
OK GORM – SAMLET BERETNING FOR 2012 

 

Formandens beretning 2012 
 

Arbejdet i Gorms bestyrelse i 2012 har været stærkt præget af en sygemeldt formand. På trods af 

dette, er det lykkedes for os at gennemføre de planlagte aktiviteter, og vi er kommet i mål med de 

fleste indsatsområder. Jeg ser dette som et stærkt tegn på at klubbens organisatoriske opbygning og 

kultur er meget velfunderende og bæredygtig. Vi er mange i klubben til at trække læsset, og 

alligevel vil jeg tillade mig at sende en særlig stor tak til bestyrelsen for deres opbakning og indsats 

i år. Det er derfor med ekstra stor stolthed jeg kan præsentere en kort formandsberetning suppleret 

af en meget fyldestgørende beretning fra alle udvalg, hvor de særlige indsatsområder er beskrevet. 

 

Et af de indsatsområder, som falder lidt udenfor udvalgene handler om vores talent- og elitearbejde 

via TVO (Team Vejle Orientering) og herunder vores deltagelse i elite Vejle. 

Vejle kommune er i 2012 lykkedes med en genforhandling med Team Danmark som elitekommune. 

I denne forbindelse er de forskellige sportsgrene blevet vurderet, og det er meget glædeligt at 

orientering - via TVO´s flotte arbejde - nu er rykket op i den højeste gruppe som prioriteret idræt 

(sammen med fodbold, atletik, kajak, svømning). De prioriterede idrætter støttes både af Vejle 

kommune og Team Danmark.  

I forbindelse med ovenstående har elite Vejle stillet krav om udarbejdelse af politikker og strategier 

for talent- og elitearbejdet i klubberne. Pernille Buch, KK Terkelsen og undertegnede har indgået i 

dette arbejde, og udkommet heraf er forelagt Gorms bestyrelse på et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde. Bestyrelsen har med baggrund heri, besluttet at stille som forslag, at der etableres 

et talent- og eliteudvalg i OK Gorm. Dette bringes som forslag på generalforsamlingen. 

 

Resultatmæssigt er det også et af de bedste år nogensinde med 18 medaljer - det er især glædeligt at 

ungdomsløberne har markeret sig med at tage de 8 af disse, og så er vi med en 9. plads kommet i 

top 10 over de mest vindende klubber i DOF. Deltagelsen i åbne løb har i 2012 holdt sig på samme 

høje niveau som de sidste to år med 1041 starter.  

Se resultater og målsætninger i statistik 2012 sidst i beretningen. 
 

Bestyrelsens arbejde: 

Formandens sygemelding har betydet, at der kun har været afholdt 4 møder af ca. 3½ timers 

varighed. Herudover er meget af arbejdet blevet varetaget via mails og tlf. samtaler. 

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 2012 medlemmer, vi kunne indstille til JFS´s sportspris og lederpris: henholdsvis 

Josefine Lind til JFS´s sportspris for de flotte resultater i 2011 og formanden for ungdomsudvalget 

og TVO træner Pernille Buch til lederprisen. I motivationen for sidstnævnte hed det bla.: 

Ovenstående beskriver en indsats i klubben udover det normale – en træner- og lederindsats, som 

fylder virkelig meget i hendes fritid. Pernille er initiativrig og god til ”at samle” børn og unge til 

både træning og på ture. Vi håber, at denne indstilling kan give Pernille en fortjent skulderklap for 

sin mangeårige indsats i OK Gorm  -  vi er rigtig glade for at Pernille slap elitefodbolden og vendte 

tilbage til O-sporten. 

Desværre lykkedes det ikke at hjemtage nogle af priserne. 

Asta Terkelsen var indbudt til Vejle kommunes hædring af danske mestre 2011. 

 



Særlige poster: 

Ganske som sidste år har flere medlemmer varetaget funktioner udenfor klubregi: 

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

kredsungdomsudvalget, og som sekretær for udvalget.  

Pernille har stillet sig til rådighed som formand for Sydkredsens eliteudvalg i 2012. 

Poul Erik Buch indgår som kontaktperson for orienteringssporten i Friluftsrådet. 

Søren Germann fungerer som kortkonsulent. 

Anette Lund og Pernille Buch indgår fra januar 2013 som trænere for TC Syd. 

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

herfor. 

 

Udfordringer i 2013: 

Med nye medlemmer på i hvert fald tre poster i OK Gorms bestyrelse, vil jeg opfordre den nye 

bestyrelse til at genvurdere indsatsområdet omkring bestyrelsesarbejdet for 2012, som ikke blev 

nået: Bestyrelsen vil med udgangspunkt i Vision 2015 arbejde med: lettere at gå til som formand, 

udvalgsformand og bestyrelsesmedlem. 

Herudover er vi ikke nået i mål med en frivillighedspolitik. 

På generalforsamlingen vil vi gerne drøfte politik for samkørsel, og vilkår for vores 

ungseniorgruppe – se ungdomsudvalgets beretning. 

 

OK Gorm bliver 40 år. 

Der har i 2012 været arbejdet med tiltag ift. klubbens 40 års jubilæum, som jo skal løbe af stablen i 

2013 – se PR- og kommunikation. 

 

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 for 

vores hjælperopgaver; til de ansvarlige i TVO; til hjælpere, trænere, mentorer og til GORM´s 

bestyrelse og udvalg som alle leverer en uvurderlig frivillig indsats for klubben i hverdagen.  

Tusind tak til Søren Germann, der gennem 13 år har varetaget formandsposten for kort- og 

skovudvalget, og til Stig Jensen der i 8 år har fungeret som formand for skiklubben og som begge 

desværre fratræder med udgangen af dette bestyrelsesår. Herudover skal lyde en særlig tak til Søren 

Grøn for den kæmpe indsats han gennem mange år har leveret omkring Jellingløbet. 

Til sidst skal lyde en stor tak til JFS, Sportens Venner, Den Jyske Sparekasse, Jelling Sparekasses 

Fond, Vejle Kommune, Jelling Musikfestival og vore øvrige sponsorer for godt samarbejde og 

støtte.   

Og så stopper jeg som formand, lidt i utide, men det betyder, at en ny formand i første omgang kun 

skal overskue 1 år. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle dem, jeg har samarbejdet 

med gennem årene. Det har været en fantastisk tid, hvor vi sammen har formået at udvikle klubbens 

aktiviteter og fastholde den gode kultur, der er opbygget helt fra klubbens start. 

 

Mød op til generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende!  

 

Grethe Buch 

Formand 

 

 

 

 

 



Kasserens årsberetning 2012 

 
Både sportslig og økonomisk fastholdes niveauet i 2012, selvom vi ved årets start måtte konstatere 

medlemstilbagegang på 40 medlemmer jævnt fordelt O-løb/ski og børn/unge/voksne. Ved årets 

udgang fastholdes medlemsgrundlaget. 

Vi stod op til sommerferien med et opsagt kommunal lejemål på Abrahamsens Gård, men dette 

faldt heldigvis på plads igen, så vi nu på den lange bane ikke mister en nettolejeindtægt på godt 

60.000 kr. 

Jelling Løbet fastholder en forsat positiv udvikling med et forøget indtægt på godt 40.000 kr, 

hvorimod det trækker i den anden retning, at Jelling Musikfestival udskyder betaling 50.000 kr 

vores indsats i 2012 på ubestemt tid.  

 

Klubbens samlede resultat kan på dette grundlag enten blive et overskud på ca. + 21.000 kr eller et 

underskud bliver på ca. - 23.000 kr afhængig om indtægtsførsel af manglende udbetaling fra Jelling 

Musikfestival Dette skal ses i sammenhæng med et budgetteret underskud på - 56.800 kr. 

 

Orienteringsklubben: 

Medlemstallet har nu stabiliseret sig på 170 medlemmer (tidligere 190) – det har ikke betydet 

mindre løbsaktivitet, fordi de udmeldte har været meget lidt løbsaktive. Dog falder det kommunale 

medlemstilskud med 2.000 kr. 

Ønsket om godt vejr og stigende omsætning til både Jelling Musikfestival og Jelling-løbet blev 

indfriet, så vi fremadrettet kan forvente at disse arrangementer i sammenhæng med stævne-

afholdelse og kirkebogsuddeling forsat kan bidrage med 100-120.000 kr. 

Derfor var det en streg i regningen, at vi nu har et udestående med Jelling Musikfestival på 50.000 

kr, hvoraf JFS-løb har de 6.500 kr til gode. Heldigvis har det flotte resultat fra Jelling Løbet dækket 

de 40.000 kr af. 

En anden væsentlig post er klubbens nettoudgift til startafgift og kørselsbetaling på  80.000 kr, hvor 

der var budgetteret med 70.000 kr. Højere løbsaktivitet herunder O-Ringen har kostet og derfor 

fastholdes de 80.000 kr i næste års budget. 

Øvrige afvigelser begrænser sig til lavere omkostningsgodtgørelse  5.000 kr, materieludgifter 8.000 

kr, PR-udgifter 5.000 kr og tur landsfinalen 4.000 kr.  I alt en forbedring på de mindre udgitsposter 

22.000 kr og  mindre plusser på kontingenter, deltagerbetaling og B-stævne Gødding  i alt  8.000 kr. 

 

Samlet   - 5.000 kr / - -45.000 kr (budgetteret  - 63.500 kr)       budget 2012  - 36.000 kr 

 

Skiklubben: 

Der har været gode muligheder for skiløb på golfbanen efter et godt forarbejde for gode spor, 

hvilket skal være med til at sikre medlemsgrundlagt på de nuværende 70 medlemmer. Klubben 

tilbyder ture til Svarstad (slalom/langrend) og Vasaløb, hvilket fastholdes trods lavere tilslutning for 

at sikre klubbens synlighed udadtil.   

Forsat lave udgifter til snescooter og materiel, men der skal på sigt forventes større 

udskiftningsinvesteringer for at holde materiellet intakt. 

 

Samlet   + 8.000 kr / 0 kr   (budgetteret – 300 kr)         budget 2013   - 300 kr 

 

Abrahamsens Gård: 

Vores klubhus har været inde i meget stabil gænge med årlige overskud på 10-15.000 kr de seneste 

år, så det var en noget skidt melding at få opsagt et lejemål til en nettoindtjening på 60.000 kr/år. 

Inden vi nåede at få afklaret vores alternative dækning af et underskud på 50.000 kr via anden 

udlejning og lokale-tilskud fra Vejle Kommune og JFS, så var Bredagerskolen på banen igen.  



Hermed slipper klubbens medlemmer forhåbentlig i længere årrække for at skulle bidrage 

økonomisk til driften af vores klubhus. 

Forsat meget lave vedligeholdelsesudgifter i 2012, som sikrer et bedre resultat end budgetteret. 

 

Samlet    + 16.000 kr    (budgetteret + 7.000 kr)        budget 2012  + 11.500 kr 

 

Medlemsindsatsen er meget høj i vores klub – alle bidrager omkring træning, stævner, uddeling 

kirkebøger, Jelling Musikfestival og Jelling Løbet.  

Det sikrer os et økonomisk grundlag for at have aktive klubmedlemmer, hvor børn og unge løber 

gratis med mulighed for elitesatsning og voksne kan være med på eliteniveau. 

 

Tak for indsatsen  - 2013 bliver ikke mindre krævende  ! 

Peter Føns Knudsen 

 

 

RUF´s (rekruttering, udvikling og fastholdelse) årsberetning 2012 
 

Beretningen for 2012 handler om ”Find vej – dagen” den 28. april, om nye medlemmer og 

mentorfunktion samt om spørgeskemaerne med arbejdsopgaver. 

 

Kort fortalt er ”Find vej – dagen” en del af DOF´s ”Vision 2015” – arbejde, som handler om at 

synliggøre orienteringsløb og rekruttere nye medlemmer. Målsætningen er, at orientering skal være 

LET AT GÅ TIL, både for klubber og medlemmer, såvel nuværende som potentielle. 

 

Projektgruppen for ”Find vej – dagen” begyndte forberedelserne til den 28. april i starten af januar. 

Gruppen bestod af Bent, Bente, Inger, Asta, Peter og jeg selv.                                 

Det blev starten på et forløb, hvor vi inden den 28. april nåede rigtig meget, som jeg i store træk vil 

prøve at beskrive. 

Den overordnede plan var at afholde 2 events, en i Give Syd og en i Jelling Skov. 

 

De faste poster/Find vej i Give Syd har været længe undervejs, forsinkelsen skyldes især 

kommunens strukturændringer og besparelser, nye kommunale arbejdsgange, og at de personer, 

som var med til at starte de ”Faste poster” har fået andre opgaver. Nu kom der så en mulighed for at 

færdiggøre dette projekt, som Bent har investeret mange ressourcer i og arbejdet ihærdigt på længe. 

Og det lykkedes heldigvis. Bent Nielsen og Henning Mols kunne gøre posterne færdige i midten af 

april efter at kommunen havde bidraget med deres længe ventede andel. 

 

Dansk Orienteringsforbund har med Udviklingskonsulent Martin Hedal i spidsen gjort et kæmpe 

stort stykke arbejde for at markedsføre den 28. april. Deltagende klubber fik mulighed for at 

udfylde skabeloner med de planlagte arrangementer og modtog efterfølgende flotte materialer, både 

plakater, flyers og klubfoldere til brug i det lokale PR-arbejde. 

 

Klubben brugte mange kræfter på PR, vi kontaktede kommunen i samarbejde med SNAB. Målet 

var, at få vores arrangementer på kommunens hjemmeside det lykkedes ikke, men det kom på 

”Oplev Vejle”. 

Den 27. april var der et indslag i P4/trekanten ligeledes sammen med SNAB, på selve dagen var der 

også fin omtale i radioen.  

 



Karl Kristian kontaktede ugeaviser og dagspresse og vi fik god omtale i aviserne op til dagen. 

Pressen blev inviteret til at medvirke ved begge events, og det betød gode artikler i aviserne 

efterfølgende.  

Søren og Nina lave et reklamespot til Byens Bio, som blev vist i hele april måned. Arrangementerne 

kom på intranettet på Sygehus Lillebælt. Der blev delt flyers ud på de lokale skoler, plakater blev 

hængt op, her har klubmedlemmer gjort en stor indsats. 

Aller vigtigst var dog nok, at klubbens medlemmer var med til at gøre en god reklame for dagen. 

Familie, venner, naboer, kolleger osv. blev inviteret til at prøve orienteringsløb. 

 

På selve dagen var vi parate til at tage imod, der var lavet baner, vi var klar med diplomer og 

lodtrækningspræmier. Vi havde god opbakning fra ungdomsløberne, som især skulle være med til at 

”skygge”, hvis der var behov for dette. 

Der var lavet frugt i flotte portionsanretninger og der var vand at skylle efter med. 

 

I Give holdt vi indvielse af ”Find vej i Give Syd”, byrådsmedlem Michael Nørtoft Frydenbjerg 

indviede arrangementet med en flot tale og klippede det gormblå silkebånd over som start på dagen.  

Der var 22, der kom ud at løbe. Det var koldt og blæsende, men vi oplevede, at det var en god dag 

for dem, der kom.  

I Jelling Skov åbnede byrådsmedlem Birgitte Vind arrangementet på samme fornemme måde. 

Der var 35 der kom ud at løbe, selv om det nu både blæste og regnede. Alligevel var der en god 

stemning.  

Jeg synes, vi kan se tilbage på en dag, hvor vi gjorde et stort arbejde for at synliggøre 

orienteringsløb, men hvor vi også må erkende at vores tilbud, kun er ét blandt utrolig mange 

fritidstilbud til både børn og voksne. 

Tusind tak til alle der hjulpet, især til en utrolig flittig og engageret projektgruppe, PR-hjælperne og 

hjælperne på selve dagen for gennemførelse af ”Find vej” 2012. 

 

Vi er allerede i gang med at planlægge ”Find vej” 2013, der bliver den 13. april.  

 

I kølvandet på ”Find vej – dagen” havde vi 3 tirsdage, hvor der var mulighed for nye medlemmer, 

for at kommer ½ time før den egentlige træning starter, og i fred og ro komme i skoven med eller 

uden skygge. Det blev dog ikke nogen succes, der mødte 3 op de to første gange. 

 

Nye medlemmer fik vi alligevel, og i maj måned blev OK Gorm på landsplan, den klub, der fik flest 

nye medlemmer. 11 nye medlemmer havde vi fået. 

Breddeudvalget under DOF har i 2012 haft en konkurrence om hvilke klubber, der fik flest nye 

medlemmer. Det er blevet gjort op hver måned, og vi vandt som nævnt i maj måned, i kategorien af 

klubber med over 100 medlemmer. 

Klubben fik tilsendt blomster og diplom. 

 

Mentorer. 

I Gorm har vi et mål om at nye medlemmer skal have en mentor, og selv om det måske lykkedes 

lidt bedre i år end sidste år, så er der rigelig plads til forbedring. Jeg arbejder videre med det. 

De klubmedlemmer, der er mentorer, gør et rigtig godt stykke arbejde.  

Forbedringerne skal være ved tildelingen af mentorer, at nye medlemmer hurtigt får en mentor, og 

at man som mentor ved hvad opgaven går ud på. 

Helt konkret har jeg overvejet at blive omkring klubhuset i hvert fald i starten af sæsonen, dels for 

at få kontakt til de nye der kommer, og dels for at finde mentorer. Håber på at det kan give mere 

kontinuitet. 



Kuverten med velkomstmaterialer virker til at fungere godt, der er positive tilbagemeldinger om 

indholdet. Fra næste sæson kommer der et ark med information for børne- og ungdomsløbere, dels 

om tilbuddene til den aldersgruppe og dels om opgaven med kirkebladsuddeling. 

 

Spørgeskemaer. 

Spørgeskemaerne blev delt ud i starten af efterårssæsonen. Det er dejligt at få de udfyldte skemaer 

retur og se hvor utrolig stor hjælpsomhed, der er blandt klubbens medlemmer. 

Det, der er vigtigt for klub og medlemmer, er at vi husker og er opmærksomme på, at gøre brug den 

hjælp, vi som klub får tilbudt. 

Ligeledes er det dejligt, når der kommer tilbagemeldinger fra medlemmerne om justering af næste 

års opgaver. 

Jeg tror, at skemaet næste gang kommer i både elektronisk udgave og papirudgave. 

 

TAK for et spændende år i Gorm og på gensyn til nye oplevelser i 2013. 

 

Merete Larsen 

Formand for RUF 

 

 

Arrangementsudvalgets årsberetning 2012 
 

I 2012 har Gorm afholdt flg. arrangementer: 

Den 4. februar: Vintercup i Gyttegård med Torben Rasmussen som banelægger og 

Anette var tovholder. Ca. 40 deltagere i alt, i 10 graders frostvejr. 

Den 29. februar: Condes kursus ved Poul Erik. Et kursus hvor vi blev fortrolige med 

Condes programmet, som bruges til banelægning. 6 deltagere. 

Den 3.-4. marts: U1-kursus med overnatning på Bredsten Skole. Træningsløb i Jelling 

Skov om lørdagen, hvor Stig Knudsen var banelægger.Søndag var der 

løb i Tykhøjet, hvor  Asta Terkelsen stod for banelægningen. Flere 

forældre og ”madtanter” fra Gorm sørgede for god forplejning til 

børnene. Et arrangement som vi fik stor ros for, af Sydkredsens 

Ungdomsungdomsudvalg. Der var 57 deltagere i alt – heraf 8 børn fra 

Gorm. 

Den 16. marts: Natcup Syd i Jelling Skov. Michael B. Lorenzen var banelægger og PE 

tovholder. 64 deltagere i alt, heraf 17 Gorm medlemmer. 

Den 28. marts: Klubmesterskab Nat i Silkeborg Nordskov med 14 Gormdeltagere. 

(Fremgang da der kun var 11 deltagere i 2011) 

Den 29. april  Divisionsmatch i Gødding med Ole Binder som stævneleder og Claus 

Lyngby som banelægger. Ca. 300 deltagere, heraf 14 ungdomsløbere fra 

Gorm. Igen et fint arrangement med mange tilfredse deltagere. 

Den 13. juni: Jellingløbet . Igen i år et forrygende arrangement, som vi kan takke 

Søren Grøn og hans styregruppe for. Der var igen deltagerrekord med 

over 1700 deltagere, så det gav jo også et dejligt stort overskud. 

Den 22.-27. Juli: Klubtur til O-ringen i Halmstad i Sverige med 30 deltagere. 

Stor O-løbs oplevelse for den del af os, som ikke tidligere har deltaget i 

O-ringen. Tænk at opleve 14.000 glade O-løber i det svære svenske 

terræn. Ugen var fantastisk vejrmæssigt – så der blev også badet i havet 

og søen. Vi boede i og omkring Halmstads O-klubs klubhus, som ligger 

langt ude i skoven. Et par af dagene var der MBT-O i skoven, hvilket 



også var spændende at se. Alt i alt en rigtig dejlig klubtur, med en god 

blanding af børn, unge og voksne Gormer. 

Den 9. september: Klubmesterskab Dag på Sukkertoppen med 43 Gormdeltagere. 

Svær og krævende terræn, så flere løbere var i skoven i rigtig lang tid.  

Årets klubmestere blev fundet og de blev kåret til klubfesten senere på 

året. Torben Rasmussen havde også lavet tipskupon til os. 

Den 26. november: Condes kursus ved Poul Erik med 5 deltagere. 

Den 17.november: Vintertræning i Gødding med Michael B. Lorenzen som banelægger og 

Anette som tovholder. Ca. 60 deltagere og heraf en del Gormløbere. 

Arrangementsudvalget har i 2012 bestået at Inger Jensen, Anette Lund, Poul Erik Buch, Pernille 

Buch og undertegnede. Vi har holdt 2 udvalgsmøder – i henholdsvis marts og september måned. 

Vi har deltaget i Sydkredsmøder, og Anette har deltaget i mødet med trekantsklubber angående 

planlægning af vintertræningsløb 2012/2013. 

Poul Erik står for samarbejdet omkring Natcup Syd, som er 4 klubber der hver laver et natløb. 

Anette har desuden stået for reservering af diverse overnatningssteder i forbindelse med 2.dages 

løb. Dette ”job” fortsætter hun med i 2013 – så på hjemmesiden kan I se, hvor der er reserveret 

overnatning og bare melde Jer til - nemmere kan det vist ikke blive. 

Tak for godt samarbejde i udvalget – og rigtig mange tak til alle medlemmer som villigt stiller op 

og hjælper til ved vores arrangementer. Dette er nødvendigt for at klubben kan fungere – og alle 

skal have STOR TAK for deres indsats i 2012. Håber I alle er friske på opgaverne som kommer 

fremover. 

 

Nogle af de kommende arrangementer, som vi får brug for hjælp og opbakning til: 

Den 23. februar: Vintertræning i Jelling Skov 

Den 1. marts:  Natcup Syd i Engelsholm Skov 

Marts måned: Klubmesterskab Nat 

Den 12. juni:  Jellingløbet 

Den 14. juni: JFM-sprint i Jelling By med Peter Føns som stævneleder og PE som 

banelægger.  

Juli måned Klubtur 

Den 8. september: Divionsmatch i Gyttegård. Jørgen Damgaard er banelægger. 

 

Så der er nok at tage fat på i 2013. God fornøjelse. 

 

Bente Ringive 

Formand for arrangementsudvalget. 

 

 

Ungdomsudvalgets beretning 2012 
”Ungdomsarbejdet i OK Gorm er inde i en meget positiv udvikling, både resultatmæssigt samt 

udviklingsmæssigt ift. at nå vores målsætninger samt at udvikle den enkelte udøver mest optimalt. 

Det gælder både resultatmæssigt samt socialt.”  

 

Sådan startede jeg beretningen for 2011 (sidste år), og kunne egentlig bare kopiere den ind i dette 

års beretning. For året 2012 har budt på en meget flot udvikling resultatmæssigt for 

ungdomsløberne i klubben og socialt står året ikke tilbage.  

 

Vi har i året der er gået, haft stor succes med differentieret træning. Der har for de 7-10 årige været 

træning/leg/løb med Stig samt undertegnede hver tirsdag. Vi har som noget nyt forsøgt med træning 

udvalgte tirsdage i november og december sammen med de 10-12 årige. Denne træning fortsætter i 



januar og februar. Målet med denne træning er fastholdelse gennem vinterperioden og dermed 

skærpelse af det sociale miljø i den yngste gruppe. Af samme grund mødtes en stor gruppe til 

overnatning med sjove indslag og lege på Abrahamsens Gård. Denne weekend blev afsluttet med 

klubmesterskab søndag.  

 

Den næste træningsgruppe er 10-12 årige. Her bliver der udbudt lidt mere teknisk træning alt efter 

niveau. Træningen gennemføres af Asta og Anette. Som noget nyt i år, har man kunne tage 

mærkeprøver. Diplomer blev uddelt til klubfesten. Denne gruppe deltog også i arrangementet med 

overnatning på AG.  

 

Juniorgruppen 13-20 år bliver ledet af Poul Erik og Steen. Langt de fleste fra denne gruppe er aktive 

i TVO. Der lægges vægt på teknisk træning med udgangspunkt i temaet for tirsdagstræningen. 

Denne gruppe har i efterårsferien været i Tjekkiet, hvor der var udfordringer nok til alle!  

 

TVO (Team Vejle Orientering) kører stadig for fuldt blus med en stor indsats fra alle trænere og 

ledere. Projektet som startede med støtte fra DOF, kører videre, nu med en god støtte fra Elite 

Vejle. 2012 har for en del løbere været sidste år i TVO. Vi arbejder på at inddrage nogle af disse 

løbere som hjælpetrænere i 2013. I 2013 bliver der ligeledes oprettet en ny gruppe, UNGSENIOR. 

Gruppen vil være for de 17-25 årige og er oprettet for at fastholde samt styrke de sociale 

tiltag/arrangementer for de løbere, der oplever at gå fra junior til senior.  

 

Året blev afsluttet med juleafslutning på Abrahamsens Gård for alle ungdomsløbere. 

 

Vi har i 2012 været godt hjulpet ift. trænere i klubben. I skal have en stor tak for det store arbejde 

på alle fronter. OK Gorm var særdeles godt repræsenteret til årets trænerseminar i november, og 

mon ikke det giver inspiration til den daglige træning i klubben.  

I 2013 bliver udfordringen, at fastholde samt rekruttere trænere/hjælpere til ungdomsafdelingen. 

Især for den yngste gruppe er der behov herfor. Planlægningen af sæsonen begynder på træner-

møde i januar og derefter udarbejdes træningsplaner for foråret 2013.  

 

Til slut vil jeg takke udvalget for året der er gået. Også en stor tak til alle trænerne, både dem der er 

aktive som trænere om tirsdagen, samt dem der gør en flot indsats i TVO træningen om torsdagen. 

Også tak til dem der uden tøven giver en hjælpende hånd om tirsdagen. Tusind tak til alle for jeres 

store indsats.  

 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 2012.  

 

Pernille Buch 

Ungdomsudvalgsformand 

 

 

Kort- og skovudvalgets årsberetning for 2012 
 
Udvalget har bestået af Hans-Christian Ross-Hansen, Niels Damgaard og Søren Germann. Niels er ved årets 

udgang udtrådt af klubben. Der er afholdt to møder i løbet af året, hvor Bent Nielsen har deltaget i sin 

egenskab af skovkontakt. 
 

Efter et arbejdsmæssigt krævende år 2011, hvor Gyttegaards Plantage kostede en stor indsats, har vi i 2012 

ikke haft nytegninger på programmet. I foråret måtte vi igennem en grundig rekognoscering af Gødding 

Skov, hvor der var rigtig meget at rette, bare fire år efter at kortet blev tegnet. Stævnepladsen for b-løbet d. 
29. april ved "det brændte hus" åbnede for nye banelægningsmuligheder. I det hele taget er dette terræn 



efterhånden blevet et rigtigt godt aktiv, når man betænker, at det er en b-skov, hvor der som udgangspunkt 

officielt ikke må foregå organiserede aktiviteter. Heldigvis praktiserer Naturstyrelsen fortsat den liberale 

linje, som Ole Klitgaard i sin tid lagde for vores skovtilladelser. Den nye udfordring for orienteringsidrætten 

bliver arealzoneringen, der kan indebære, at vi helt afskæres fra adgangen til visse attraktive områder, de 
såkaldte stillezoner. Her er DOF dog via Friluftsrådet meget aktivt med til at præge beslutningsprocessen hos 

myndighederne.    

 
Henning Mols og undertegnede rekognoscerede i sommer Gadbjerg Skov, så kortet var opdateret til 

pointløbet i august. Med henblik på JFM Sprint, som vi afholder i Jelling By, er sprintkortet løbende under 

opdatering, men det er ikke nemt at følge med pga. de konstante og stedvis dramatiske ændringer. Senest er 
oasen ved Smededammen raseret, så den del af byen muligvis slet ikke kan bruges til arrangementet. Til 

gengæld har ejerparret på campingpladsen velvilligt givet tilladelse til at vi må lægge baner igennem 

pladsen, hvilket kan give en spændende fornyelse. Som et led i Hans-Christians uddannelse som korttegner 

har han (under behørig supervision) tegnet et træningskort over skovlegepladsen helt fra bunden. 
 

Med hensyn til vores smertensbarn Jelling Skov er der endelig kommet skred i sagerne. I november måned 

holdt DOFs kortudvalg det årlige seminar for kortkonsulenter på Abrahamsens Gård, og i den anledning 
tegnede Flemming Nørgaard et område øst for golfbanen. Han nævnede, at det var et vanskeligt terræn at 

kortlægge, og mange af konsulenterne havde i øvrigt aldrig set en skov med så meget brombærkrat. 

Grundkortet over den del, vi færdes i ved tirsdagstræningen, er klart, og Henning Mols, Poul Erik, Bent og 
jeg har sat os for at have et nytegnet kort klart til træningsstarten. I løbet af foråret og efteråret skal resten af 

kortet færdiggøres. I sommeren 2013 venter endnu et stort rekognosceringsarbejde, idet vi skal afholde b-løb 

med divisionsmatch i Gyttegaards Plantage d. 8. september. 

 
Og sådan ligger der til stadighed opgaver foran os, der skal udføres. Korttegnerens opgave minder meget om 

husmoderens: Man lægger først mærke til det, når det er forsømt. Jeg tror, de færreste medlemmer er klar 

over, hvor tidskrævende korttegningsarbejdet er, men alle forventer vel, at orienteringskortet beskriver 
terrænet, som det ser ud på dagen. Igennem de nu 13 år jeg har været kortansvarlig i OK Gorm, har jeg 

bestræbt mig på at få knowhow og kompetencer delt ud på flere hænder, så der f.eks. var bare tre personer, 

som beherskede Ocad og arbejdet med grundmaterialer og rentegning. Vi har ganske vist et lille korps af 

trofaste rekognoscører, men flere års bestræbelser på at finde og oplære folk, der selvstændigt kan håndtere 
et kortprojekt, har ikke båret frugt. Det at være den eneste, der har færdighederne og dermed pligten til at 

udføre arbejdet, oplever jeg i stigende grad som et pres. Jeg vil gerne have løftet dette tyngende åg af 

skuldrene, så fremover vil Stig R. Knudsen stå i spidsen for kort- og skovudvalget (medmindre en anden 
kandidat skulle true hans valg). Jeg synes fortsat, at korttegning er spændende, og formandsskiftet vil i første 

omgang primært være på organisatorisk/administrativt niveau. Det er dog min forventning, at det teknisk 

tunge arbejde fremover vil blive udført af andre eller flere end mig.             
 

Søren Germann 

Formand for kort- og skovudvalget 

 

 

Kommunikation- og PR udvalgets årsberetning 2012 

Igen et år uden et egentlig fungerende udvalg. De sædvanlige arbejder med at skrive til avis og 

lægge på hjemmeside er blevet udført af de, der plejer + aktive ad hoc medarbejdere i form af 

medlemmer, der beretter om oplevelser. Tak til alle, men efterlysningen af et par interesserede til 

udvalget efterlyses stadig. 

 

Den besluttede undersøgelse af, hvad medlemmerne synes om klubbens PR og Kommunikation er 

blevet gennemført, og svarsammenfatninger blev gennemgået på klubaftenen den 26. juni. 

Glædeligt at mere end 30 af klubbens medlemmer havde givet sig tid til at svare og bruge tid på 

spørgeskemaet. 



Glædeligt at notere, at medlemmerne generelt finder klubbens formidlings- og informationsniveau 

fin og god. 

Blandt de mange tilbagemeldinger var der også flere gode og konstruktive forslag til, hvor og hvad 

der kunne gøres bedre. 

 

Hjemmeside 

Specielt var der mange, der pegede på behovet for at gøre noget ved vores hjemmesides 

funktionalitet og overskuelighed. 

Her i efteråret kunne man i forbundets nyhedsbrev læse om OK Snabs nyrenoverede hjemmeside, 

og den fik også ros. 

Ole Binder og jeg har været på besøg hos Henning Schou, OK Snab, som er ansvarlig for Snabs nye 

hjemmeside. 

Vi fik masser af gode tips, og et udkast til ny struktur med kraftig skelen til OK Snabs hjemmeside 

er nu på papiret udarbejdet af undertegnede. 

Ole er nu i gang med at omsætte papirversionen til første version af en ny hjemmeside for OK 

Gorm. Her i løbet af foråret vil første version være klar til at blive sendt til udvalgte personer i 

klubben for vurdering og feedback. 

 

OK Gorm bliver 40  

Et Jubilæumsudvalg bestående af: Bodil, Bent, Poul Erik, Grethe, Esben og KK er under PR-og 

Kommunikationsudvalget blevet nedsat for at komme med forslag til, hvordan klubbens 40 års 

jubilæum skal fejres. 

Da jubilæet falder sammen med klubbens evt. deltagelse i Divisionsfinalen den 29. september 

flyttes jubilæumsarrangementet til lørdag den 28. september. 

Udvalget arbejder med følgende planer og ramme:  

10.00: Reception 

13.00-14.00: Løb 

Jubilæumsfest. Foreslås afviklet sammen med klubfesten den 1. november. 

Jubilæumsskrift. 

 

Tak 

Tak til alle de medlemmer, der i løbet af året har bidraget klubbens PR- og kommunikation. 

 

K. K. Terkelsen 

Formand for et endnu ikke eksisterende udvalg 

 

 

Skiklubben GORM´s årsberetning 2012 
Skiafdelingen har i starten af 2012 organiseret løjpe-opkøring på anlægget på golfbanen som altid i 

det omfang sneen tillod det. Tekniske udfordringer med materiellet blev løst når de opstod. Stor tak 

til de involverede stabile folk for indsatsen – specielt bør fremhæves Ib, Erik, Bent og Ole 

Thomsen, som i tidens løb har bidraget med maskinteknik, udvikling og med velvillig assistance 

når det var påkrævet med kort varsel og på skæve tidspunkter. Endelig også endnu en gang en tak til 

Golfklubben og Jelling Skovs ejere for velvilligt at stille arealer til rådighed for løjpekørsel og 

organiseret skiløb. 

 

Også 2012 bød på en tur til Svarsted i uge 6. Det blev igen en hyggetur for de involverede, og en 

rigtig god løbsoplevelse til Vindfjelløpet. Turen til Svarstad forventes gentaget i februar 2013. 

 



Vasaloppet 2012 i Sverige blev besøgt af en håndfuld GORM-løbere. Herudover deltog en håndfuld 

løbere i Åbent spor løbet på samme distance i ugen op til Vasaloppet. Til Vasaloppet 2013 er der 

igen tilmeldt løbere fra GORM.  

 

Vinteren 2012-2013 har budt på én kort periode med god sne før årsskiftet, hvor der blev kørt gode 

spor på løjperne. Løjpemeldinger udsendes som altid via mailing-listen, hvor skiudvalget orienterer 

om status på løjperne, ligesom hjemmesiden anvendes til opdatering i fald der skulle falde sne. 

 

Klubbens rulleski er til rådighed for udlån igen i 2012-2013 sæsonen til klubbens brugere. 

Organiseret rulleskitræning har været minimal pr. udgang 2012. Endelig har der som sidste år været 

tilbud om løbetræning og svømning i Vingsted. 

 

Stig Jensen 

Formand for Skiklubben GORM  

 

 

Klubhusudvalgets beretning for 2012 
 

Klubhusudvalget har i 2012 bestået af: 

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

 

Møder: 

De obligatoriske møder for planlægning af arbejdsdage blev afviklet 10. april og 6. november. 

Arbejdsdage: 

Årets to arbejdsdage blev afholdt 21. april og 18. november. Her blev foretaget de sædvanlige 

arbejder.  

Skovagerskolens brug af Abrahamsens Gård: 

Skovagerskolen henvendte sig i starten af marts måned og meddelte, at de grundet nye fysiske 

rammer på Skovagerskolen i form af en pavillon ville trække deres børn hjem, hvorfor de opsagde 

lejemålet ved udgangen af juni måned.  

Der var naturligvis kun at tage det til efterretning, selvom OK Gorm ville miste en god sikker 

månedlig lejeindtægt. 

Bent lavede beregninger over de økonomiske konsekvenser. Erling, vores pedel, blev opsagt. 

I midten af juni måned tømte Skovagerskolens lærere Abrahamsens Gård for alle deres ting. 

Underligt igen at gå rundt på stuehusloftet med masser af åbne kvadratmeter. 

Lærerne gav ved afskeden udtryk for, at de havde været meget glade for at være på Abrahamsens 

Gård, og at det ikke var deres ønske at de nu skulle forlade stedet. 

 

I starten af september henvender Find Balle, Skovagerskolen sig og spørger om de igen kan flytte 

ind på Abrahamsens Gård. Gerne så hurtigt som muligt!  

De havde efter kort tid måttet erkende, at de elever, der havde gået på Abrahamsens Gård ikke 

kunne trives på Skovagerskolen. Allerede mandag den 23. sept. begyndte de igen at flytte ind. 

 

Der er siden på skolens bekostning blevet lavet nogle ændringer på stuehusloftet, der tilgodeser 

specielle elevers specielle behov for afskærmning. 

Erling, vores pedel blev genansat og vi har justeret lidt på lejen. 

Skovagerskolen giver nu udtryk for, at de i de kommende nærmeste år ser sig som brugere af 

Abrahamsens Gård til skole. 



 

Vores eget og andres brug af Abrahamsens Gård 

Abrahamsens Gård har året igennem været rammen om klubbens ugentlige aktiviteter og stedet 

benyttes fortsat tilbagevendende af Petanque, Jelling Naturhistorisk Forening, Vejle Fodslaw, FDF-

Skibet og TC Syd.  

Vi har i løbet af året haft flere private arrangementer – bl.a. to barnedåb og fortsat møder man 

jævnligt private uorganiserede, der benytter terrassen eller madpakkerummet. 

 

Jordvarmen 

På grund af Skovagerskolens fravær i nogle måneder giver det ikke mening at fremvise 

sammenligningstal for 2012 med tidligere år, men anlægget kører fortsat fint og der er fortsat 

besparelser.  

 

Lydisolering 

Et tidligere fremsat ønske om lydisolering af stuen fik vi ikke udført i 2012. Det vil 

klubhusudvalget søge at råde bod på i 2013. 

 

Tak 

2012 har været et roligt år, men der skal alligevel lyde en tak til klubhusudvalget for samarbejdet i 

det forgangne år og tak til de medlemmer, som har hjulpet i forbindelse med de to rengøringsdage. 

 

K. K. Terkelsen 

Formand for klubhusudvalget 

 

 

Træningsudvalgets årsberetning 2012 

  
Årets træning begyndte med et forsøg. Vi arrangerede træning ved Carsten Larsen om torsdagen fra 

1. marts. Træningen bestod af 3 elementer: kort teori om løberelaterede emner, intervaltræning og 

styrkeøvelser. Vi har ikke ført statistik over antal deltagere, men der var typisk 6-10 løbere på en 

aften. Efterhånden ebbede antallet ud og til sommerferien stoppede træningen helt. Der har været 

mange forskellige deltagere, og tilbagemeldingerne har været særdeles positive. Træningen var 

inspirerende og god, men det kneb med tid og overskud til træning to gange ugentlig. Måske kan vi 

fremadrettet forsøge med intervaltræning i korte perioder for at give inspiration til de personlige 

løbeture. 

Tirsdagstræningen har været godt besøgt. Vi har forsøgt at planlægge med særlige 

træningsmomenter hver aften. Det har vi fået god respons på. Særligt har mange været glade for de 

aftener, hvor der ar været lagt op til at løbe to sammen.  

Der har været mange forskellige banelæggere og også nogle nye. Generelt har det været let at få 

klubbens medlemmer til at påtage sig opgaver. Eneste punkt, hvor det har knebet, er 

postindsamlingen. Det har vi aftalt at organisere fra sæsonens start næste år. 

For de lidt øvede løbere er det en udfordring at arbejde med træningsmomenter i en så kendt skov 

som Jelling. Lokalkendskabet reducerer effekten, og de kommer let til at løbe på rutinen i stedet for 

at fokusere på oplægget. Det stiller krav til os om at være kreative og finde de rigtige temaer til 

tirsdagstræningen i Jelling Skov. 

Vi forlængede træningssæsonen med tre natløb i november. To af løbene var fælles med Snab, og 

klubberne tog ansvar for planlægningen af hver sin aften.  Alle løb var med god deltagelse – selv 

det sidste i Tykhøjet Krat, der blev afviklet i virkelig dårligt vejr med ca. 30 løbere. 



Vi har holdt fast i succeserne fra sidste år: læringsture for voksne og udvalgte tekniske træninger 

sammen med TVO. Torsdagene med TVO foregår på TVO’s betingelser, således at vi er gæster og 

samler poster ind i samarbejde med voksne fra Snab. Det har været god opbakning.  

Læringsturene til Hjermind/Ålum og Kærgård/Blåbjerg blev gennemført med henholdsvis 21 og 25 

tilmeldte. Vi er blevet mere opmærksomme på at differentiere løbene, så de matcher deltagernes 

niveau. På begge ture er der blevet lagt vægt på at evaluere løbene. På turen i november benyttede 

vi os for første gang af netstedet 3Drerun.worldofo.com, hvor man kan lægge GPS-track ind og 

genopleve løbet på storskærm. 

Det lykkedes igen i år for klubben at kvalificere sig til landsfinalen for hold. Vi dominerede 1. 

division sammen med Snab. Næste sæson står for døren med nye hold i 1. division og et nyt 

regelsæt. Hvis vi skal gentage succesen, kræver det trofasthed i træningen og stor fremmøde og 

koncentration til divisionsmatcherne over hele linjen.  

I træningsudvalget vil vi gøre vores bedste for at bevare gejsten. Vi ønsker at inspirere 

medlemmerne til at forbedre sig uanset alder. Det skal være sjovt at træne, og vi skal opleve et 

klubfællesskab. 

 

Jørgen Damgaard 

Formand for træningsudvalget 

 

 

Årsberetning for Aktivitetsudvalget 2012 
 

En stor tak til alle i klubben for medvirken ved sociale aktiviteter som mad og drikke i forbindelse 

med tirsdagstræning, kaffe og kage til specielle lejligheder og "dinner transportable"  til 

voksenlæringsturen mm. 

1. aktivitet i 2012 var Klub 21 + festen med 17 tilmeldte deltagere.  

 Festen begyndte kl. 17.30 - (aktiviteterne i skoven havde for få tilmeldte).  

 

2. aktivitet var generalforsamlingen onsdag den 8. februar kl. 19. 

 

3. aktivitet var klubaften der blev afholdt den10 april. 

      Emnerne var orientering om PR og kommunikationsunders. ved KK. 

 "Find vej" ved Merete. 

 Børn 5 - 7 år ved Grethe og 

 Orientering om sommerens O- løb i Sverrige - Halmstad. 

 

4. aktivitet var klubaften der blev afholdt den 9. oktober. 

 Emner: Evaluering af torsdags løbetræning med løbekursus. 

 Uddeling af kirkebladet mm. 

 Mødet blev afviklet kort og præcist. 

 

5. aktivitet var klubfesten i november blev holdt i Kollerup skoles cafeteria med 41 deltagere. Fine 

 lokaler og sjovt løb rundt på skolen efterfølgende. 

 

6. aktivitet var juleafslutning med pakkespil og servering af gløg og æbleskiver. 

 En hyggelig aften for de fremmødte. 

 

Tak for et godt samarbejde i 2012. 

Bodil Nygaard 

Formand for aktivitetsudvalget  



 

 

Statistik 2012 

 

Medlemsudvikling: 

Kategori 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Orientering 82 68 66 86 102 128 137 135 112 125 

Orientering/ski 58 51 53 52 53 52 55 46 42 36 

Ski 38 46 43 46 41 43 43 46 47 37 

Passive 9 7 8 9 12 11 11 9 11 9 

Medlemmer ialt 187 172 170 193 208 234 246 236 212 207 

Indmeldte 30 17 26 33 32 43 46 31 21 25 

Udmeldte 13 32 28 10 17 17 34 41 45 30 

Målsætningen for 2012 var alt i alt at runde 225 medlemmer – det nåede vi ikke. Antallet af 

orienteringsmedlemmer har dog været stigende med 5 (fra 165 til 170), hvorimod antallet af 

skimedlemmer er faldet med 16 (fra 89 til 73).  

Rekrutteringsmæssigt må vi være tilfredse med 25 nye medlemmer, og det er ligeledes lykkedes os 

at vende udviklingen ift. antal udmeldte, som ellers har været støt stigende de sidste 4 år.  

Målsætningen for 2013 må være fortsat fokus på fastholdelse, og ift. rekruttering fokus på børn og 

familier, således at vi kan fastholde fødekæden til TVO – en målsætning på 175 O-medlemmer, og 

status quo ift. skimedlemmer! 
  

 

DM-medaljetagere: 

  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Guld 3 3 7 4 3 2 5 4 1 7 

Sølv 3 4 2 2 6 3 3 6 10 4 

Bronze 5 1 4 2 2 6 5 4 3 7 

Ialt 11 8 13 8 12 11 13 14 14 18 

DOF-placering 11 18 11 16 14 12 11 10 15 9 

Pernille Buch vandt DM Mellem 

Chris Terkelsen vandt DM Mellem 

Karl Kristian Terkelsen vandt DM mellem og tog sølv i DM Ultralang 

Morten Larsen, Mathias Ringive og Holger V. Petersen vandt DM Stafet 

Maja Ringgive, Josefine Lind og Ann Cathrine Larsen vandt DM Stafet  

Josefine Lind vandt DM Stafet og DM Mountainbike og tog bronze i DM Mellem og DM Ultralang 

Ann Cathrine Larsen vandt DM Stafet og tog bronze ved DM nat og DM Lang 

Anette Lund vandt DM Mountainbike og tog sølv i DM Ultralang  

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

Nina G. Najbjerg tog bronze i DM Nat 

Bent Nielsen tog bronze i DM Mellem 

Resultaterne er klubbens bedste resultat, og OK Gorm er nu i top 10 i Danmark. 

 

 

 

 

 

 



Jysk-Fynske mesterskaber:  

JFM-stafet: 2. Morten Larsen 

 Mathias Ringive 

 Joakim Damgaard H 20 

       

3.  Mads Bang 

 Esben Ø. Pedersen H/D 12  

 

JFM-lang: 1. Daniel Holm  H 12B 

1. Josefine Lind  D 16 

1. Joakim Damgaard H 18 

1.  Pernille Buch  D 35 

1. KK. Terkelsen  H 65 

1.  Anett Lassen  D 21C 

1.  Per Juhl Kristensen H 35B 

2.      Ida Knudsen  beg. 

2.      Ida Marie Kristensen D 12B 

2. Nina G. Najbjerg D 20 

 3. Esben Ø. Pedersen  H 10 

 3.      Christine V. Paulsen D 12 

 

Kredsmesterskaber:  

KM-lang ungdom: 1. Esben Ø. Pedersen H 10 

 1.  Josefine Lind  D 16 

 1.   Mette Ringive  D 18 

 1. Nina G. Najbjerg D 20 

 2.  Maria Damgaard D 10 

 2.  Jens Kristian  

  V. Petersen  H 12 

 2.  Holger V. Petersen H 18 

 3. Mathias Ringive  H 20 

 

Sydkredsens  

Ungdomspokal:  1. Josefine Lind,   D 16 

1. Nina G. Najbjerg D 20 

 

KUM Gorm fik udtaget 13 ungdomsløbere til KUM – Syd vandt:  

 

Klubmesterskaber DAG: 

Piger –12 Christine V. Paulsen 

Piger13-16 Josefine Lind 

Piger 17-20  Nina G. Najbjerg 

Damer Anette Lund 

Oldgirls Asta Terkelsen 

Drenge -12 Jens Kristian V. Petersen 

Drenge 13-16 Hans V. Petersen 

Drenge 17-20 Joakim Damgaard 

Herrer Bjarke Wolf 

Oldboys Søren Germann 

 



Klubmesterskaber NAT:  

D 13-16 Josefine Lind    

D 17-20 Nina G. Najbjerg    

D Senior  Pernille Buch    

Oldgirls Anette Lund 

H 17-20 Mathias Ringive   

H Senior Claus G. Lyngby 

Oldboys Søren Germann 

 

Gormsmester: Gustav V. Pedersen 

 

Vandreplatte for GORM udmærkelser: 

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: 

  

Jens Kristian Laursens vandreplatte 2012: Søren Grøn Jensen 

Motivation v. Birthe Nielsen: 

Vedkommende blev medlem af klubben i foråret 1976 og var dengang 12 år. 

Han har ikke vundet noget dansk mesterskab, men har i stedet udvist mesterskabs-takter på 

ledelsesplan. 

Han har i en periode siddet i OK GORM’s bestyrelse. 

Han har bl.a. været stævneleder ved klubbens B-løb i Tykhøjet 1991 og ved de 

Jydske Mesterskaber i Gyttegård i 1993. 

Min begrundelse for, at det er netop skal være ham, og at det netop skal være i år, 

skyldes hans store arbejde for Jelling-løbet. 

Han har som ansvarlig for Jelling-løbet i en årrække udviklet løbet i en sådan grad, at det har skabt 

stor respekt i klubben, i Jelling og i landsdelen 

Løbet har i 2012 igen sat deltagerrekord. 

Jeg vil derfor gerne overrække prisen for 2012 til Søren Grøn Jensen 

 

Danmarksturneringen / COWI-ligaen: 

OK Gorm holdt pladsen i 1. division ved igen at blive nr. 2, og klubben deltog derfor for fjerde 

gang – og for tredje år i træk - i Landsfinalen, hvor klubben dog måtte lade sig nøje med 6. pladsen.  

I 2013 må målsætningen igen være at forblive i 1. division, selvom der formentlig igen bliver kamp 

til stregen. Vi skal møde Snab, HTF og Kolding. Vores force er fortsat bredden, det er uhyre 

væsentligt, at vi kan stille løbere i alle klasser.  

Skal vi nå målsætningen må vores taktik igen være: at vi stiller med fuldt hold og at alle 

gennemfører. 

Alle medlemmer opfordres derfor til at prioritere divisionsmatcherne, som ligger d. 14. april i 

Holstenshus v. Faaborg, d. 1. september i Trelde v. Fredericia. Så håber vi, at vi d. 29. september 

deltager i landsfinalen i Frøslev, alternativt skal vi 6. oktober i nedrykningsmatch i Sønderskoven v. 

Vejle. 

 

Grethe Buch, Formand 


