
OK GORM – SAMLET BERETNING FOR 2014 
 
Formandens beretning 2014 
 
Bestyrelsesarbejdet i 2014 har været lidt anderledes and de foregående år, idet vi på det første 
bestyrelsesmøde aftalte at afprøve en ny model. Peter Føns, Karl Kristian og jeg selv holdt 
inspirationsmøde med Grethe Buch – den tidligere formand, og ved det følgende bestyrelsesmøde 
aftalte vi en struktur med færre bestyrelsesmøder, mere skriftlig information om arbejdet i 
udvalgene samt et forretningsudvalg med formand og kasserer samt 2 andre bestyrelsesmedlemmer 
Forretningsudvalget skal så tage sig af de mere dagligdags ting og holde møde før og efter 
bestyrelsesmøderne. Karl Kristian har været med hele året, Jørgen indtil oktober, og Bjarke resten 
af året. Erfaringerne er overvejende positive, men nogen savner lidt mere tid til det sociale og kan 
måske også savne lidt af følingen med klubbens arbejde. Det må vi så arbejde videre på. 
 
Der har været afholdt 4 ordinære møder af ca. 3½-5 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. 
 
4 fra bestyrelses deltog i et kursus om rekruttering og fastholdelse over 5 aftener arrangeret af  
Vejle kommune. Det gav også god inspiration til bestyrelsesarbejdet og et godt skub til arbejdet i 
udvalget for rekruttering, udvikling og fastholdelse - RUF. Se mere i udvalgets beretning. 
 
Ungdomsudvalget skiftede i foråret formand. Torben måtte desværre trække sig og Steen tilbød at 
afløse. Heldigvis er Torben stadig træner i klubben. 
 
Trenden med færre starter til de åbne løb er fortsat i 2014,  DM-medaljehøsten er også gået noget 
tilbage,  men er da stadig på et pænt niveau. Helt fantastisk har Josefine igen i 2014 fået 2 EM-
medaljer og denne gang blev begge af fineste karat. 
Klubben som helhed fik med en kanon indsats i den sidste match lige akkurat bevaret placeringen i 
1. division. 
Se statistik-afsnittet 2013 sidst i den samlede beretning.  
 
Jellingløbet blev igen en succes. På trods af svingende deltagerantal, er løbet en stolt tradition, det 
er med at styrke klubbens økonomi og det giver en rigtig god reklame for klubben. 
 
Vi havde igen i 2014 medlemmer, vi kunne indstille til JFS´s sportspris og lederpris. Pernille blev 
på trods af den fine indstilling til lederprisen  ikke udvalgt, men Josefines flotte resultater og hårde 
indsats blev belønnet med Sportsprisen. Klubben deltog i Vejle kommunes Sportsgalla hvor 
klubbens danske mestre blev hædret og modtog gavekort, og Josefine Lind blev blandt tre 
nominerede kåret til Vejle Kommunes Idrætsnavn 2013 
 
Særlige poster:  
Ganske som sidste år har flere medlemmer varetaget funktioner udenfor klubregi:  
Steen Holmegaard  har været i Sydkredsens udvalg som formand for kredsungdomsudvalget – det 
er han ikke længere. 
 Pernille har været formand for Sydkredsens eliteudvalg.  



Poul Erik Buch indgår som kontaktperson for orienteringssporten i Friluftsrådet, og er medlem 
Naturstyrelsen Trekanten’s Brugerråd.  
Søren Germann fungerer som kortkonsulent.  
Anette Lund og Pernille Buch indgår som trænere for TC Syd.  
Det er dejligt, at vi fortsat kan bidrage på denne måde i DOF- og Kredsregi – så en stor tak til jer 
herfor.  
 
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. 
 
OK Gorm var igen med som hjælpere til Jelling Musikfestival hovedsageligt med sceneopsætning 
og renholdelse af byen. Heldigvis stiller mange op for klubben til arbejdsopgaver, der er med til at 
styrke klubbens økonomi. Det gælder en lang række forskellige opgaver. 
 
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.  
 
Mød op til generalforsamlingen d. 18/2-2015 og gør din indflydelse gældende!  
Ole Binder  
Formand 
 
 
Kasserens årsberetning 2014 
 
Der har i årets løb været fokus på rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer, men det har ikke 
stoppet forsat medlemstilbagegang fra 202 til foreløbig 195 ved årets udgang. 
På O-løb  - 11 og ski +4  - der skal forsat arbejdes med rekruttering, hvis denne udvikling skal 
bremses. 
Løbsaktiviteten er ikke overaskende forsat for nedadgående  - det kan mærkes til løb, at der både er  
færre ungdomsløbere og at de voksne er mindre løbsaktive. 
Det viser sig også i regnskabet, da klubbens nettoudgifter til start/kørsel/hytteleje er faldet til 58.000 
kr  - i 2012 var niveauet 90.000 kr. 
 
Klubbens økonomiske rygrad er aktivitetsindtægter på 110.000 kr, så der ydes forsat er stor indsats i 
blandt medlemmerne for at holde løbsudgifterne nede  herunder gratis for børn og unge. 
 
Klubbens samlede resultat bliver på  + 35.000 kr (budg. - 25.000 kr)      budget 2015  + 13.000 kr 
 
 
Orienteringsklubben: 
Medlemstallet er faldet fra 164 aktive medlemmer til 153  udfra  tilgang/afgang  + 10 / -21. 
 
På løbssiden forsat faldende løbsaktivitet, idet nettoudgiften til start/kørsel/hytteleje falder fra 
budgetteret 65.000 kr til 58.000 kr  -  samme  niveau som 2013, men da var klubturen heller ikke til  
O-Ringen. 



Jelling Musikfestival udbetalte ekstra 25% i 2014, hvilket løfter ekstra 10.000 kr og Jelling Løbet 
fastholder flotte  36.000 kr trods færre startende (budget 30.000 kr). Ekstra sponsorindt. 9.000 kr 
 
På udgiftssiden bemærkes også faldende nettoudgifter til ungdomskurser-/ture fra budgetteret 
25.000 kr til 11.000 kr.   
 
Samlet   + 11.500 kr (budgetteret  - 46.500 kr)       budget 2015  - 20.000 kr 
 
Skiklubben: 
En lille fremgang i medlemstallet i skiklubben for første gang i flere år  fra  65 til 69 medlemmer. 
 
Mange ønsker heldigvis forsat at bakke op med et medlemskab, da ski-aktiviteter alene sker i en 
lille sluttet skare. Af samme grund meget få aktivitetsudgifter herunder vedligehold af udstyr. 
Dog står vi fra start 2015 klar med ny snescooter, når vintervejret forhåbentlig melder sig  - 
snescooteren er fuld finansieret gennem ansøgte tilskud. 
 
Samlet   + 8.500 kr   (budgetteret  0 kr)         budget 2015   - 0 kr 
 
Abrahamsens Gård: 
Vores klubhus forsætter denne gode gænge med uændrede lejeindtægter, og et udgiftsniveau lidt 
lavere en det budgetterede 124.000 kr  - det drejer sig om lavere energiudgifter 8.000 kr, rengøring 
7.000 kr og vedligehold 2.000 kr.  Bemærk ekstraordinære udgifter 27.000 kr til hus beregnervogn. 
 
Samlet    + 15.000 kr    (budgetteret + 21.000 kr)        budget 2014  + 33.000 kr 
 
 
Lidt historik:   Årsresultat   17.000 (2009) / 91.000 (2010) / 39.000 (2011) 
                                            - 23.000 (2012)   reelt + 20.000 (korr. festival) 
                                              40.000  (2013)  reelt    - 3.000 (   -           -    ) 
 
 
Vi har tidligere mindsket løbsaktivitetstilskud, men jf. budget 2015 med et positivt resultat, så 
påtænkes der hverken kontingentstigninger eller mindre løbsaktivitetstilskud i 2015. Dette skal ses i 
sammenhæng med at medlemmerne løfter aktivitetsindtægter på 100.000 kr.  
Dette er muligt grundet en meget stor medlemsindsats i vores klub – alle bidrager omkring træning, 
stævner, uddeling kirkeblade, Jelling Musikfestival og Jelling Løbet. 
 
Med så mange i hænder i spil, så skal der rettes en særlig tak til trænere og koordinatorer  som 
sikrer en god afvikling af aktiviteter med ”Gorm-standard”. 
 
Tak for indsatsen  i 2014  -  vi går et lige så spændende 2015 i møde, hvor vi gerne skulle blive lidt 
flere i skoven. 
 
/Peter Føns 
  



Årsberetning fra træningsudvalget 2014 
 
Året startede med tirsdagstræning i Gormhallens spinning center i januar til marts. Der blev svedt i 
litervis til højt musik og kommandoer fra chefen oppe foran. I gennemsnit var 14 af de 17 cykler 
besat. Det tyndede ud i antallet af deltagere i marts, hvor de forskellige natløb dukkede op. 
 
Vi tyvstartede den udendørs træning i Jelling Skov midt i marts med løb på faste poster med 
indlagte bakkeintervaller og afsluttende skov styrkeøvelser. Der var tilfredsstillende opbakning, og 
vi udbygger den tidlige træningsstart i den kommende sæson. 
 
Programmet til træningssæsonen blev traditionen tro sammensat, så vi kunne løbe i Jelling Skov 
med samling omkring klubhuset halvdelen af gangene. Banelæggere og løbere blev udfordret med 
vekslende træningsmomenter og postindsamlingen fordelt over så mange som muligt. Post 
udsætning og indsamling blev lejlighedsvist lettet ved blot at hænge skærme i skoven uden 
emitstænger. 
 
I løbet af foråret var der tilgang af nye børneløbere, og der blev en stor flok begyndere. Samtidig 
mærkede vi, at det tyndede ud i den store ungdomsgruppe, som klubben har levet højt på i nogle år. 
Det blev vanskeligere for os at klare os i divisionsmatcherne, men vi forsvarede dog endnu engang 
vores position i 1. division ved at vinde op- og nedrykningsmatchen over samtlige andre hold.  
Træningssamarbejdet med OK Snab fortsatte med god tilslutning på trods af, at Snab træner om 
onsdagen og vi om tirsdagen. Dog havde vi reduceret i antallet af fælles træningsaftener til fire - to i 
foråret og to i efteråret. Den gode tilslutning betyder formentlig, at vi fortsætter samarbejdet i den 
kommende sæson. 
 
Efteråret sluttede af med seks natløb i samarbejde med Snab. Hver klub arrangerede tre løb. Til det 
første, som var i Jelling Skov med efterfølgende spisning, var der lavet baner til begyndere i 
forsøget på at lokke flere nye i skoven og prøve kræfter med natløb. Men da der ikke dukkede nogle 
begyndere op, blev der blot lavet mellemsvære og svære baner til de øvrige aftener. Der var tilmeldt 
30 – 40 løbere alle aftener, så de må siges at være meget tilfredsstillende. 
 
Der blev ikke arrangeret læringsture for voksne i denne sæson, men vi har mærket efterspørgslen og 
håber at vende tilbage med en tur i den kommende sæson. Til gengæld kan vi glæde os over, at der 
igen er deltagere på DOF´s træningsuddannelse fra Gorm.  
 
Tak til alle, der har ydet en indsats ved gennemførelsen af årets træningsaftener. Vi ser frem til en 
ny sæson og vil gøre vores bedste i udvalget for at motivere klubbens medlemmer til at træne og 
dygtiggøre sig.  
 
På træningsudvalgets vegne, Jørgen Damgaard. 
  



Beretning fra Rekruttering – udvikling og fastholdelse 2014. 
Beretningen fra 2014 adskiller fra de foregående beretninger på et væsentligt punkt. Det er lykkedes 
at etablere et udvalg til at varetage de opgaver, som ligger i dette regi. 
I foråret 2014 indbød Vejle Kommune til et kursus med overskriften ”Rekruttering og fastholdelse 
af frivillige”. 
Det var et kursus på 22 timer fordelt over 5 aftener. Vi var 4 fra Gorms bestyrelse, som deltog. 
Kurset handlede blandt andet om at være målrettet og struktureret med vores foreningsarbejde, være 
effektive; og så skal vi selvfølgelig huske at have det sjovt. 
Som ”afsluttende projekt” lavede vi en plan for oprettelse af et RUF-udvalg. Planen er ført ud i 
praksis, og vi holdt vores første møde i september. Udvalget består af 5 medlemmer, to erfarne fra 
klubben, Asta Terkelsen og Steen Holmegaard, et nyere medlem, Helle Pedersen og et 
ungdomsmedlem, Gustav Pedersen og jeg selv. TAK fordi I vil være med. Jeg glæder mig til det 
videre samarbejde. Det er rigtig godt med flere meninger og en diskussion om hvordan og hvorfor. 
 
”Find vej” – dagen i 2014 var på mange måder en dag i lighed med de første ”Find vej” dage. Den 
store fordel var helt klart, at vi havde nogle værdifulde erfaringer fra de 2 tidligere år. Det betød, at 
vi besluttede kun at holde et arrangement i Jelling skov. Vi havde en god dag med 45 deltagere. 
Som vi har set det de foregående år, så betyder det ikke, at vi får 45 nye medlemmer, men vi 
oplever, at de, der kommer, er positive og interesserede.  
Vi besluttede at holde en opfølgningsdag den efterfølgende torsdag, så man som ny i ro og mag 
kunne prøve at løbe en rigtig bane. Der kom desværre kun nogle få. 
Stor tak til ”Find vej” teamet: Bent, Asta, Inger og Peter. Tak til hjælperne på dagen. Det er en 
fornøjelse at lave ”Find vej” sammen med jer. ☺ 
DOF gør et stort arbejde på landsplan for at reklamere for ”Find vej”, det synes jeg er en stor fordel 
og en god opbakning til klubberne.  
Vi er i gang med at planlægge næste ”Find vej” dag, det bliver den 25. april, så sæt dagen af og kom 
og vær med. Det bliver en helt anderledes og spændende ”Find vej” dag i år. 
 
Arbejdet med mentorfunktionen fortsætter, det er stadig et mål, at alle nye medlemmer skal have en 
mentor, så hurtigt som muligt, gerne så snart de melder sig ind. 
Her er plads til forbedringer, stadigvæk. Jeg vil prøve, om det også kan lykkes med mentor til børn 
og unge. 
 
Spørgeskemaerne med alle (næsten alle) klubbens opgaver, blev også i år uddelt via mail.  
Der kom det antal besvarelser der plejer, cirka 30 stk., måske er det lidt flere end ellers. Jeg synes, 
det er flot. Det er trods alt en fritidsinteresse, man har meldt sig til, og selv om det ligger implicit i 
vores danske foreningskultur, at man bidrager med frivilligt arbejde, så er det ikke et krav at man 
skal stille sig til rådighed i forhold til arbejdsopgaver et helt år frem. 
Tusind tak for hjælpen til ”Find vej” dagen. 
TAK for den hjælp, jeg har fået til andre opgaver. 
På gensyn til et nyt spændende o-løbs år, 2015. 
 
Merete Larsen 
  



Beretning 2014 Arrangementsudvalget. 
 
I 2014 har vi haft følgende løbsarrangementer, som arrangementsudvalget har haft ansvaret for at 
koordinere: 
 
Vintertræning i Jelling By den 18. januar: Poul Erik stod for banelægning og der kom ca. 45 
deltagere. 
 
Voksenkursus den 2. marts: vi afholdte dette kursus ud fra DOF´s oplæg. Der var 30 deltagere, 
hvoraf 9 var fra Gorm. Deltagerne var fordelt på 3 niveauer. Jørgen Damgaard var underviser for 
begyndere, Steen Holmegaard for mellemgruppen og Claus Lyngby for de øvede løbere. Det 
foregik på Abrahamsens Gård og i Jelling Skov. Kursusdeltagerne roste underviserne rigtig meget. 
Et flot arrangement, som vi godt kan være stolte af. Endnu engang tak til de engagerede 
undervisere. 
 
Natcup Syd på Randbøl Hede den 7. marts: Poul Erik var igen banelægger og der var ca. 60 
deltagere, hvoraf de 10 var fra Gorm. Et fint løb en herlig fredag aften. 
 
Klubmesterskab Nat foregik i Løvbakkerne ved Herning den 19. marts: Her var 14 deltagere fra 
Gorm, hvoraf mange kunne vende hjem som klubmestre, uden egentlig konkurrence på flere af 
banerne. 
 
Klubtur i forbindelse med Påskeløbet på Sydfyn den 17.-19. april: Der var 25 medlemmer som 
deltog i dette 3-dages løb. De fleste af dem overnattede på Fåborg vandrehjem. Fin forplejning og 
en hyggelig klubtur. 
 
Jellingløbet den 11. juni: En fantastisk sommeraften med knap 1000 deltager. I år havde vi for 
første gang en Gå-rute ”Monument walk” – som var en succes med over 100 deltager. Desuden var 
der 4 løberuter. Der var ca. 70 hjælpere, som i år fik en T-shirt som tak for hjælpen. T-shirten blev 
brugt samme aften, da det jo for én gangs skyld var solskin og dejlig lunt. Vi håber I bruger T-
shirten flittigt – da det jo er reklame for løbet. Tak til Claus Jørgensen og styregruppen for det flotte 
arrangement, som gav ca. 35000 kr. i overskud. 
 
Hærvejsløbet den 27. juni: Vi stod for et depot ved Vingsted. Løberne kom lige omkring midnat og 
de skulle have suppe m.m. Der var en 4-5 hjælpere dernede. De brugte det meste af aftenen og 
natten på at stille telte op, sørge for forplejning og rydde op igen. Arrangementet gav et overskud på 
3600 kr. og vi får tilbud om en større opgave i forbindelse med løbet i 2015 
 
Klubturen gik i år til O-ringen i Skåne i Sverige. 19 medlemmer var med til løbet. Overnatning 
foregik i et klubhus i nærheden af løbsområderne.  
 
Divisionsmatch i Gyttegård den 31.august: Selvom storme og træfældninger har præget Gyttegård 
meget, lykkedes det Kristian Øllegaard, at lave nogle spændende baner til 2. og 3. division i 
Sydkredsen. Karl Kristian var stævneleder, og han kunne med rette rose og takke hjælperne efter 
endnu et godt Gorm-arrangement. Der var ca. 400 deltagere til løbet. 
 



Klubmesterskab Dag den 21.september i Langesø: 29 medlemmer deltog og der blev fundet 
klubmestre på næsten samtlige baner. Et fint socialt arrangement med tipskupon og super 
forplejning, leveret af Bodil Nygaard. 
 
En tak til alle medlemmer, som villigt stiller op og hjælper til vores arrangementer. Håber I fortsat 
er friske til nye opgaver i 2015. 
 
Foreløbig har vi følgende arrangementer i 2015, hvor vi får brug for hjælp og håber I vil deltage: 
 
Vintertræning i Jelling By den 10. januar. 
 
Vintertræning i Gadbjerg den 28. februar. 
 
Klubmesterskab Nat i Nørrelund Plantage den 12. marts. 
 
 
Klubtur i forbindelse med Påskeløbet på Mols den 2.-4. april 
2.-3.divionsmatch i Jelling Skov den 19. april. 
 
Jellingløbet den 10. juni. 
 
Klubtur til Skawdysten den 10.-12. juli. 
 
JFM Stafet i Gødding Skov den 15. august. 
 
Arrangementsudvalget har i år fået et nyt medlem, Dorthe Johansen. Dorthe er kommet med i 
udvalget efter at Pernille Buch har valgt at gå ud af udvalget, da hun sidder i mange andre udvalg. 
Tak for din indsats i udvalget, Pernille. Derudover består udvalget af Poul Erik Buch, Inger Jensen, 
Anette Lund og undertegnede. Vi har afholdt 2 ordinære møder, henholdsvis i marts og august 
måned, samt et ekstra møde i november, hvor vi koncentrerede os om udvalgets mål og visioner. 
Jeg vil gerne takke udvalget for godt og konstruktivt samarbejde. 
 
Anette har igen stået for samarbejdet med trekantsklubberne omkring Vintertræning/Vintercup. 
Desuden har Anette stået for at arrangerer overnatning til klubturene – hvilket hun fortsætter med i 
2015. 
 
Poul Erik har stået for Natcup Syd sammen med HTF, KOK og Melfar, hvilket han også gør i 2015. 
I år ”sidder” vi dog over, i forhold til at arrangere et natløb. I år bliver løbene 3 onsdage i marts 
måned. 
 
Jeg har som formand for udvalget deltaget i klubbens bestyrelsesmøder og vil gerne takke 
bestyrelsen for godt samarbejde. Ser frem til endnu et år med masser af spændende arrangementer 
og O-oplevelser sammen med OK Gorm. 
 
Den 9.januar 2015 
Bente Ringive 

Formand for arrangementsudvalget. 

  



Årsberetning fra ungdomsudvalget 2014 
  
På generalforsamlingen blev Torben Lehn genvalgt som formand for ungdomsudvalget. Torben 
måtte desværre trække sig fra posten. I april overtog Steen Holmegaard posten som udvalgsformand 
i ungdomsudvalget. 
Ungdomstræningen har været opdelt i 2 grupper med stor fokus på løbere i kategorierne begynder, 
let og mellemsvær.  
De yngste løbere blev trænet af Torben Lehn og Michael B. Lorenzen som fik hjælp af flere andre 
løbere til bl.a. skygning. 
Gruppen 13 til 16 år, blev trænet af Asta Terkelsen, Anette Lund, Poul Erik Buch og Steen 
Holmegaard. 
De løbere der løb svær, trænede sammen med de voksne, med mulighed for trænerstøtte fra Poul 
Erik eller Steen. 
Træningsaftenerne har været velbesøgte, men vi har i det forgangne år mærket en nedgang i antallet 
af ungdomsløbere til både åbne løb og U-kurser. Ja, selv til DM i Munkebjerg skov var deltagelsen 
meget lav. Og stiller vi ikke op, så høster vi ingen medaljer! Det har selvfølgelig også haft 
indflydelse af en del af aktive løbere er blevet ”voksne”.  Positivt er det dog at vi har fået Josefine 
Lind på juniorlandholdet, hvor hun bl.a. har løbet sig til EM guld i sprint og stafet! 
Året bød som vanligt på ungdomsture for både de yngste og de lidt ældre. 
De yngste var Grundlovsdag på dagstur til Kirstinelyst på Randbøl Hede. Det var en rigtig god og 
lærerig tur, hvor både børn, forældre og trænere var aktive. Der blev stillet krav til både den 
orienteringsmæssige kunnen og til viden om den særlige natur på heden. Dagen sluttede indtagelsen 
af den medbragte hjemmebag. 
Efterårsturen for de ældre løbere gik til Skagen, hvor der ventede interessante terræner og en masse 
regn. På trods af at det våde element tog overhånd, blev det en hyggelig tur, hvor der ud over O-løb 
også var lagt vægt på det sociale.  
 
I ungdomsvalget er der sket lidt ændringer. Tidligere var udvalget hovedsageligt sammensat af 
trænere. I år har vi dog valgt at gøre udvalget lidt bredere idet det nu består af en formand (Steen 
H), en løberrepræsentant (Ann Cathrine Larsen), en forældrerepræsentant (Dorthe Johansen) og pt 
en trænerrepræsentant (Michael B. Lorenzen). Der er lagt op til at der skal være 2 
trænerrepræsentanter. Det er selvfølgelig hensigten stadig at have en ”finger i jorden” hos 
ungdommen, men også at bevare overblikket mht. trænersituationen, trænereuddannelse, 
ungdomskurser, forældrekontakt mm  
I ungdomsudvalget har der været afholdt møder både i udvalget, men også stormøder med trænerne. 
Det primære formål med møderne har været at beskrive mål, vision, politik og beskrivelse af 
ungdomsudvalgets opgaver, hvilket mangler den sidste finpudsning. Der er ligeledes udarbejdet et 
årshjul, således at udvalgets opgaver og ansvarlige synliggøres for alle. 
I arbejdet med ungdomstrænerne er der blevet tilbudt udviklingssamtaler og træneruddannelse. Pt. 
Er Michael B. Lorenzen og Henrik Holm i gang med træneruddannelsen. 
 
Steen Holmegaard 
  



Kort- og skovudvalgets årsberetning for 2014 
 
Udvalget har bestået af Henning Mols, Per Juel Kristenesen, Bent Nielsen, Søren Germann og Stig Knudsen. 
Hans-Christian Ross-Hansen er bevilget orlov indtil videre. Der har som sædvaneligt været afholdt 2 møder. 
 
De to væsentligste opgaver for Kort og skovudvalget er korttegning og skovkontakt.  
 
Skovkontakten er som sædvaneligt varetaget meget kompetent af Bent og det har forløbet rimeligt 
gnidningsfrit. I forhold til anvendelse af statsskove til orienteringsløb er der underskrevet en ny central aftale 
mellem DOF og Naturstyrelsen. Aftalen regulerer den overordnede anvendelse af Naturstyrelsens områder til 
orienteringsarrangementer. Den nye aftale er mere restriktiv end den tidligere, men vil kun have en mulig 
effekt for orienteringsløb i Gyttegård, hvor der deltager mere end 150 deltagere. Øvrige af Gorms nuværende 
kort er ikke berørt. For Gyttegård er det dog heller ikke sikkert at det får betydning, men det må tiden vise, 
da det er op til det enkelte skovdistrikt at fortolke de overordnede retningslinjer.  
 
Korttegning er det arbejde, som udvalget selvsagt bruger langt det meste af sin energi på. Igen i år måtte der 
bruges en del ressourcer i Gyttegård, selvom kortet blev opdateret i 2013. Igen havde Naturstyrelsen fældet 
en del træer, men det havde stormen Bodil også, så der blev malet med både den grønne pensel for de 
stormfældede områder og med den gule på de nye åbne områder. Det har absolut ikke gjort Gyttegård mere 
attraktivt til orienteringsløb og det har medført at klubben har frasagt sig at arrangere DM stafet i 2017, som 
vi ellers havde fået tildelt. Vi kan ikke forsvare at bruge Gyttegård til et DM stafet, og ikke mener at vi kan 
finde en anden velegnet skov.  
 
Jelling skov blev endeligt færdigtegnet i vinter/foråret af 2014 og det var dejligt at kunne byde klubben 
velkommen på det nye kort til en træning i foråret. Kortet skal bruges til divisionsmatch i april 2015, så der 
er skal det lige ses efter i sømmene inden. Næste skov, som skal nytegnes med brug af digitale 
grundmaterialer er Tykhøjet, som trænger til at blive opdateret. 
 
Ud over de mindre opdateringer af vores kort, vil jeg fremhæve det nye kort over Præstegårdskoven ved 
Kollerup, som er blevet til med Søren som den store drivkraft. Det er udelukkende en træningsskov som vi 
fik prøvet det til en efterårstræning og jeg synes virkelig at det har givet træningen i Kollerup et løft. 
  
Sidste del af 2014 er der brugt en del tid på at forberede det materiale, som skal lægges ind på Gorm nye 
hjemmeside, som går i luften i 2015.  
 
Tak til udvalget for arbejdet i 2014, jeg synes godt at vi kan være stolte af de resultater, som vi har leveret i 
2014.  
 
/Stig Knudsen 
 
  



Kommunikation- og PR udvalgets beretning for 2014  
 
På sidste års generalforsamling præsenterede K. K. Terkelsen forslag til Kommunikations- og Pr-
Udvalgets fremtidige opgavebeskrivelse og udvalgssammensætning. 
Udvalget havde indtil da alene bestået af Pernille Buch og formanden K. K. Terkelsen 
 
Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til forslaget. 
Det har betydet at udvalget i 2014 har bestået af:  

1) K. K. Terkelsen, formand, valgt af generalforsamlingen og medlem af OK Gorms bestyrelse  
2) Annett Lassen, Webmaster, udpeget 
3) Asta Terkelsen og ansvarlig for scrapbog, udpeget 
4) Marianne Damgaard, Repræsentant for børn/bredde  
5) Steen Holmegaard og Pernille Buch, Repræsentant for talent/elite 

 
På udvalgets første møde den 6. marts godkendte udvalget forslag til beskrivelse af Politik, formål, 
udvalgets sammensætning og udvalgets opgaver. 
Det blev også aftalt på mødet, at alle i udvalget skulle bruge tid på hjemmesiden og notere, hvor der 
kunne ønskes forbedringer og ændringer i struktur og funktionalitet. 
På mødet blev endvidere drøftet, hvordan vi skulle få vores nye hjemmeside til at ”spinde”, bl.a. 
ved at nøglepersoner af  Ole Binder blev instrueret i selv at lægge på hjemmesiden ved login. 
1. april blev fastsat til denne øvelse. 
29.april var der møde i udvalget igen dels for at samle op på mødet den 1. april og dels for at 
udvalget sammen kunne gennemgå hjemmesidens struktur og funktionalitet .  
Til dette møde var udsendt en 6 siders oversigt over hjemmesiden forskellige menupunkter. 
Udvalget var enige om, at der flere steder var en uklar struktur, at funktionaliteten også flere steder 
kunne ønskes forbedret. 
Dertil var der rigtigt mange områder af statisk art, hvor der simpelthen manglede informationer. 
Henrik Jørgensen, OK Pans hjemmesideansvarlig, ville på konsulentbasis støtte og supporte Annett 
i de ændringer, der skulle foretages. 
 
Vi måtte erkende, at en sådan model ville betyde, at der ville gå en rum tid før vi havde en 
”flyvende hjemmeside”, og at vi skulle trække meget store veksler på Annetts tid. 
 
Der viste sig en anden løsning, hvor tidshorisonten var kortere.… alt afhængig af, hvor gode, 
hurtige vi ville være til at levere billedmateriale og tekstindhold til den statiske. 
 
Silas (formandens søn) ville gå ind i:  
- Design af hjemmeside (grafisk design - fonte, farver, grafik) 
- Opbyggelse af struktur og funktionalitet (links, menuer, kalenderfunktion, backend,) 
- Sikring af hjemmeside mod hackere. 
- SEO (søgemaskineoptimering) 
- Tilpasning af back end til den enkelte bruger - administrator, bidragsyder, osv. 
- Garanti af lettest mulig vedligehold og opdatering af hjemmeside tilpasset den enkelte brugers 
evner. 
- Vejledning/oplæring af en central person i vedligehold og opdatering af hjemmeside. 
- Vi skulle stå for alt billedmateriale og tekstindhold  



Silas krævede, at siden blev bygget og designet fra bunden i Wordpress, da han ikke så nogen fordel 
i at genbruge det nuværende! – altså igen en ny hjemmeside, men det nye 
hjemmesidedesignprogram, skulle være et bedre og mere opdateret system end Joomla. 
Henrik Jørgensen, bekræftede det. 
 
Silas lovede, en færdig og flyvende hjemmeside med udgangen af august. 
Der blev lavet aftale med Silas. 
Strukturen til den nye hjemmeside lå klar omkring 1. oktober, men på grund af formandens megen 
rejseri (bortrejst det meste af oktober og november) har det betydet, at den nye hjemmeside endnu 
ikke er blevet offentliggjort, men målet er, at det sker i starten af det nye år. 
Undertegnede har efter hjemkomst brugt mange timer på at lægge ting på siden. 
Udvalgenes præsentation som også skal lægges på hjemmesiden arbejdes der pt. med i udvalgene, 
men materiale herfra ventes først klar i starten af 2015. Da formanden er udrejst (igen) fra 19.1. til 
10.2. skal vi nok hen omkring 1. marts før den nye hjemmeside ryger i luften. 
 
Aktiviteter i øvrigt. 
Indlæg/opslag på hjemmesiden i 2014: I alt 73 indlæg/opslag leveret af 14 forskellige bidragydere, 
hvoraf 4 har leveret mere end 5 hver: KK 20 artikler/opslag, Ole Binder 16 opslag, Asta og Bjarke 5 
artikler/opslag. 
 
Artikler i Ugeavisen Jelling/Vejle Amts Folkeblad 2014:  

� Artikler med billed(er)  
Ugeavisen Jelling: 15 heraf 1 forside, VAF: 12, Andre (Lokalavisen Vejle): 6 

� Artikler uden billede: 
Ugeavisen Jelling: 4, VAF: 4, Andre (Lokalavisen Vejle): 1 
 
Tak til udvalget for godt samarbejde i 2014.  
kk 
 
 
Beretning Talent- og Eliteudvalget 2014 
 
I 2014 er Talent- og Eliteudvalget blevet et fuldtalligt udvalg med udvalgsmedlemmer på alle 
definerede ansvarsområder.  
OK GORMs talent og eliteudvalg består af: 
- Formand. Vælges i henhold til OK GORMs vedtægter § 5 Ledelse på ulige år for to år af gangen 
på OK  GORMs generalforsamling. Pt. Pernille Buch 
- 1 medlem – udpeget/valgt blandt GORMs ungdoms- og TVO trænere. Pt. Steen Holmegaard 
- OK GORMs TVO koordinator. Pt. K. K. Terkelsen 
- OK GORMs TC styregruppe medlem. Pt. Claus Lyngby 
- 1 ungdomsrepræsentant (over 18 år) valgt af og blandt TVO-løberne og Ung seniorerne. Pt. 
Holger V.  Petersen 
Udvalget har afholdt 3 møder i 2014.  
 
I marts måned efter generalforsamlingen blev der afholdt møde, hvor følgende blev gennemgået: 
- Opsamling Generalforsamling 
- Årsplaner/aktiviteter for TVO/TC   
- Nye løbere til TVO/TC 



- Nyt fra Ung seniorgruppen 
- Landsholdsgrupper 2014 
- Nyt fra Elite Vejle 
- Forslag til ungdomsrepræsentant i udvalget 
- Information om talent- og eliteudvalget til hjemmesiden og GORMs presseansvarlige 
 
I juni blev følgende gennemgået: 
- Opfølgning af træningsplaner 
- Budgetønsker for kommende år formuleres til bestyrelsen 
- Evt. justeringer af løbergrupper 
- Vurdering af trænersituation TVO 
- Planlægning af trænersamtaler 
- Indstilling af løbere til TVO og TC i august 
- Evaluering af styregruppemøde TC 
- Nyt fra Ung seniorgruppen  
- Nyt fra Elite Vejle 
- Information om talent- og eliteudvalget til hjemmesiden og GORMs presseansvarlige 
 
I november på møde 3 blev følgende gennemgået:  
- Evaluering og opfølgning af målsætning og evt. justering af handleplaner 
(KK har laver den årlige statistik/evaluering)  
- Udkast/emner til beretning til klubbens generalforsamling 
- Udarbejdelse af status i forhold til TVO og TC 
- Justering af opgavebeskrivelser i udvalget 
- Indstilling af løbere til TVO og TC 
- Udkast til årets aktiviteter/træningsplaner 
- Nyt far Ung Senior 
- Nyt fra Elite Vejle 
- Information om talent- og eliteudvalget til hjemmesiden og GORMs presseansvarlige 
 
Talent- og eliteudvalget er et udvalg med mange målsætninger. Disse målsætninger skal ved årets 
udgang evalueres og der skal ændres/laves nye målsætninger. I 2013 havde TVO et fantastisk år 
med rekord mange medaljer og stor tilslutning til løb, ungdomskurser og andre arrangementer. For 
første gang i TVOs historie er der i 2014 tilbagegang i antal medaljer. Faktisk rigtig stor 
tilbagegang. Dette skal ses i lyset af, at TVO løberne generelt har deltaget i færre løb i år. Det er 
altså ikke dårligere placeringer, der skaber tilbagegangen, men simpelthen fordi aktiviteten hos 
løberne i TVO er dalet markant. Og den største tilbagegang er hos løberne fra OK Gorm. Dvs. vi 
står med en konkret opgave i 2015, nemlig at løfte løbernes aktivitetsniveau. Tilslutningen til TVO 
træningen om torsdagen er høj ca. 90 %, så det er ift.  ungdomskurser og åbne løb, der skal sættes 
ind. Med hensyn til TC, så er klubbens målsætning om at have 5 løbere med i TC opfyldt. I 2014 
var der netop 5 løbere fra Gorm i TC Syd Vejle. Men i starten af det nye år falder et par stykker fra 
Gorm fra, så der skal også arbejdes på dette område, for at opretholde målsætningen. TC har i 2013 
og 2014 fungeret med Anette Lund og undertegnede som trænere. I løbet af 2014 har TC været på 2 
læringsture, i foråret til Hallandpremieren og i efteråret til Smålandskavlen. Der er god tilslutning 
og opbakning til talentmiljøet og i 2015 ser det ud til, at gruppen bliver på 15-20 løbere.  
I 2014 har OK Gorm haft en løber tilknyttet Juniorlandsholdet, det vil vi også have i 2015.  
 
 



Arbejdet omkring tilgang af løbere/fastholdelse af løbere i TVO og TC starter ude i klubberne, i OK 
Gorms egen ungdomsafdeling. Det er her fødekæden skal starte og løberne skal fastholdes gennem 
sociale aktiviteter, sociale relationer samt gode træningsmuligheder. Talent- og Eliteudvalget 
arbejder tæt sammen med Ungdomsudvalget i OK Gorm. Der vil i 2015 ske en satsning ift. 
fastholdelse og rekruttering af ungdomsløbere helt nede fra de små løbere i 8-10 års alderen og op 
til juniorerne. Især fastholdelse er et vigtigt begreb. Der arbejdes allerede nu på tiltag, som skal 
styrke klubben på dette område.  
 
På trænerfronten har Gorm to trænere med på kurser her i vinter og 3 trænere deltog på DOF´s 
trænerseminar i november måned.  
 
Både TVO og TC Syd Vejle støttes af Elite Vejle. Støtten sker i form af økonomisk støtte til begge 
miljøer til læringsture, materiel osv. Desuden giver samarbejdet med Elite Vejle løberne mulighed 
for at deltage i ernæringskurser og udvalgte løbere får mulighed for personlige samtaler med Elite 
Vejles ernæringsvejleder. Der støttes ydermere med diverse idrætsmedicinsk støtte via FysioCenter 
Vejle. Sidstnævnte er desuden vældig aktiv med kurser indenfor skadesforebyggelse, 
løbestilsanalyse osv. Alt dette er virkelig flot og en fantastisk mulighed for vores løbere. Tak til 
Elite Vejle for det gode samarbejde.  
 
Som bilag til denne beretning er vedlagt evaluering og statistik ift. TVO (Team Vejle Orientering) 
fra talentmiljøets begyndelse til nu.    (Bilaget er sidst i den samlede beretning) 
 
 
På udvalgets vegne 
 
Pernille Buch 
 

 
 
Skiklubben GORM's årsberetning 2014 
 
Jeg vil starte med at slå fast at for de fleste forbinder skiløb med sne, så uden sne er det svært at 
lokke folk til skiaktiviteter. Med hensyn til det som har vist vist sig at være medlemmernes 
hovedinteresse, nemlig løjperne i Jelling, så er det nok ikke forbigået manges opmærksomhed at 
2014 var det varmeste år i mands minde og usædvanligt snefattigt. Kun en enkelt gang rykkede 
vores trofaste løjpehold ud og kørte spor med den gamle snescooter. Jeg vil gerne sige tak til 
løjpeholdet – Ib, Bent og Svend Erik der trofast sidder stand-by, klar til at køre spor så snart 
forholdene er der. Jeg håber at vil kommer til at gøre mere brug at jeres tjenester i fremtiden. 
Fremover vil de endda have bedre udstyr til deres rådighed, idet vi i løbet af 2014 fik samlet penge 
nok til en ny snescooter. Den ny scooter bliver leveret primo januar 2015. I den forbindelse vil jeg 
gerne sige mange tak til Erik for bistand med at vælge scooter og leverandør og til Karl Kristian for 
det store arbejde han har lagt i at få skrevet ansøgninger til fonde og lignende. Således bør vi på 
udstyrsfronten være dækket dækket ind den næste mange år  
 
Den traditionelle tur til Svarstad var den første jeg selv deltog på så jeg har svært ved at 
sammenligne, men jeg synes der var en god tilslutning (Vi var 10)  
 



Klubben var endnu en gang var repræsenteret ved Vasaloppet, dog ikke med så mange deltagere 
som i tidligere år. Der er dog i årets løb kommet flere nye medlemmer til som har det erklærede mål 
at løbe Vasa, så mon ikke vi ser fremgang i 2015. Vasaløbbet har ikke karakter af en egentlig 
klubtur, idet Dansk skiforbund (som man under alle omstendigheder skal tilmelde sig igennem) 
arrangerer en rigtig fin tur derop, hvilket de fleste af vores medlemmer benytter sig af. En del af 
forklaringen på vores lavere deltagerantal til vasaloppet var at nogle af de ”faste” vasaløbere valgte 
at tage til Birkebeinerrennet i stedet. Selve løbet blev aflyst men de 4 der var af sted havde en god 
lille klubtur og er klar til af tage af sted i marts 2015. 
 
I 2014 har vi ikke haft nogle deltagere til mesterskaber. 
 
Det er igen i år rulleskiområdet der har været størst aktivitet. 
Klubben har været repræsenteret ved de fleste afdelinger af Vestcup. I løbet af vinteren 2013-2014 
fik vi gang i fællestræning igen efter det har stået på stand-by i en længere periode. Efter en 
sommerpause kom vi i gang igen i efteråret 2014 og er kommet ind i en fin rytme. Tilslutningen er 
måske ikke så så stor som man kunne håbe, men vi er god lille kerne. Det blev undersøgt om der var 
tilslutning til fællestræning også i sommerperiden, men der var ingen der viste interesse. 
På udstyrsfronten anskaffede vi os et større antal stave med rulleskispidser så vi nu er dækket godt 
ind på dette område. Derudover er der i løbet af efteråret blevet udført en del vedligehold af 
klubbens rulleski, så alle i skrivende stund er klar til brug. 
 
Der har også været følere ude til vore naboklubber om at arrangere nogle træningsarrangementer på 
tværs af klubberne. Men på trods af en vis interesse har der endnu ikke kommet noget konkret ud af 
det. Jeg tror dog at det kommer til at ske i 2015, for det er et felt som skiforbundet vil have større 
fokus på en det har været tilfældet tidligere.  
 
Et af de områder jeg har givet en del opmærksomhed, har været at få informeret medlemmerne 
bedre om de tilbud der er fra forbundet og andre skiklubber. De tilbagemeldinger der er kommet har 
udelukkende været positive, så det er noget der vil blive fortsat med i det kommende år 
 
Selve medlemstallet har der ikke været de store udsving i. Der er kommet nogle få nye medlemmer 
og der er lidt flere der har meldt sig ud, så samlet set har der i 2014 været en lille tilbagegang i 
medlemstal (fra 71 til 69) 
 
Når man ser på de mål der er formuleret for Skiklubben GORM i det forløbne år, så synes jeg vi har 
nået dem: Vi laver de aktiviteter vi har sat os for, så godt som klimaet tillader det. 
På det personlige plan så må jeg indrømme at jeg ikke rigtigt er tilfreds.  
 
Jeg ”lider” nok stadig under at jeg kom til som en relativ outsider, uden ret mange kontakter og 
erfaring med klubbens aktiviteter, og når der så er en temmelig begrænset tilslutning eller 
tilbagemelding ved de initiativer der bliver taget, synes jeg det er svært at lære medlemmerne og 
deres ønsker at kende. Jeg havde håbet på større tilslutning til de forskellige aktiviteter, men jeg ser 
med fortrøstning frem mod et 2015 med større aktivitet på skifronten. 
 
På Skiudvalgets vegne 
 
Bjarke Wolf 
  



 
 

Klubhusudvalgets beretning for 2014  

 
Klubhusudvalget har i 2014 bestået af: Poul Pedersen, Ole Thomsen, Åge Kobberø, Erik Jensen og K. K. 
Terkelsen.  
Ved generalforsamlingen 2015 er Poul, Ole og Erik på valg. Der er ingen, der er kede af at sidde i udvalget, 
men udvalget er enige om, at med den alder de fleste har, bør der tænkes på nyt blod.   
Udvalget er derfor enige om, at der minimum bør vælges to nye og unge/yngre på den kommende 
generalforsamling.   

 
Møder: 

De to obligatoriske møder er afholdt: 10. marts og 27. oktober. 

 

Arbejdsdage: 

Årets to arbejdsdage blev afholdt 29. marts og 29. november. Her blev foretaget de sædvanlige arbejder.  

 
Arbejder i løbet af året: 

- Det gamle æbletræ mellem gødningshus og stuehus fældet, roden fræst væk og stedet reetableret med 
plæne. 
- Etablering af sandkasse i det sydvestlige hjørne af græsplænen for opsætning af ’girafgynge’ og i øvrigt 
som sandkasse. 
- Lampe sat op i stuehuskælder lige neden for trappe. 
- Garage til beregnervogn lavet. Byggeriet blev påbegyndt den 19. april, ved at fundament blev støbt og 
bygget op. Niels G. Hansen chef for den del. I løbet af sommeren over en 3-4 arbejdsdage med forskellige 
medlemmers hjælp kunne sidste hånd lægges på garagen den 23.10, hvor dokument for færdiggørelse blev 
sendt til Vejle kommune. Pris for det færdige projekt: 25.000 kr. Beregnervognen står nu godt beskyttet for 
vind, vejr og grønalger. 

 
Arbejder det kommende år:  

Udvalget ser ikke akutte større opgaver for det kommende, men er enige om, at følgende opgaver bør 
prioriteres: 
- Behandling af stuehustag – rensning for mos, alger og måske en overfladebehandling 
- Et lag nye sten på P-pladsen ved AG 
- Et lag grus på hele vejen nede fra Dukkelisemosen op til AG. 
- Strømtrækkes til garagen for lys, stikkontakt. 
 

Rengøring af Abrahamsens Gård 
Med udgangen af 2013 stoppede Erling Østergaard som rengøringsmand. I 2014 er opgaven blevet udført 
af K. K. Terkelsen, som i forbindelse med rejser er blevet afløst af Nina G. Najbjerg i februar og ellers Bodil 
Nygaard. Denne ordning fortsætter i 2015. 

 
Skovagerskolens brug af Abrahamsens Gård: 
Skovagerskolen flyttede ind på Abrahamsens Gård den 2. april 2002, og vi må sige, at vi fortsat efter nu 
snart 13 år har et godt og ukompliceret samarbejde med de voksne, og at de ønsker, der med mellemrum 
kommer om ændringer til de fysiske rammer af hensyn til de specielle elever, har kunnet imødekommes, 
uden at det forstyrrer vores brug i nævneværdig grad. I år er de skarpe knive kommet i skuffe med lås på, 



kælderdøren låst og alle vore rengøringsmidler er ligeledes kommet bag lås og slå. Deres kontinuerlige brug 
med ligeså kontinuerlig lejeindtægt har stor betydning for økonomien omkring klubhuset. 

 
Vores eget og andres brug af Abrahamsens Gård 

Abrahamsens Gård har året igennem været rammen om klubbens og TVO’s træningsaktiviteter ligesom det 
fortsat benyttes af Petanque og Jelling Naturhistorisk Forening som fast aktivitetssted.  
Også i 2014 har vi haft flere private arrangementer – både holdt af medlemmer og folk uden for klubben, 
og vi har reservationer helt frem i 2016. 

 
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. 
 
 
Medlemsudvikling: 
 

Kategori 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Orientering 66 86 102 128 137 135 112 125 128 118 
Orientering/ski 53 52 53 52 55 46 42 36 36 35 
Ski 43 46 41 43 43 46 47 37 30 34 
Passive 8 9 12 11 11 9 11 9 7 8 
Medlemmer ialt 170 193 208 234 246 236 212 207 202 195 
Indmeldte 26 33 32 43 46 31 21 25 23 14 
Udmeldte 28 10 17 17 34 41 45 30 28 21 
For 2014 må vi konstatere en tilbagegang på 11 O-medlemmer, Til gengæld er der en lille stigning   
i antal ski-medlemmer. 
  

DM-medaljetagere: 
  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Guld 3 3 7 4 3 2 5 4 1 7 9 3 
Sølv 3 4 2 2 6 3 3 6 10 4 9 5 
Bronze 5 1 4 2 2 6 5 4 3 7 7 5 
Ialt 11 8 13 8 12 11 13 14 14 18 25 13 
DOF-
placering 

11 18 11 16 14 12 11 10 15 9 ? ? 

  

DM-medaljetagere 2014 

  GULD SØLV BRONZE  

 
NAT 

 
 

 

 
Josefine Lind - D-20 
 
Lilli Hansen – D60 
 
Hans Chr. Strib - H65 

 
Anette Lund – D50 

Asta Terkelsen - D65 



 
SPRINT 

 
Søren Germann – H55 

 
 

 
Poul Erik Buch  - H 65 

 
MELLEM 

     
Anette Lund – D50 

 
LANG 

 
Karl Kristian Terkelsen 
H65 

   
 

 
ULTRALANG 

 Poul Erik Buch  - H 65 Hans Chr. Strib - H65 

 
STAFET 

  

H60 
Karl Kristian Terkelsen 
Hans Chr. Strib 
Poul Erik Buch 

 
 

 

  

 
MOUNTAINBIKE 
Stafet 

 
 
 

 
D21- 

Josefine Lind  
Anette Lund 

 

I 2013 var der 12 DM-medaljer til klubbens ungdomsløbere – fordelt på 6 forskellige løbere. 

 

EM-medaljetagere 2014 

  GULD SØLV BRONZE  

SPRINT Josefine Lind - D-18  
 

 
 

STAFET  D-20 (3. og sidste  tur ) 
Josefine Lind 

 
 

  

 
 
 
    

Jysk-Fynske mesterskaber:  
  
JFM-stafet: 1. Lilli Hansen 

 Inger Jensen 
 Asta Terkelsen  D55 
 

 1. Holger V. Petersen 
 Joakim Damgaard 
 Josefine Lind  H-20 
 

 2. Hans Christian Strib 
 Bent Nielsen 
 Karl Kristian Terkelsen  H65 
 



 
JFM-lang:  

 

2 Anette Lund D50 

2 Lilli Hansen D60 

2 Asta Terkelsen D65 

2 Poul Erik Buch H65 

3 Nina G. Najbjerg D21- 

3 Søren Germann H55 

3 Hans Christian Strib H65 
 

 
 

Pokaler/Klubmestre: 

  

Sponsor 

DAG: 
Piger -10 

  
DinTandlæge 

Drenge -10 Asger Ø. Pedersen DinTandlæge 

Piger -12 Maria Damgaard 
 Drenge -12 Esben Ø. Pedersen 
 Piger13-16 Nanna Knudsen 
 Drenge 13-16 Hans V. Petersen 
 Piger 17-20 (Junior) 

   Drenge 17-20 (Junior) Joakim Damgaard 
 Dame Senior Rikke Binder 
 Herre Senior Gustav V. Petersen 
 Dame Old Girls Marianne Damgaard 

Herre Old Boys Søren Germann 
 Dame Veteran Asta Terkelsen 
 Herre Veteran K. K. Terkelsen 
 

    NAT: 

   Piger -12 
  

Ny /2014 

Drenge -12 Esben Ø. Pedersen Jelling VVS & Maskinteknik 

Piger13-16 
   Drenge 13-16 Jens Kr. V. Petersen 

 Piger 17-20 (Junior) 
   Drenge 17-20 (Junior) Mathias A. Rasmussen 

Dame Senior 
   Herre Senior Mathias H. Ringive 

 Dame Old Girls Asta Terkelsen Brdr.Højrup A/S - skoventreprenør 

Herre Old Boys Poul Erik Buch Brdr.Højrup A/S - skoventreprenør 

    En del af pokaler er skænket af Jelling Specialfoder - (Batteribilen) 

  
 



Gormsmester: Jacob Vingtoft 
 
 

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 2013 blev tildelt Bente Hagelskær Ringive 
Motivation ved Poul Erik Buch: 
 
Modtageren er en der er kommet til klubben i nyere tid. 
Du er ikke en der har vundet medaljer endnu. 
Du har forstået hvad det betyder at være medlem af en klub, og har  i særdeleshed tager alle 
udfordringer til sig. 
Deltager også meget i arrangementer og træning. 
Du er en der gerne påtager sig opgaver i forbindelse med, løbsarr angementer, madlavning og 
andre aktiviteter. 
Er en der stædig forfølger en opgave. 
Men også en der ind i mellem skal have at vide fra andre hvor god du er. 
Det kan nogen gange være svært at huske det hele , men i mit hoved er der ingen tvivl om at du 
har fortjent denne anerkendelse i år. 
 
 
Danmarksturneringen / COWI-ligaen: 
OK Gorm holdt pladsen i 1. division ved at vinde matchen om op/nedrykning. I 2015 er 
målsætningen selvfølgelig at forblive i 1. division, og der bliver igen kamp til stregen. Vi skal møde 
Snab, Kolding og så er det H.T.F, der har afløst Odense i divisionen. 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. 12. april i 
Lunge Bjerge (Fyn) og d. 23. august i Oksby. D. 27. september deltager vi så i landsfinalen i 
Brødeskov på Sjælland, hvis vi ikke skal i nedrykningsmatch samme dato. 
 
Ole Binder 
Formand 
 
 



 

 
Team Vejle Orientering 

OK Gorm – OK Snab 
  

 

Team Vejle Orientering støttes af 

 
 

Sammenfattende TVO-statistik (2014) 
 
DM statistik 2010 

Konkurrence Medalje 
placering 

Placering 
4 ���� 10 

Placering 11 
���� 

TVO 
deltagelse 

Snab 
deltagelse 

Gorm 
deltagelse 

DM Nat  6  6 4 2 

DM Sprint  1 11 13 3 10 
DM Ultralang B 5 8 14 6 8 

DM Mellem  5 11 16 7 9 

DM Lang  4 9 13 6 7 

DM Stafet S 2 2 5 2 3 
I alt 2 23 41 62+5 hold 26+2 hold 36+3hold 
 
DM statistik 2011 
Konkurrence Medalje 

placering 
Placering 

4 ���� 10 
Placering 11 

���� 
TVO 

deltagelse 
Snab 

deltagelse 
Gorm 

deltagelse 

DM Nat S 3 2 6 2 4 

DM Sprint S 5 4 10 3 7 
DM Ultralang S,B 4 4 10 4 6 

DM Mellem  3 7 10 4 6 
DM Lang 2S,2B 6 4 14 5 9 

DM Stafet S,2B 3  3 1 2 
I alt 11 24 21 50+3 18+1 33+2 
 
DM statistik 2012 
Konkurrence Medalje 

placering 
Placering 

4 ���� 10 
Placering 11 

���� 
TVO 

deltagelse 
Snab 

deltagelse 
Gorm 

deltagelse 

DM Nat  G, 3 B 5 0 9 5 4 
DM Sprint S 5 5 11 5 6 

DM Ultralang G, B 3 7 12 4 8 
DM Mellem S, B 3 7 12 7 5 

DM Lang B 8 3 12 6 6 

DM Stafet 2G, 2B 1  5 3 2 
I alt 14 25 22 56+5 27+3 29+2 

 
DM statistik 2013 
Konkurrence Medalje 

placering 
Placering 
4 ���� 10 

Placering 11 
���� 

TVO 
deltagelse 

Snab 
deltagelse 

Gorm 
deltagelse 

DM Nat 4 G, S, B 4 1 11 6 5 

DM Sprint 3 G, S, B 1 6 12 5 7 

DM Ultralang G 5 7 13 6 7 
DM Mellem G, B 4 6 12 7 5 

DM Lang 2 G, S, B 5 4 13 6 7 
DM Stafet G 1 2 4 2 2 
I alt 19 20 24 61+4 30+2 29+2 

 
DM statistik 2014 

Konkurrence Medalje 
placering 

Placering 
4 ���� 10 

Placering 11 
���� 

TVO 
deltagelse 

Snab 
deltagelse 

Gorm 
deltagelse 

DM Nat 1 S 3 4 8 4 4 

DM Sprint 1 G 3  4 3 1 
DM Ultralang 1 G 3 4 8 4 4 
DM Mellem  2 7 9 8 1 
DM Lang 1 G 6 5 12 8 4 
DM Stafet 2 S 3 2 6 5 2 

I alt 6 17 22 41+7 27+5 14+2 



 

 
Team Vejle Orientering 

OK Gorm – OK Snab 
  

 

Team Vejle Orientering støttes af 

 
 

 

 
 
KUM statistik 2009: 
TVO deltagelse: 9 løbere 
Top-5 placeringer:  1 
Top 6 � 10 placeringer:  5 
Placeringer 11 �  3 

 

KUM statistik 2010: 
TVO deltagelse: 11 løbere 
Top-5 placeringer:  2 
Top 6 � 10 placeringer:  5 
Placeringer 11 �  4 

 

KUM statistik 2011: 
TVO deltagelse: 12 løbere 
Top-5 placeringer:  4 
Top 6 � 10 placeringer:  3 
Placeringer 11 �                        5 

 Repræsentation 2010: 
Juniorelite:    
U-16:     
TC-gruppe 0 (Elite-U16)   
TC-gruppe 1 (Satsning)   1 
TC-gruppe 2 (Udvikling)  2 
TC-gruppe 3 (info)   2 

Repræsentation 2011: 
Juniorelite:    
U-16:     
TC-gruppe 0 (Elite-U16)   
TC-gruppe 1 (Satsning)   3 
TC-gruppe 2 (Udvikling)  7 
TC-gruppe 3 (info)    

 
KUM statistik 2012: 
TVO deltagelse: 17 løbere 
Top-5 placeringer:  7 
Top 6 � 10 placeringer:              6 
Placeringer 11 �  4 
 

KUM statistik 2013: 
TVO deltagelse:          12 (4) løbere 
Top-5 placeringer:  1 
Top 6 � 10 placeringer:              5 
Placeringer 11 �  6 
 

KUM statistik 2014: 
TVO deltagelse:          13 løbere 
Top-5 placeringer:  5 
Top 6 � 10 placeringer:              4 
Placeringer 11 �  4 
 

 

Repræsentation 2012: 
Juniorelite:    
U-16:    3 
TC-gruppe 0 (Elite-U16)  3 
TC-gruppe 1 (Satsning)   1 
TC-gruppe 2 (Udvikling)              4 
TC-gruppe 3 (info)    

Repræsentation 2013: 
Juniorelite:   1 
U-16:    2 
TC-gruppe 0 (Elite-U16)  3 
TC-gruppe 1 (Satsning)   1 
TC-gruppe 2 (Udvikling)              3 
TC-gruppe 3 (info)               2 

Repræsentation 2014: 
Juniorelite:   1 
U-16:     
TC-gruppe 0 (Elite-U16)  1 
TC-gruppe 1 (Satsning)   2 
TC-gruppe 2 (Udvikling)              8 
TC-gruppe 3 (info)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


