
Formandens beretning 2010 
 

Med indgangen til 2010 stod OK Gorm over for særligt 4 udfordringer / indsatsområder: at overleve 

i 1. division; at afholde påskeløb; at få rekrutteret medlemmer til korttegning; at få implementeret 

årlige trænersamtaler. 

 

Hvordan dette er gået er beskrevet under de enkelte udvalgs beretninger. Beretninger, der frem for 

alt synliggør, hvor aktiv en klub vi har – hvor stor en betydning fællesskab har – hvor langt man 

kan nå når vi er mange om opgaverne. Det er det, der gør en forskel, når vi endda formår at nå 

meget mere end vore målsætninger for året. 

 

Nyd beretningerne, som jeg her kun ganske kort vil give et par ord med. 

 

Som nyoprykker havde vi en målsætning om at kunne undgå nedrykning og overleve i 1. division. 

Det er derfor helt fantastisk, at vi faktisk gik ud og vandt 1. division, og at vi også stod for en meget 

hæderlig indsats mod de meget store klubber fra Nord- og Østkredsen til DM for hold. En 

præstation, som især Kristian og Pernille giver ord med i deres beretninger for træningsudvalg og 

ungdomsudvalg. 

Påskeløbet forløb over al forventning, og det var jo ikke det eneste arrangement, vi fik afviklet i 

2010. Dermed viser vi, at vi også arrangementsmæssigt hører til 1. division. Læs mere i Ingers 

beretning for arrangementsudvalget. 

Søren indledte året med et rekrutterings-event på klubaftenen, læs mere om hvor godt det lykkedes i 

beretningen fra kort- og skovudvalget. 

Konceptet omkring trænersamtaler er afprøvet og evalueret, se mere i Pernilles beretning for 

ungdomsudvalget. 

 

Udover indsatsområderne viser beretningerne stor aktivitet: 

- Skiklubben har aldrig haft så travlt, og de fik endda afholdt Jelling-loppet 

- Ungdomsarbejdet med tirsdagstræning, sociale aktiviteter og samarbejdet med Snab 

omkring TVO (ATK-projekt og elite Vejle), hvor vi har udarbejdet en udviklingsplan, som 

sikrer både udviklingen i TVO og sammenhængen med de to moderklubbers 

ungdomsarbejde. 

- Socialt med klubture til JWOC og JFM og klubfest med Jørgens ”klassekamp”  

- PR- og kommunikation med Familien Damgaard i bladet ”Sund i Syd”, og med sejrsbillede 

på forsiden af Lokalavisen 

- Klubhusudvalget der bokser med jordvarmen 

- Voksentræning der er kommet i fokus 

 

Sceneopsætningen til Jelling Musikfestival viste sig at blive en noget større opgave end vi havde 

kalkuleret med. Tak til Thomas som formåede at få fundet 50 % større mandskab. 

 

Resultatmæssigt er det også et af de bedste år nogensinde med 14 medaljer og en plads som nr. 10 

på medaljestatistikken. Og så begynder vores indsatsområde om at få flere med til åbne løb at give 

resultat. Vi har haft en øgning fra 797 starter i 2009 til 1031 starter i 2010. Se resultater og 

målsætninger i statistik 2010. 
 

 

 



Bestyrelsens arbejde: 

Bestyrelsens udfordring for 2010 var dels at få besat formandsposterne for planfunktion og PR- og 

kommunikation, og at få udpeget formand til aktivitetsudvalget, dels at få fokus på selve 

bestyrelsesmøderne omkring indhold og mødeform, og endelig at få udarbejdet en 

evalueringspolitik. 

 

Det er lykkedes at få rekrutteret formænd til alle udvalg.  

Merete Larsen har taget mod udfordringen omkring planfunktionen. Merete har deltaget i 

bestyrelsesmøder fra efteråret. Med baggrund i Mønsterklubanalysen og med udviklingen indenfor 

DOF, foreslår bestyrelsen at funktionen får navneændring til: udvalg for rekruttering – udvikling – 

fastholdelse (RUF). 

Ved bestyrelses årets start manglede der som nævnt ovenfor formand for PR- og 

kommunikationsudvalget. Dette er løst på bedste vis ved at Helle L. Jeppesen har fungeret som 

sekretær, og Pernille Buch har været kontaktperson til udvalget. Det er glædeligt, at Karl Kristian 

Terkelsen, som er medlem af udvalget, nu har taget mod udfordringen som formand for udvalget. 

Det er ligeledes meget glædeligt at Bodil Nygaard har takket ja til at fungere som formand for 

aktivitetsudvalget, en post hun har varetaget siden foråret. 

 

Bestyrelsens fokus på mødernes arbejdsform, har haft overskriften: Hvordan tilrettelægger vi 

bestyrelsesmøderne, således at vi får muligheder for at arbejde mere strategisk og målrettet med 

indsatsområderne? Møderne er nu planlagt med høj grad af tematisering, og der er beskrevet 

indhold for disse. Metodemæssigt har vi forsøgt os med en innovativ udviklingsmodel, som vi har 

tilegnet os i udviklingsarbejdet omkring Mønsterklubanalysen (elite Vejle). På bestyrelsesmøderne 

har vi haft fokus på vision 2015. Vores prioritering har særligt været ift. arrangementsudvalget - se 

udvalgets beretning. Vi oplever, at den nye arbejdsform er god for dialogen og hermed for det 

fælles ansvar og de gode beslutninger. 

 

Endelig er evalueringspolitikken på plads og vil blive præsenteret på generalforsamlingen. 

 

Mønsterklubanalysen har betydet, at vi i 2010 (sammen med de øvrige klubber i elite Vejle) har 

udarbejdet politikker og strategier for Fastholdelse og Rekruttering og for PR- og kommunikation. 

Bestyrelsen har bakket flot op omkring dette, idet Inger, Peter og Pernille har deltaget heri sammen 

med Karl Kristian og undertegnede. 

 

I JFS har vi arbejdet med følgende politikker: Omsorgsplan og alkohol- og rusmiddelpolitik. 

 

Bestyrelsen har i 2010 holdt 7 møder af ca. 3 timers varighed.  

Herudover har formand eller kasserer deltaget i JFS´s bestyrelsesmøder.  

Formand og bestyrelsesmedlemmer har desuden deltaget i Sydkredsens klubledermøder og i 

forbundets repræsentantskabsmøde. 

 

Særlige udmærkelser: 

Vi havde igen i 2009 medlemmer, vi kunne indstille til JFS´s sportspris og lederpris: henholdsvis 

Ann Cathrine Larsen og undertegnede. Sidstnævnte fik lederprisen sammen med Jacob Hauge fra 

fodbold. 

Ann Cathrine, Karl Kristian, Asta og Poul Erik var indbudt til Vejle kommunes hædring af danske 

mestre 2009. 

Stort tillykke til jer alle! 



Særlige poster: 

Steen Holmegaard og Asta Terkelsen indgår i Sydkredsens udvalg som henholdsvis formand for 

kredsungdomsudvalget, og som sekretær for udvalget.  

Poul Erik Buch indgår som kontaktperson for orienteringssporten i Friluftsrådet. 

Søren Germann fungerer som kortkonsulent. 

Karl Kristian Terkelsen er projektleder for ATK-projektet. 

Det er dejligt, at vi fortsat kan bidrage på denne måde på DOF- og Kredsregi – så en stor tak til jer 

herfor. 

 

Udfordringer i 2011: 

I det kommende år fortsættes arbejdet med Vision 2015, og med implementering af de politikker og 

strategier vi har fået beskrevet i 2010. 

Dette indebærer følgende særlige indsatsområder: 

- ATK køres i mål – TVO integreret i de to moderklubber (Snab og Gorm) 

- Rekrutteringsprojekt for 8-12 årige 

- PR og kommunikation: Medlems-tilfredsheds-undersøgelse vedr. information / hjemmeside 

- Indsats på voksenområdet med opstart af læringsture 

 

Vi står igen overfor store arrangementer såsom KUM og DM Lang, og vi forventer at vores 

venskabsklub fra Lardal, som vi har besøgt ifm. skiture, kommer på genbesøg først i juni med et 

orienteringsmæssigt fokus.  

 

Det ser ud til at bestyrelsen bliver fuldtallig, men Kristian Øllgaard har desværre valgt at ”sige sit 

job” som formand for træningsudvalget op. Træningsudvalget er et ”ad-hoc” udvalg, det betyder, at 

man ikke er direkte medlem af bestyrelsen, men deltager i de møder, der er relevante.Vi har lagt en 

plan B, hvor det meget velfungerende udvalg har fordelt opgaverne mellem sig, men skulle nogen 

have lyst til at prøve kræfter med udvalget, hører jeg meget gerne fra jer. 

 

Udover at præsentere og drøfte ovenstående indsatsområder vil vi også gerne høre medlemmernes 

holdning til oprettelse af mountainbike O-løb, som en aktivitet i klubben. 

 

Endelig har vi sat vores tilskudsordninger til debat. Som Peter skriver i sin beretning, så har vi 

været så heldige at succes og økonomi indtil nu har kunnet hænge sammen – sådan er det ikke 

længere. Vi er lykkedes så meget med vores indsats for at få medlemmerne til at deltage i åbne løb, 

at vores udgifter til startgebyrer og kørsel er steget fra 40000 kr til 80000 kr årligt. Se bestyrelsens 

debatindlæg under kassererens beretning. 

 

Og så nærmer klubbens 40 års jubilæum sig også (2013), så vi vil begynde at gøre os tanker herom i 

år. 

 

 

Der skal herfra lyde en stor tak til alle medlemmer for jeres indsats gennem det forløbne år. 

En særlig tak skal gå til de ansvarlige ved vore aktiviteter og arrangementer; til de ansvarlige i TVO 

projektet; til hjælpere, trænere, mentorer og til GORM´s bestyrelse og udvalg som alle leverer en 

uvurderlig frivillig indsats for klubben i hverdagen.  

Tak til Søren og Anna-Grethe for overnatning til JFM. 



En særlig stor tak til Inger Jensen, som udtræder af Gorms bestyrelse efter 8 år på posten, men som 

heldigvis fortsætter i udvalget, og til Kristian Mandøe, som stopper som formand for 

træningsudvalget efter 4 år. 

Til sidst skal lyde en stor tak til JFS, Sportens Venner, Den Jyske Sparekasse, Vejle Kommune, 

Jelling Musikfestival og vore øvrige sponsorer for godt samarbejde og støtte.   

  

Mød op til generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende!  

 

 

Grethe Buch 

Formand 

 

 

 

Kasserens årsberetning 2010 

 
Sportslig succes og sund økonomi følges ikke altid, men begge dele er lykkedes for Gorm i 2010 

grundet den store indsats til træning/løb og ved Påskeløb/Jellingløb/Musikfestival. 

 

Klubbens samlede overskud bliver omkring + 90.000 kr i forhold til budgetteret + 27.000 kr. 

 

Afvigelserne skyldes først og fremmest Påskeløb + 50.000 kr og Jellingløbet + 15.000 kr, men også 

større overskud Abrahamsens Gård og skiklubben. 

 

Orienteringsklubben: 

Vi kan glæde os over forsat stigende startafgifter på små 100.000 kr, hvor især ungdomssiden 

lægger fra land, men også stor deltagelse ved divisionsmatcherne. Samlet en netto start-

/kørselsudgift for klubben på  godt 80.000 kr svarende til en fordobling på to år. 

Vores ungdomsløbere har været mindre på kreds-ungdomsture, hvilket nok først og fremmest 

skyldes fuld deltagelse på vores Bornholmer-tur og TVO-læringsture. Vores egen ungdomstur får 

støtte af Sportens Venner og TVO-deltagelse med 10 løbere har endnu ikke givet klubben udgifter, 

så på dette område en besparelse på 20.000 kr i forhold til budget.   

B-løbet i Gødding Skov vil nok kun give et overskud på  6.000 kr mod budgetteret 15.000 kr  - 

afholdelse af divisonsmatcher for 2. og 3.division giver vanskeligt fuld indsatsdækning, så vi skal 

forsat have fokus på de større stævner og Jellingløb/-Musikfestival. 

 

Samlet   +  70.000 kr  (budgetteret  + 25.000 kr)       budget 2011  - 50.000 kr 

 

Skiklubben: 

Den bedste snevinter i mange år gav højt aktivitetsniveau på løjperne i Jelling afsluttende med 

afholdelse af klubmesterskab – medlemsgrundlaget er fastholdt, men klubturen til Svarstad kom i 

klemme med terminsændring til start uge 7.  Færre materieludgifter. 

 

Samlet   + 4-5.000 kr    (budgetteret – 1.500 kr)         budget 2011   - 2.000 kr 

 

Abrahamsens Gård: 

Stigende lejeindtægter af faciliteterne udover den faste fra Bredagerskolen – der er øget fokus på de 

ekstra indtægter fra privat udlejning efter udfærdigelse af beskrivelse m.m. 



Mindre vedligehold, hvorimod opvarmningsudgifter (el til jordvarme + olie-støtte) er blevet dyrere 

end forudset ved investeringen i 2009. Både vinter 2010 og opstart vinter 2011 har også været 

kolde. 

 

Samlet    + 16-17.000 kr    (budgetteret + 3.500 kr)        budget 2011  + 8.500 kr 

 

Afsluttende skal der sættes fokus på den store frivillige indsats i klubben – ved siden af stigende 

løbsaktiviteter har der været afviklet indtægtsgivende aktiviteter/arrangementer for godt 200.000 kr, 

som selvfølgelig kommer alle medlemmer til gode udgiftsmæssigt både i 2010 og årene fremover. 

 

Klubbens nettoudgifter til start-/kørselsudgifter var på ca. 40.000 kr i 2008 stigende til ca. 80.000 kr 

i 2010, så der skal løbes stærkt i andre sammenhænge for at dække af. Med en budgettering på et 

underskud på 50.000 kr. i orienteringsklubben i 2011, så er der brug for at få øget indtægterne. 

Derfor ønsker bestyrelsen at drøfte især vore tilskudsordninger til startafgifter på 

generalforsamlingen. Se oplæg* 

 

Årlig kontingent-betaling:   

 

Overgangen til årlig kontingent-betaling for alle i 2010 har lettet adminstrationsmæssigt, så dette 

fastholdes  - forsat mange for sente O-løbsudmeldinger efter sæsonopstart. 

 

Vi vil flytte opkrævningen til februar-måned, så vi kan forvente tilbagemelding fra medlemmer, 

som ikke har fået sig udmeldt i tide (skriftligt inden 31/12). Vi kan på dette grundlag undgå at 

betale forbundskontingent for disse medlemmer – ellers fanger bordet for både klub og medlem pr. 

1.april. 

 

Peter Føns Knudsen 

Kasserer 

 

 

*Oplæg til debat  
 

Bestyrelsen indstiller, at der sker følgende ændringer for kontingent for 2011: 

 

Kontingent:    2010 2011    Indtægt 

 

O-løb – hele året senior      400    450 

                            barn/ungdom     350    400           + 4.250 kr (5+10)   

       par      650    750 

       familie       900       -             + 5.500 kr (110) 

       familie m. børn t. 16 år       - 1.000 

 

O-løb/Ski – hele året   senior     500    550 

                                    barn/ungdom     450    500 

                  par      850    950 

                                    familie  1.050       - 

                                    familie m. børn t. 16 år      -  1.200   

 



Bestyrelsen har valgt at friholde de mindre aktive (passive/ski/motion) og i mindre grad familier, så 

vi kan fastholde medlemsgrundlaget. 

 

Bestyrelsen ønsker at drøfte følgende forslag til ændringer i tilskudsordning til startafgift og 

kørsel: 

 

Ungdomsløbere fra  17 år (H/D-18 / H/D-20) gratis 1/2-startafgift     + 7-8.000 kr 

 

Divisionsmatch   alle   gratis 1/2-startafgift     + 6-7.000 kr 

 

Klubbens tilskud 2010             Startafgifter                    Kørsel  

             Senior  Ungdom Senior Ungdom   Ialt 

  22.257  35.934 5.398  19.143 82.732 

Heraf  divisionsmatcher     10.065    3.590 2.550    2.976 19.181 

Heraf  klubmesterskab   2.510    1.419    476       454   4.859 

DM-løb    5.802    7.910   2.433    4.334 20.479 

Påskeløb / JWOC       7.912     3.201 11.113 

     

Forslaget vil betyde, at de mere aktive vil blive ramt af stigende startafgifter – især 17-20 årige, som  

indtil nu kunne være helt gratis løbende i familier. I denne sammenhæng gives der rigtig gode 

billige tilbud til denne gruppe  f.eks. TVO og ungdomstur, som klubben understøtter. 

Startafgifter for 17-20 årige er en voldsom kursændring udgiftsmæssigt for disse medlemmer, så 

dette ønskes særskilt debatteret på vores kommende generalforsamling   

 

Klubben har i mange år ønsket en større børne-/ungdomsgruppe med mere løbsaktivitet, så det kan 

virke paradoksalt at foreslå stigende startudgifter på ungdomssiden. 

 

Modsat har vi måske også lidt blåøjet fredet startudgiftsområdet for at sikre høj løbsaktivitet uden 

skelen til udgiftsniveauet for klubben, selvom vi nu tilbyder 2 x ugentlig træning for de 13-20 årige 

på eliteniveau og stiller 60-70 løbere til divisionsmatcher. 

 

Vores mest aktive 17-20 årige TVO-løbere har startudgifter for 2.000-2.500 kr i 2010, så for et 

familiemedlem vil det samme aktivitetsniveau i 2011 løbe op i  1.400-1.600 kr for de mest aktive. 

Alternative idrætsgrene med to ugentlige træninger + kamp (fodbold og håndbold) for 17-20 årige 

opkræver i denne sammenhæng  1.000 kr. 

 

Budgetmæssigt er  20.000 kr udaf  de skønnede besparelser på ca. 24.000 kr taget til indtægt, så der 

kan kun rykkes lidt uden at sætte fokus på andre udgifter. Forslag skal også være til at håndtere 

adminstrationsmæssigt  f.eks. forenkler ens start- og kørselstilskud til samme løbstype og gratis 

deltagelse til alle løbstyper for børn/unge u. 17 år. 

 

La` os få en god debat og sat nye retningslinier op for de kommende år! 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 



Arrangementsudvalgets årsberetning 2010 

 
Det vi nok fremover vil huske året 2010 mest for, er det store Påskeløbsarrangement, som vi afholdt 

sammen med KOK i Frederikshåb i dagene fra d. 1. – 3. april. Arrangementet blev en stor succes, 

og vi har fået mange roser fra deltagerne. Dog var vejret ikke det bedste, og mange af hjælperne 

frøs på deres ”poster” forskellige steder i området. Men ikke desto mindre var der rigtig mange af 

OK-Gorms medlemmer, der tog en stor tørn for at få tingene til at fungere, og det får I alle mange 

tak for! Hermed også en stor tak til de to, der i flere år har forberedt dette arrangement sammen med 

folk fra KOK, nemlig Grethe Buch og Karl Kristian Terkelsen. Flot gået! 

Men påskeløbene var ikke det eneste arrangement i 2010. 

D. 9.juni 2010 gennemførte ca. 1100 løbere Jellingløbet. Dette arrangement kræver også meget 

arbejde og mange hjælpere, og med Søren Grøn, Peter Ploug Nørgaard og Bodil Nygaard i spidsen, 

blev det atter en gang afviklet på en meget tilfredsstillende måde.  

I efteråret 2010, nærmere bestemt d. 26.9. blev det til debut for Torben Rasmussen som banelægger 

til et ”rigtigt” løb, nemlig et B-løb i Gødding skov. Stævneleder for dette løb var Pernille Buch, og 

dette løb blev også en succes med ca. 350 løbere i skoven. 

Økonomisk har disse 3 store arrangementer givet et pænt overskud til klubben, hvilket kommer 

klubbens medlemmer til gode fremover. 

 

Det skal dog lige nævnes, at vi også har haft følgende arrangementer: 

D. 13.2. – Vintertræningsløb i Brandbjerg med Poul Erik Buch som banelægger og stævneleder 

D. 17.3.  –  Klubmesterskaber – nat i Lysbro – Arnakke skov 

D. 19.3. – 3.afd. af Natcup-syd i Gadbjerg med Poul Erik Buch som banelægger og stævneleder 

D. 31.10 – Klubmesterskaber – dag ved Løvfaldsløbet i Silkeborg Vesterskov 

D. 27.11 – Vintertræningsløb i Engelsholm med Anette Lund som banelægger og stævneleder i 

samarbejde med ungdomsløberne 

 

I 2011 har vi foreløbig planlagt følgende arrangementer: 

D. 12.2. – Vintertræningsløb i Gadbjerg med Jørgen Damgaard og ungdomsløberne som ansvarlige 

D. 25.2. – Natcup syd i Gødding. Poul Erik Buch er banelægger og stævneleder 

D. ? – Klubmesterskaber - nat 

D. 14. og 15. 5. - KUM i Frederikshåb i samarbejde med OK-Snab og overnatning på Ødsted skole. 

Peter Føns Knudsen er stævneleder, Kristian Ølgaard er banelægger på stafetten og Steen 

Holmegaard står for det sociale arrangement samt overnatning. OK –Snab tager sig af det 

individuelle løb om lørdagen. 

D. 8.6. – Jellingløb med Søren Grøn Jensen som stævneleder 

D. 11.9. – DM lang i Gyttegaard med Ole Binder som stævneleder og Asta og Karl Kristian 

Terkelsen som banelæggere. 

D. ? - Klubmesterskaber - dag 

 

Arrangementsudvalget har i 2009 bestået af Poul Erik Buch, Pernille Buch, Anette Lund, Bente 

Hagelskær Ringive og Inger Jensen. Vi har holdt 2 udvalgsmøder, deltaget i Sydkredsmøder og 

mødet med trekantklubberne vedr. vintertræningsløbene. Desuden har jeg som udvalgsformand 

deltaget i klubbens bestyrelsesmøder. 

Vi har på vore møder forsøgt at tænke frem i tiden, og det har resulteret i tanker om mtb-o-løb, om 

klubture til udlandet og om alternative løbsarrangementer. Disse tanker har vi fremført på 

bestyrelsesmøderne til videre bearbejdning. 



Vi vil sige mange tak for samarbejdet med skov-og kortudvalget. Dette samarbejde er nødvendigt i 

en orienteringsklub, og det fungerer upåklageligt i OK – Gorm.  

Til slut vil vi takke alle medlemmer for den store indsats, I har ydet til vore arrangementer og håber 

også, at I fremover vil sige ja, når vi spørger om hjælp ! 

 

På arrangementsudvalgets vegne 

Inger Jensen 

 

 

 

Ungdomsudvalgets beretning 2010. 
 

2010 har været et godt år for ungdomsarbejdet i OK Gorm. Samarbejdet med orienteringsklubben 

Snab fra Vejle (TVO – Team Vejle Orientering), har været succesfuldt. Vi har haft gode trænere 

tilknyttet, som har lavet et stort stykke arbejde. Fra Gorm har Steen og Claus været de bærende 

kræfter. Claus stopper, pga. arbejdsmæssige årsager, og i den anledning vil jeg gerne sige tak for 

den store indsats, han har gjort. Undertegnede indtræder som træner i stedet for Claus. 

Resultatmæssigt har løberne, der deltager i TVO, udmærket sig særdeles godt. Det gode sociale 

miljø danner grunden for denne flotte fremgang. Vi vil forsøge os på lidt andre måder i 2011, men 

fastholder selvfølgelig konceptet for den aldersrelaterede træning.  

I foråret var det blevet OK Gorms tur til at arrangerer Påskeløb. Dette blev gjort i samarbejde med 

Kolding orienteringsklub. OK Gorms ungdomsløbere gav en hjælpende hånd til årets Påskeløb, tak 

for det. I øvrigt blev Påskeløbet en kæmpe succes på alle områder.   

Til årets Kredsungdomsmatch (KUM) havde OK Gorm igen mange løbere udtaget. Målet for 2011 

må være, at få flere at de yngste løbere i klubben udtaget til denne begivenhed.  

 

I sommerferien deltog en del af Gorms ungdomsløbere i klubturen til JWOC i Nordvestjylland. Igen 

var der fokus på det sociale med ”spille-lounge” i en af hytterne, med badning i Vesterhavet samt 

beachvolley, fodbold og meget andet. Der blev også tid til at spotte Danmarks verdensstjerner på 

juniorfronten, hvor især Ida Bobach udmærkede sig med 3 guldmedaljer. Der er noget at se op til 

for de yngre løbere i klubben.  

I efterårsferien var turen til Halden byttet ud med en tur til Bornholm for juniorgruppen. Turen blev 

en succes, ikke mindst på grund af de altid positive og glade ungdomsløbere vi har i klubben. Vi 

kom frem til en ISKOLD spejderhytte ude midt i ingenting, men der var ikke ret mange sure miner. 

Vi fik gang i brændeovnen og hurtigt blev der igen dannet en ”spil-lounge” i det ene rum. Vejret var 

ikke med os, men vi fik en masse gode træninger i dejligt terræn.  

Vi har i år haft fokus på at videreføre den differentierede træning på alle niveauer. Om tirsdagen 

forsøgte vi os med mere niveauopdelt træning. Dette har været en succes. Ikke mindst pga. en 

fantastisk indsats fra alle trænere. Der har været særskilt træning i følgende aldersgrupper/niveauer: 

 Begynder/Let (Cecilie, Anette og Pernille) 

 Let/Mellemsvær (Asta og Sofie) 

 Mellemsvær/svær (Steen/Poul Erik) 

 Team Vejle Orientering (Steen, Claus) 

Som det ses, har to af vores ældste ungdomsløbere indtrådt som trænere i 2010. Dette har fungeret 

meget fint, dejligt med nye unge kræfter på dette område. Dette understreger, at vores målsætning 

om at få involveret og fastholdt de ældste ungdomsløbere i klubben ved hjælp af ansvar og nye 

udfordringer er lykkedes – det er i hvert fald begyndelsen. Der er også et par af de ældste drenge 



som i 2010 har prøvet kræfter med korttegning.  

 

På baggrund af personlige samtaler med alle trænere i december 2010, ser træner grupperne for 

2011 således ud: 

 Begynder (Cecilie, Stig Knudsen og Pernille) 

 Let/Mellemsvær (Anette, Asta og Sofie) 

 Mellemsvær/svær (Poul Erik og Steen) 

 Team Vejle Orientering (Steen og Pernille) 

I det kommende år vil der være fokus fra klubben side på rekruttering af de 8-12 årige. Det er her 

”fødekæden” starter og vi skal jo gerne fortsætte med at have løbere i alle aldersgrupper. Der vil 

blive lavet forskellige tiltag ift. rekruttering i perioden op til træningsstart, samt i perioden efter. Vi 

håber dermed at kunne tiltrække en del nye børn i denne aldersgruppe.  

Sidste år skrev jeg følgende i beretningen fra 2009: 

”Årets sluttede i oktober af med oprykning til 1. division. Denne oprykning havde vi aldrig klaret 

uden alle vores ungdomsløbere. Tak for en fantastisk indsats. Lige fra bane 1 til bane 8.” I år kan 

jeg så ændre teksten til: Året sluttede i oktober måned med deltagelse i landsfinalen. Sikke en 

fremgang, år for år. Og ikke for at gentage mig selv, men vi klarer det altså ikke uden alle vores 

ungdomsløbere, TAK FOR INDSATSEN.   

Et af målene for 2010, var at vi skulle have flere børn med på U1 kurser. Dette Lykkedes, idet vi i 

det første kursus her i efteråret havde 4 løbere samt to forældre med. Dette vil vi forsøge at udvikle i 

2011, så vi kan få endnu flere med.  

Jeg vil gerne takke alle ungdomstrænerne samt dem der har hjulpet med træningen i året der gik. 

Det er dejligt at have faste trænere/hjælpere samt nogen der altid er klar til at give en hjælpende 

hånd, når det kniber.  Også en stor tak til de forældre der har givet en hånd med i form af kørsel, 

madlavning osv. Der skal også lyde en tak til Karl Kristian, Steen og Claus for deres store arbejde 

med TVO.  

 

På ungdomsudvalgets vegne 

Pernille Buch 

 

 

Kort- og skovudvalgets årsberetning for 2010 

 

Udvalget har bestået af Brian Bech (formelt), Hans-Christian Ross-Hansen, Peter Lorenzen og 

Søren Germann. Allersenest er Niels Damgaard og Henning Mols er kommet med i udvalget. Der er 

afholdt to møder i løbet af året, hvor Bent Nielsen har deltaget i sin egenskab af skovkontakt. 

 

Peter, Hans-Christian og Søren har i maj måned været på korttegningskursus i Vejle med Flemming 

Nørgaard. Emnet var brugen af laserkurver, og der var feltøvelser i den nyudsprungne Nørreskov. 

 

Engelsholm-kortet blev færdiggjort med hjælp fra Bent og Peter (Kristine har forladt klubben). 

Kortet blev taget i anvendelse ved påskeløbsfortræningen, og der har ikke været alvorlig kritik. 

 



På anmodning fra træningsudvalget har Søren fremstillet et instruktionskort i 1:2000 over 

Brandbjerg Højskole. Anledningen er, at Brandbjerg Skov ikke er velegnet til børn og begyndere. 

Ved tirsdagstræningen d. 15.06. blev kortet indviet, bl.a. med deltagelse af 10 højskoleelever. 

 

Kortet over Gødding Skov blev revideret hen over foråret og sommeren. Her har både Peter, Hans-

Christian, K.K. og Søren været i gang. Trods restriktionerne i adgangen til dette terræn, som 

skovdistriktet oprindeligt stillede i udsigt, har vi uden problemer fået tilladelse til at afholde natløb i 

februar 2011 (Natcup Syd). Generelt lader det til, at vi har meget let adgang til i det mindste 

statsskoven.  

 

Vi har føjet endnu et område til projektet ”Find vej i ...” (tidl. ”Poster i skoven”). I eftersommeren 

har Bent og Søren hhv. rekognosceret og rentegnet ”Give syd”, et bykort efter tillempet sprintnorm, 

der dækker området med de to skoler og plejehjemmet Kastaniehaven. Ud over ”Find vej i …”-

kortet i 1:5.000 er der lavet forstørrede specialkort over Søndermarksskolen, Ikærskolen og 

Kastaniehaven. Endnu mangler de faste poster at blive sat ud, så kortet kan komme i omløb. Asta 

bliver sparringspartner for Bent, så alle møder med interessenter, brugere, myndigheder m.v. ikke 

hænger på Bent alene. Når nogen har tid, lyst og energi, skal vi have tegnet en større del af Gives 

sydøstlige del med på kortet; vi vil da have et spændende træningskort. Erfaringen fra træningen på 

skolekortet over Vesterlund er, at med lidt opfindsomhed kan selv mindre områder udmærket give 

træning med kvalitet. 

 

Foranlediget af det bekymrende forhold at korttegningen hviler på alt for få hænder i forhold til den 

mængde arbejde, der til stadighed er at udføre, har bestyrelsen udpeget det til at være et satsnings-

område. Rekrutteringsbestræbelserne synes nu også at bære frugt: Peter og Hans-Christian udfører 

selvstændigt rekognosceringsarbejde af høj kvalitet, om end reko-normen endnu ikke følges slavisk. 

Hans-Christian er netop i færd med at lære rentegning. Vores ungdomsløbere Esben, Morten og 

Lars har fået et kursus i gps-tracking og rentegning på Abrahamsens Gård. Morten er i fuld gang 

med nytegning af Jelling Skov, hvor Hans-Christian går ind som tovholder af rekognosceringen. 

Lars tegner helt på egen hånd Hopballe Mølles skov. 

 

Den største udfordring, som vi i øjeblikket står med, er fremstillingen af et kort over Gyttegaards 

Plantage til brug for vores DM-lang i september 2011. Arbejdet er nu så vidt, at hele kortet i 

skrivende stund er kurverekognosceret. Hans Jochumsen har igen påtaget sig at hjælpe os med 

rekognosceringen, og Jens Sørensen er tilknyttet som kortkonsulent. Jens har allerede besigtiget en 

del af arbejdet og har afholdt feedback-møde med rekognoscørerne, hvor han har givet en 

glimrende konstruktiv kritik og nogle meget anvendelige råd og tips til arbejdet. Det er et svært 

område at tegne, og der er lang vej endnu, men situationen er ikke uoverskuelig. Når sneen er væk, 

og luften mildner, vil vi tage et ordentligt træk med arbejdet, så banelæggerne har et brugbart kort 

til sommerferien. 

 

Jeg vil slutte med at takke alle dem, der har meldt sig under fanerne og tilbyder at give en hånd 

med. Især er det glædeligt, at Anette Lund og Henning Mols har fået comeback, og at også vores 

ungdomsløbere bidrager til at løfte opgaven. Det er blot at håbe, at min tålmodighed i oplæringen 

står mål med de kvalitetskrav, jeg stiller. Det er mit ønske, at også vi korttegnere kan levere 

produkter, der vedligeholder det ”brand”, som gennemsyrer hele Gorms virke. 

 

Søren Germann, 28.12.2010 

 



Kommunikation- og PR udvalgets beretning 2010 

Astrid stoppede som formand for dette udvalg ultimo 2009. Undertegnede indtrådte som kontakt til 

bestyrelsen, da det ikke var muligt at finde en formand. Udvalget har i 2010 bestået af 

undertegnede, Karl Kristian Terkelsen, Astrid S. Glans og Helle Lillelund Jeppesen. Uden en 

formand, har dette udvalg fungeret i forhold til de rutinemæssige opgaver. Dvs. opgaverne er blevet 

udført i form af: 

 Reportager og billeder til hjemmesiden 
Undertegnede har stået for at uddelegere skriveopgaver til medlemmerne fra de vigtigste løb 

året rundt. Ole Binder samt undertegnede har haft ansvaret for at lægge disse 

reportager/billeder mm. på hjemmesiden.  

Tak til alle jer der skriver indlæg, tager billeder og andet. Det letter arbejdet kolossalt.  

 

 Generel opdatering/udvikling af hjemmeside 
Her er det Ole Binder og undertegnede der har stået for dette. Vi mangler stadig at få styr på 

ungdomssiden – dette er et mål for 2011/2012.  

 

 Artikler, omtale af løb mm. til diverse aviser 

Vi har generelt været gode til at få omtalt gode præstationer i avisen, både individuelt samt 

klubben som helhed. Hvem husker ikke den flotte forside på Lokalavisen i Jelling, efter at 

klubben havde kvalificeret sig til Landsfinalen hvor landets 6 bedste klubber deltog. KK og 

undertegnede har stået for dette i år.  

 

 Diverse andet PR arbejde 

Her kan nævnes træningsstart, Jellingløbet, Påskeløbet samt b-løbet i Gødding. Astrid og 

KK har haft ansvaret for den generelle PR, tak for det.  

 

 Opdatering af klubbens opslagstavler 

Helle står for opdatering af opslagstavlerne i klubhuset, hvor du kan se artikler, billeder mm. 

fra begivenhederne der er sket, i løbet af året. Tak Helle, for dette.  

 

 Opdatering af klubbens scrapbog 

Denne opgave er uddelegeret til Anne Lise Jensen. Bøgerne står på hylderne i klubhuset og 

er fyldt med billeder fra alle år. Tak for det flotte arbejde.  

Vi har i 2011 fået en formand for udvalget – Karl Kristian. Astrid, Helle og undertegnede fortsætter 

i udvalget. Så mon ikke vi er klar til endnu en slagkraftig indsats i 2011.  

Endnu engang tak til alle der på den ene eller anden måde, har bidraget til udvalgets arbejde i året 

der gik. Tak til de øvrige i udvalget for et godt samarbejde.  

På udvalgets vegne 

Pernille Buch  

 



Skiklubben: Beretning udkommer senere! 
 

  

Klubhusudvalgets beretning for 2010 

 

Klubhusudvalget har i 2010 bestået af: 

Poul Pedersen, Ole Thomsen, Aage Kobberø, Erik Jensen og K. K. Terkelsen  

 

Møder: 

De obligatoriske møder for planlægning af arbejdsdage blev afviklet 13. april og 4. oktober. 

Arbejdsdage 
Årets to arbejdsdage blev afholdt 13. april og 13. november. 

Her blev foretaget de sædvanlige arbejder. Igen glædeligt at nogle af vore nye medlemmer møder 

op – også med deres børn, yngre såvel som lidt ældre. 

 

Grønt Forum. 

I år deltog OK Gorm ikke i den regionale forårsrengøring styret af Grønt Forum. Dels var der 

sammenfald med ungdomsaktiviteter, et lige overstået Påskeløb med stort træk på mange 

medlemmer og dels skønnedes det ikke, at der var det store behov, da vi jo altid samler op efter os!! 

Buddet kommer sikkert igen og da må vi igen overveje det. Deltagelse er et godt signal at sende til 

omverdenen. 

KK var inviteret til Grøn Forums årsmøde den 22. nov. i Vingsted for som et af de gode eksempler i 

deres medlemskreds at fortælle om, hvad OK Gorm gør for at sætte et grønt miljø i centrum: 

(affaldssortering ved påskeløb, elsparepærer, sparebrussere, sol- og jordvarme, organiseret 

samtransport etc.) 

 

Skovagerskolens brug af Abrahamsens Gård. 
Skovagerskolen er fortsat meget tilfredse med at være på Abrahamsens Gård.  

Der er kommet et hold nye elever og nogle nye voksne, men de er ligeså påpasselige over for stedet 

som de tidligere. 

 

Vores eget og andres brug af Abrahamsens Gård 

Abrahamsens Gård har året igennem været rammen om klubbens ugentlig aktiviteter. 

Tirsdagstræning fra primo april til medio oktober med mellem 50 til 70 medlemmer og TVO 

træningen året rundt hver anden torsdag med ca. 20 unge, dertil diverse møder som en aktiv klub 

fordrer. 

Efter at vi har besluttet, at Abrahamsens Gård kan benyttes til private fester – også af andre end 

vore medlemmer, ser vi – uden nogen markedsføring - et pænt brug hen over året til den slags 

aktiviteter. I alt har der hen over året været 11 ’private festlige arrangementer’. 

Stedet benyttes året igennem tilbagevendende af vores lokale Petanque afdeling, Jelling 

Naturhistorisk Forening, Vejle Fodslaw,  FDF-Skibet og TC Syd. 

Jævnligt møder man private uorganiserede, der sidder på terrassen eller i madpakkerummet. 

 

 

 

 

 



Færdigt arbejde 

I 2009 markerede vi færdiggørelse af projektet med udvidelse af spisestue i stuehus og indretning af 

loftlokale over laden. 

2010 har været et ganske stille år for udvalget. KK har hen over sommeren fået de fleste vinduer i 

stuehuset malet udvendig og indvendig. Nu mangler kun vinduerne mod vest. 

 

Vi har forsøgt at få vores jordvarmeanlæg til at fungere optimalt. Har haft besøg af Kaj Petersen, 

Filskov et par gange og fået et ur monteret, så der nu er dag/nat og weekendsænkning på anlægget. 

Det har givet positive resultater. Men vi er ikke kommet dertil, hvor anlægget alene kan sikre 

tilstrækkelig varmeforsyning til Skovagerskolen. Oliefyret træder jævnligt til, når vinteren er over 

os, som den nu har været siden november. 

Kaj er en meget travl mand. Har utrolig let ved at love og ligeså utrolig svær ved at holde, hvad han 

lover. 

 

Abrahamsens Gård – røgfrit område 

Udvalget indstilling om at gøre det forbudt at ryge indendørs er blev tiltrådt af Gorms bestyrelse. 

Skiltning er nu langt om længe på plads. 

 

Opdateret information om Abrahamsens Gård fortsat på vej. 

Med de mange ændringer, der er sket med det sidste projekt, er behovet for en opdateret 

information på hjemmesiden stadig påkrævet. Den er fortsat på vej.  

Vil komme til at ligge på hjemmesiden i pdf format lige til at printe ud. 

 
Tak 

En tak til klubhusudvalget for samarbejdet og indsatsen i 2010 og tak til de medlemmer som har 

hjulpet i forbindelse med de to rengøringsdage. 

 

K. K. Terkelsen 

formand for klubhusudvalget 

 

 

Årsberetning 2010 – Træningsudvalget 

 

Er der en sammenhæng fra den indledende sæsonplanlægning over afvikling af træning til succes 

ved åbne løb i form af medaljer og deltagelse i landsfinalen i COWI-Ligaen? 

 

Min påstand er ja! Det er der. Det skal der være. Og sådan vil det fremover være i OK GORM – og 

vi skal hele tiden arbejde på, at blive bedre til at arrangere god træning. For den gode træning 

betyder at det er sjovt at løbe orienteringsløb, og at både nye og gamle O-løbere bliver ved at 

komme. 

 

De seneste 3 år har udvalget arbejdet målrettet med at give træningen kvalitet, successivt bygge 

teknikmomenter på, og så vidt muligt henlægge træningen til terræner der forbereder os på de 

udfordringer, der venter os til åbne løb. 

 

Jeg synes, det er lykkedes. Fra elevatorhold mellem 2. og 3. division til fastholdelse i 1. division og 

træningsaftener med typisk mellem 50 og 65 løbere. Det kan ikke være tilfældigheder alene. 



 

Derfor er det også med fuld berettigelse, at der her skal lyde en kæmpestor tak til alle de der tirsdag 

efter tirsdag sørger for, at træningen kører i velsmurte kuglelejer. Ingen nævnt, ingen glemt, for der 

er rigtig mange om at løfte den opgave, der er i at planlægge træning for børn, unge, voksne nye, 

mellemøvede og øvede, sætte poster ud, samle poster ind osv. osv. Som formand for udvalget har 

jeg i 2010 ført en endnu mere tilbagetrukket rolle end sidste år, og næsten kun stået for den 

overordnede planlægning, som alle andre så har ført ud i praksis. Derfor er denne tak mere 

berettiget end nogensinde. 

 

I 2010 fortsatte vi de trænings-/planlægningsprincipper vi afprøvede i 2009; nemlig at det i høj grad 

er de uddannede trænere der planlægger og afvikler træningen, mens andre hjælper med de 

praktiske opgaver. Det ser ud til at fungere godt – i hvert fald er der stadig mange til træning, og 

resultaterne plinger stadig ind til klubben. 

 

2010 blev også året, hvor vi forsøgte at integrere opfølgning fra divisionsløb i den efterfølgende 

tirsdagstræning således, at vi et par gange om året får en grundig opfølgning på vores løb. Min 

fornemmelse er, at mange har glæde af denne ordning. De aftener er der kun et beskedent 

løbspotentiale, som er lidt let tekniktræning/-løb uden postudsætning og tidtagning. 

 

Men 2010 blev også året, hvor der ikke blev sat så meget nyt i søen. Men alle har også været i sving 

med ikke mindst Påskeløb. 

 

Efter ca. 3½ år som formand for træningsudvalget, slutter min gerning med denne beretning. 

Bestyrelsen blev orienteret om dette i sommer, så der har været god tid til at finde nye kræfter, og 

det er sikkert også sundt med nogle friske øjne. Jeg ved, at der er gode kræfter til at tage over, så jeg 

er sikker på, at fremtiden vil byde på stadig bedre træning i OK GORM. 

 

Jeg vil gerne rette en tak til de, som har været i udvalget i denne periode, og som har deltaget i 

planlægningen af træningen. De har ydet et fantastisk stykke arbejde. 

 

Kristian Øllgaard 

 

 

Årsberetning for Aktivitetsudvalget 2010. 
 

I januar blev afholdt 21+ fest i Abrahamsensgård. 

 Deltagerne mødtes til kaffe og kage. Alle blev introduceret til et alternativt løb i skoven. 

Tilbage i klubhuset igen til lækker middag og hyggeligt samvær og dans. 

 

Klubaften i foråret havde temaet:  Sådan bliver orienteringskort til. 

Endvidere blev der orienteret om B-løb i Gødding og informeret om klubture samt Jellingløb. 

 

Sankt Hans aften var som vanlig med medbragt madkurv (kød til at grille) i Abrahamsensgård, 

hvorefter alle gik til Fårup Sø og var med omkring  bålet der.  

 

Klubaften i efteråret havde tema:   

- Information om vinterens aktiviteter og klubtur 2011. 

- Materiale om forskellige tilbud blev sendt rundt og diskuteret. 



- Billedkonkurence samt  bestilling af tøj.  

- Fotokonkurrencen  havde 3  billeder. Vinderen får sit billede hængt op i spisestuen. 

 

Klubfesten i Givskud Forsamlingshus: 

Årets vindere / medaljetagere ved forskellige løb blev hyldet ved en reception før festen. 

Herefter blev Birgits dejlige mad serveret og aftenens sjove konkurrence for  alle aldre blev 

afviklet. 

 

Juleafslutningen var hyggelig med musikalsk underholdning ved Lene og Peter.  

(kl. 19 begyndte de 5 fremmødte at vende sig omkring - hvor var de øvrige? I løbet af 3 min var alle 

samlet. De sidst ankomne havde vådt hår og var fortravlede, idet de havde måttet opgive noget af 

svømningen i Vingsted). Konklusion: næste år flyttes juleafslutningen til onsdag aften. 

 

På aktivtetsudvalgets vegne   

 

Bodil Nygaard 

 

 

Statistik 2010 
 

 

Medlemsudvikling: 

Kategori 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Orientering 82 68 66 86 102 128 137 135 

Orientering/ski 58 51 53 52 53 52 55 46 

Ski 38 46 43 46 41 43 43 46 

Passive 9 7 8 9 12 11 11 9 

Medlemmer ialt 187 172 170 193 208 234 246 236 

Indmeldte 30 17 26 33 32 43 46 31 

Udmeldte 13 32 28 10 17 17 34 41 

 

Målsætningen for 2010 var at runde 260 medlemmer – det nåede vi ikke. Vi har ikke haft fokus på 

rekruttering i 2010 og en del medlemmer, som ikke har været aktive de seneste år, har valgt at 

udmelde sig. Da vi i 2011 iværksætter et rekrutteringsprojekt for børn – 12 år, må målsætningen 

være en budgettering på 250 medlemmer! 
  

 

DM-medaljetagere: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Guld 3 3 7 4 3 2 5 4 

Sølv 3 4 2 2 6 3 3 6 

Bronze 5 1 4 2 2 6 5 4 

Ialt 11 8 13 8 12 11 13 14 

DOF-placering 11 18 11 16 14 12 11 10 

      

Asta Terkelsen vandt DM Ultralang, tog sølv i DM Lang, Nat og Mellem, og tog bronze i DM 

Sprint 

Karl Kristian Terkelsen vandt DM Ultralang og Lang, og tog sølv i DM Nat 



Poul Erik Buch vandt DM Ultralang  

Anette Lund tog sølv i DM Mellem og Lang, og tog bronze i DM Ultralang 

Lilli Hansen tog bronze i DM Lang 

Nina G. Najbjerg tog bronze i DM Ultralang 

Asta og KK Terkelsen deltog i EFOL (European Foresters Orienteering championships), hvor de 

gjorde rent bord og vandt alle discipliner: Sprint, Mellem og Stafet. 

Igen i år lykkedes det Maja, Josefine og Ann Cathrine at blive nr 4 til DM Stafet, som det bedst 

placerede rene pigehold, 

 

Jysk-Fynske mesterskaber:  

 

JFM-sprint: 1. Josefine Lind  D 13-16 

 2. Maja H. Ringive  D 13-16 

 4. Ann Cathrine Larsen D 13-16 

 4. Cecilie H. Nisgaard D 17-34 

 

1. Maria Damgaard D 12B 

  

 

JFM-stafet: 1. Nina G. Najbjerg 

  Cecilie H. Nisgaard 

  Sofie Føns  D 20 

 

1. Poul Erik Buch 

   Bent Nielsen 

 KK Terkelsen  H 60 

 

 2. Josefine Lind 

 Ann Cathrine Larsen 

 Maja H. Ringive  D/H 13-14 

 

2. Anette Lund 

 Grethe Buch 

 Marianne Damgaard D 45 

 

 2..     Lilli Hansen 

Inger Jensen 

Asta Terkelsen  D 55 

 

1. Esben Merrild 

 Anders Bonde 

 Pernille Buch  Åben klasse 

 

3. Nikolaj Damgaard 

Christina Damgaard 

Steen Holmegaard Åben klasse 

  

  



JFM-lang: 1. Anette Lund  D 45 

 1. Asta Terkelsen  D 65 

 1.  Bent Nielsen   H 65 

  

 3. Maria Damgaard D 12B 

 

Kredsmesterskaber:  

KM-lang ungdom: 1. Josefine Lind  D  13-14 

 2. Jens Kr. V. Petersen H 10 

 2. Maja H. Ringive  D 13-14 

 2.  Christina Damgaard D 18 

 2.  Nikolaj Damgaard H 18 

 3. Ann Cathrine Larsen D 13-14 

 3. Holger V. Petersen H 16 

 3.  Sofie Føns  D 18 

 3. Morten Larsen  H 18 

Sydkredsens  

Ungdomspokal:  1.  Josefine Lind,   D 13-14 

2 Maja Ringgive   D 13-14 

 3. Ann Cathrine Larsen D 13-14 

 

1.  Mathias Ringive H 20 

2. Morten Larsen  H20 

 

Klubmesterskaber DAG: 

Piger –12 Nanna S. Knudsen 

Piger13-16 Josefine Lind 

Piger 17-20  Nina G. Najbjerg 

Damer Pernille Buch 

Oldgirls Marianne Damgaard 

Drenge -12 Hans V. Petersen 

Drenge 13-16 Holger V. Petersen 

Drenge 17-20 Morten Larsen 

Herrer Claus Grøn Lyngby 

Oldboys Søren Germann 

 

Klubmesterskaber NAT:  

Piger Nina G. Najbjerg 

Drenge Joakim Damgaard 

Damer Ingen deltagere 

Herrer Poul Erik Buch 

 

Gormsmester: Bente Jensen 

 

 

 

 

 



Vandreplatte for GORM udmærkelser: 

Nystiftet pris. Platten er skænket af Jens Kristian Laursen efter O-Ringen. 

Kriterier for uddeling af platten: 

- Prisen uddeles til klubfesten, der skal følge begrundelse med uddelingen 

- Prisen gives til et Gorm-medlem, der på en eller anden vis har udmærket    

         sig i løbet af året.(kan gives til begynder, øvet, ung, senior, oldboys –   

         girls) 

- Den, der modtager prisen, har fuldstændig beslutningsmyndighed i  

         forhold til uddeling det kommende år: 

  

 Torben Rasmussen modtog prisen for 2010 med følgende motivering: 

”Vinderen i år er valgt fordi vedkommende på få år er gået fra 

helt ny til at være en bærende kraft uden egentlig at have nogen 

officielle poster i og omkring bestyrelsen – dvs. en af hverdagens 

”usynlige” helte”. 

 

 

Danmarksturneringen / COWI-ligaen: 

OK Gorm vandt helt sensationelt 1. division, og deltog for første gang i klubbens historie i 

Landsfinalen. Her blev det dog til et nederlag, 1 sølle point fra 2. sidste pladsen 

I 2011 må målsætningen være at forblive i 1. division, selvom der formentlig bliver kamp til stregen 

med 4 klubber med hver deres forcer. Vi skal møde Snab, HTF og Odense. Vores force er fortsat 

bredden, det er uhyre væsentligt at vi kan stille løbere i alle klasser.  

Så igen i 2010 må vi opfordre alle medlemmer til at prioritere divisionsmatcherne, som ligger d. 3. 

april i Brændeskov, Svendborg og d. 4. september i Trelde, FROS. Så håber vi, at vi d. 9. 

oktober deltager i landsfinalen i Vester Thorup, alternativt skal vi samme dag i 

nedrykningsmatch i Åbenrå. 

HUSK: Vi kan kun nå målet, hvis vi står sammen, og stiller fuldt holdt med garderinger på alle 

pladser. 

 

 

Grethe Buch 

 
 


