 
formænd.
Tirsdagstræningen foregik stadig 
med omklædning og kortteg-
ning i pigernes omklædnings-
rum på Bredagerskolen. Derpå 
opvarmningstur til ”Seksbøgen” 
hvor aftenens orienteringstræ-
ning udgik fra. nok ikke den 
bedste model, når vi talte om at 
gøre flere interesserede i orien-
teringsløb og tiltrække børn og 
unge.
I min tid som formand var egne 
lokaler og evt. klubhus ofte på 
tale – Men økonomien?
Vi startede et forsøg med et klas-
selokale på Bredagerskolen og vi 
nedsatte et klubhusudvalg, der 
vurderede flere forskellige loka-
ler i Jelling by: Tryk 18 (tidligere 
Jelling Bogtrykkeri, lå hvor 
ReMA 1000 nu ligger), Skov-
børnehaven (lå i Jelling Skov, 
hvor nu indgangen til skovlege-

ning. GORMs træningsudvalg 
vil være parat med kort og sørge 
for, at du kan komme ud og 
løbe en let og kort bane, hvis 
du trænger til at få genopfrisket 
kortlæsningen og hvis kondi-
tionen ikke er, hvad den var. 
Træningsudvalget vil også sørge 
for en længere og sværere bane, 
hvis du trænger til større udfor-
dringer.
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pladsen er) samt Abrahamsens 
Gård. Ved en ekstraordinær ge-
neralforsamling den 30.08.1995 
blev klubhus på Abrahamsens 
Gård midt i skoven valgt som 
velegnet, og et klubhusudvalg 
fik mandat til at arbejde videre 
med opgaven (læs speciel afsnit 
om Abrahamsens Gård).
Mange i klubben ydede en stor 
indsats og bestyrelsens og min 
opgave var bl.a. at søge at give 
alle i OK GORM et skulderklap 
og fastholde dem i klubben og 
være klar, når der var opgaver, 
der skulle løses, som det årlige 
Jellingløb og som regel to åbne 
løb i Sydkredsen.
Vi deltog også i min formands-
periode i et forbundsprojekt 
som mange andre klubber rundt 
i landet, idet DOF støttede de 
klubber, der ville være med til 
at udbrede orienteringsidræt-
ten til folkeskolen. Vi fik i 1995 
tegnet Søndermarksskolen og 
Ikærskolen i Give, Givskud 
Skole, Bredsten Skole, Kollerup 
Skole, Jelling Seminarium, Bred-
agerskolen og Skovagerskolen 
i Jelling. Flere ungdomsløbere 

deltog i dette projekt. Alt sam-
men var det i håbet om at skabe 
øget interesse for orienterings-
idrætten og grundlag for rekrut-
tering.
Der blev afholdt kurser for 
lærere, og der blev udsat faste 
poster i Jelling, engelsholm og 
Tykhøjet, så det var ligeså let for 
en lærer at tage en time i orien-
teringsløb som i fodbold.  

For at støtte og holde på de me-
get dygtige seniorherrer vi havde 
i klubben i de år - alle var det 
landsholdsløbere: Chris Terkel-
sen, Thomas Hjerrild og Torben 
Skovlyst - blev et eliteudvalg 
nedsat. 
I min tid som formand vandt 
de medaljer til DM hvert år og 
i 1993 og 1994 blev de danske 
mestre. I de år var det ikke blot 
disse tre eliteløbere, der gjorde 
det godt, men også ungdomslø-
bere og de gamle erfarne orien-
teringsløbere. I 1993 hjemførte 
OK GORM-løbere således ved 
de danske mesterskaber 5 guld, 
5 sølv og 4 bronze og 1994 blev 
det 4 guld, 4 sølv og 8 bronze.

Godt gået af så forholdsvis en 
lille klub med under 100 med-
lemmer dengang.
Det var også i de år, det var tid 
at få en ny klubdragt. For at 
billiggøre indkøbet serverede 
medlemmerne til Garantmøde i 
Jelling Sparekasse.
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OK GORMs eliteteam 1991 i 
nyt dress. Fra venstre: Thomas 
Hjerrild, Chris Terkelsen, Torben 
Skovlyst.



Asta Terkelsen, 
formand fra 
1996-2002

Jeg har haft den glæde at være 
formand i GORM i en periode 
med store udfordringer, succeser 
og spændende tiltag: 
OK GORM fik eget klubhus: 
Abrahamsens Gård, GORM-
løbere var med til at vinde VM 
og nOM i stafetorientering, 
klubben fik en Worldcup-vin-
der, og børnetræningen blev sat 
i system.
på generalforsamlingen i februar 
1996, hvor jeg tiltrådte som 
formand, blev tre mål formu-

leret: klubhus til OK GORM, 
færdiggørelse af skoleprojektet 
og medlemsfremgang.

25. april 1996 blev der indgået 
en lejeaftale med Jelling Golf-
klub om at leje Abrahamsens 
Gård som klubhus, men et stue-
hus med små rum i stueplan, 
karlekammer og kornloft på 
loftet, pumpe i gården, en lade 
fyldt med gamle maskiner og 
en lille kostald indrettet til både 
køer og grise gør det ikke alene. 
Der skulle skaffes penge og ikke 
mindst opbakning fra klubbens 
medlemmer. et formidabelt 
klubhusudvalg fik klaret begge 
dele. Klubmedlemmerne blev 
bedt om skriftligt at tilkendegi-
ve, hvor mange timer, de kunne 
bidrage med det kommende år. 
Jeg tror, at mange i første om-
gang meldte forsigtigt ind, men 
alle blev grebet af feberen, og 
der blev knoklet både på hver-
dage og på søn- og helligdage. 
Klubhusudvalgets medlemmer 
sørgede ikke kun for det faglige 
og organisatoriske, de stod også i 
front med det praktiske arbejde. 

Vi havde første træning fra 
Abrahamsens Gård 1. april 
1997. en stor dag selvom vi ikke 
var helt færdige med lokalerne. 
Ind til denne dato var samlings-
punktet for tirsdagstræningen 
klasseværelse nummer 35 på 
Bredagerskolen. Vi kunne være 
indenfor, når vi skulle tegne vore 
baner ind på kortet, vi havde 
dør ud til skolegården, men 
skulle løbe ca. 750 m inden vi 
var i skoven, og hver gang skulle 
vi bringe vore materialer og tage 
dem med igen.
Klubhuset blev officielt indviet 
d. 21. juni 1997 og det var en 
kæmpe forbedring i forhold til 
klubbens tidligere rammer på 
Bredagerskolen.

Men, knapt var huset indviet, 
før der blev snakket om anden 
etape. Vi kunne bruge endnu 
mere plads. Da det gamle klub-
husudvalg sagde ja til at stå i 
spidsen endnu engang, sagde 
medlemmerne ja, og d. 22. 
september 2001 kunne vi indvi 
laden. Vi fik mere plads til ma-
teriel, men først og fremmest fik 
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vi et særdeles godt lokale, hvor 
vi måtte gå ind med løbesko.
Helt fortjent modtog klubhus-
udvalget i 2001 JFS’s lederpris.
I 1997 etablerede GORM tre 
nye underudvalg: børneudvalg, 
klublivsudvalg og en skiafdeling. 
To Jellingløbere, Chris Terkelsen 
og Torben Skovlyst var på det 
danske hold, der vandt VM-
stafet i norge. Samme hold 
blev nordiske mestre i stafet, og 
Chris blev også individuel nor-
disk mester. 

1998 var et historisk år for OK 
GORM. Vi kunne fejre vores 
25 års jubilæum. Vi nåede op 

på 150 medlemmer, en tilgang 
på 50 % over to år. Vi købte 
Abrahamsens Gård af Golfklub-
ben og fik således fod under eget 
bord. Chris Terkelsen havde 
en forrygende sæson. Han blev 
World Cup vinder efter 10 in-
dividuelle konkurrencer i vidt 
forskellige terræner fordelt ud 
over europa. Der blev igangsat 
speciel træning for børn mellem 
9 og 12 år. JFS’s lederpris blev 
tildelt Bent nielsen, og Chris 
Terkelsen fik sportsprisen.

I 1999 fortsatte børnetræningen 
med peder Kinch, Henrik Lis-
berg, Kenneth Buch, Kristina 

Buch og Toke Seir som trænere. 
Der blev trænet ivrigt hver 
tirsdag, men der blev også ar-
rangeret træningstur til Fanø, og 
til GORM-sommerlejren blev 
børneløberne fra esbjerg invite-
ret. I maj blev naboklubbernes 
børneløbere inviteret til by-sta-
fet, hvor et GORM-hold var så 
ubeskedne at tage førstepladsen.

I 2000 var det de voksnes tur. 
GORM startede et rekrutte-
rings- og fastholdelsesprojekt 
for voksne, som skulle løbe 
over 2 år. Ordet holdleder blev 
taget i brug. Holdlederne var 
GORM-løbere, som fik ansvaret 

15

Billede fra indvielsen af Abrahamsens Gård, 21. juni 1997.



for at integrere nye medlem-
mer i klubben. De skulle hjælpe 
og vejlede og være med til at 
lære nye medlemmer sportens 
skrevne og uskrevne regler og 
fagsprog. Det var også året, hvor 
klubben udskiftede det mekani-
ske kontrolsystem til elektronisk 
kontrol og tidtagning. Med 
tilskud fra Jelling Musikfesti-
val købte vi det norske system 
eMIT.

Det er vigtigt med nye mål og 
nye tiltag, men det er også vig-
tigt at arrangere løb og deltage i 
løb i naboklubber, i hele landet 
og i udlandet, og det var der 
heldigvis også tid til for både 
formand og medlemmer.
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VM holdet med to GORM-løbere 
på holdet: Chris Terkelsen og 
Torben Skovlyst.

Chris som 
WorldCup vinder,
3.10.98.



Grethe Buch, 
formand fra 
2002-2012

Da jeg overtog formandsposten 
i GORM i 2002, overtog jeg og 
bestyrelsen en klub, som var me-
get velfungerende, og hvor der 
nu var etableret gode vilkår for 
udvikling af tilbud til medlem-
merne. Jeg havde været sekretær 
i bestyrelsen siden 1996, så jeg 
var bekendt med bestyrelses-
arbejdet, og jeg syntes, at der 
var gang i så mange spændende 
tiltag, som jeg rigtig gerne ville 
være en del af og med til at stå i 
spidsen for.

Klubben havde bl.a. i 90´rne 
været del af DOF projekter for 
både børn og voksne, hvilket 
betød, at der var kommet fokus 
på rekruttering og fastholdelse, 
herunder var der fokus på 
o-teknisk træning med indfø-
relse af trænerfunktion. Hertil 
kom, at klubbens faciliteter var 
blevet væsentlig forbedret med 
eget klubhus, hvilket især gjorde 

en stor forskel for det sociale 
miljø.

Det har været et tiår hvor klub-
ben har udviklet sig bredt, Det 
er lykkedes at få bredde og 
talent/elite til at komplemen-
tere hinanden, det er lykkedes 
at sætte rekorder indenfor 
nærmest alle områder, f. eks.: 
medlemsantal, antal deltagere til 
klubtræning, antal medlemmer 
der har deltaget i åbne løb, antal 
aktive ungdomsløbere, antal 
DM medaljer, resultater i Dan-
marksturneringen, som arrangør 
af store arrangementer.

Dette har kunnet lade sig gøre, 
fordi klubben har været organi-

satorisk velfungerende. Det er 
lykkedes at rekruttere tilstrække-
ligt antal bestyrelses- og udvalgs-
medlemmer. Vi har haft fokus 
på at have en bred bestyrelse, så-
ledes at der har kunnet etableres 
bredt ejerskab for beslutninger, 
og således at udvalg er tilpasset 
ift. klubbens udvikling – i perio-
den er pR- Kommunikations-
udvalg, RUF (rekruttering, ud-
vikling, fastholdelse), Talent- og 
eliteudvalg blevet oprettet.
Bestyrelsen har på baggrund af 
medlemstilkendegivelser på ge-
neralforsamlingerne sat kort- og 
langsigtede mål for alle udvalgs-
områder, således at klubben 
har udviklet sig på alle fronter. 
Bestyrelsen har internt arbejdet 
udviklings- og projektorienteret.

Jeg vil her nævne særligt tre ud-
viklingsområder: breddearbejde, 
talent- og elitearbejde, arrange-
menter

VM i 2006 blev startskuddet til 
en større breddesatsning, som 
resulterede i en medlemstilgang 
på 73 fra 2005 til 2009, heraf en 
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stor gruppe af ungdomsløbere. I 
satsningen blev der bl.a. iværksat 
tiltag ift. mentorordning, træ-
nere til børn og voksne, årlige 
læringsture for ungdomsgrup-
pen til udlandet, og senest også 
læringsture for voksne. Klubben 
deltager også i DOF´s projekt 
VISIOn 2015: Let at GÅ til – 
let at gå TIL, herunder rekrutte-
ring via ”Find vej”  projekt (faste 
poster i skoven).

Klubben har i perioden 2009 
til 2011 indgået i DOF’s ATK-
projekt (Aldersrelateret Trænings 
Koncept) og etableret Team 
Vejle Orientering (TVO) i et 
samarbejde med OK Snab. 
TVO er et særligt tilbud til 
ungdomsløbere i alderen 12-
20, som har lyst til at prioritere 
idrætten og visionen for tiltaget 
er: Inspirerende og kvalificeret  
træningsmiljø, der udvikler ori-
enteringsløberen så langt talen-
tet rækker.
Samtidig hermed lykkedes det 
TVO at komme med i elite Vej-
le som udviklingsidræt. Gennem 
dette har klubben fået foretaget 

en ”mønsterklubanalyse”, som 
har afstedkommet udvikling og 
implementering af politikker for 
klub- og talentarbejde.
en af politikkerne er uddannel-
ses- og trænerpolitik, herunder 
indførelse af årlige samtaler med 
klubbens trænere.
en anden udløber heraf er ud-
vikling og etablering af ungse-
niortilbud (løbere i aldersklassen 
17-25).
eliteVejle har fra 2013 indpla-
ceret orientering på det højeste 
niveau som prioriteret idræt.

Klubben har i min periode som 
formand påtaget sig flere store 
og krævende arrangementer, 
som i den grad har krævet, at 
alle medlemmer er med, og 
det har særligt stillet krav til 
vilje, samarbejde og udvikling 
af kompetencer. Klubben har i 
samarbejde med Kolding Orien-
teringsklub arrangeret påskeløb 
i 2004 og 2010, løb med ca. 
1800 deltagere. Klubben er også 
kommet på landkortet ift. Dan-
ske mesterskaber, hvor vi selv 
har afholdt DM Stafet 2002, 

DM Mellem 2009 og DM Lang 
2011. Herudover har der været 
overskud til årlige arrangemen-
ter såsom JFM Stafet 2007,  
JFM Sprint 2009, KUM 2011 
og JFM Sprint 2013.
Jellingløbet har også udviklet sig 
til rekordstort antal deltagere i 
2012 med godt 1800 deltagere. 
Styregruppen for løbet har været 
meget aktive med en stor sats-
ning ift. pR- og sponsorarbejde. 

Resultatmæssigt har løbere fra 
OK GORM også - sædvanen tro 
- gjort sig gældende. 
Klubben har specielt vist sin 
kvalitet i bredden ved at løbe i 
1. division de seneste fire år, og 
ved at kvalificere sig til landsfi-
nalen alle fire år. Det store ung-
domsarbejde er også begyndt at 
vise sig på resultatsiden. I 2012 
vandt klubbens ungdomslø-
bere således imponerende fem 
individuelle medaljer og to sæt 
stafetmedaljer ved de danske 
mesterskaber. 2012 var også året 
hvor klubben fik sine to første 
medaljer indenfor Mountain-
bike orientering.
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JFS priser: Det er kendetegnen-
de at GORM har kvalificerede 
medlemmer at indstille til både 
sports- og lederpris hvert år. (Se 
liste side 72-74).

Vi har i bestyrelsen vægtet at 
bevare og udvikle en kultur, 
hvor alle medlemmer er værdi-
fulde og væsentlige, for at vi kan 
dyrke sporten.
Vi har årligt udarbejdet et 
spørgeskema, der beskriver og 
synliggør klubbens store og små 
opgaver, og herigennem giver 
vi medlemmerne mulighed 
for at byde ind med de meget 
forskellige kompetencer en stor 
medlemsskare besidder – lige fra 
saftevandsudskænkningskompe-
tence til stævnelederkompetence 
for et DM. 
Kulturen udvikles ligeledes ved 
fokus på det sociale fællesskab, 
her skal særligt nævnes tirsdags-
spisning, klubture i ind- og 
udland. De seneste år har der 
været stor interesse for som-
merferieløb.  Medlemmerne har 
bl.a. deltaget i publikumsløb i 
forbindelse med VM i 2006 i 

Danmark, O-Ringen i Sverige 
og etapeløb i Tyskland.
Klubben har i 2005 fået en 
venskabsklub i Lardal i norge. 
Det har særligt haft betydning 
for medlemmer af skiklubben, 
som har arrangeret årlige ture til 
norge. I 2011 havde vi den glæ-
de at få besøg fra norge, hvor vi 
arrangerede orienteringsløb for 
dem i Jelling Skov, og sluttede af 
med fællesspisning på en aften, 
hvor sommeren viste sig fra sin 
bedste side.

Størstedelen af 2012 tillod 
helbredet mig ikke at varetage 
mine formandsopgaver, men en 
rutineret bestyrelse sikrede, at 
klubben ikke gik i stå, og at op-
gaverne alligevel blev løst.

Ole Binder, 
formand fra 
2013 

Jeg blev medlem af OK GORM 
i 2001 og havde før den tid 
været medlem af OK Snab, 
Silkeborg OK og Viborg OK. 
Grethe og jeg havde arbejdet 
tæt sammen omkring min stæv-
nelederopgave ved DM Lang i 
2011, så da Grethe var tvunget 
til at tage hensyn til sit helbred, 
fik hun mig overtalt til at tage 
udfordringen op som hendes 
afløser. Jeg har ikke siddet i 
bestyrelsen tidligere, men har 
bred erfaring med de forskellige 
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opgaver, der er specielt omkring 
stævneafvikling.
Sammen med Grethe fik vi 
formuleret klubbens væsentlige 
opgaver og udfordringer for mit 
første år som formand:
• Finde balancen mellem at 

fastholde nuværende aktivi-
tetsniveau og igangsætte nye 
udviklings- indsatsområder i 
forhold til de frivillige kræf-
ter, der er til rådighed i klub-
ben.

• Fokus på et højt informati-
onsniveau i klubben bl.a. via 
hjemmeside.

• Fastholde det nuværende ak-
tivitets- og kvalitetsniveau.

• Sikre fødekæden ved målret-
tet børne- og ungdomsind-
sats.

• etablere og udvikle et tilbud 
til vore ungseniorer for at 
holde dem i klubben.

• Året rundt aktiviteter inklusiv 
vintertræningstilbud.

Mine visioner for fremtiden er – 
det kunne være en vision 2023 – 
det er når klubben fylder 50:
• Orienteringstilbud til med-

lemmer i alle aldre – på alle 
sportslige niveauer – året 
rundt.

• At være MeSTeR på alle 
fronter 

For at dette skal lykkes bliver 
opgaven for kommende besty-
relser at have fokus på:
• Klubbens sociale liv, der bin-

der sammen, vedligeholder og 
skaber frivillig kultur.

• Helhedsfokus: alle funktioner 
skal hænge sammen / arbejde 
sammen.

• Uddannelse på alle fronter.
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Harry og Jenny 
Asmussen – omkring 
klubbens start

Det, vi satte stor pris på ved ori-
enteringsløb, var det at få fri fra 
arbejde og komme ud i en an-
den verden, ud i naturen, ud at 
møde andre mennesker og andre 
familier og lære dem at kende.
Det er en fantastisk idræt for 
familien, og vi havde da også 
begge vore børn med.
Vi satte stor pris på lørdagsløb 
og så de store årligt tilbageven-
dende løb som påskeløbene og 
Jysk 3-dages.
Vi har også flere gang deltaget 
i O-Ringen i Sverige, verdens 
største orienteringsløb. Første 
gang i Ransäter i Värmland i 
1976 – i øvrigt klubbens første 
udlandstur. Vi og vore børn var 
af sted sammen med poul erik 
Buch, Jens Thaysen og peter 
Sørensen. en fantastisk oplevelse 
med omkring 15.000 løbere.
I 1977 deltog vi i et stort inter-
nationalt 3-dages løb i Frankrig, 
nærmere bestemt i skove nær 

paris. Vi camperede i Versailles 
– og tilfældigvis overværede vi 
her opløbet af næstsidste etape 
i dette års Tour de France. en 
stor oplevelse at se hele det store 
show, som det også var dengang. 
en tur i byernes by, paris, blev 
det også til med eiffeltårn, Lou-
vre og Montmartre m.m.

De kort vi løb efter dengang var 
1:15.00 eller 1:20.000, så de var 
ikke så detaljerede, som de er 
i dag. I startboksen fik vi først 
udleveret kontrolkort med vores 
starttid skrevet på og i startøje-
blikket fik vi så kortet udleveret.
når vi kom i mål, blev kontrol-
kortene manuelt kontrolleret 
for klip, og hvis ellers de kunne 
godkendes, blev de hængt op på 
en snor i tidsrækkefølge. på den 
måde fungerede resultatformid-
lingen ved de almindelige løb.  
Ved større løb kunne resultat-
formidlingen ske ved ophæng 
af plader med navne fortrykt, 
så det kun var tiden, der skulle 
skrives på.
Komplette resultatlister blev 
sendt til klubben i løbet af den 

kommende uge til uddeling til 
de, der havde deltaget i løbet. 
Det var altid spændende at se, 
hvordan man var blevet placeret, 
så resultatlisten blev sat ind i 
ringmappen sammen med det 
kort, vi havde løbet på.
når vi skulle ud til løb, samledes 
vi ved Den Gule Øvelsesskole 
(lå lige op til SØ-hjørnet af den 
nuværende kirkegård) og blev 
fordelt i biler, akkurat som i dag.
Ældste klasse dengang var H50, 
og de største klasser var H19 og 

21

Som vi husker det – medlemmer fortæller



H35, så der var ikke så mange 
forskellige klasser dengang som 
i dag, hvor der både er H85 og 
D75.
Træningsaftnerne startede typisk 
nede ved ”Seksbøgen”.
Både Jenny og Harry var med 
i den første bestyrelse og Jenny 
var materielforvalter. Om den 
opgave fortæller hun: -”Der var 
grænser for, hvor meget materiel 
klubben havde på det tidspunkt. 
Det kunne faktisk være i to kas-

ser, der kunne stå under min 
seng i soveværelset. Det var 
skærme, tænger og kontrolkort. 
Da vi var til O-Ringen i 1976, 
havde vi ikke lige fået ordentlig 
aftalt om brug af materiellet 
mens vi var udrejst. Det skulle 
faktisk bruges til et løb, mens 
vi var i Sverige. Men Bent og 
Conny vidste jo, hvor materiel-
kasserne stod, og da jeg havde 
sat blomsterne ind i badekarret 
på badeværelset og ladet vinduet 

stå åbnet af hensyn til blom-
sterne, kravlede en af dem ind 
ad vinduet, hen over blomster 
og badekar og fik så fat i mate-
rielkasserne, så de kunne afvikle 
løbet i sommerferien”.
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GORMdeltagere ved O-Ringen 
1976 fra venstre: Jens Thaysen, 
Kurt Asmussen, Jenny Asmussen, 
Poul Erik Buch, Hanne Asmussen 
og Peter Sørensen (bag kameraet 
sidste deltager, Harry Asmussen).



Anette Lund 
–omkring 1988

For mit vedkommende var jeg 
i 1988 juniorlandsholdstræner 
sammen med Kim Rud, Kol-
ding OK. Det var en sjov, spæn-
dende og krævende opgave som 
tog meget tid. Derfor var jeg 
ikke så aktiv på klubplan. Men 
at løbe et orienteringsløb har 
udviklet sig meget, hvad angår 
kort, registrering ved posterne 
og tidtagning. Målestoksforhol-
dene er i dag oftest 1:10.000 
mod før 1:15.000 og 1:20.000. 
Registrering ved posterne fore-
går i dag elektronisk med 
SportIdent eller emit. 

I 1988 havde vi kontrolkort 
(kraftig papir), hvor vi skulle 
registreres ved posten ved at 
klippe i kontrolkortet med en 
stiftklemme.
endelig kan du i dag få din løbs-
tid, så snart du løber i mål. Før 
hen skulle det regnes manuelt 
ud og klippene skulle også god-
kendes manuelt. Det er på dette 

område, at udviklingen nok har 
været størst sammen med frem-
stillingen af løbskortet. 
Mange af de orienteringsstæv-
ner og gennemgående løb, som 
var fremme dengang, kan vi 
også deltage i i dag, Det gælder 
KUM,  JFM, Kredsmesterska-
ber, Ungdomspokalen, Veteran 
VM, påskeløb, lørdagstrænings-
løb, skoleorientering, banelæg-
ningskonkurrence m.m. I 1988 
blev der afholdt fire danske 
mesterskaber (DM Klassisk (nu 
DM Lang), DM Kort (nu DM 
Mellem), DM nat og DM Sta-
fet, men i dag bliver der afholdt 
seks danske mesterskaber – de 
to nye er DM Sprint og DM 
Ultralang. 
Orienteringsløb vil altid være en 
familiesport, hvor alle i familien 
finder deres niveau. en sports-
gren som er svær at slippe, hvis 
først hele familien er engageret. 
Derfor fortæller billederne i 
de gamle orienteringsblade fra 
1988 også en del, da mange af 
løberne på billederne stadig er at 
finde i skoven.
At være orienteringsløber i OK 

GORM i 1988 betød, at vi 
måtte låne to omklædningsrum 
på Bredagerskolen i Jelling. Her 
havde vi også et skab til diverse 
materialer ifm. tirsdagstrænin-
gen. I dag har klubben et af de 
smukkeste og bedst beliggende 
klubhuse i Danmark. Det kan vi 
alle være stolte af.
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Anette på vej i mål 

...i 1. etape, 
Påskeløb 2012.

...i Mols Bjerge 
ved JFM Stafet 
2012.



Lilli og Niels 
G. Hansen 
– omkring 2000

Den største begivenhed i OK 
GORM omkring årtusindeskif-
tet var vel nok, at drømmen om 
eget klubhus endelig gik i opfyl-
delse. Med sin beliggenhed midt 
i Jelling Skov gav Abrahamsens 
Gård  bedre træningsmuligheder 
i kraft af et bedre udgangspunkt 
for forskellige træningsformer. 
Tidligere var der start og mål 
ved Bredagerskolen og et langt 
transportstræk til selve skoven. 
Klubhuset gav samtidig nye mu-
ligheder for det sociale samvær, 
bl.a. med fælles spisning efter 
tirsdagstræningen.
Klubhuset var nok aldrig blevet 
en realitet uden den store frivil-

lige arbejdsindsats af klubbens 
medlemmer. en arbejdsind-
sats som blev organiseret af 
Klubhusudvalget bestående af 
Karl Kristian Terkelsen, Bent 
nielsen, Ole Thomsen, poul 
pedersen og jeg selv. Klubhus-
udvalgets indsats blev da også 
anerkendt, da det i foråret 2002 
blev tildelt JfS’s Lederpris for 
2001. Den 14. marts 2002 blev 
Klubhusudvalget tildelt endnu 
en pris. Denne gang Vejle Amts 
Folkeblads Idrætspokal under 

DIF. Som begrundelse udtalte 
Sportsredaktør Morten Guld-
berg: ”5 års hårdt arbejde med at 
skabe faciliteter til OK GORM’s 
medlemmer”.
en anden stor begivenhed om-
kring årtusindeskiftet, ikke kun 
for OK GORM, men for orien-
teringssporten generelt, var over-
gangen til elektronisk tidstag-
ning med eMIT og Sport Ident. 
Disse systemer afløste klip-
petænger og klippekort og gav 
optimale muligheder for at kon-
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Stående fra venstre ved prisoverrækkelsen: Niels G. Hansen, Ole Thom-
sen, Poul Pedersen, Bent Nielsen, K.K. Terkelsen og Morten Guldberg.

Foto: Tariq Mikkel Khan, Vejle Amts Folkeblad.



trollere, at posterne var stemplet 
i rigtig rækkefølge. Det var nu 
ikke længere nødvendigt at have 
bemandede poster. Det præcise 
tidspunkt for indførelsen af den 
elektroniske tidstagning huskes 
ikke, men den 2. maj 1999 del-
tog niels og pia i det første test-
løb med SportIdent (Tinning 
Skov, OK pAn). 
OK GORM valgte, som de fle-
ste andre klubber i Sydkredsen, 
eMIT-systemet.
I 2001 blev en ny type løb in-
troduceret,  idet tre midtjyske 
klubber (Herning OK, Viborg 
OK og Karup OK) arrangerede 
den første Dansk park Tour. 
Dansk park Tour var en sprint-
konkurrence i bynære skov- og 
parkområder, der blev afholdt 

med to løb samme dag på tre 
lørdage. Det var orienteringsløb 
på en sjov og anderledes måde 
og med helt nye udfordringer. 
I klubregi var et af de største 
arrangementer ved årtusinde-
skiftet, da OK GORM var ar-
rangør af DM Stafet i Gyttegård 
plantage. Dette arrangement vil 
bl.a. blive husket for (i hvert til-
fælde på det tidspunkt) længste 
kortophæng til en stafet. De 300 
hold resulterede i et kortophæng 
på ca. 100 meter.
på den sociale front var OK 
GORM’s klubture i samme 
periode kendetegnet ved, at alle 
i familien deltog også selv om 
man ikke var aktiv orienterings-
løber. Turene var med over-
natning i telt / Camplet eller i 

hytte. en af de ture vi husker 
som noget særligt, var turen til 
Fåborg, hvor vi skulle løbe Cup 
om søndagen. Lørdag aften blev 
der dystet i fodbold klubberne 
imellem. Om det var taktik for 
at skade modstanderne til næste 
dags løb vides ikke, men der 
blev tacklet igennem. Hverken 
fodbold- eller cupresultatet hu-
skes – men det var jo heller ikke 
1. division.” 
Som orienteringsløber i OK 
GORM har det for vores ved-
kommende været af stor betyd-
ning, at hele familien har kun-
net deltage. Det er med glæde, 
at vi konstaterer, at også de næ-
ste generationer i familien synes 
om sporten.
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Dansk Park Tour i Kibæk. Niels (startchef ved DM Stafet 2002 i Gyttegård) giver startper-
sonalet instruktioner – bemærk kortophænget i baggrunden.



Nina G. Najbjerg 
– D17-20

Da jeg startede med oriente-
ringsløb i GORM for 11 år 
siden, fulgtes jeg altid med min 
far og mor. Så vidt jeg husker, 
var der ikke særlige træninger 
og arrangementer specielt for 
unge. Dengang var der meget få, 
der gik til orienteringsløb, uden 
at forældrene også gjorde det. 
Siden da er tilbuddene til børn 

og unge vokset, og tilsvarende er 
medlemstallet blandt yngre også 
vokset – betydeligt. efterårsture-
ne for GORMs ungdomsløbere 
har siden 2006 været en fast tra-
dition og har gavnet fællesskabet 
og personligt gjort mig fortrolig 
med orientering i fremmede og 
svære terræner.
poul erik Buch har været driv-
kraften bag disse ture, og det har 
været en stor fordel, at Kenneth 
Buch var træner i norge. Turene 
er også gået til Bornholm og 

sidst til Tjekkiet, hvor terrænet 
var meget usædvanligt. 
For dem som ønsker mere end 
bare tirsdagstræning, er der for 
fire år siden udviklet et elitesam-
arbejde mellem GORM og Snab 
for unge. Team Vejle Oriente-
ring (TVO) træner hver torsdag 
året rundt. Det vil sige, at det 
halve af året foregår i mørke 
med pandelampe. Måske var det 
årsagen til, at Snabs og GORMs 
ungdomsløbere ved det sidste 
danske mesterskab i natorien-
tering var stærkt repræsenteret 
blandt medaljetagerne. 
TVO arrangerer også lærings-
ture, oftest til Sverige, hvor der 
er masser af udfordrende terræ-
ner. Som en del af at være med 
i TVO, får man tilbuddet om 
en personlig træner, der giver 
vejledning i, hvordan man bliver 
en bedre løber. 
Der er i dag så mange trænings-
tilbud, kurser og løb, at kunsten 
egentlig består i at prioritere 
mellem familie, skole og fritids-
job.
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Som vi ser klubben i dag 
– medlemmer fortæller

Det er mig, der ligger nederst i stakken til venstre ved siden af Ann-
Cathrine. Ovenover fra venstre, mellemste række: Joakim, Josefine, 
Maja. Øverste række: Mathias, Morten.



Kristian Øllgaard 
– H40

”GORM - altid på alder med 
mig”
’Mullen’. ’nu kan man jo ”folde 
banerne”, når man har eMIT’ 
og ’Målebordsblade’. ”
Ikke just udtryk yngre orien-
teringsløbere er særlig bekendt 
med. Selv om jeg er 40 år lige 
som GORM, er disse udtryk fra 
før min tid, da jeg kun har løbet 
i 7 år.
Derimod er GpS, QuickRoute 
og Livetracking ord, som vækker 
genklang i år 2013 - selv for en 
midaldrende.

O-løb har fanget mig, og det 
flugter fantastisk med tidsånden: 
Individuel præstation, ansvar 
for eget resultat og fuld fokus 
i momentet. Men den sociale 
relation/dimension er altid en 
vigtig brik i helheden. O-løb har 
denne unikke kombination af 
din egen tid i skoven og samvær 

med klubmedlemmer i teltet 
eller i klubhuset.
Jeg er ikke født ind i sporten, og 
er nok nærmest havnet der lidt 
ved en tilfældighed, da alminde-
ligt landevejsløb blev for kede-
ligt. Men i GORM er der aldrig 
kedeligt. Der er altid nogen at 
snakke med, hvad enten det er 
tømrere, lærere, økonomer, pæ-
dagoger eller alt muligt andet. 
Og de kommer i alle aldre - fra 
7 år til de ikke kan gå mere. Alle 
er med! Og alle er en del af et 
større fællesskab.

GORM er fantastisk levedygtig 
i kraft af dette fællesskab, og i 
kraft af menneskene der læg-
ger energi og kræfter i at hjælpe 
hinanden, de nye og især børn 
og unge. Og at se haven fuld af 

løbende børn til træningsleg er 
livgivende.
GORM er et åndehul i hver-
dagen, hvor arbejdsstress bliver 
smidt i skovbunden, og energien 
flyder.
GORM og jeg; vi er lige gamle, 
men jeg er overbevist om, at 
GORM bliver ældst!
TIL LYKKe med de 40 år, 
GORM!
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Kristian (til højre) diskuterer 
vejvalg med Ole Stahlfest ved 
Divisionsmatchen i Stensbæk 
7. okt. 2007.



Nana Knudsen 
– D13-14

Da jeg startede i OK GORM, 
var det fordi min far (Stig) var 
startet i klubben nogle år forin-
den, og jeg synes det lød spæn-
dende. Der fik jeg ret. efter jeg 
havde prøvet det nogle gange, 
og stadig synes det var spænden-
de, blev jeg meldt ind i klubben. 

Og det har været spændende lige 
siden. 
Det spændende ved oriente-
ringsløb er, synes jeg, at der 
aldrig er nogen dage/træninger 
som er ens. Der er nye baner 
og terræner, og det går næsten 
aldrig på samme måde. Også de 
åbne løb i weekenderne syntes 
jeg er sjove. Man kommer nye 
steder hen, og så kan man heller 
ikke altid regne med vejret.
Så kort sagt: -”Jeg syntes orien-
teringsløb er sjovt, fordi der ikke 
er to dage, som er ens”.
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Gudenådysten 2012.

Påskeløb 2012 Rømø.

Gudenådysten 2012 
– mig, min far og min lillesøster.



Bente Ringive – D50

Min historie som orienterings-
løber startede i august 2006. Jeg 
havde intet kendskab til oriente-
ringssporten overhovedet, men 
i en alder af godt 40 år – havde 
jeg lyst til at prøve noget nyt. 
Husker stadig den første træ-
ning, hvor Anna-Grethe og 
Claus stod klar til at undervise 
os i denne nye sport.
Jeg husker også, at det var en 
helt ny verden at komme ind i. 
Der var og er så mange udtryk, 
som man ikke forstår i starten, 
hvilket er noget af en barriere, 
man som ny skal overvinde. 
Men som sagt blev jeg vældig 
godt modtaget i GORM og fik 
rigtig god hjælp af min mentor. 
Som ny o-løber, valgte jeg også 
at tage med ud til løb, hvilket 
nok også var medvirkende til, 
at jeg hurtigt fik kendskab til 
denne nye verden.
Allerede i foråret 2007 tog jeg 
og min familie med til påske-
løb i Rold Skov. Det gjorde en 
stor forskel, idet mine børn her 
prøvede børnebaner og åbne 

baner – og de øvrige GORM 
medlemmer var ivrige efter at få 
dem med i klubben. Det kom 
de så – og efterhånden kunne 
vi tage til tirsdagstræning sam-
men i klubben, og vi tog ud til 
løb sammen. Som mor til tre 
idrætsglade børn, har det været 
lykken, at vi har denne sport 
sammen. 
Vi har været på flere sommer-
ferie-klubture med GORM, 
bl.a. til JWOC i nordjylland, 
til 5 dages i Uslar i Tyskland og 

sidste år vovede vi os med til O-
ringen i Sverige. Alle disse ture 
kan vi takke GORM for – idet 
klubben bakker op om turene. 
Der bliver arrangeret fælles over-
natning, og vi har de garvede 
o-løbere med til at guide os. Det 
har givet nogle fantastiske ople-
velser, både sportsligt og socialt 
i klubben, og vigtigst at vi alle 
fem i familien har disse oplevel-
ser sammen.
Min mentor sørgede også for, 
at jeg ret hurtigt kom med i et 
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Bente (til højre) diskuterer vejvalg med Inge Jensen ved Divisions-
matchen i Stensbæk 7. okt. 2007.



udvalg i klubben, og jeg har 
også ad den vej fået større ind-
blik i orienteringssporten og 
alt det arbejde, der ligger bag. 
Langsomt gik det op for mig, at 
de ting, jeg som ny løber tog for 
givet, ikke nødvendigvis er en 
selvfølge. Vi bliver tilbudt træ-
ning på alle niveauer hver tirs-
dag, vi har vores eget klubhus, 
hvor der er fine faciliteter, mht. 
bad og omklædning. Der arran-
geres spisning efter hver træning 
i Jelling Skov, hvilket er rigtig 
dejligt, når man er af sted som 
familie, samt at det er hyggeligt 
og godt for det sociale miljø i 
klubben. Vi bliver tilbudt vok-
senlæringstur to gange om året, 
hvor de voksne hygger sig og 
lærer en masse orienteringsløb i 
svære terræner.
Ja, det gjorde virkelig en forskel, 
at jeg tog til GORM den tirsdag 
aften i august 2006 – siden da 
har vores kalender været planlagt 
ud fra, hvor og hvornår der er 
orienteringsløb. 
Tillykke til GORM og de 
ildsjæle, som gør alle disse ting 
muligt.

Filip Holm 
– H11-12

Jeg er 11 år og har løbet ori-
enteringsløb, siden jeg var 8 år 
gammel. Jeg begyndte at løbe 
orienteringsløb, fordi min mor 
og far var begyndt at løbe orien-
teringsløb, da jeg var 6 år gam-
mel. Jeg havde prøvet at være 
med ude til stævner, hvor jeg løb 
børnebane, og det syntes jeg var 
meget sjovt. 
Særligt husker jeg børnebanen 
fra påskeløbet i Viborg i 2011. 
Det var meget varmt til det på-
skeløb, men jeg løb børnebanen 

mange gange, da der var tale om 
en særlig børnesprintbane, hvor 
der var mange poster indenfor 
et lille afgrænset område, og så 
gjaldt det om at tage posterne så 
hurtigt som muligt.

30

Min lillebror Daniel. Her sprinter jeg afsted.

Her klipper jeg på børnebanen.



Til påskeløbet i 2010 var det 
væsentligt koldere, som I kan se 
på billedet af min lillebror. Han 
var iført hue og handsker, men 
syntes stadigvæk det var meget 
sjovt.
Som løber kan jeg bedst lide at 
løbe stafet. Jeg har været med til 
flere stafetmesterskaber, hvor jeg 
var den hurtigste på banen. 
Jeg kan godt lide at komme 
i klubben, fordi flere af mine 
gode venner også løber oriente-
ringsløb. Her i sommer 2013 var 
vi på sommerlejr i nordjylland, 
det var rigtigt hyggeligt, bl.a. 
fordi vi var så mange, der kendte 
hinanden i forvejen.

Jens Kr. Laursen 
– H50

At være medlem i OK GORM 
er noget helt specielt.  Her er 
der altid godt humør og sprud-
lende liv.  Det er en klub, der al-
drig sover, fyldt med engagerede 
mennesker, der har gå på mod, 
og som sørger for, at vi møder 
talstærkt op til løb. For selv om 
vi alle har vindergenet i os, er 
det det at deltage og være med i 
klubfællesskabet, der værdsættes. 
Jeg har løbet i GORM i 8 år, og 
af de mange gode ting i klub-
ben, har jeg lyst til at fremhæve, 
at man efter tirsdagstræningen, 

for billig penge, kan få sig et 
godt måltid mad i klubben. en 
ting der er med til at højne det 
sociale liv.
Ved sporten værdsætter jeg, at 
man både skal bruge tænkeren 
og sin krop, og så får man mu-
lighed for at løbe på kryds og 
tværs i vores flotte danske natur.  
Flere gange om året arrangerer 
GORM klubture. Det giver 
et godt sammenhold og nogle 
spændende orienteringsløb, og 
det er på nogle af disse ture, jeg 
som orienteringsløber har haft 
de største oplevelser. Jeg vil helt 
sikkert tage turen til GORM i 
mange år fremover. 
Vi ses derude.
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Kortskifte ved DM stafet.

Jens Kristian har klippet 
sidste post ved Påskeløb 
2012 på Rømø



Fortalt af familiens 
overhoved Dorthe 
Johansen. Familien 
består i øvrigt af 
husbond Alf og de 
fire drenge Gustav, 
Holger, Hans og Jens 
Kristian

Lokket af to kammerater drog 
Gustav og Holger, en kold og 
regnfuld fredag i november 
2007 til deres første U2 kursus 
uden forudgående kendskab til 
orienteringsløb. 
nysgerrige og spændte ventede 
de på bussen med drenge og 
piger fra hele Sydkredsen, der 
skulle køre dem til Djursland, 
velvidende at de kun kendte to 
kammerater.  
Dette weekendkursus blev skel-
sættende for resten af familien.

efter U2 kurset lagde drengene 
hårdt pres på os for at få lov til 
at starte med at dyrke oriente-
ringsløb. Bosiddende på landet 
og med rigelig kørsel i forvejen 
gik tankerne mest i den prakti-
ske retning, kørslen! 
Selvom vi alle ved, at det er 
vigtigt, at børn rører sig og har 
sunde fritidsinteresser - hvorfor 
så dyrke sport i Jelling - hvad 
var der nu galt med sport i den 
lokale idrætsforening? 
Hverken børnenes far eller jeg 
kommer fra familier med tradi-
tion for orienteringsløb - faktisk 

har vi ikke været vant til idræts-
udøvende forældre overhovedet, 
derimod kommer vi begge fra 
familier hvor fritid var noget der 
var tid til, søndag mellem 10 og 
16 - måske var det samme ved 
at ske med os. Hvis vi ville for-
søge at bryde dette mønster, og 
hvis vi gerne ville have at vores 
børn fortsat skulle være aktive i 
teenagealderen og derefter, var 
orienteringsløb nok ikke så tos-
set en familiesport endda. Så ud 
fra devisen om, at ’børn gør ikke 
det, vi siger, børn gør det, vi 
gør’, snørede vi ’gamle’ løbesko-
ene, for at vi alle sammen kunne 
starte på, den for os ukendte 
sport. 

Orienteringsløb er en sportsgren 
for hele familien. Her kan vi 
alle være sammen som familie 
og samtidig være aktive på det 
niveau, vi nu en gang er på, om 
det er på det mere seriøse plan, 
hvor konkurrencemomentet er 
vigtigt, eller om det mest er for 
motionen og de små personlige 
sejre og fællesskabet med andre 
orienteringsløbere. 
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Orientering som familiesport

Dorthe nyder champagnen efter 
sejren i Divisionsmatchen i Sø-
gård 19. september 2010. Ældste 
søn Gustav har skænket op. 
Mathias Rasmussen har også 
fået et glas.



Vi oplever, at børnene via spor-
ten har fået styrket tilliden og 
troen på dem selv. De er blevet 
modigere og har lært, at man 
er god nok, som den man nu 
engang er. De tør ting, de ikke 
turde tidligere, og mødet med 
mennesker, de ikke kender så 
godt, er blevet meget lettere. 
De har også lært, at selvom man 
ikke er den bedste til at løbe, 
kan man lave sine egne mål, el-
ler man kan bare sige ’pyt, bare 
det er sjovt’. 
Ved at vores drenge deltager i 
kurser, lærer de løbere fra andre 
klubber at kende, og på den 
måde bliver det aldrig kedeligt 
at deltage i løb, for der er så 
mange, de kender og lige skal 
hilse på.

Det er nu ca. fem år siden vi 
startede vores nye form for 
familieliv. Sporten har styrket 
sammenholdet og fællesskabet 
i familien. Vi er til tider sta-
digvæk den fortravlede familie, 
med teenageramte børn, som så 
mange andre, men når vi skal til 
løb, om det så kun er trænings 

løb, eller det er løb, der virkelig 
gælder, så giver det os mulig-
hed for at være sammen i vores 
forhåbentlig fremtidssikrede 
familiefællesskab, som jeg tror 
på vil strække sig ind i børnenes 
voksen år.
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Hele familien Johansen/Petersen 
”skudt” i forbindelse med en 
tirsdagstræning. 
Fra venstre: Dorthe, Holger, Jens 
Kristian, Alf, Hans og Gustav.



Poul Erik Buch 
fortæller om 
voksentræningen

en tirsdag aften i 1973, er jeg 
på vej til træning. Jeg møder 
op i omklædningsrummet på 
Bredagerskolen, indtegner mit 
eget kort og løber ned til ”Seks-
bøgen”, hvor aftenens træning 
starter. 60 minutter efter er jeg 
tilbage i omklædningsrummet. 
Jeg gør mit kort rent med sprit, 
tager et bad og kører hjem, så-

dan forløb den første træning, 
jeg deltog i som nystartet med-
lem, udtaler poul erik, der i dag 
fungerer som træner for de unge 
i klubben og han uddyber:

I 1973 skulle medlemmerne selv 
gøre en stor indsats og moti-
vere sig selv. Tirsdagstræningen 
startede på skolen i Jelling. Vi 
havde omklædningsrummet til 
rådighed, som vi benyttede til 
omklædning, informationer, 
indtegning af baner osv. Der var 
tre baner hver gang: let, mel-

lemsvær og svær. Kortene var 
belagt med folie, så man kunne 
indtegne sin bane med en tusch 
og bagefter tørre det af igen, så 
kortet kunne bruges tirsdagen 
efter igen. Dengang blev kortene 
trykt på forhånd hos trykkeriet 
og vi fik et vist antal kort, så det 
var med at spare på dem. Start 
var ved ”Seksbøgen”. Kortet var 
1:20.000. 
Om torsdagen var der mulig-
hed for at løbe en afmærket 
rute i skoven og om lørdagen 
var der træning sammen med 
trekantsklubberne, OK Snab, 
OK FROS, Kolding OK og OK 
Melfar. Ved sæsonens afslutning 
løb man klubmatch imod disse 
klubber. 
Årene efter blev træningen flyt-
tet fra omklædningsrummet til 
et klasselokale på skolen. Men 
stadig med samme principper. 
Man indtegnede selv bane og 
gjorde kortet rent bagefter. I 
dag bliver medlemmerne i høj 
grad servicerede med planlagt 
træning. Der er instruktion og 
kortene er printede og ligger 
klar hver gang! 
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Træning i OK GORm før og nu

Poul Erik forklarer et par nye medlemmer, hvordan kortet orienteres.



Fra 1997 flyttede klubben fra 
skolen til Abrahamsens Gård i 
egentlige klublokaler. Der kom 
mere struktur på træningen og 
klubben begyndte at arbejde 
med trænere til både senior og 
ungdomsløberne. 

Voksentræningen i klubben har 
udviklet sig rigtig meget, efter vi 
flyttede til Abrahamsens Gård 
og som for ungdomstræningen, 
er der særskilt begynderinstruk-
tion hver gang. Træningen er 
planlagt af træningsudvalget, 
som udarbejder en halvårlig 
træningsplan. Her står hvor træ-
ningen skal afvikles, hvem der  
skal lave baner, hvem der sætter 
poster ud/indsamler poster, samt 
hvad træningens tema er. 

et par gange i hver ½-sæson la-
ves træningen i samarbejde med 
Snab fra Vejle og der er desuden 
mulighed for at koble sig på 
TVO’s træning ca. seks gange 
om året. Der er også mulighed 
for at deltage i klubbens to årlige 
læringsture, hvor der trænes tek-
nisk træning i lækre terræner. 

Pernille Buch
fortæller om 
ungdomstræningen 

Det jeg husker tydeligst fra min 
egen tid som børneløber i klub-
ben (ca. 1982-91), er vintertræ-
ningen i Bredagerskolens hal 
eller gymnastiksal med Asta som 
instruktør. Samtidig var vi rigtig 
mange ungdomsløbere i min 
aldersgruppe, så vi nød at være 
på U-kurser samt sommerlejre. 
Træningen foregik fra omklæd-
ningsrummet på skolen, hvor 
man selv tegnede baner ind på 
et lamineret kort. 

I dag er det noget ganske andet. 
OK GORM har gennem de 
senere år, udviklet træningen i 
klubben, så den i dag foregår på 
et meget højt niveau. Al træning 
foregår enten fra Abrahamsens 
Gård i Jelling skov, hvor der 
efterfølgende er spisning, eller i 
en af klubbens andre skove. 
OK GORM har deltaget i 
DOF’s projekt omkring alders-
relateret træning og for fem år 

siden indgik klubben i et sam-
arbejde med OK Snab fra Vejle 
omkring træning af klubbernes 
talenter i alderen 12-20 år. Team 
Vejle Orientering blev dette 
projekt døbt og siden er den 
aldersrelaterede træning blevet 
en integreret del af de to klub-
bers træning. 
I dag er ungdomstræningen i 
OK GORM opdelt i 4 grupper, 
der træner separat. 

Gruppe 1: 
Børn i alderen 6-10 år
Her er der en uddannet træner 
og to hjælpetrænere.
 I denne gruppe er hovedmålet 
”leg og lær”. Via leg og sjove 
aktiviteter, bringes børnene i 
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kontakt med skov og kort. Der 
snakkes om kortets farver og der 
er fokus på tryghed, så længe 
det er nødvendigt. niveauet er 
begynder/let, alt efter hvem man 
er, og hvor hurtigt man udvikler 
sig. Der afholdes et til to sociale 
arrangementer i løbet af året 
sammen med gruppe 2. 

Gruppe 2: 
Børn i alderen 10-12 år
Her er der to uddannede træ-
nere. Her begynder børnene 
at lære orientering på let/mel-
lemsvær niveau. De skal selv-
stændigt kunne løbe mindst en 
begynderbane, inden de indgår 
i denne gruppe. Der afholdes 
et til to sociale arrangementer 
i løbet af året sammen med 
gruppe 1. 

Gruppe 3: 
Børn i alderen 12-15 år
Her er der to uddannede træne-
re. Her er der fokus på – alt efter 
niveau – at udvikle sig teknisk. 
niveauet spænder helt fra let, 
over mellemsvær til svær orien-
tering. Her er samtidig tilbud 

om at deltage i TVO (se beskri-
velse i gruppe 4). Der arrangeres 
en tur i efterårsferien sammen 
med gruppe 4 til udlandet. 

Gruppe 4: Juniorer 15-20 år
Her er der to uddannede træ-
nere. I denne aldersgruppe er 
træningstilbuddet at deltage i 
tirsdagstræningen sammen med 
de voksne eller (alt efter niveau) 
indgå i gruppe 3. Samtidig er 
der tilbud om at deltage i TVO, 
hvis man har lysten til at drive 
talentet endnu længere. Kravet 
for at deltage, er at man kan 
løbe mellemsvær orientering. 
Der arrangeres en tur i efterårs-
ferien sammen med gruppe 3 til 
udlandet. 

Gruppe 5: Ungsenior 17-25 år
Denne gruppe er nyoprettet i 
2013, som en hjælp til de lø-
bere, der skal gå fra junior til 
senior. Det er vigtigt at fastholde 
disse løbere i klubben/sporten, 
da overgangen fra junior til 
senior er en stor omgang. Det 
kræver rigtig meget fysisk, psy-
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kisk og mentalt. Man kommer 
fra at konkurrere mod løbere 
på sin egen alder og skal så som 
senior løbe mod landets ældre 
og bedste løbere – landsholds-
løbere, verdensklasseløbere. Ved 
at man socialt fastholder dem 
i en gruppe i klubben sammen 
med dem, de er vant til at fær-
des med, og samtidig med at 
man giver dem opgaver så som 
hjælpetræner, udvalgsmedlem-
mer osv. så de føler et ansvar, og 
man har som klub gjort sit til at 
fastholde disse løbere i oriente-
ringssporten. Desuden hjælpes 
løberne i denne gruppe til at 
arrangere ture i løbet af året. De 
deltager også i voksenlærings-
ture. 
Aldersfordelingen i grupperne er 
ikke ”hård”, dvs. der fokuseres 
på om barnet er færdig med at 
lege, før man bringer det fra 
gruppe 1 til 2. Og trænerne 
sikrer også, at barnet har et vist 
niveau, før det bringes videre fra 
gruppe 2 til 3 osv. 
Grupperne 3, 4 og 5 har mu-
lighed for at deltage i TC Syd 
(Talentcenter Syd), hvis de har 
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motivationen og evnerne til 
det. Her deltager andre løbere 
fra Sydkredsen, og det er herfra 
man kan blive udtaget til de 
forskellige landshold. 
en meget vigtig faktor, for at 
ovenstående ungdomstræning 
kan gennemføres, er at klub-
ben har fokus på trænerne. Der 
skal hele tiden uddannes nye 
trænere, og de skal opdateres på 
ny viden i form af kurser både 
eksternt og internt. 
Hvert år sender klubben træ-
nere på DOF’s trænerkurser, og 
der arbejdes kontinuerligt på 
at ”fremskaffe” nye kommende 
trænere. 

Stævnepladsen 
Frederikshåb, 2010.



Bent Nielsen 
medstifter af klubben og 
en klubbens første kort-
rekognoscører fortæller

Klubbens første kort var kortet 
over Jelling skov. Det var egent-
lig ikke klubbens kort, idet det 
allerede blev besluttet i april 
1972, at OK Snab’s løbere i Jel-
ling skulle tegne et orienterings-
kort over Jelling skov. Det var 

ret usædvanligt, at man på det 
tidspunkt lavede specialkort. I 
stedet anvendte man Geodætisk 
Instituts kortmateriale til løb.
Grundmaterialerne dengang var 
ikke så gode, som de er i dag. 
Som grundkort blev anvendt et 
gammelt hærkort fra 1869, der 
var revideret i 1902 – vejene 
dog revideret i 1941. når man 
anvendte så gammelt et kort, 
skyldtes det, at kortet var tegnet 
med fod-kurver, der skulle være 
mere nøjagtige end de senere 
meter-kurver. Det var grunden 
til, at ækvidistancen på det før-
ste kort var ca. 3 meter = 10 fod. 
Herudover havde vi indkøbt et 
luftfoto af skoven, og så var det 
bare med at komme ud og måle 
op (skridttælling), tage kompas-
kurser og notere ned.
Det tog Harry Asmussen og jeg i 
perioden april 1972 - november 
1973 ca. 250 timer at rekogno-
scere kortet. Børge Rasmussen 
fra OK Snab brugte ca. 70 timer 
på rentegningen. Måle-stoksfor-
holdet var 1:20.000
Det var sådan, at forbundet be-
talte for de første 1.000 kort, 

som blev trykt. Da OK GORM 
blev oprettet i 1973, besluttede 
man i mindelighed med OK 
Snab, at de fik 500 kort og vi fik 
500 kort.

Klubbens første rigtige kort var 
over Tykhøjet Krat i målestoks-
forholdet 1:10.000.
Dette kort blev alene rekogno-
sceret af undertegnede, der i pe-
rioden april 1974 - januar 1975 
brugte 135 timer. Conny Bæk 
Hansen rentegnede og brugte 
ca. 45 timer på dette arbejde.
Som grundkort havde vi et ny-
ere kort fra Geodætisk Institut 
samt et skovkort over statsskov-
delen.
I 1976 rekognoscerede poul erik 
Buch, erik Andersen og peter 
Sørensen et kort over Rand-
bølgård plantage ved Vandel. 
Conny Bæk Hansen havde lovet 
at tegne alle de kort, som med-
lemmerne kunne rekognoscere, 
så rentegningen stod han for. 
Tidsforbruget i alt var på ca. 
150 timer.
Ved det første træningsløb, vi 
havde på kortet, løb et rådyr ud 
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på vejen og blev kørt ned. Så 
var det slut med at få tilladelser 
til flere løb her. Mange arbejds-
timer var spildt.
1981 var et meget travlt år. Da 
tegnede klubben Utoft-Gytte-
gård og engelsholm med et tids-
forbrug på hhv. ca. 600 timer 
og ca. 280 timer. Kurt Marquart 
og Anette Lund var kommet til 
som rentegnere.

når kortene var trykt, var ”løbet 
kørt”. Man fik et forud bestemt 
antal kort, og når først de var 
brugt, var det tid for en revision. 
nu kunne man bruge det bestå-
ende kort som grundkort, men 
rentegningen måtte begynde 
forfra.

I 1991 rentegnede vi som én 
af de første klubber i Danmark 

kort på computer – Illustrator i 
Apple Macintosh.
Det var Tykhøjet Krat og en-
gelsholm. Jørgen Jakobsen stod 
for dette arbejde, som foregik på 
Vejlevej 18 (nu ReMA 1000), 
hos Kommunikations- & Ser-
vicecenter Jelling, som havde 
den type computere.
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Gammel kort over Jelling. Jelling Skov 1:20.000 1973.



Conny Bæk Hansen 
medstifter af klubben
og klubbens første 
kort-rentegner fortæller

I vores digitale tidsalder, kan det 
være svært at forestille sig, hvor-
dan man producerede kort for 
næsten 40 år siden. Det foregik 
uden ret mange hjælpemidler. 
Det var kort sagt håndarbejde.
Jeg rentegnede klubbens første 
kort. Det var naturligt med min 
grafiske baggrund og som inde-
haver af Jelling Bogtrykkeri. Her 

var lysborde og andre faciliteter, 
som gjorde arbejdet lettere og 
jeg var vant til præcisionsar-
bejde. 
Rentegningen foregik efter de 
rekognoscerede oplæg, der havde 
angivelser med skovtæthed og 
andre væsentlige oplysninger, 
som så skulle omsættes til et gra-
fisk billede ved hjælp af forskel-
lige raster, som gav varierende 
toner i trykfarven.
Først skar man 5 stk. streufolie 
(en 0,07 mm målfast folie, som 
var mat på tegnesiden) ud i en 
overstørrelse, som blev hullet 
8 steder udenfor det egentlige 
kortformat, som var forstør-
ret op til 200 %. normalt A2 
format. I hullerne placeredes nu 
stifter, som skulle holde arkene 
nøjagtig på plads over hinanden, 
når der blev tegnet.
Man startede med den sorte 
form, som blev tegnet med 
tuschpenne i forskellige finhe-
der, så man let kunne se forskel 
på veje, stier og andre væsentlige 
elementer.
Herefter tegnes grøn, gul og 
blå form. Til disse brugte man 

op til 9 forskellige former for 
raster, rødfolie og nogle gange 
blev større flader malet med en 
speciel dækkende farve. Rasterne 
blev skåret ud i nøjagtige stør-
relser med en skalpel og pas-
set sammen. Til sidst blev den 
brune form med højdekurverne 
tegnet. 
når alle fem rentegninger pas-
sede sammen, blev der lavet blå-
kopier (Ozalidkopier) som skul-
le godkendes af den, der havde 
rekognosceret kortet. Herefter 
blev eventuelle fejl rettet og 
teksterne blev sat i fotosats og 
monteret på tegningerne. Inden 
fotosats blev almindelig, brugte 
man Letraset ark med forskellige 
typer, som så skulle overføres på 
tegningerne.
efter en sidste kontrol af blå-
kopier blev der fremstillet posi-
tive film af formene, som så blev 
sendt til trykkeriet.  
Det var et spændende arbejde, 
som krævede stor tålmodighed 
og nøjagtighed. Fordelen var, i 
forhold til rekognoscering, at jeg 
kunne arbejde med det på alle 
tider af døgnet.
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Søren Germann
Rekognoscør, rentegner 
og kortkonsulent 
fortæller om ’Korttegning 
i det 21. århundrede’

på trods af at mit arbejde med 
korttegning i OK GORM kun 
strækker sig over de seneste 
godt 10 år, er den futuristisk 
klingende overskrift valgt helt 
bevidst. Inden for de sidste år-
tier har teknologien inden for 
kortfremstilling nemlig taget 
tre kvantespring: rentegning på 
computer, reproduktionsteknik-
ken med printede kort samt 
brug af digitale grundmaterialer 
og gps. Især det sidste har haft 
afgørende betydning for arbejdet 
med vores kort.

Da jeg for omtrent 10 år siden 
startede med det første kortpro-
jekt på egen hånd, Gadbjerg, var 
det eneste tilgængelige grund-
materiale Geodætisk Instituts 
målebordsblad, som var opmålt 
for omkring 100 år siden. Det 
kunne suppleres med et som-

merfotograferet luftfoto, der 
lignede en frodig blomkålsmark, 
og for statsskovdelens vedkom-
mende et stiliseret skovkort. 
Inden for skovkanterne var de 
eneste fikspunkter at klamre sig 
til nogle få gennemgående diger. 
Så gik det ellers ind fra kort-
kanten ad skovveje og stier med 
kompas og skridttælling: 135° 
- 65 m, 150° - 40 m, 155° - 75 
m osv. Da vi bevægede os ind fra 
hhv. vest og øst, nåede vi ikke 
overraskende ikke frem til det 
samme punkt i terrænet som på 
kortet, og så måtte man jo ty til 
det gamle kneb med strækning, 
som er det eneste middel, man 
havde til at få kortet til at hænge 

sammen. Rekognosceringen af 
højdekurverne var virkelig også 
et speciale, der krævede et godt 
øjemål. Som udgangspunkt 
måtte man bruge de eksiste-
rende kurver og rette dem til, 
men i mange tilfælde måtte man 
manipulere så meget, at det 
kneb med at få kurverne til at nå 
sammen og mødes.

Omkring 2005 kom så en gave 
til korttegnerne fra himlen, 
nemlig ingeniørfirmaet Cowi’s 
laserscannede digitale højdemo-
del. Hele Danmark var blevet 
overfløjet og registreret med en 
højdenøjagtighed på 20 cm, og 
takket være en meget favorabel 
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Søren Germann ved korttegnerens arbejdsplads med to skærme åbne.



sponsoraftale har klubberne 
under DOF fået adgang til dette 
materiale. Det leveres med en 
ækvidistance helt ned til 67,5 
cm, så man med en kortækvidi-
stance på 2,50 m i praksis har 
tre beskrivende højdelag imel-
lem de endelige kurver. I sagens 
natur følger råkurverne enhver 
uregelmæssighed i terrænet, så 
rekognoscering og forenkling 
er en nødvendighed, men kur-
vernes nøjagtighed gør også, 
at f.eks. grøfter og vejforløb 

afspejles i formerne, så disse kan 
stedfæstes helt præcist.

De digitale kurver er suppleret 
af de såkaldte orthofotos. Det er 
luftfotos, som er korrigeret for 
de forvrængninger, der opstår, 
når en flade fotograferes fra et 
enkelt punkt. Lodret under 
kameraet vil billedet være påli-
deligt, men ud mod kanterne 
vil det fortegnes, så afstandene 
f.eks. vil vises mindre, end de 
faktisk er. De nye oprettede 

luftfotos er tilmed georefere-
rede, så de passer sammen med 
Cowis højdekurver i det globale 
UTM-net. Vores kort er således 
ikke længere isolerede øer, men 
er indpasset i et ”grid” (net). 
Hvor alting for bare 10 år siden 
var relativt, er der nu en absolut 
reference, som gør det muligt at 
anvende gps-data. Inden man 
starter den egentlige rekognosce-
ring på papir i skoven, kan man 
nu starte med at vandre veje og 
stier tynde, mens en gps-enhed 
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optager bevægelserne som et 
spor. Dette spor importeres di-
rekte i korttegningsprogrammet, 
og i de seneste typer håndholdte 
gps’er får man endda indikeret 
sin position med en pil med 
kortet som baggrund.
er det så ikke blevet meget let-
tere at tegne kort? Jo, på sin vis, 
men al teknikken kan dog ikke 
erstatte det gedigne rekognosce-
ringsarbejde ude i terrænet. Det 
kræver fortsat masser af tid, et 
kritisk blik og nogen erfaring at 
sortere og generalisere en kom-
pliceret mangfoldighed, så det, 
der er væsentligt for løberen, 

kommer med på kortet. Kortets 
læsbarhed udfordres i høj grad 
af, at det nu er muligt at få det 
hele med, fordi man kan se det 
på luftfotoet, eller man kan 
måle sig frem til det med laser-
afstandsmåler og GpS. Løbere 
og banelæggere stiller nu også 
højere forventninger til kortets 
præcision og aktualitet. Førhen 
kunne man som korttegner med 
sindsro afvente, at hele stakken 
af de hundredvis af staffagetryk-
te kort svandt i årenes løb, indtil 
en revision forestod. nu er der i 
princippet ingen undskyldning 
for ikke lige at få tegnet de nye 

grendiger eller det nyfældede 
område ind inden næste træ-
ningsløb.
I det seneste årti er arbejdet med 
detaljerede instruktionskort over 
mindre områder, f.eks. skoler 
og institutioner, fortsat. Vi har 
således tegnet specialkort over 
Vesterlund Ungdomsskole, Kol-
lerup Skole (begge med omgi-
velser) og Brandbjerg Højskole. 
Den særlige publikumsvenlige 
gren af orienteringssporten, 
der for få år siden startede som 
”park orientering”, har nu vun-
det stor popularitet og fundet 
en fast form med sin egen kort-
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norm. I GORM har vi allerede 
fra 1990’erne benyttet selve 
byen som løbsområde for træ-
ning. 
Men målestoksforholdet 
1:10.000 satte dog en begræns-
ning for detaljeringsgraden, og 
først med specialkortet ”Konger-
nes Jelling” i 1:4.000, som K.K. 
tegnede i 1998 i forbindelse 
med en event, hvor Chris dy-
stede mod – og slog – den dan-
ske elite, blev det muligt at lave 
egentlige sprintbaner. 

Jeg tegnede videre på dette kort, 
som vi i 2006 kunne præsentere 

med deltagelse af Claus Bloch, 
der da netop havde vundet en 
bronzemedalje ved VM i disci-
plinen. Vi har nu to gange holdt 
JFM-sprint i området, men som 
korteksemplerne viser, er Jelling 
lige så foranderlig som noget 
terræn i aktiv skovdrift, og hele 
omlægningen af højområdet 
giver stadig arbejde til kortteg-
neren. Ud over sprintkortet over 
Jelling har vi i 2010 tegnet Give 
Syd, hvor der i sammenhæng 
med ”Find-vej-i”-projektet er 
opsat faste poster.
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på overforstående liste er ude-
lukkende anført år for første ny-
tegning. en del af kortene (især 
instruktionskortene) vedligehol-
des ikke længere, mens andre er 
nytegnet to til tre gange. Anden 

gang er typisk overgangen fra 
papirkort til Ocad i perioden 
1991-1999, mens tredje gang 
er ved indførelsen af de digitale 
grundmaterialer, hvor det ikke 
er muligt at tegne videre på 

et kort med unøjagtigheder i 
geometrien. engelsholm-kortet 
gennemgik denne proces i 2009, 
Gyttegård-kortet i 2011, og 
Jelling Skov er i skrivende stund 
under nytegning.  
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Et vigtigt redskab til sikring af orienteringskortenes kvalitet er DOF’s konsulentordning. 
Her giver kortkonsulent Jens Sørensen rekognoscørerne (fra venstre) Jørgen Overgaard, Bent Nielsen og 
Ole Binder gode råd ved en revision af Tykhøjet Krat i 2005.

GORms orienteringskort 1973-2013



 1973 Jelling skov 1:20.000
 1975 Tykhøjet Krat 1:10.000
 1976 Randbølgaard 1:10.000
 1979 Gormshal/Lykkens Prøve 1:2.500
 1981 Utoft-Gyttegård 1:15.000
 1981 Engelsholm 1:10.000
 1985 Jellings skoler 1:4.000
 1995 Brandbjerg 1:10.000
 1995 Givskud skole 1:1.000
 1995 Bredagerskolen 1:1.000
 1995 Jelling seminarium 1:1.000
 1995 Bredsten skole 1:1.000
 1996 Gadbjerg skole 1:1.000
 1996 Ikærskolen, Give 1:1.000
 1996 Søndermarksskolen, Give 1:1.000
 1996 Kollerup skole 1:1.000
 1996 Nørup skole 1:1.000
 1996 Gødding Mølle 1:10.000
 1998 Jelling Vest 1:10.000
 1998 Abrahamsens Gård 1:5.000
 1998 Hestedamshoved 1:5.000
 1998 Seksbøgen 1:5.000
 1998 Kongernes Jelling 1:4.000
 1998 Jelling By 1:10.000
 2001 Gadbjerg 1:10.000
 2006 Jelling Sprint 1:5.000
 2008 Museumsskoven Give 1:10.000
 2009 Vesterlund 1:2.000
 2009 Gødding Skov 1:10.000
 2009 Kollerup 1:2.000
 2010 Brandbjerg Højskole 1:2.000
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OK GORM stod for første gang 
som ansvarlig for et landsdæk-
kende stævne ved DM nat i 
1984
Dengang var det med Kristian 
Grøn, daværende formand som 
stævneleder.
Senest OK GORM har været 
ansvarlig for et DM var ved DM 
Lang i 2011 med nuværende 
formand Ole Binder som stæv-
neleder

Kristian Grøn 
fortæller om 
stævneleder-
opgaven i 1984

Klubben var stadig ung og jeg 
var ny som formand, men vi 
vovede at sige ja til at påtage os 
ansvaret for at arrangere klub-
bens første danske mesterskab i 
1984. Jeg blev stævneleder, og 
det var en spændende opgave.
Dengang blev der ikke afholdt 
A-stævnekurser som i dag, og 
vi havde dengang heller ikke 
en manual at gå frem efter. Vi 

måtte med erfaringer fra egne 
oplevelser og observationer og 
ved at spørge os frem, gøre det 
så godt vi kunne.
Jeg gjorde også meget ud af, 
hele tiden at tjekke op på det, vi 
lavede. Det er jo fortsat vigtigt. 
Kontrol, kontrol og atter kon-
trol.
Jeg havde også mange kontak-
ter, som jeg trak på og med en 
engageret stævneorganisation på 
ca. 30 medlemmer lavede vi et 
godt stævne uden kiks. Vi fik i 
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At være stævnearrangør

I 1984 var der ikke noget, der hed elektronisk kvittering. Kontrolkortet 
viste, om løberen havde besøgt alle poster og i rigtig rækkefølge. 
Kontrollen skete manuelt og krævede ved store løb et stort personale.
Her er det Jenny og Harry Asmussen, der tjekker klip.



hvert fald ros bagefter. Og det er 
jo egentlig det, der har kende-
tegnet GORMs arrangementer 
siden – høj kvalitet.
Mine erfaringer har jeg brugt 
siden. Jeg var således også med-

stævneleder i 1988, da FROS, 
KOK og GORM afviklede årets 
påskeløb med 847 deltagere, og 
jeg var igen medstævneleder ved 
påskeløbet i 2004, som vi ar-
rangerede sammen med KOK. 

Derudover har jeg været stævne-
leder ved flere af GORMs B-løb, 
ligesom jeg har fået lov at bruge 
mine erfaringer som stævne-
kontrollant og overdommer ved 
flere løb i Sydkredsen. 
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brikker ved Påskeløb 2004, 
1. etape i Frederikshåb.



Ole Binder fortæller 
om stævneleder-
opgaven i 2011

når man skal arrangere et stæv-
ne, handler det dels om at have 
mange folk, men også at have 
folk med specielle kompetencer 
til de mere specifikke opgaver, 
som f.eks. beregningen, samt 
folk som kan og vil påtage sig 
de forskellige funktionslederop-
gaver.
I OK GORM er alle medlem-
mer generelt meget parate til at 
give en hånd med ved den slags 

opgaver, men vi har også de folk, 
med de specielle kompetencer, 
der kræves for at lave stævner af 
høj kvalitet.
Hvis jeg skal lave en liste over 
de tungeste opgaver for en stæv-
nearrangør i dag, ser den således 
ud:
• At samle folk nok.
• At sikre, at der er uddannede 

medlemmer til specialfunk-
tionerne.

• At der er plan B på væsentlige 
funktioner.

• At der er backup på funktio-
ner (eks. to stævneledere).

• elektronisk tidtagning.

• Behov for klubsamarbejder, 
kræver organisatorisk fokus 
ift. udnyttelse af forskellighe-
der i klubkulturer.

• At man har gode skove / ter-
ræner (behov for ”lån” ved 
andre klubber).

Inden for de seneste 10 år ser 
jeg, der er sket følgende ændrin-
ger til deltagernes stævnefor-
ventninger:
• Krav om on-line resultatfor-

midling.
• Øgede ønsker om resultatfor-

midling fra skoven.
• Korttegning – at kortet er 

fuldt up-to-date (ulemper ift. 
arbejdsgange, banelægning, 
banetryk).

• Større forventninger om kva-
litet.

Men når et stævne er afviklet, 
hvor man har arbejdet sammen 
– løftet i flok – ja så er det at 
KLUBSTOLTHeDen – kom-
mer frem, og det er vigtig for 
klubfølelsen, klubfællesskabet 
og for fastholdelse af frivillige i 
vores klub.
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Speakerfunktionen er i dag en vigtig funktion ved de store løb – her 
ved DM Lang 2011 i Gyttegård.



ved Birthe Nygaard 
og Søren Grøn

Det var Jelling Borgerforening, 
ved Otto Sørensen, der fik ideen 
til motionsløb i Jelling. Han 
og Svend Trøst mente at ruten 
måtte gå ned igennem Jelling 
Skov, og da de ikke havde den 
store erfaring med at planlægge 
løbsruter, henvendte de sig til 
OK GORM ved Kristian Grøn, 
som dengang var formand, og 
Bent nielsen, som også dengang 
stod for al skovkontakt. Borger-
foreningen ville stå for markeds-
føring og præmier. Torsdag den 
10. juni 1982 blev det første 
motionsløb ”Motionsløb Jelling 
82” med ca. 150 løbere afvik-
let som en del af Gormsfesten. 
Starten var ved Omsorgscentret 
og opløbet i Møllegade. Der var 
kun én rute på 7.2 km.

Birthe nygaard, ansvarlig for 
Jellingløbet igennem flere år 
beretter: Mit første bekendtskab 
med løbet var i 1983, hvor jeg 
var med som almindelig del-

tager. Start var på Bredager ved 
Omsorgscentret (nu Røde Kors 
Centret) og med mål i Møl-
legade. Dette år var der 172 
deltagere og for første gang var 
der en komplet resultatliste i 
Lokalavisen.

efter få år blev mål også flyttet 
til Bredager, hvor der var me-
get mere plads for både løbere 
og tilskuere. Det var dengang 
hver løber, sammen med løbs-
nummeret, fik udleveret et lille 
papkort, som skulle afleveres 
ved målstregen. I målteltet blev 

tiden manuelt skrevet på kortet, 
som efterfølgende blev hængt ud 
på snore, så deltagerne kunne 
se løbstiden samt placering (de 
hang selvfølgelig i tidsorden 
med hurtigste først) i de en-
kelte klasser. Der blev også lavet 
 resultatlister til bl.a. Lokalavisen 
Jelling.

Optakten til løbet var dengang, 
som nu, en fælles opvarmning. 
på Ringvejen var et ekstra ”må-
lepunkt” – når et langt godstog 
havde passeret, var det tid at 
starte løbet.
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Jellingløbet gennem tiderne



Deltagerantallet voksede støt, 
godt hjulpet af dels det gene-
relle fokus på motionsløb, dels 
bl.a. konkurrencen om største 
firmahold. Vi havde deltagere 
på den kortere rute på 5,2 km 
på kun 2 og 4 år, som syntes det 
var rigtigt hyggeligt med turen 
rundt i skoven med de mange 
blomster og sten som lige skulle 
tages med hjem. et år kom de 
sidste i mål knap halvanden 
time efter start. på det tidspunkt 
var alt pakket sammen undtagen 
måluret. Det var også i de år, at 
der var kamp om at være ældste 
løber på 10-km ruten, hhv. Karl 
Sørensen fra Vejle og Vagn Jen-

sen fra Jelling, begge langt over 
70 år. ps. Det var IKKe de to 
herrer vi måtte vente på.

Året efter lancerede vi den korte 
rute på 2,4 km udelukkende 
på asfalterede veje. Det største 
firmahold var nu Højagercentret 
bestående af beboere, ansatte og 
deres familier – i alt over 100 
tilmeldte med ældste deltager 
over 90 år.
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Resultatformidling 1986 på lange snore.

Opvarmning i 1986 som nu ved 
Anne Marie Honorè.



Samtidig med at deltagerantal-
let voksede, blev det nødvendigt 
med nytænkning om deltager-
registrering og især resultatfor-
midling.
Samtlige forhåndstilmeldte var 
selvfølgelig registreret, så start-
numre kunne udsendes, og de 
var klar til tidsregistrering efter 
løbet. på løbsaftenen blev samt-
lige eftertilmeldte på samme 
måde registreret inden løbet blev 
sat i gang.

på målstregen blev tiden tastet 
samtidig med, at løberen pas-
serede og afleverede startkort. 
Det smarte var så, at printe 
løbsdiplom, som løberen kunne 
få med hjem samme aften. Vi 
havde derfor lånt en stor printer 
fra et firma. Alt var testet og 
fungerede. Løbet startede, men 
desværre - inden løberne kom i 
mål var det blevet kraftigt regn-
vejr. Heldigvis var computer 
(med harddisk og stor skærm) 
samt printer i størrelsen ca. 1 
x 1 meter placeret i et telt med 
åbning i begge ender. Men ak - 
papiret blev påvirket af den me-

gen fugt og kunne derfor ikke 
fungere i printeren. Så måtte vi 
endnu engang printe efter løbet 
og sende til samtlige deltagere.
For at afvikle Jellingløbet er der 
lavet en «drejebog» som følges, 
så de mange forskellige opgaver 
kan løses på bedste måde. Kort 
drejer det sig om: indbydelser, 
registrering af løbere, udsendelse 
af startnumre, tidtagning og 
resultatformidling. Derudover 
sikring af, at løbsruten er tilgæn-
gelig (uden forhindringer eller 
generede grene), distanceskilte 
og afmærkning, herunder hjælp 
fra politi, hvor offentlig vej pas-
seres, forplejning både ved start 
og mål samt ude på ruten. Alt 
sammen afhængig af en masse 
frivillige hjælpere primært fra 
klubben.

Dengang jeg (Birthe) var med i 
arrangementsgruppen hvor løbet 
rundede 500 løbere, tog selve  
løbsregistreringen og tilhørende 
resultatformidling 1 person ca. 3 
dage blot med at indtaste. Selve 
pakningen af løbsnummerne 
foregik hjemme i stuen, hvor vi 

var mellem 8-10 til at pakke og 
sortere og bringe ud - alt på fri-
villig basis - med en masse hygge 
og gode stunder.
I dag sker tilmelding via løbets 
hjemmeside - tiden registreres 
automatisk via en chip i skoen. 
Man kan også få tilsendt en sms 
med sin løbstid, når løbslinien 
passeres. Diplom kan den enkel-
te løber udskrive hjemme. pak-
ning og udsendelse / udlevering 
af startnumre foregår dog stadig 
manuelt.

I 2011 blev stævneplads (start/
mål) flyttet til Asgårds fodbold-
bane, da Bredager ikke kunne 
klare løbsantallet mere. Og det 
blev virkelig godt modtaget af 
alle. nu var der plads til alt, 
såsom et langt opløb, speaker-
vogn, Sportens Venner, Samarit-
ter og mange telte. Deltageran-
tallet rundede også 1200 løbere 
denne aften. Dette var til trods 
for et massivt regnvejr, som 
satte ind kl. 16.30 og forsatte 
uafbrudt indtil kl. 21.30. Dette 
satte virkelig alle hjælpere og 
funktioner på en prøve. Vi tro-
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ede mange af de tilmeldte ville 
blive hjemme, men det skete 
ikke. Da opvarmningen startede 
kl. 18.45 kom alle af bilerne og 
sikke et syn. Alle varmede op i 
silende regn og løbet blev skudt 
i gang. Ikke et øje var tørt, da 
tidstagningsmåtten blev passe-

ret af trætte og tilfredse løbere. 
Denne vandaften blev også en 
udfordring for mobiltelefonerne. 
Mange kunne ikke bruges, da 
der gik vand i dem og kommu-
nikationen blev udført manuelt.

Jellingløbet 2012 fik en forry-

gende tilslutning. Ikke mindre 
end 1780 løbere. Der var hold 
fra Vejle Kommune, Balle Mu-
sik- & Idrætsefterskole (alle hav-
de mødepligt), flere efterskoler, 
folkeskoler, firmahold, idræts-
klubber etc. på stævnepladsen 
spillede Balles Musikband inden 
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Starten er gået til Jellingløbet 2010. Starttidspunktet registreres af chip, når løberen passerer den blå måtte.



løbet og skabte en god stem-
ning. 
Det blev også aftenen, hvor 
deltagerne (for første og sidste 
gang) fik mulighed for at løbe 
på den nye omfartsvej, nord 
om Jelling. Kongeruten, som vi 
kaldte den, blev valgt af mange, 

og byen blev set fra en ny vinkel.
Jellingløbet 2013 måtte i for-
hold til rekordåret 2012 notere 
en tilbagegang i det ’kun’ 1086 
deltog.
Som i 2011 var der igen 4 ruter 
at vælge i mellem, men Konge-
ruten ad omfartsvejen var blevet 

erstattet af en ny smuk 7.6 km 
rute med udsigt over Grejs ådal. 
De tre andre var som tidligere 
en 2.4 km, en 5.8 km og den 
lange på 10.4 km
Jellingløbet er og bliver en fami-
lievenlig, hyggelig begivenhed, 
hvor motionen er i fokus.
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– alle kan være med.



Historien om et 
klubhus
ved K. K. Terkelsen

Midt i det skønne naturområde 
syd for Jelling ned mod Grejs å 
ligger Abrahamsens Gård, der 
i sin nuværende form er opført 

i perioden 1907 – 1933. Det 
nuværende stuehus er opført i 
1933. ejendommen har været i 
familien Abrahamsens eje siden 
1867. 

Ved Jens Abrahamsens død i 
1995 arvede Jelling Golfklub 
ejendommen med jord og byg-
ninger. Golfklubben kunne ikke 
anvende bygningerne og hen-
vendte sig til OK GORM, som 
de vidste manglede klublokaler. 
efter nogen tids forhandlinger 
og overvejelser i orienterings-
klubben om opgavens omfang, 
blev en 25-årig lejekontrakt ind-
gået med virkning fra 1.4. 1996.

Herefter gik orienteringsklub-
bens medlemmer i gang med en 
indre gennemgribende moder-
nisering, men med stor respekt 
for de ydre rammer. efter inve-
stering af ca. 1 mill. kr. og 4500 
frivillige arbejdstimer kunne OK 
GORM officielt indvie sine nye 
klublokaler den 21. juni 1997.

For nærmere forklaring om 
financieringen af Abrahamsens 

Gård henvises til afsnittet om 
klubbens økonomi.

Idéen med stedet var, at 
’Abrahamsens Gård – Jelling 
Friluftsgård’ ikke alene skulle 
danne ramme om OK GORM’s 
aktiviteter, men også være et 
tilbud til offentligheden og 
lokalbefolkningen om et sted, 
der kunne være udgangspunkt 
for naturlæring, naturoplevelser, 
motions- og rekreationsture 
og almindeligt samvær mellem 
individuelle og grupper, der hol-
der af naturen.
Abrahamsens Gård kan således 
benyttes af alle, der ønsker at 
gøre brug af stedet og naturen.

Men allerede i 1998 blev et 
medlemsønske formuleret: -”Vi 
ønsker at have fod under eget 
bord og ikke under lejet bord”. 
på det tidspunkt var golfklub-
ben endnu ikke færdig med 
etableringen af deres 18-hullers 
golfbane og havde derfor behov 
for kapital. Da vi tilbød at købe 
Abrahamsens Gård slog de til, 
og således fik medlemmerne den 
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Abrahamsens Gård – Jelling Friluftsgård



15. december 1998 fod under 
eget bord for en købssum af 
480.000 kroner. I forbindelse 
med købet blev der formuleret 
en erklæring om, at ændring i 
idé og formål for stedet, hvilket 
også indebærer et evt. salg, kun 
kan ske, hvis der er enighed i 
mellem OK GORM, Jelling f. 
Sportsklubber og Vejle Kom-
mune. Købet skete hovedsageligt 
ved optagelse af lån af klubben.
Stedets faciliteter er stadig blevet 
forbedret og udvidet inden for 
eksisterende rammer. 

Den 22.9.2001 var der indvielse 
af ladens stueplan med værk-

Gårdspladsen efter istandsættelse.
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Gårdspladsen før påbegyndelse 
af renovering.
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“Baderum” før påbegyndelse af renovering. Baderum efter istandsættelse 2007.

Der var også tid til 
pauser.
Fra venstre bordet 
rundt: Niels, Jørgen, 
Claus, Pia, Birthe, 
Bent, Ole og Bodil.



steds- og depotrum bl.a. for 
skiaktiviteter samt ’Åbent Mad-
pakkested’, et rum der dels kan 
benyttes til instruktion i forbin-
delse med klubbens træninger, 
men også være et sted offent-
ligheden frit kan benytte som 
udgangs- eller slutpunkt for ture 
i skoven. I tillæg til dette rum 
blev der også indrettet vognport, 
som i kombination med ’Åben 
Madpakkested’ er fortrinlig som 
base for diverse udendørsaktivi-
teter.

I foråret 2009 er de foreløbigt 
sidste ændringer sket. 
på ladens 1. sal er indrettet et 
rum for primitiv overnatning. 
Rummet med tilhørende red-
ningsåbninger og flugtveje op-
fylder myndighedskravene til, 
at 20 personer  kan overnatte i 
rummet i sovepose på medbragt 
liggeunderlag. I det daglige er 
det et fortrinligt møderum, lige-
som det anvendes af Skovager-
skolen til undervisning.

I stuehuset er der sket indven-
dige udvidelser, så vi nu i stue-

plan har et samlingslokale på 40 
kvadratmeter.

Gennem årene er der sammen-
lagt inkl. køb, omforandringer 
og forbedringer investeret for 
ikke mindre end 2.3 mill. kr. 
Hertil kan lægges medlemmer-
nes frivillige ulønnede arbejdsti-
mer på 6500 timer i forbindelse 
med de 3 byggefaser. 

Hvert år bruges fortsat en masse 
frivillige timer af medlemmerne 
for at vedligeholde og holde 
stedet i den pæne stand, vi synes 
det fortjener.
ejendommen er vurderet til 
1.200.000 og klubben skylder 
i dag kun 221.000 på stedet. 
Abrahamsens Gård råder i dag 
over 330 m2 og opvarmningen 
af de mange kvadratmeter sker 
fra jordvarmeanlægget etableret i 
2009 kombineret med solvarme-
anlægget fra 1997.

Abrahamsens Gård danner 
rammen om mange forskellige 
aktiviteter. 
De fleste tirsdage fra april til 
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Niels G. Hansen har lagt enhver sten og en-
hver flise i alle tre etaper – her er det Niels 
Mortensen, der er murerarbejdsmand for 
Niels under de seneste ændringer i 2009.



 oktober summer det af liv, når 
50 til 70 af klubbens medlem-
mer har træningsaften med 
efterfølgende spisning. Hver 
anden torsdag aften træner ca. 
20 unge talenter fra TVO. Alle 
klubbens møder holdes naturlig-
vis også her.
Stedet benyttes året igennem 
tilbagevendende af vores lo-
kale petanque afdeling, Jelling 
naturhistorisk Forening, Vejle 
Fodslaw,  FDF-Skibet og TC 
Syd. Helt som tænkt fra starten 
er Abrahamsens Gård også ud-
gangspunkt for mange, der blot 
vil ud at nyde naturen.
Man møder ofte private, der sid-
der på terrassen eller i madpak-
kerummet.

Flittigste bruger er dog Skov-
agerskolen. De henvendte sig i 
2002 og har siden haft daglig 
skole i tidsrummet 09.00 til 
15.30. Vi var lidt skeptiske da 
de i sin tid henvendte sig. De 
efterspurgte plads til 3 – 4 ’ud-
adreagerende unge’. Vi tænkte: - 
”hvordan vil det kunne gå i vore 
fine rammer”? Vi lod os overtale, 
og det har været nogle søde børn 
og dygtige lærere og pædagoger, 
som vi har det bedste forhold til. 
Og der har ikke været væsentlige 
uheld, så vi har været glade for 
samarbejdet og den faste måned-
lige husleje.
Kassereren blev derfor lidt be-
kymret, da Skovagerskolen i 
foråret 2012 meddelte, at nu 

ville de fra juni trække eleverne 
tilbage på Skovagerskolen, da 
man ved køb af en barak havde 
fået fysisk plads til ”vores børn”. 
Der gik dog ikke mere end et 
par måneder af det nye skoleår, 
før de igen henvendte sig – lige 
netop de elever trives bedst i de 
smukke og rolige omgivelser, der 
er omkring Abrahamsens Gård.
Vi sagde velkommen tilbage. 
efter nogle fysiske ændringer på 
stuehusloftet flyttede Skovager-
skolen igen ind, og både elever 
og kassereren har det godt og 
det samme har Abrahamsens 
Gård her i jubilæumsåret 2013.
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Ved tidl. skiformand 
Stig Jensen

Med de nye rammer OK 
GORM fik med sit nye klubhus, 
så klubbens skiinteresserede 
pludselig muligheden for at 
etablere en skiafdeling i GORM. 
efter et møde arrangeret af 
GORM i december 1997, blev 
der nedsat en arbejdsgruppe til 
oprettelse af Skiafdelingen under 
GORM og Skiklubben GORM 
blev stiftet i 1998.

Skiklubbens aktiviteter skulle 
dække skigymnastik, fælles løbe-
træning både sommer og vinter, 
fælles ture, månedlige temaaf-
tener (smøring, forberedelse, 
udstyr, fortællinger etc.), skiløb i 
præparerede løjper på anlægget, 
samt langrendsinstruktion, tek-
nik og smøring.

Målgruppen blev defineret som 
følger: 
”..skal være for alle, der har inte-
resse i langrend og den nordiske 
skitradition:  motionister/konkur-

renceløbere, familier/individuali-
ster samt børn/voksne”.
”..medlemmer, der har interesse 
for den alpine skitradition, skal 
ikke afskæres fra klubben, men 
klubbens aktiviteter vil ikke blive 
rettet mod denne gren. Ved plan-
lægning af ture…kan der tages 
hensyn til at kombinere alpin og 
nordisk interesse ”

Klubben fik hurtigt opbygget en 
solid medlemsskare med knap 
100 medlemmer. I starten drevet 
af initiativgruppen, men senere 
af et decideret skiudvalg under 
GORM, med formand, 
og tilhørende skiudvalg.

Abrahamsens Gård med varme-
stue, sauna, omklædningsrum 
og smørestald, blev en perfekt 
ramme for klubbens aktiviteter, 
ligesom golfbanen var et ideelt 
underlag, når der faldt sne. Der 
blev indkøbt to brugte sne-
scootere, og en sporslæde blev 
designet. Så var der basis for at 
levere gode løjper lokalt – et 
kernepunkt for klubben.
Golfklubben gik med på idéen 

om at tillade skiklubben at køre 
officielle spor op til gavn for 
alle. Der blev etableret løjper 
med i alt op til 10 km løjpespor 
på anlægget i varieret terræn.
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Skiklubben GORm



To GORM løbere, Ib Jensen og 
Karl Kristian Terkelsen, havde i 
slutfirserne prøvet kræfter med 
langdistance-skiløb (Vasalop-
pet), og med etableringen af 
skiklubben i 1999 spredte det 
sig i klubregi, da flere medlem-
mer tog med til Vasaloppet i 
Sverige. Det blev startskuddet til 
en mangeårig tradition. Øverst 
på siden holdet som deltog i 
Vasaloppet 2006. 
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Øverst fra venstre Ole Binder, Søren Germann, Mads Hounsgaard, Peter Føns Knudsen, Anders Hess, Jesper Ranfelt og 
Ib Jensen. 
Nederst fra venstre Stig Jensen, Martin Binder, Martin Hastrup Jensen, Anders Hastrup Jensen og Aage Rasmussen.  

Ib Jensen kører spor op.



Skiklubben fandt med tiden sit 
leje, og fokuserede på at sikre 
gode skiforhold på løjpeanlæg-
get, hvilket var almennyttigt, 
fordi mange løbere fra nær og 
fjern med tiden fandt ud af, at 
her blev der kørt gode spor op 
når sneen kom. 

For at understøtte denne udvik-
ling blev der investeret i et større 
antal rulleski, som klubbens 
medlemmer har brugt meget i 

årenes løb.  Det har været med-
virkende til, gennem alle årene, 
at fastholde et 2-cifret antal del-
tagere til Vasaloppet, hvilket er 
pænt i betragtning af klubbens 
størrelse. 
Rulleski investeringen viste sig 
at være en god en af slagsen, idet 
træningen i vinterhalvåret på 
rulleski har været en vigtig fak-
tor for at fastholde aktiviteten 
når det gælder deltagelse i uden-
landske løb.

GORM fik en norsk venskabs-
klub, Lardal O-lag i Svarstad, 
norge, som havde skifolk 
iblandt, og et godt skiterræn. 
Via dem blev der skabt endnu 
en tradition, hvor skiklubben 
siden da hvert år har haft et 
hold løbere med på en forlænget 
weekendtur i sneen, med delta-
gelse i Vindfjelløpet som kryd-
deri på turen.

63

Vasalopstræning fra venstre: Peter Føns, Ole Binder, Søren Germann, Stig Jensen.     Foto: Benny F. Nielsen, VAF.
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Bent præparerer ski. Masser af sne i Svarstad – Ib prøver at komme fri af sneen.

Gorms piger: Sofie Føns, Nina G. Najbjerg og Rikke Binder. Gorm løberne instrueres af Ole Reidar Lindsverk.



Ved nuværende 
kasserer Peter Føns 
og bogholder 
Bent Nielsen

Ved klubbens start i 1973 be-
sluttede den nedsatte bestyrelse, 
at kontingentet for 1973/74 
skulle være: kr. 60,00 for voks-
ne, kr. 40,00 for juniorer og kr. 
20,00 for børn indtil 16 år.
I dag er de tilsvarende takster: 
kr. 450,00 for voksne og 
kr. 400,00 for øvrige. 
Vi har dog nu også et familie-
kontingent på kr. 1.200,00.

Dengang etablerede man også 
en kørselsordning. Bilen fik 20 
øre pr. km, seniorer betalte 5,50 
øre pr. km, juniorer og børn 4 
øre pr. km – dog højst kr. 3,00 
for børn. Betaling af startafgift 
og kørsel blev ordnet i kontan-
ter ude til løbene. I dag er de 
tilsvarende takster: Bilen får kr. 
1,25 pr. km, seniorer betaler 
kr. 0,35 pr. km og ungdom og 
børn betaler intet. Startafgifter 
og kørsel ordnes af klubben over 

en ”løbskonto”, som hver løber/
familie har.

I det første regnskabsår havde 
klubben et overskud på kr. 
151,30 og året efter hed over-
skuddet kr. 216,37. 
I 2012 havde klubben som 
helhed et underskud på ca. kr. 
22.500, men vi mangler i 2012 
en indtægt på ca. kr. 50.000 fra 
Jelling Musikfestival.

I de første år var omsætningen 
ca. kr. 11.000. I det senest af-
sluttende regnskab er omsætnin-
gen på ca. kr. 1.068.000, men så 
er regnskabet i mellemtiden ud-
videt med Skiklubben GORM 
og Abrahamsens Gård.

I 1973/74 betalte klubben i alt 
kr. 548,00 til Dansk Oriente-
rings-Forbund i kontingent og 
licenser samt ”O-posten”, som 
det hed dengang. I  2012 har vi 
betalt kr. 35.622,00 til DOF i 
klub- og medlemskontingent.

GORM er en afdeling i Jelling 
forenede Sportsklubber. I starten 

var klubbens økonomi en del af 
den fælles kasse, men fra 1988 
lavede man en ny økonomi-
struktur, hvor hver afdeling fik 
sin egen kasse og beholdt sit eget 
opsparede overskud. 
pr. 31/12 2012 var vor egen-
kapital på ca. 1,1 mill., hvilket 
i udpræget grad skyldes frivær-
dien i Abrahamsens Gård.

netop Abrahamsens Gård 
vendte totalt op og ned på for-
eningens egenkapital.

I 1996 traf man aftale med Jel-
ling Golfklub om at leje Abra-
hamsens Gård. 
Klubhuset blev indviet den 21/6 
1997, men er senere ombygget 
flere gange. 
I 1998 købte vi klubhuset af Jel-
ling Golfklub.

Til etablering af klubhuset fik 
klubben kr. 100.000 af eva 
Abrahamsen, hvis forældre har 
boet på ejendommen.
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Klubbens økonomi



Denne store friværdi skyldes 
som nævnt gave fra eva Abra-
hamsen, men også tilskud fra 
Anlægs- og Lokalefonden, Fri-
luftsrådet, Jelling kommune, 
Jelling Sparekasses Fond, Jelling 
Musikfestival og Sportens Ven-
ner.

I regnskabet er ejendommen 
optaget til ejendomsvurderingen 
på kr. 1.200.000.

Foreningen har gennemgående 

en sund økonomi, hvor vi de 
sidste år har haft væsentlige ind-
tægter fra påskeløb, Jellingløbet, 
Jelling Musikfestival, Jelling 
Sparekasses Fond og Sportens 
Venner samt andre mindre 
sponsorer.

Klubben har en ansvarlig besty-
relse, som også i tiden fremover 
vil sørge for en sund økonomi 
i klubben, hvor ”tæring sættes 
efter næring”.
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Økonomien i Abrahamsens Gård ser således ud:

Renovering af stuehus og stald 1996/97 ...................................................  kr.  1.057.069
Køb af ejendommen inkl. Omkostninger pr. 15/12 1998 .........................  kr. 480.240
Renovering af laden 2001 .........................................................................  kr.      277.981
nyt tag på udhusene 2005-06 ..................................................................  kr.      153.294
ny tag på gødningshuset 2007 .................................................................  kr.        14.313
Ombygning/nyt lokale på loftet 2008-09 .................................................  kr.      183.900
Jordvarme 2009 ........................................................................................  kr.      196.837

I alt ..........................................................................................................  kr.   2.363.634

Gæld til kreditforening pr. 31.12.2012 .....................................................  kr.      223.073

Friværdi pr. 31.12.2012 ............................................................................  kr.   2.140.561



Dm medaljer vundet 
af klubbens 
medlemmer gennem 
de 40 år

Bent nielsen, som var medstifter 
af klubben, var også den første, 
der vandt et dansk mesterskab 
til klubben. 
Det skete da han vandt DM 
Lang (i dag DM Ultralang) 
d. 6. nov. 1977 i Fjeld Skov på 
Djursland i H35. 
Året efter vandt han DM 
Klassisk (i dag DM Lang) i 
Rye Sønderskov også i H35.
nu var vejen vist og mange 
Gormløbere er siden fulgt efter 
og listen over danske medaljer er 
imponerende for den ’lille lands-
byklub’.
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Oversigt over klubbens Dm medaljer

DM  medaljer  -  Orienteringsklubben GORM  -  1974 – 30/6 2013

Navn Guld Sølv Bronze Ialt

Asta Terkelsen 23 32 20 75
Karl Kr. Terkelsen 22 18 14 54
Chris Terkelsen 31 6 5 42
Jørn Thomsen 9 2 9 20
Bent nielsen 5 9 5 19
Anette Lund 3 10 4 17
Torben Skovlyst 6 4 3 13
Josefine Lind 3 4 6 13
Thomas Hjerrild 3 4 6 13
nina G. najbjerg 4 4 4 12
Silas Terkelsen 6 1 1 8
Svend erik Munksgaard 4 3 1 8
Jon Jessen-Klixbüll 3  2 3 8
Thorsten Overgaard 3 2 3 8
poul erik Buch 2 3 3 8
Ann Cathrine Larsen 2 2 4 8
Lilli Hansen 1 1 5 7
Kenneth Buch 3 1 - 4
Anders Jensen 1 1 2 4
Morten Larsen 1 - 2 3
Hanne Asmussen - 1 2 3
Claus Lyngby - - 3 3
Christian Ørskov 1 1 - 2
Claus Lindblad 1 1 - 2
Holger V. petersen 1 1 - 2
Maja Ringive 1 1 - 2
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Navn Guld Sølv Bronze Ialt

Ida G. najbjerg 1 - 1 2
Mathias Ringive 1 - 1 2
OK GORM - 1 1 2
Anders pausgaard - - 2 2
Joakim Damgaard - - 2 2
Margrethe Schjøtz - - 2 2
Toke Seir - - 2 2
Bjerke Hviid 1 - - 1
Jette Andersen 1 - - 1
Martin Dupont 1 - - 1
pernille Buch 1 - - 1
Runa Ulsøe Johansen 1 - - 1
Anni G. najbjerg - 1 - 1
Grethe Buch - 1 - 1
Mikkel elbæk pedersen - 1 - 1
Sidse Schjøtz - 1 - 1
Anna Munksgaard - - 1 1
else Hass - - 1 1
Hans Chr. Strib - - 1 1
Jacob Ødum - - 1 1
Kristina Buch - - 1 1
niels Kristensen - - 1 1
niels Mortensen - - 1 1
Ole Torp - - 1 1
preben Hauge - - 1 1
Rune Grundahl - - 1 1
Søren Germann - - 1 1

I alt 146 119 127 392



Den Gormløber, der internatio-
nalt har gjort det bedst, er Chris 
Terkelsen. Han vandt allerede sit 
første DM som 9-årig og som 
den eneste nogensinde vandt 
han samtlige ungdomsmester-
skaber til han rykkede op som 
senior.
Han kom tidligt på det danske 
juniorlandshold og vandt VM 

Sølv i Finland 1992 og kom 
siden på det danske senior-
landshold og blev i 1997 både 
nordisk mester, verdensmester 
og som den hidtil eneste danske 
orienteringsløber også samlet 
World Cup vinder i 1998.

Chris var også fast repræsenteret 
blandt VAF’s ”De ti på toppen” 

igennem en halv snes år, hvilket 
efter hans forrygende ’97-sæson 
resulterede i, at han vandt poka-
len foran VB Superligahold, der 
det år ellers vandt sølv (ja, det 
var dengang).
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efter en række år uden markan-
te ungdoms- og seniorresultater 
og uden GORM repræsentation 
på landshold sker der igen noget 
på talent- og elitefronten i OK 
GORM.
Det ungdomssamarbejde OK 
Gorm og OK Snab indledte i 
2009, hvor målsætningen var at 
etablere et træningsmiljø, som 
var blandt de førende i Dan-
mark, og hvor den enkelte løber 
skulle kunne blive inspireret til 
og have mulighed for at udvikle 
sit talent så langt talentet ræk-
ker, har vist sig at bære frugt.
Begge klubber var med i DOF’s 
ATK projekt (Aldersrelateret 
Trænings Koncept) i årene 
2009-12. et talentudviklings-
projekt som forbundet tilbød 
klubber, der ville lidt mere med 
deres ungdomstræning. Da Vejle 
Kommune også i 2009 blev 
godkendt som elitekommune 

blev orienteringsidrætten i de to 
klubber også støttet herfra. Det 
målrettede arbejde, de to klub-
ber siden har gjort, med tilbud 
om ugentlig struktureret træ-
ning, har også givet resultater. 
Talentsamarbejdet mellem de 
to klubber bærer navnet TVO 
(Team Vejle Orientering) og er 
nu indplaceret som en af fem 
Team Danmark prioriterede 
idrætter i eliteVejle.
OK Gorms ungdomsløbere har 
siden dette talentudviklingsar-
bejde startede i 2009 udviklet 
sig fantastisk.
Ingen medaljer i 2009, men så 
er det ellers gået fremad. I 2010 
blev det til en enkelt DM me-
dalje af bronze. I 2011 blev det 
til 7 medaljer: 5 sølv og 2 bron-
ze, og for første gang i mange år 
en stafetmedalje.
I 2012 blev det igen til 7 DM 
medaljer, men nu også to af guld 

Fremtidens stjerner 
i OK Gorm

Ann Cathrine Larsen i en lånt – og lidt for stor – landsholdsdragt.
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til Gorms ungdomsløbere.
Her i jubilæumsåret har Gorms 
ungdomsløbere foreløbig hentet 
7 DM medaljer, heraf 2 guld.
 
Der er således igen blevet op-
mærksomhed om ungdoms-
løberne fra OK Gorm, og det 
fantastiske er, at der er tale om 
mange forskellige løbere: ninna 
G. najbjerg, Ann Cathrine 
Larsen, Josefine Lind, Maja Rin-
give, Joakim Damgaard, Holger 
petersen, Morten Larsen, Ma-
thias Ringive,  og flere er på vej.
To af løberne er også kommet 
med i landsholdssammenhæng, 
i det både Josefine Lind og Ann 
Cathrine Larsen er med i for-
bundets U16 gruppe.
Josefine Lind blev i 2012 
udtaget til det danske U-16 
landshold, der deltog i eM i 
Frankrig.

Fremtidens stjerner 
i OK Gorm

Josefine Lind i landsholdsdragt.
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”JfS Årets Sportspris blev stiftet 
i 1976 og skulle uddeles til en 
sportsmand eller et hold der har 

ydet en særlig indsats. Hvis ikke 
der er kvalificerede emner udde-
les den ikke”.
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PRISMODtaGeR/e ÅR MOtIvatION 

Bent nielsen 1978 Vandt DM Klassisk i H35 med 6,36 min foran 87 konkurrenter.

Jette Andersen, Anette Lund  1982 Vandt  JM og DM i D17-20 Stafet.
og Runa Ulsøe  

Asta Terkelsen 1983 Vandt DM Lang i D35.

Jon Jessen Klixbüll,  1985 Vandt  JM- og DM Stafet i H13-14.
Silas Terkelsen, Chris Terkelsen  

Chris Terkelsen 1986 Vandt DM for 6. gang i træk i sin klasse. Vandt alle årets løb i 
  H15-16. Udtaget til juniorlandsholdet. 

GORM eliteteam v/ Torben  1991 Holdet vandt MIDT BAnK Cup og blev nr. 3 ved DM Stafet.
Skovlyst, Chris Terkelsen,    Chris vandt sit 11. DM i træk og blev udtaget til Junior VM, 
Thomas Hjerrild  hvor han blev nr. 5. Thomas blev udtaget til VM og vandt 
  DM nat.

Chris Terkelsen 1992 Vandt sit 12. individuelle DM (DM Lang) 
  Har som ungdomsløber nu vundet 25 danske mesterskaber. 
  nr. 2 ved JVM i Finland af 127 deltagere.

JfS Årets Sportspris 
modtaget af GORmløbere



73

PRISMODtaGeR/e ÅR MOtIvatION 

GORM eliteteam v/ Torben  1993 Holdet vandt for første gang DM Stafet i H21. 
Skovlyst, Chris Terkelsen,    Alle løbere udtaget til nOM. Chris vandt DM nat i H21 og sølv
Thomas Hjerrild  i DM Klassisk og blev udtaget til VM i USA, hvor han blev nr. 10 
  på Mellemdistance.  Torben vandt sølv i H21 ved DM Mellem. 

Lilli Hansen, Asta Terkelsen  1994 Stafetholdet H55/D40 vandt DM Stafet. Lilli vandt  endvidere 
og niels Mortensen  JM og Asta vandt ved DM’er dette år to sølv og en bronze-
  medalje.

Bent nielsen, Jørn Thomsen,  1996 Vandt DM Stafet for 4. gang i træk. I H45 (1993 og 1994) 
Sv. erik Munksgaard,   og H50 (1995 og 1996) .
K. K. Terkelsen  

Chris Terkelsen 1997 Blev sammen med Torben Skovlyst, Carsten Jørgensen, 
  Allan Mogensen nordiske og verdensmestre. 
  Chris blev individuel nordisk Mester og nr. 5 på verdensrang-
  listen.

Chris Terkelsen 1998 DOF’s mest vindende løber i 1998 og blev sammenlagt vinder af
  World Cup ved at vinde finalen i Finland 3. oktober 1998.

Christian Ørskov,  2004 Vandt DM Stafet i H/D 43.
nina G. najbjerg og 
Ida G. najbjerg 

nina G. najbjerg 2007 Vandt sølv i D13-14 ved DM Lang og DM nat og bronze ved 
  DM Mellem.

Morten Larsen,  2012 Vandt DM Stafet i H17-20.
Mathias Ringive og 
Holger V. petersen



JfS’s lederpris er oprettet den 12. 
oktober 1991 ved JfS’s 25 års 
jubilæum skænket af JfS’s første 
fællesledelse bestående af Rein-
holdt Jensen, erik Jespersen og 
Aage Stenstrup.

Ønsket med lederprisen er, at 
den tildeles en leder eller et 
lederteam, der har præsteret en 
god indsats for foreningen.
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JfS’s lederpris 
modtaget af GORm-medlemmer

PRISMODtaGeR/e ÅR MOtIvatION 

Bent nielsen 1998 Bent nielsen var med til at starte OK GORM. Var klubbens før-
  ste formand. Rekognoscerede og tegnede OK GORMs første 
  kort, Jelling Skov. Har i de 25 år klubben har eksisteret været 
  formand eller medlem af kortudvalget og har været klubbens 
  skovkontakt

GORMs Klubhusudvalg: 2004 Klubhusudvalget var koordinatorerne, tovholderne, indpiskerne
niels G. Hansen, poul  og dem, der selv gik forrest både i første fase (1997) og anden
pedersen, Ole Thomsen,  fase (2001) af ombygning og indretning af OK GORMs klub-
Bent nielsen og K. K.  lokaler
Terkelsen

Grethe Buch 2009 Grethe Buch har været medinitiativtager til talentsamarbejdet, 
  Team Vejle Orientering (TVO) med OK Snab. Hun har gennem 
  sin formandsperiode forstået at implementere nye impulser og 
  projekter fra Dansk Orienterings-Forbund bl.a. ATK. Hun har 
  siddet i styregruppen sammen med KOK repræsentanter for DM 
  Mellem og Midgårdsormen i 2009 og for påskeløbet 2010 med 
  2000 deltagere



Dansk Orienterings-Forbunds 
ærestegn er uddelt gennem de 
seneste 46 år - siden 1967.
Dansk Orienterings-Forbunds 
Ærestegn kan af hovedbestyrel-
sen efter indstilling tildeles per-
soner, som:
a) har ydet dansk orienterings-
idræt særlige og betydningsfulde 
fortjenester, eller
b) har gjort sig særlig fortjent af 
Dansk Orienterings-Forbund, 
f.eks. gennem mange års uegen-
nyttigt arbejde inden for for-
bund og/eller kreds.

 

To fra OK GORm 
har opnået denne 
hæder:

K. K. terkelsen blev tildelt 
ærestegn nr. 48 den 3. marts  
2007 med følgende motivering 
af DOF’s eliteudvalgsformand 
Helge Lang:
Du har i sandhed sat dit præg på 
dansk orientering. Fra et man-
geårigt formandskab af Jelling 
forenede Sportsklubber kom 

du med en solid organisations-
erfaring og drev det daværende 
træningsudvalg sikkert i en lang 
årrække
Du blev DOFs første bredde-
konsulent og definerede rollen 
fra bunden og lagde fundamen-
tet for efterfølgerne.
Og da Team Danmark kom med 
ideerne til at strukturere elitear-
bejdet yderligere, blev du DOFs
Sportschef.
Du har langt størstedelen af 
æren for at få opbygget det 
eliteudvalg vi har i dag – med 
en stærk organisation og velud-
dannede trænere og et nært og 
stærkt samarbejde med Team 
Danmark.
Du har sørget for at vi har en 
stærk vision og en stærk organi-
sation.
Du er fantastisk til at gribe nye 
ideer og gøre dem til virkelig-
hed. Uanset hvilket koncept 
Team Danmark har født, talent-
miljøer, kraftcentre, TD- centre, 
talentudvikling og senest ATK, 
så har du grebet det og målbe-
vidst og energisk fået dem passet 
ind i vores model. Du er selve 

garanten for, at vi har et af de 
bedste samarbejder med Team 
Danmark i dansk idræt
Du er driftsikker som få, bud-
getoverskridelser findes ikke i 
dansk eliteorientering og økono-
mien stemmer altid, selvom du 
undertiden kæmper med træ-
nere, der har andre mål i livet, 
der er større end at indsende en 
stak bilag fra en samling.
Og så er du umulig at slå ud. I 
frivillig idræt tager ting nogen 
gange tid. Hvis en sag trækker 
i langdrag, har du alligevel en 
forunderlig måde at få skaffet et 
resultat til sidst. Og det er ikke 
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DOFs ærestegn



fordi du mangler temperament 
eller meningers mod, men det 
ender altid med en konstruktiv 
løsning.
Ligegyldig hvad du har lavet, så 
har du sat standarder. For bred-
dearbejdet. For samarbejdet med 
Team Danmark. For talentar-
bejdet. For samarbejdet med de 
nye eliteidrætskommuner. For 
etablering af en gennemtænkt 
og professionel organisering af 
dansk landsholdsorientering.
 
 
Grethe Buch blev tildelt 
ærestegn nr. 56 
den 5. marts 2011 med 
følgende motivering af DOF’s 
formand Helge Søgaard:
Grethe er formand for en klub, 
der har udviklet sig på alle om-
råder, med stigende medlemstal, 
målrettet og differentieret træ-
ningstilbud, mentorordninger 
for nye, og i det hele taget en 
åben tilgang til tingene.
Karakteristisk for Grethe er, at 
hun er:
	en dygtig, engageret og stærk 

leder.

	Saglig, velforberedt og med et 
roligt gemyt.

	en, der ikke overlader noget 
til tilfældighederne, og hvor 
der er mål, planer, procedurer 
– og vejledning.

	Ambitiøs, men i arbejdet ikke 
går på kompromis med fæl-
lesskabet og holdfølelsen.

Udover formandsposten er 
Grethe altid med, når der skal 
arrangeres stævner. Bare i de 
seneste år har det omfattet Mid-
gårdsormen, DM-Mellem og 
sidste års påskeløb med 2000 
deltagere i samarbejde med 
Kolding OK.

Også i Sydkredsen har Grethe 
sat sit fingeraftryk. 
Det gælder i særdeleshed både 
bredde- og eliteindsatsen i 
Voksentræf, ATK, træningssam-
arbejde med naboklubber 
og ’Find Vej i’-projektet.
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1985: GORm opretter en motionsafdeling.

1998: GORm får eget klubhus og starter en skiafdeling.
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Medlemstal

År
Orienterin
g

Ski

1974 27
1975 35
1976 50
1977 64
1978 65
1979 81
1980 63
1981 74
1982 72
1983 78
1984 65
1985 96
1986 89
1987 77
1988 75
1989 90
1990 90
1991 80
1992 93
1993 98
1994 99
1995 92
1996 90
1997 94
1998 110 75
1999 130 75
2000 99 75
2001 133 79
2002 132 80
2003 149 96
2004 119 97
2005 119 96 1985: GORM opretter en motionsafdeling
2006 119 96 1998: GORM får eget klubhus og starter en skiafdeling
2007 155 94
2008 180 95
2009 193 98
2010 181 92
2011 154 89
2012 170 73
2013
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Sæsonstart.
Nordjysk 2-Dages 2012.

Divisionsmatch, sept. 2010.

Bent er indpisker 
ved divisionsmatch, 
okt. 2012.Billedkavalkade
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Pernille, Steen, Poul Erik, Peter, K.K., Bent, Asta.

Divisionsmatch sept. 2010.

Vikingedyst, 2012.

Bent er indpisker 
ved divisionsmatch, 
okt. 2012.
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Dorthe, Jens Christian, Marianne.

Ib, Peter, Ole.

Eftersnak...

Eftersnak...

Tirsdagsmadlavning.

Svend Erik, Christian, Steffen, Lone, Jan, Jørgen.

Annett og Jacob.

Beregnervognen.
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OK GORm viser ansigt udadtil
Find-vej-dag, 13.4.13

Skovens dag, 29.4.12

Lisbeth og Asta forklarer.

Asta forklarer.

Find-vej-dag.

Skovens dag.

Skovens dag.

Bent forklarer.

Find-vej-dag.

Find-vej-dag.

Svend Erik, Christian, Steffen, Lone, Jan, Jørgen.
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Arbejdsdag på Abrahamsens Gård

Niels G. og Kristian 
og Astrids drenge.

Grethe.

Robert og Torben.

Erik, Stig, Aage, Lone.

Esben, Ida, Daniel,
Jacob, Astrid.
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Esben, Mads, Niels, Filip, Daniel.

Nikolaj, Claus, Sofie, Mathias, Mathias, Gustav, Holger.

Mathias, Joakim, Gustav, Morten, Mathias, Lars.

Ungdom

Nana, Jonathan 
og Jens Christian.

Ungdomstræning.

DM Stafet guld-
vindere, 2012. 

Morten, Mathias, 
Holger, Maja, 

Josefine, 
Ann Cathrine.
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