
 

 

OK Gorm beretning 2007 
 
Formandens beretning 
 Efter 1 års pause fra klubarbejdet var jeg igen tilbage på posten som formand i 2007. 
 Med baggrund i DOF’s og Gorms breddesatsning i forbindelse med VM, var en af udfordringerne for 2007 
at fastholde nye medlemmer. En af de ubekendte var kommunesammenlægningens betydning for klubben 
både praktisk og økonomisk. På generalforsamlingen blev det besluttet at nedlægge informationsbladet 
Gorm-Nyt og i stedet arbejde med en ny løsning omkring Gorms hjemmeside. Det blev ligeledes besluttet 
at klubben hvert år indhenter ”børneattester” på trænere, instruktører og ledere, der har kontakt med 
børn under 15 år som fast funktion. 
OK Gorm har nok for nuværende den største aktive ungdomsgruppe nogensinde. Det er et fantastisk aktiv 
for klubben, men det har også betydet at 2007 har budt på store udfordringer for at få struktureret og 
målrettet indsatsen herfor. 
 Samtidig med dette har effekten af de senere års indsats med eks. trænerteam, målrettet ugentlig o-
teknisk træning, PR og rekrutteringstiltag i forbindelse med VM, mentorordning, fællesspisning til 
tirsdagstræning og diverse sociale arrangementer været medvirkende til at også voksenområdet er vokset. 
Alt i alt har OK Gorm fået en tilvækst på 40 medlemmer i 2006-2007. 
 
Her et udpluk fra 2007, som blev året hvor: 
•Gorm arrangerede KM-nat og JFM-stafet med stor sportslig succes. Manglende kontrol omkring antal 
medaljer ved stafetten gav dog anledning til lidt skår i glæden 
•Jellingløbet fik ny stævneleder ved Søren Grøn. Jellingløbet holdt 25 års jubilæum, og blev igen en succes 
med 613 deltagere antal deltagere til åbne løb igen steg. Set i perioden fra 2005 til 2007 er der sket en 
øgning på 47 % fra 503 til 741 starter 
•Klubhuset havde 10 års jubilæum, som blev fejret med forskellige aktiviteter og fællesspisning 
•Gorm-Nyt blev nedlagt, og hvor ny hjemmeside kan præsenteres på generalforsamlingen 
•Gorm-medlemmer igen varetog opgaver i forbindelse med Jelling Musikfestival (hjælperfest, scene og 
oprydning) 
•Skimedlemmerne fik nye rulleski, hvor 13 medlemmer deltog i Vindfjelløbet og 5 medlemmer deltog i 
Wasaløbet 
•Ungdomsarbejdet krævede mange flere trænere og hjælpere og fik det! 
•Vi har haft rekordstor deltagelse af ungdomsløberne til ungdomskurser 
•20 medlemmer, 12 børn og 8 voksne brugte efterårsferien på ungdoms-træningstur til Halden i Norge 
•Vi tog initiativ til kommunemesterskabet ”Ny Vejle Cup” 
•Gødding Skov blev åbnet, og hvor korttegningen af denne er godt i gang – nu med nye redskaber! 
•Ver deltog så mange medlemmer i tirsdagstræningen, at vi har brug for dobbelt mandskab til at lave mad, 
og en udvidelse af ”spisestuen” 
•Ski- og orienteringsmedlemmerne holdt fælles klubaften med triatlet Boris Bjulver som instruktør og 
foredragsholder 
•Claus indførte nye discipliner ved klubmesterskaberne, ”monstermester”, ”squaremeister”, 
”speedyfinale”, ”give me five”. Hvor vi igen afholdt klubmesterskab nat. 
•Vi stadig løber og svømmer i vintersæsonen i Vingsted – nu med ca. 20 deltagere i gennemsnit 
•Vi vandt 3. division og også oprykningsmatchen (flot bakket op af fødselsdags- oprykningssang og med 
hilsen fra New York) og dermed er tilbage i 2. division igen 
•Ver var rekordstor deltagelse i klubhusets arbejdsdage 
•Vi blev medlem af Grønt Forum 
•Vi har fået opgjort Gorms medaljer fra 1974-2007 og fundet ud af, hvor mange Asta har taget 



•Vet ikke lykkedes at finde medlem, der vil tage sig af at finde indkvartering til fælles ture – en 
”turarrangør”  
Og meget, meget mere. I kan læse herom under de enkelte udvalg. 
 
 
Bestyrelsens arbejde 
 Bestyrelsen har det sidste år holdt 7 møder af ca. 3 timers varighed. 
 Bestyrelsen har været fuldtallig. Peder Kinch udtrykte i sin sidste beretning, at han meget gerne ville 
afløses på posten som formand for trænings- og ungdomsudvalget, hvis vi kunne finde afløser. 
 Bestyrelsen har brugt anledningen til at vurdere organiseringen i bestyrelsen. Udviklingen på både 
ungdoms- og voksenområdet kræver en prioritering af begge områder, bestyrelsen anser derfor en 
adskillelse af de to områder som nødvendig. Kristian Øllgaard, der i 2007 har aflastet Peder Kinch med 
opgaverne i træningsudvalget, indvilligede i at blive formand for træningsudvalget og Steen Holmegård har 
indvilget i at træde til som formand for ungdomsudvalget.. 
 Birgit Therkildsen har, som formand for aktivitetsudvalget, ikke ønsket at deltage i alle bestyrelsesmøder. 
Vi har derfor gennem den sidste valgperiode (2 år), forsøgt med en ordning, hvor Birgit har deltaget ad hoc i 
bestyrelsesmøderne. Dette har fungeret fint. 
 Bestyrelsen foreslår derfor at ungdoms- og træningsudvalget adskilles. Ungdomsudvalget får en direkte 
plads i bestyrelsen. Træningsudvalg og aktivitetsudvalg gøres til særlige ad-hocudvalg under bestyrelsen. 
 Endelig har bestyrelsen et ønske om at styrke den interne udvikling i klubben. Her tænkes på opgaver i 
forhold til mentorfunktion, spørgeskemaer, introduktion/oplæring af medlemmer til diverse funktioner og 
planlægning af kurser og uddannelse. Bestyrelsen foreslår derfor oprettelse af planfunktion som 
bestyrelsespost.  
 
Bestyrelsesarbejdet bærer positivt præg af, at de forskellige udvalg – arrangement, kort- og skov, 
kommunikations- og PR, ski- og motion, aktivitet – er godt etablerede med formænd, som alle har stor 
indsigt i deres område, og som er meget aktive og engagerede. Jeg oplever, at bestyrelsesmøderne er 
meget intense, konstruktive og inspirerende at deltage i.  
 
Formand eller kasserer har deltaget i JFS´s bestyrelsesmøder. Det har vist sig, at fællesskabet med JFS også 
er til stor fordel for os i forbindelse med kommunesammenlægningen. Vi har gennem årene været 
solidariske og indgået i fællesskabet omkring lokaleudgifter til Gormshallen. De nye aftaler betyder, at disse 
udgifter falder væk. Vi har dog fortsat vore udgifter til Abrahamsens Gård. Disse udgifter har bestyrelsen i 
JFS vedtaget fortsat skal betragtes som værende et fælles anliggende. 
 Formand og bestyrelsesmedlemmer har desuden deltaget i Sydkredsens klubledermøder og i forbundets 
repræsentantskabsmøde. 
 
Særlige priser 
 Karl Kristian Terkelsen er hædret med DOF´s ærestegn. Det skete, fordi han den 1. juli 2007 fratrådte 
jobbet som sportschef. 
 Bent Nielsen har fået tildelt Jellings kulturpris for 2007 for sit store frivillige arbejde gennem mange år. 
 Stort tillykke til jer begge.  
 
Udfordringer i 2008 
 Også 2008 byder på nye udfordringer. 
 Vi har fået etableret en stor og aktiv ungdomsgruppe, som vi først og fremmest skal have fastholdt. På 
generalforsamlingen vil vi præsentere et to-årigt projekt for området. Se nærmere under 
ungdomsudvalgets beretning. 
 Vores nye hjemmeside skal implementeres, også denne vil vi gerne præsentere på generalforsamlingen. 
 Herudover indgår vi i et projekt med Snab, DIF, DOF, Skov- og Natur og Vejle Kommune omkring ”Poster i 
skoven”. Formålet er at synliggøre og udvikle bynære stier ved Vejle og ved centerbyerne Egtved, Jelling, 



Børkop og Give, der kan anvendes som orienterings stier på begynderniveau og til motions- og naturstier. I 
denne forbindelse skal vi have tegnet ”Museumsskoven” ved Give og Hejlskov ved Egtved. 
 Vi er blevet medlem af Grønt Forum – Vejle. Vores handleplan går mest på energiforbrug og miljøvenligt 
indkøb ifm. Abrahamsens Gård, måske skal vi videreføre dette til vore stævner – gøre disse ”grønne”? 
Motion og sundhed – tidens trend – hvor der kan hentes store offentlige midler til nye tiltag. Kan og skal vi 
byde ind med noget? 
 Hvis vi får de midler, som vi har søgt til udvidelse af faciliteterne i klubhuset, bliver der endnu en opgave at 
gå i gang med. 
 Sportsligt må målsætningen være, at vi forbliver i 2. division i Danmarksturneringen. Modstanden bliver 
meget hårdere end i 2007, men vi viste dog i oprykningsmatchen, at når alle er med, så kan vi i hvert fald 
slå Svendborg/OPI. 
 
Jeg vil hermed takke alle medlemmer for jeres indsats gennem det forløbne år. 
 En særlig tak til mentorer, til de ansvarlige ved vore aktiviteter/opgaver, til GORM´s bestyrelse og udvalg 
som trækker et meget stort læs i dagligdagen. 
 Også en særlig tak til Steen og Kristian, som undervejs i året 2007, påtog jer opgaverne som henholdsvis 
formand for ungdoms- og træningsudvalg. 
 Og til sidst en meget stor tak til Peder Kinch, som har fungeret som udvalgsformand i 3 år. 
 Tak for din inspiration og dit engagement i ungdomsarbejdet. Held og lykke med uddannelsen. 
 Også en stor tak til JFS, Sportens Venner, Jelling Musikfestival og vore øvrige sponsorer for godt 
samarbejde og støtte. 
 
Mød op til generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende! 
 
Grethe Buch 
 Formand 
 
 

 Ungdoms- og træningsudvalg  
 
Ungdomsudvalg 
Allerede i 2006 oplevede vi en forøgelse af ungdomsgruppen. Denne gruppe har vi formået at fastholde og 
endda øge i 2007 med en tilgang på 6 løbere i aldersgruppen 13-18 år. Det betyder, at vi for nuværende har 
en aktiv gruppe på ca. 25 ungdomsløbere. 
 Som nævnt har den store ungdomsgruppe budt på flere udfordringer, som ungdomsudvalget har taklet på 
følgende måde: 
 Ungdomsløberne er inddelt i tre grupper med hver deres hoved- og hjælpetrænere, henholdsvis: 
 Børn til og med 12 år: Pernille Buch er hovedtræner, Anette Lund og Astrid Glans er hjælpetrænere 
 Unge: 13 til 16 år: Poul Erik Buch er hovedtræner, Steen Holmegaard, Aage Kobberø og Peter Føns er 
hjælpetrænere 
 Unge:17-20 år: Poul Erik hovedtræner, Steen, Aage og Peter er hjælpetrænere 
 Derudover er hver af ungdomsløberne tilknyttet en træner, således at alle trænere har en gruppe af 
løbere, som de har ansvar for - er mentorer og trænere for. 
 Hovedtrænerne har herudover til opgave at koordinere træningstilrettelæggelsen i samarbejde med 
cheftræner og træningsudvalgsformand. 
 Claus Lyngby er cheftræner, han har primært kontakten til TKC, og indgår efter behov i opgaverne.  
Gruppen af ungdomsløbere fra 13-16 år har været på træningstur til Halden i Norge, hvor de ”lærte” 
Nordisk terræn med forskellige tekniske træninger. Afslutningsvis gennemførte alle Blodslitet, der er et 
specielt langdistanceløb. Turen blev samtidig anvendt til at indsamle viden om ungdomsløbernes ønsker til 
klubben, som vil blive brugt i den videre planlægning heraf.  
 



Der kan også ses en markant forøgelse af ungdomsløbernes deltagelse i ungdomstilbud. 
 Vi har haft ungdomsløbere med på alle kurser, deltagelsen har ligget mellem 6 og 18 løbere. 9 har deltaget 
i sommerlejre. 
 I 2007 har 3 ungdomsløbere - Christian, Nina og Jonas - været tilknyttet TKC. Flere er på vej. 
 Resultatmæssigt er det glædeligt at vi har kunnet stille 4 stafethold til JFM og 2 hold til DM. At det også 
lykkedes for pigerne i D16 at vinde JFM og for drengene i H16 at blive nr. 3 er bare flot. 
 Også i Danmarksturneringen kan vi nu se effekten af de mange ungdomsløbere. Det var en af de mest 
betydende grunde til, at vi vandt det hele i år. 
 Mange af ungdomsløberne har klaret sig meget flot i år. Glædeligt er det, at Nina har hjemtaget 3 medaljer 
(sølv i nat og lang, og bronze i mellem), hvilket har været medvirkende til at Nina har fået budet om 
tilknytning til U-16 landsholdet.  
 
Det er væsentligt, at vi nu får holdt fast i og videreudviklet det gode arbejde, som ligger til grund for denne 
succes. Gorms bestyrelse har derfor afholdt temaaften, hvor ungdomsarbejdet var i fokus. På temaaftenen 
deltog - udover bestyrelsen - de medlemmer, der er involveret i ungdomsarbejdet og breddekonsulent 
Jesper Lysgård fra DOF. Der blev arbejdet med følgende 4 temaer: rekruttering; aktiviteter; miljø; 
forældresamarbejde. Efterfølgende er der udarbejdet en 2-årig projektbeskrivelse, som vil blive fremlagt på 
generalforsamlingen. 
 
Træningsudvalg 
 Kristian Øllgaard trådte fra start af året til som koordinator og hjælper for Peder Kinch omkring 
træningsplanlægningen. 
 Anna-Grethe Najbjerg har stået for træning til gruppen af nye voksne medlemmer. Der er ingen decideret 
træner for øvede voksne, men her har Claus indgået med særlige initiativer såsom forberedelse til og 
opfølgning på Danmarksmesterskaberne. Der er dog målrettet o-teknisk træning til tirsdagstræningen, som 
også retter sig mod denne gruppe.  
 
Udvalget tog i foråret mod DOF´s tilbud om træner fra deres rejsehold. Desværre gjorde uheldige 
omstændigheder, at vi ikke fik så meget ud af dette initiativ, som vi kunne have ønsket os. 
 Træningsplanen har været meget alsidig, men da det at lægge baner kræver en vis viden og erfaring, har 
udvalget planlagt en særlig indsats herfor i 2008. Opstarten er et banelæggerkursus for begyndere i februar 
måned. Kurset følges op af en træningsplan, hvor hver enkelt træning er planlagt med et banelæggerteam, 
som består af ny(e) og erfarne indenfor området.  
 
Med bestyrelsens forslag om at adskille ungdoms- og træningsudvalget er det dog væsentligt, at der 
bevares et tæt samarbejde i forhold til træningsplanlægning, således at denne tilgodeser både unge, 
voksne, nye og erfarne medlemmers behov. 
 Claus Lyngby, der er cheftræner, vil være tilknyttet begge udvalg. 
 
Fælles 
 At udbyde målrettet træning anser vi som væsentligt for udvikling af både ungdoms- og voksenområdet, 
og ikke mindst som afgørende for rekruttering og fastholdelse af medlemmer. 
 Det er derfor væsentligt, at klubben fortsat prioriterer uddannelse af klubinstruktører og klubtrænere. 
 I år uddannes Steen Holmegaard, Aage Kobberø og Pernille Buch som klubinstruktører. 
 Anna-Grethe Najbjerg og Poul Erik Buch, der er klubinstruktører, uddannes til klubtrænere. 
 Claus Lyngby afslutter formentlig sin uddannelse som diplomtræner i 2008.  
 
Ungdoms- og træningsudvalget er afhængige af – hver eneste uge i træningssæsonen - at få hjælp fra 
mange medlemmer udenfor udvalget. Det være sig ift. banelægning, postudsætning, postindsamling, 
skygning. Tusind tak for det. 
 Tak til jer voksne, der holdt jeres ferie i Halden – turen kunne ikke være blevet til noget uden jer! 
 En særlig tak til cheftræner, hovedtrænere og hjælpetrænere for jeres kæmpeindsats. 



 En særlig tak til Asta, som har stået for børnetræningen i al den tid, den har eksisteret. 
 
På vegne af ungdoms- og træningsudvalget 
 Grethe Buch 
 

Økonomi v. Kassereren 

 
Opgørelse over løbskonti udsendes snarest - ikke kun for oktober kvartal – men for hele 2007. 
Væsentlig gæld til klubben bedes indbetalt senest 31/1 2008. 
Det kan ske ved indbetaling på vor bankkonto 9551-5510020908 som ”kort overførsel uden advis” 
og alene ved anførsel af navn eller ved at bruge indbetalingskortkode: +73<      +81310513< 
Se opgørelserne godt igennem og kontakt mig, hvis der er mangler eller uoverensstemmelser. 
Der kan ske fejl, da der er nogle tusinde posteringer hvert år. 
 
År 2007 slutter nok med et underskud som budgetteret på ca. kr. 10.000, men der mangler fortsat en del 
posteringer, specielt vedr. Abrahamsens Gård. 
Der er dog ikke grund til bekymring for dette underskud, idet vi fortsat har ca. kr. 100.000 som 
opsparet overskud i J.f.S. 
 
For 2008 budgetteres med et samlet underskud på kr. 32.000. Kr. 27.000 stammer fra orienteringsdelen og 
kr. 5.000 fra skidelen. Vi regner med at klubhuset vil balancere. 
 
Når vi tillader et underskud af denne størrelse, skyldes det ovennævnte opsparede overskud og den 
omstændighed, at vi i 2009 og 2010 har store arrangementer (DM-mellem og påskeløb), hvor vibør kunne 
tjene lidt penge. 
 
Vi har samtidig besluttet følgende for 2008: 

 Kontingent for orienteringsmedlemmer stiger 10%. Vi har haft uændret kontingent i rigtig mange 
år, og DOF vil i 2008 pristalsregulere medlemstilskuddet fra klubberne. 

 Der vil ikke længere blive givet tilskud til såkaldte ”superløb”. Vi vil dog fortsat betale startafgift og 
50% kørsel ved de 3 løb i Danmarksturneringen. 

 Voksne skal fremover betale kr. 15,00 for tirsdagsmad 

 Der sker ikke ændringer i andre tilskudssatser 
 
Nedenfor kan I se, hvad klubben yder af tilskud til startafgifter og kørsel: 

 
 



Som I kan se, er det ikke ubetydelige beløb. 
Tilskud til ungdomsløbere er fra 2006 til 2007 steget med ca. kr. 7.500 fra ca. kr. 17.500 til 
 ca. kr. 25.000. Det er vi ikke kede af, da det er udtryk for en større og mere aktiv ungdomsafdeling.  
 
Jeg vil igen minde om klubbens regler for udmeldelse (i h.t. vedtægterne). 
 Det er for orienteringsmedlemmer pr. 31.12 og for skimedlemmer pr. 30.09. 
 Når jeg skriver dette, er det fordi vi kort tid efter hhv. 1/1 og 1/10 betaler kontingent til vore respektive 
forbund på grundlag af vore registrerede medlemmer.  
 
KOM TIL GENERALFORSAMLINGEN DEN 5. FEBRUAR 2008 OG SE DET ENDELIGE REGNSKAB OG BUDGET FOR 
2008.  
 
Bent Nielsen 
 

Arrangementsudvalgets årsberetning 2007 
 Endnu er år er gået, hvor OK-Gorm har stået for nogle gode og veltilrettelagte løbsarrangementer. Der er 
rigtig mange af medlemmerne, der har gjort et kæmpestort stykke arbejde for klubben for at få disse 
arrangementer til at fungere, og det skal I alle have en stor tak for! 
 Vi er i udvalget også glade for, at så mange udfylder og afleverer spørgeskemaet og på den måde 
tilkendegiver, at de gerne vil give en hjælpende hånd med èt eller andet. Det gør det lettere for os at finde 
de rette personer til de rette jobs, når der skal laves arrangementer. Der er jo mange funktioner, der skal 
fungere, så det er vigtigt, at vi er mange, der kan hjælpes ad.  
I 2007 er følgende arrangementer planlagt og afviklet af OK-Gorm : 
 D. 27.1.: Vintertræningsløb i Tykhøjet med Kristian Ø. som banelægger 
 D. 28.3.: Klubmesterskaber-nat – Natugle 4 i Storskoven 
 D. 9.3.: KM-nat i Jelling skov med Poul Erik som stævneleder og Kristian Ø. som banelægger 
 D. 13.6.: Jellingløb med Søren Grøn som stævneleder 
 D. 25.8.: JFM-stafet i Sdr. Stenderup med Poul Erik som stævneleder og Kristian Ø. og Ole B. som 
banelæggere. 
 D. 30.9.: Klubmesterskaber-dag – B-løb i Jørgensgård Skov 
 D.10.11.: Vintertræningsløb i Gyttegård med Ole B. som banelægger  
 
I 2007 var det 25. gang, at Jellingløbet blev afviklet, og i den forbindelse skal der især lyde en stor tak til 
Søren Grøn og styregruppen, Henning Mols, Anna Lise Klausholm og Bodil Nygaard, for det store arbejde, 
de gjorde både for at bringe fornyelse ind i arrangmentet og bevare arrangementet i dets oprindelige form. 
Desuden blev der gjort en stor indsats for at forbedre løbets PR både før, under og efter, og det så ud til, at 
det havde en virkning. I hvert fald var der en stor stigning i løbstilmeldingerne. I flere år har Henning Mols 
været en del af styregruppen til Jellingløbet og har ydet en stor indsats, som vi hermed gerne vil takke ham 
for. Han afløses nemlig af Peter Nørgaard i 2008.  
 
KM-nat blev også afviklet på fornuftig vis og med et lille overskud. 
 JFM-stafetten var et stort arrangement, som sportsligt og økonomisk blev en stor succes. Banelæggerne, 
Kristian Ø. og Ole B., var kommet på en stor opgave, men klarede det rigtig flot – en stor tak til dem for 
dette kæmpearbejde! 
 2 gange i år har Poul Erik været stævneleder - først til KM-nat og senere til JFM-stafetten – så også en stor 
tak til ham for det store arbejde, han endnu en gang har ydet!  
 
I 2008 er følgende arrangementer planlagt : 
 D. 19.1.: Vintertræningsløb i Brandbjerg med Bent N. som banelægger 
 ? : Klubmesterskaber-nat 
 D. 30.3.: B-løb i Jelling skov med Anette Lund og Kristian Grøn som stævneledere og Søren G. 



 som banelægger. 
 D. 11.6.: Jellingløb med Søren Grøn som stævneleder. 
 ? (okt.) : Klubmesterskaber-dag 
 ? (nov.) : Vintertræningsløb  
 
I 2009 regner vi med, at vi skal afvikle JFM-sprint i Jelling by i maj/juni, 
 og desuden har vi lovet at arrangere DM-mellem d. 29.8. 
 I 2010 skal vi sammen med KOK arrangere Påskeløbene fra. d. 1.-3.april, og Grethe Buch og Karl Kristian 
Terkelsen har sagt ja til at indgå i styregruppen for dette arrangement.  
 
Arrangementsudvalget har i år bestået af Pernille Buch, Anette Lund, Poul Erik Buch og Inger Jensen. Vi har 
holdt 2 møder, deltaget på funktionsledermøderne op til de forskellige arr. samt deltaget i 
Trekantsklubbernes årlige møde i sept. Jeg har deltaget i bestyrelsesmøderne og i klubledermøderne i 
Sydkredsen. 
 Vi har fået lavet en oversigt over funktionslederne for de sidste års forskellige løb, og desuden har vi fået 
lavet den årlige statistik. 
 Statistikken for 2007 laves færdig først i det nye år og udleveres til alle medlemmerne samt bliver lagt på 
hjemmesiden. 
 
På arrangementsudvalgets vegne, Inger Jensen 
 

Kort- og skovudvalgets årsberetning for 2007  
 Udvalget har bestået af Jørgen Overgaard, Brian Bech, Ole Madsen og Søren Germann. Ole Madsen, der 
tidligere har tegnet kort i Uldjyderne, bydes velkommen som nyt medlem i udvalget. Der er afholdt to 
møder i løbet af året, hvor Bent Nielsen har deltaget i sin egenskab af skovkontakt.  
Som følge af den moderne reproduktionsteknik har korttegningsarbejdet ændret lidt karakter. Der 
foretages i dag i højere grad løbende justeringer i forbindelse med det enkelte løbsarrangement. Et 
eksempel er Jelling Skov, hvor vi afholdte kredsmesterskab i natorientering i marts måned. Bent og Brian 
har her i efteråret påbegyndt en fuldstændig revision, så vi kan afholde b-løb 30. marts 2008 på et helt 
opdateret kort.  
 
Det er også Bent og Brian, der i sommerens løb har revideret Brandbjerg-kortet. Med indvielsen af dette 
stærkt kuperede terræn har vi fået genåbnet et udfordrende træningsterræn i nær afstand fra Jelling.  
 
Ved midsommer startede et rekognoscørkorps bestående af Ole Binder, Ole Madsen, Jørgen Overgaard, 
Poul Erik Buch og Søren Germann tegningen af Gødding Skov, og her sidst på året er den sydligste del 
næsten tegnet færdigt. Flere tidligere problemer har fundet en løsning: For det første har skovrideren givet 
tilladelse til afholdelse af DM-mellem i 2009 samt et følgeløb, og for det andet ligger det nu fast, at skovens 
status som b-skov vil blive ophævet. Det vil sige, at vi fremover både kan afvikle træning og stævner i 
Gødding Skov. Derudover er en henvendelse til ejeren af Gødding Mølle Skov om tilladelse til at benytte 
noget af hans areal til DM-mellem blevet imødekommet. Da selve statsskoven har et tyndt sted midtpå, er 
tilføjelsen af dette stykke private skov en stor gevinst med hensyn til baneforløb.  
 
På det korttegningstekniske område står vi overfor en ny og stor landvinding. DOF’s kortsupervisor 
Flemming Nørgaard har forhandlet sig frem til en aftale med ingeniørfirmaet COWI om adgangen til en 
digital højdemodel. Firmaet har laserscannet hele Danmark og råder over et datamateriale, som kan bruges 
til udtegning af højdekurver med en hidtil uset præcision. Enhver, der har beskæftiget sig lidt med 
korttegning ved, at netop revideringen af højdekurver er både drilsk og tidskrævende. Oven i købet har det 
hidtidige kurvebillede fra Kort- og Matrikelstyrelsens kort været noget upålideligt. Kurverne leveres med en 
ækvidistance på 1,25 m på et orthofoto, dvs. de kan umiddelbart omsættes til kortfilen, men er jo noget 
overkorrekte med en masse slyngninger, der viser den mindste højdeforskel i terrænet. Kortudvalget har 



bestilt disse kurver i første omgang til Gødding, Jelling og Gadbjerg, men da prisen er meget fordelagtig og 
kvalitetsgevinsten enorm, vil vi på sigt tegne alle vores kort om med de flyscannede kurver.  
 
På kort- og skovudvalgets vegne,  Søren Germann 
 

Årsberetning fra skiafdelingen 2007  
 Skiafdelingen har i 2007 fortsat haft en god medlemstilslutning med 94 medlemmer, som alle tålmodigt 
har ventet på bedre vejr i Jelling...  
Skimæssigt var beredskabet klar, så løjperne kunne blive kørt op i tilfælde af snefald. Det vil også være 
tilfældet for den kommende vintersæson, hvor vi igen informerer via e-mailtjenesten som 
skimedlemmerne er tilsluttet, så snart der er udsigt til at løjperne kan tages i brug. Herudover kan 
klubhusets telefonsvarer aflyttes vedrørende nyt om løjpeopkøring, ligesom GORM's hjemmeside anvendes 
til informationer vedrørende ski. Løjperne bliver igen i år markeret med skilte, som anviser løjpeforløbet.  
 
Klubtur til Norge 
 Men vinteren 2007 bød desværre ikke på ret mange snefnug. Ikke før den weekend i februar hvor 13 
GORM-medlemmer satte sig i bilerne for at køre til Svarstad i Norge på den årlige klub-skitur til GORM's 
venskabsklub Lardal O-lag. Lige præcis her samledes hele vinterens snefald sig til gengæld nærmest i én 
snestorm, og betød bl.a. at der måtte køres kolonnekørsel efter sneplovene, ligesom en hidkaldt pansret 
mandskabsvogn måtte til for at rydde vejen for fastkørte lastbiler undervejs til færgen mod Norge. 
Klubturen blev igen en stor succes med fine ture på perfekte langrendsløjper og alpinpister, god 
skiinstruktion, mange hyggelige stunder i hytterne, og et godt tilrettelagt Vindfjellløb som afslutning på 
turen søndag. Tilslutningen ser indtil videre godt ud for den kommende tur i 2007-08 sæsonen, idet 20 
medlemmer har tilkendegivet forhåndsinteresse i at deltage i weekenden uge 8.  
 
Vasaloppet 
 Vasaloppet 2007 i Sverige fik deltagelse af 5 GORM-løbere, som alle gennemførte i fin stil. Rikke Binder 
blev GORM's første kvindelige Vasa-løber med en meget fin placering som nummer 596 blandt kvinderne 
efter godt 10 timer i sporet - flot! Herudover var der GORM-deltagelse i Åbent Spor i løbet af Vasaløbs-
ugen, ligesom der senere var GORM-løbere med til Birkebeineren i Norge. Det løb blev desværre afbrudt 
umiddelbart før start pga. snestorm på fjeldet.  
 
Til Vasaloppet 2008 er der tilmeldt 8 GORM-løbere, som gennem vinteren anvender klubbens rulleski til 
forberedelserne. Der er i år i modsætning til tidligere, arrangeret fællestræning så man kan koble på og 
afprøve flere forskellige ruter. Her kan nye løbere også få lejlighed til at prøve at løbe på rulleski, hvis man 
er interesseret.  
 
Temaaften 
 Vintersæsonen 2007-08 blev indledt med en temaaften hvor elitetræner i triathlon m.m., Boris Bjulver, 
holdt en glimrende kombineret trænings/foredragsaften, og fortalte om træningsstrategier samt om kost 
og ernæring i forbindelse med O-løb og langrendsløb. Der var anslået 45 deltagere til foredraget.  
 
Løjpeanlægget 
 I løbet af 2007 har vi fået tilladelse til et par småjusteringer på løjpesystemet, som vil give et par 
forbedrede rutemuligheder. Bl.a. vil det nu blive muligt at køre en god rundstrækning på både øst- og 
vestsiden af Skovgade ovenfor skoven uden at skulle krydse asfaltvejen. 
 Der blev ikke arrangeret et Jellingløb på ski i 2007, men hvis forholdene viser sig at være tilfredsstillende i 
2008, vil det blive forsøgt gennemført. Abrahamsens Gård med skismørestald, omklædningsfaciliteter og 
varmestue, gør at rammerne er i orden.  
 
GORM Skiudvalget,  December 2007 



 
 
 
 

PR- og kommunikationsudvalgets årsberetning 2007  
I 2006 var PR- og kommunikationsudvalgets største opgave PR i forbindelse med breddesatsningen ved VM. 
Tilslutningen til klubben viste sig at være blevet så stor i løbet af 2006, at 2007 skulle bruges ikke til 
yderligere rekruttering, men til fastholdelse af eksisterende medlemmer og til tilpasning af klubbens 
forhold internt til vores nye medlemsstruktur. 
For PR- og kommunikationsudvalget betyder det, at den primære vægt er blevet lagt på udviklingen af 
vores nye hjemmeside, som forventes at ligge klar i løbet af de næste par måneder. Et af de første 
bestyrelsesmøder i 2007 havde hjemmesiden som hovedtema, og her samlede bestyrelsen alle ønsker til 
hjemmesidens funktioner. Hjemmesiden er blevet OK Gorms hovedorgan, og det er vigtigt for klubben at 
den er dynamisk og tidssvarende. I konstruktionen af den nye hjemmeside samarbejder vi med en grafiker, 
som dels har udarbejdet et designforslag til os og dels sætter siden op med alle de funktioner vi har 
efterlyst. Dette er funktioner som en ”opslagstavle” på forsiden til her-og-nu-beskeder, billedarkiv, 
artikelarkiv og kalender. Flere vil få adgang til at redigere hjemmesiden, bl.a. vil der blive en ungdomsside 
og en side for Ski- og Motion, som hhv. en ungdomsredaktion (her har Cecilie, Jonas og Lise allerede meldt 
sig) og en redaktør for Ski- og Motion vil kunne redigere. 
 
Da det nu vil blive muligt for flere at lægge ind på siden, vil bestyrelsen udarbejde et kodex for 
hjemmesidens indhold, f.eks. i forhold til hvilke typer tekster og billeder der må lægges op. Det er med håb 
om, at det aldrig må blive nødvendigt at henvise til et sådant kodex, men bestyrelsen vil, som det hedder, 
hellere være forklog en bagklog. 
 
Samarbejdet med vores grafiker har været meget positivt og vi glæder os til at kunne tage det færdige 
resultat i brug.  
 
Til PR- og kommunikationsudvalgets hovedopgaver hører artikelskrivning til hhv. hjemmesiden og den 
lokale presse. Efter satsningen i 2006 kan 2007 kaldes et helt almindeligt, forholdsvis roligt år. Hos pressen 
har vi gjort opmærksom på os selv i forbindelse med større arrangementer og flotte resultater, f.eks. har vi 
haft fornøjelsen at kunne skrive om en del DM-medaljer! På hjemmesiden er der løbende blevet skrevet 
om arrangementer, både vores egne og dem vi har været til. En stor tak til alle skribenter! Jeg håber, at 
endnu flere vil bidrage til hjemmesiden i 2008. Vi vil f.eks. gerne høre endnu mere til 
ungdomsarrangementerne!  
 
Udvalget søger fortsat en person, der vil tage sig af at opdatere vores scrapbog med billeder og avisudklip. 
Det er ikke nødvendigvis noget stort arbejde, så vi håber at finde en i 2008.  
 
I starten af 2008 går udvalgets formand på barsel, men jeg satser på, at det kan gøres uden at klubbens 
medlemmer mærker nogen større forskel. Dog vil en større del af skriverierne fra arrangementer blive 
uddelegeret, da jeg af praktiske årsager ikke vil kunne deltage. Jeg håber, I vil træde til, sådan som stort set 
alle har gjort det hidtil!  
 
Med ønsket om, at 2008, som 2007 var det, må blive et spændende år og udfordrende år for OK Gorm.  
 
På PR- og kommunikationsudvalget vegne,  Astrid Skjoldborg Glans 
 
 
 
 



 
 
 

 
 Statistik 2007: 
Medlemsudvikling: 

Kategori  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Orientering  75 82 68 66 86 102 

Orientering/ski 48 58 51 53 52 53 

Ski 32 38 46 43 46 41 

Passive 9 9 7 8 9 12 

Medlemmer ialt 164 187 172 170 193 208 

Indmeldte 18 30 17 26 33 32 

Udmeldte 22 13 32 28 10 17 

Målsætningen for 2007 var at runde 200 medlemmer – det blev fint nået.  
Målsætningen for 2008 kan - med udgangspunkt i handleplanen for rekruttering af ungdomsløbere - være 
en budgettering på 230 medlemmer 
 
DM-medaljetagere: 

Kategori  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Guld 6 3 3 7 4 3 

Sølv 2 3 4 2 2 6 

Bronze 2 5 1 4 2 2 

I alt 10 11 8 13 8 11 

DOF-placering 12 11 18 11 16 14 

 
Asta Terkelsen vandt DM i mellem, fik sølv i nat og lang og bronze i sprint. 
Karl Kristian Terkelsen vandt DM i mellem og lang, og fik sølv i nat. 
Nina G. Najbjerg fik sølv i nat og lang, og fik bronze i mellem. 
Anette Lund fik sølv i mellem. 
 
Jysk-Fynske mesterskaber: 
JFM-sprint: 
1. Asta Terkelsen D 55-64 
2. Nina G. Najbjerg D 13-16 
3. Christian Ørskov H 17-34 
3. Lilli Hansen D 45-54 
3. Bent Nielsen H 65- 
JFM-stafet: 
1. Nina G. Najbjerg 
Cecilie H. Nisgaard 
Sofie Føns D-16 
3. Esben Merrild 
Mathias Rasmussen 
Morten Larsen H-16 
JFM-lang: 
1. Asta Terkelsen D 60A 
1. K. K. Terkelsen H 60A 
1. Anette Lund D 40A 
2. Nina G. Najbjerg D -14 
2. Bent Nielsen H 65 A 



 
 
 
 
Kredsmesterskaber: (placeringer) 
KM-lang: 
1. Nina G. Najbjerg D -14 
1. Asta Terkelsen D 60A 
1. Claus Lyngby H 40 A 
2. Christian Ørskov H 18 
2. Pernille Buch D 21A 
2. Anette Lund D 40 A 
2. Grethe Buch D 50A 
2. Bodil Mortensen D 65A 
3. Poul Erik Buch H 55 A 
3. Bent Nielsen H 65 A 
 
Klubmesterskaber DAG: 
Piger Laura Nisgaard 
Junior piger Nina G. Najbjerg 
Damer Pernille Buch 
Oldgirls Asta Terkelsen 
Drenge Mathias Rasmussen 
Junior drenge Jonas Kobberø 
Herrer Claus Lyngby 
Oldboys Søren Germann 
 
Klubmesterskaber NAT: 
Piger Nina G. Najbjerg 
Drenge Morten Larsen 
Damer Ingen deltagere 
Herrer Poul Erik Buch 
Gormsmester: Jonas Kobberø 
 
Divisionsturneringen: 
Opholdet i 3. division blev heldigvis kort. 
Vi vandt 3. division, og vigtigst af alt vandt vi oprykningsmatchen, vi slog simpelt hen alle! 
Nu må vi stabilisere os i 2. division. I 2008 skal vi møde Faaborg, Esbjerg og Svendborg/OPI. 
Matcherne er d. 16/3 i Lunge Bjerge (vist på Fyn) og d. 27/4 i Als Sønderskov. 
 
Grethe Buch 


