
OK GORM – SAMLET BERETNING FOR 2015 
 

Formandens beretning 2015 

 

Bestyrelsesarbejdet i 2015 fortsatte efter den model, der blev taget i brug i 

2014, hvor et forretningsudvalg med formand og kasserer samt 2 andre 

bestyrelsesmedlemmer tager sig af de dagligdags ting.  Der holdes som 

hovedregel møder før og efter bestyrelsesmøderne. I 2015 har Pernille og Bjarke været med. 

 

Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, hvor 2 af møderne blev brugt sammen med 

Henning Hansen, der hjælper os med klubudvikling, og som er stillet til rådighed af Elite Vejle. 

 

Der blev holdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor hovedemnet var en eventuel ændring af 

tidtagningsudstyr i Sydkredsen og på sigt også i klubben. 

 

Referater fra møderne findes på hjemmesiden, som også rummer en artikel om 

klubudviklingsprojektet. Desuden var projektet også et emne på en klubaften. 

 

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

Formand og bestyrelsesmedlemmer har desuden deltaget i Sydkredsens klubledermøder og i 

forbundets repræsentantskabsmøde. 

 

Klubbens medlemstal er vigende på trods af målsætning om en tilgang. Til gengæld bliver der 

arbejdet på mange fronter for at få flere medlemmer. Klubben er meget synlig i lokalområdet og i 

kommunen. Der har været mange artikler i pressen og OK Gorm har i samarbejde med Kongernes 

Jelling fået masser af gæster på et lille orienteringsløb i monumentområdet. Børne- og 

ungdomsudvalget har også været meget aktive. Så grunden er lagt til en medlemsfremgang! 

 

Trenden med færre starter til de åbne løb er fortsat i 2015. Til gengæld er DM-medaljehøsten rigtig 

flot, og Josefine har igen i 2015 gjort sig gældende internationalt ved EM for de unge med 

sølvmedalje i D-18 og en 4.-plads i sprint. I divisionsmatchen lykkedes det ikke for os at fastholde 

placeringen i 1. division, men måtte rykke ned i 2. division.  

Se statistik-afsnittet 2015 sidst i den samlede beretning.  

 

Jellingløbet blev igen en solid 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 2015 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.  

 

Særlige poster:  

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

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.  

Karl Kristian Terkelsen er med i DOF’s skoleudvalg – startede som medlem, men er nu formand for 

udvalget. 

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

dette.  

 

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. 24/2 2016 og gør din indflydelse gældende!  
Ole Binder  

Formand 

 

 

BERETNING – ØKONOMI 
GORM JELLING 

Årets samlede resultat bliver et overskud på kr. 114.193 mod budgetteret et overskud på 

kr. 19.400,00 

ORIENTERINGSKLUBBEN GORM 

Orienteringsklubben Gorm fik et overskud på kr. 67.425 mod et budgetteret underskud på  

kr. 13.900. 

De væsentligste afvigelser skyldes: 

Overskud ved 2 åbne løb er på kr. 18.000 mod budgetteret 1 løb på kr. 8.000 

Jellingløbet giver et overskud på kr. 48.000 mod budgetteret kr. 30.000 

Jelling Musikfestival andrager kr. 35.000 mod budgetteret kr. 30.000 

Hjælp ved 2 koncerter er på kr. 10.000 mod budgetteret én koncert på kr. 5.000 

Hærvejsløbet giver et overskud på kr. 10.000. Denne post var ikke budgetteret. 

Som følge af mindre aktivitet er klubbens nettoudgift til startafgifter og kørsel på kr. 45.000 mod 

budgetteret kr. 60.000. 

Omkostningsgodtgørelse udgør kr. 14.000 mod budgetteret kr. 20.000 

Kontingent til DOF blev på kr. 35.000 mod budgetteret kr. 40.000 

SKIKLUBBEN GORM 

Skiklubben GORM fik et overskud på kr. 11.897 mod et budgetteret resultat på kr. 0. 

Skiklubben anskaffede sig først på året en ny snescooter til ca. kr. 77.000. Hele beløbet er 

finansieret ved gaver og tilskud. Den gamle snescooter er senere solgt for kr. 4.500. 

Afvigelse i budgettet er mindre afvigelser på mange konti. 

ABRAHAMSENS GÅRD 

Klubhuset fik et overskud på kr. 34.870 mod et budgetteret overskud på kr. 33.300 

Lejeindtægter andrager kr. 128.000 mod budget på kr. 120.000 

Skovagerskolen bidrager med kr. 109.000 og anden udlejning er på kr. 19.000. 

Pr. 31.03.15 indfriede vi vort kreditforeningslån på kr. 205.630. 

Vi lånte kr. 100.000 af J.f.S. (rente 3%), mens restbeløbet blev taget af vores likvide beholdning. 

I forhold til budgettet har det i 2015 sparet os for kr. 10.000. Det vil give os en fremtidig besparelse 

på ca. kr. 14.000 pr. år. 

På vedligeholdelse af bygninger er brugt kr. 4.000 mere end budgetteret. (røgalarmer og 

dørcylindre) 

På vedligeholdelse af inventar er brugt kr. 6.000 mere end budgetteret. (rep. af opvaskemaskine). 

/Bent Nielsen  



Årsberetning fra træningsudvalget 2015 

 
Jeg plejer ikke at nævne navne i min årsberetning. Stort set alle klubbens medlemmer er med til at 

yde en indsats og gøre det muligt at gennemføre årets tirsdagstræninger med alt, hvad der hører til. 

Det er fantastisk. I bør dog vide, at træningsudvalget de seneste år har bestået af Asta Terkelsen, 

Claus Lyngby, Poul Erik Buch og Jørgen Damgaard. Asta og Poul Erik repræsenterer 

ungdomstrænerne. 

 

I januar og februar måned forsøgte vi at arrangere træning i Vejle med udgangspunkt i DGI-huset. 

Ole Binder havde planlagt forskellige mulige løberuter i byen, og efterfølgende kunne man 

svømme, gå i fitness eller deltage på et af træningsholdene i DGI-huset. Det var dog kun ganske få, 

som kom trofast til disse træninger. Konklusionen er, at vi træner i Jelling fremover. 

Vi tyvstartede den udendørs træning i Jelling Skov fra starten af marts med løb på faste poster med 

indlagte bakkeintervaller og afsluttende skov styrkeøvelser. Der var god opbakning. 

Programmet til den øvrige træningssæson 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 emit. Vi 

indviede et nyt kort i Tørring omkring Gudenåcenteret, skolen og gymnasiet. Desværre druknede 

det offentlige arrangement ved eftermiddagens kortindvielse i et skybrud. 

Træningssamarbejdet med OK Snab fortsatte med god tilslutning på trods af, at Snab træner om 

onsdagen og vi om tirsdagen. Vi har arrangeret to fællestræninger i foråret og to i efteråret. 

Efteråret sluttede af med syv natløb i samarbejde med Snab. Hver klub arrangerede tre løb. Her ud 

over arrangerede Gorm en introaften med 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 ca. 40 løbere alle aftener, 

så det må siges at være meget tilfredsstillende. 

Claus og jeg arrangerede en læringstur for voksne 13-14. juni med overnatning på Henne Strand 

Camping. Vi gennemførte tre løb i Kærgård Plantage og havde en rigtig hyggelig weekend. Der var 

24 tilmeldte. 

 

I år skete det uundgåelige så: Vi har været i 1. division siden 2010, men i år rykkede vi ned i 2. 

division. 6 år blev det til og tre landsfinaler. Klubbens hold til årets divisionsmatcher var ikke 

talstærke og brede nok til at stå distancen. Der er nu blevet lagt strategier i forskellige udvalg for 

fremtiden, og forhåbentlig varer det ikke mange år, inden vi igen er med i det fine selskab.  

Træningsudvalget har også arbejdet med målsætninger og handleplaner for de kommende år. Et af 

de nye tiltag bliver tilbud om undervisning til voksne på mellemsvær/svær niveau i forbindelse med 

tirsdagens træninger  på Abrahamsens Gård. 

 

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. 1. division eller ej – det er stadig sjovt at dyrke orienteringsløb.  

Tak til alle, der har ydet en indsats ved gennemførelsen af årets træningsaftener. 

 

På træningsudvalgets vegne, Jørgen Damgaard. 

  



 

 

Årsberetning fra Rekruttering- udvikling- og fastholdelsesudvalget 

2015 
 

Det har været et år, hvor klubbens bestyrelse har arbejdet meget med udvikling og målsætninger. 

Resultatet bliver forhåbentlig synligt i de kommende år. 

For dette udvalgs område handler det blandt andet om at rekruttere flere medlemmer, og vi går i 

gang allerede i januar 2016 med søndagsløb i Jelling skov, vi følger op i marts, i april med ”Find 

vej”- dagen og igen i maj med et ”Tag en ven/familie med” arrangement. 

I 2015 startede årets arbejde den 5. januar med at planlægge ”Find vej” – dagen, som blev afholdt 

den 25. april. 

Det var et helt særligt arrangement i år, som foregik i ”Kongernes Jelling”. Der var fra DOF lagt op 

til, at fokusområdet var brug af mobilen. 

Søren German og Karl Kristian Terkelsen har arbejdet målrettet i over 1 år på at lave ”Find vej” i 

området omkring højene. 

Resultatet er unikt. En folder med kort over palisadeområdet, 20 poster med hver deres historie og 

som er markeret på kortet. Hvis man har en smartphone hvor al teknikken virker, kan man få 

historierne læst op, når man står de markerede steder. 

Indvielsen af ”Find vej” i Kongernes Jelling blev som nævnt foretaget den 25. april. Borgmester 

Arne Sigtenbjerggaard holdt tale og klippede det blå bånd. Der var et fint fremmøde, og det er 

dejligt at klubbens egne medlemmer også møder op sådan en dag. 

Der har været flere oplag af foldere, og de første 8000 er væk. Det er jo også helt unikt. 

Udvalget planlagde i marts, at vi ville lave opfølgningsarrangementer på ”Find vej” – dagen i maj. 3 

søndage i maj lavede vi orienteringsløb i Jelling Skov, det var for alle, det var som en slags åbent 

hus. Vi fik besøg af 19 nysgerrige løbere, både børn og voksne, som havde nogle gode oplevelser i 

skoven. 

Endnu har det dog ikke givet flere medlemmer. 

Sommeren gik med udviklings- og målsætningsarbejde.  

Udvalget har holdt 2 møder i efteråret, hvor vi har planlagt nye ”Åbent hus” arrangementer i januar 

2016 og igen i marts. Vi glæder os til at se, hvor mange der møder op og forhåbentlig får en god 

oplevelse i skoven. 

Spørgeskemaerne blev som de foregående år sendt ud efter sommerferien. Tusind tak for alle 

besvarelser, det er dejligt at se, at der hjælp og opbakning fra klubbens medlemmer. Jeg tror på, at 

jo flere vi er om opgaverne, jo bedre resultater kan vi nå. 

Tusind tak til et engageret udvalg, som det er en fornøjelse at arbejde sammen med. 

Tusind tak til alle som har hjulpet ved de forskellige arrangementer, det er fantastisk så meget der 

kan lykkes, når vi hjælpes ad. 

På gensyn i skoven. 

 

Merete. 

  



 

Årsberetning fra Arrangementsudvalget 2015 

 
I 2015 har udvalget bestået af Anette Lund, Dorthe Johansen, Inger Jensen, Poul Erik Buch og 

Bente Ringive. Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde, og vi har haft ansvaret for at 

følgende arrangementer er blevet afholdt: 

Klubmesterskab Nat i Nørrelund Plantage den 12. marts: 9 deltagere, hvilket er for få deltagere, til 

at få konkurrence på alle baner – så det er et emne vi kontinuerligt arbejder med. Hvordan får vi 

flere med? 

Klubtur i forbindelse med Påskeløbet på Mols den 2.-4. april: rigtig flot deltagelse. Godt 30 Gorm-

løbere deltog i løbene og 21 af os boede på Ebeltoft Camping i hytter/lejlighed og campingvogn. 

Som noget nyt, var der fælles underholdning og hygge begge aftener, hvilket var en succes. Dejligt 

at der også var en hel hyttefuld ungdomsløbere med. Påskeløbene var velsignet af rigtig flot vejr, så 

det gjorde jo hele oplevelsen endnu bedrer. 

Den 19. april afholdt vi Divsionsmatch for 2. og 3. division i Jelling Skov. En dejlig forårsdag, med 

stævneplads ved Laden. Et stævne som fik meget ros af deltagerne. Jørgen D. var stævneleder, med 

KK som substitut på selve dagen. Michael B. var banelægger. Der var 380 deltagere i alt. 

Jellingløbet den 10. juni blev igen en succes. Der deltog lige knap 1000 løbere og takket være 

Styregruppens ihærdige arbejde med, bl.a. at finde mange nye sponsorer, gav løbet et overskud på 

næsten 50.000 kr. Stor tak til Styregruppen og alle hjælpere. 

Klubtur til Skawdysten den 10.-12. juli, var også en dejlig oplevelse. Vi savnede dog nogle af de 

”nye” medlemmer/familier, men os som var afsted, havde en rigtig god weekend i Skagen. 3 

spændende løb, som fik sveden frem, da det var flot solskinsvejr – og lørdag aften lavede vi fælles 

fiskebord i Inger og Eriks fortelt. Med lidt god vilje var der plads til alle 20 mand. 

Den 15. august afholdte vi JFM stafet i Gødding Skov. Her var Poul Erik og Pernille stævneledere 

og Steen H. og Claus L. lagde baner. Et flot arrangement med 350 deltagere, som var sultne, så 

kiosken kunne melde alt udsolgt. 

Klubmesterskab Dag den 20. september i Gaurslund-Gårslev Skov. Her deltog 29 Gorm-løbere og 

der blev fundet klubmestre, både med og uden konkurrence på de fleste baner. Efter løbet blev vi, 

som sædvanligt forkælet af Bodils store kagebord. 

På grund af strukturændringer i forbindelse med udvalgenes mål og handlinger, skal 

arrangementsudvalget nu ikke længere arrangerer Vintertræning – dette er overgået til 

Træningsudvalget og Hærvejsløbet er overgået til Formandsskabet. 

Derimod skal arrangementsudvalget stå for klubaftenerne. Vi har afholdt de 2 ”obligatoriske” 

klubaftener i år. Et ved sæsonstart, hvor der blev fortalt om ny hjemmeside, Findvej arrangement og 

klubturer. I efteråret blev klubaftenen brugt til opfriskning af O-service, orientering om 

klubudviklingsplanen og information om træningstilbud hen over vinteren. 

Desuden har vi afholdt en ekstra” klubaften” i juni måned. Det foregik med løb på Randbøl Hede (i 

forfærdelig regnvejr) – grill ved Kirstinelyst og efterfølgende foredrag ved naturvejleder Gert 

Haugaard. En meget interessant aften, hvor vi fik et lille indblik i skovenes historie. Dette 

arrangement vil vi forsøge at lave til en ”tradition”, rundt ved de forskellige Naturskoler i området. 

 Arrangementsudvalget tager gerne imod emner til klubaftener i fremtiden. Så kom blot frisk frem. 

 

2016 byder foreløbig på følgende arrangementer: 

Klubmesterskab Nat 

Jellingløbet den 8. juni 

Klubtur til Halden 3-dages den 15.-17. juli i Sverige. 

Divisionsmatch i Gødding Skov den 25. september. 

Og kigger vi lidt længere frem i tiden skal Gorm arrangere: 

DM mellem i 2018 

DM Sprint i 2019 

Påskeløb i 2020 i samarbejde med Snab 

Så der er nok at tage fat på. 



Tak for godt samarbejde i udvalget og med bestyrelsen. 

Hilsen Bente Ringive 

Formand for arrangementsudvalget. 

 

Årsberetning for børne og – ungdomsudvalget 2015. 
 

Udvalgets sammensætning: 

Steen Holmegaard – formand, bestyrelsesmedlem valgt på generalforsamlingen. 

Dorthe Johansen, forældrerepræsentant 

Anncathrine Larsen, ungdomsløber 

Michael b. Lorenzen, ungdomstræner 

 

Udvalget har været samlet flere gange i løbet af året. Dels som udvalg, hvor der er arbejdet med 

visioner og handleplaner for udvalget samt i dialogmøder med trænergruppen, hvor handleplaner er 

blevet præsenteret og årshjulet er blevet udarbejdet. (Handleplanen og årshjulet findes på klubben 

hjemmeside). Ved sidste møde i december var både træner og udvalg samlet, hvor året blev 

evalueret og planlægningen af næste sæson begyndt. Trænerne fik ligeledes mulighed for en 

udviklingssamtale. 

 

De gennemgående emner i udvalgets arbejde har været rekruttering, fastholdelse og aktiviteter. 

Vi er inde i en periode hvor antallet og aktivitetsniveauet for ungdomsløberne er faldende. Hvilket 

har startet samarbejde med RUF-udvalget, hvor ungdomstrænerne Asta Terkelsen og Steen 

Holmegaard er udvalgsmedlemmer. Vi deltog i RUF´s 3 x familieorientering, hvor vi fortalte om 

klubben og orienteringssporten. 

 

Som et nyt tiltag for de unge er der udarbejdet en halvårsplan for aktiviteter, som kan hænges på 

den hjemlige opslagstavle. Der ydes ligeledes en stor indsats fra trænernes side om orientering til 

løberne om kommende løb og kurser. 

Både de yngre og ældre løbere har haft mulighed for at komme på o-tur. De yngste var på en- 

dagstur til Frederikshåb plantage i øsende regnvejr. Trods det dårlige vejr var humøret højt. 

De ældre løbere var på en fem-dagestur til Oksbøl, hvor der blev løbet i de omkringliggende 

plantager. En god tur hvor der også var lagt vægt på det sociale.  

Det var ligeledes det sociale der var i højsædet, da ungdomsløbere og ungseniorer mødtes til 

julehygge på Abrahamsens gård den 27. december. Juleløb, juleboller og jule-O-banko. Et af de 

mange vigtige arrangementer for de unge i fastholdelsesprocessen. 

 

Den ugentlige ungdomstræning er blevet varetaget af Michael Holm, Torben Lehn, Poul Erik Buch 

og Michael B. Lorenzen som primært har varetaget træningen for de yngste løbere.  Asta Terkelsen, 

Anette Lund, og Steen Holmegaard har stået for træningen i alderen fra 13-16 år, mens de ældste 

ungdomsløbere har trænet sammen med de voksne, med mulighed for støtte fra PE eller SH. 

Der er pt ingen af klubbens voksne løbere i gang med uddannelse på DOF´s trænerkurser. Til 

gengæld er ungdomsløber Hans Petersen i gang med træner 1 uddannelsen, som elev på HNIE.  

 

Tak til udvalgsmedlemmer og ungdomstrænere for samarbejdet i 2015. Efter afholdte 

trænerudviklingssamtaler tegner det et forsat samarbejde i det nye år. 

 

Steen Holmegaard. 

 



 

Kort- og skovudvalgets årsberetning for 2015 
 

Udvalget har bestået af Henning Mols, Bent Nielsen, Søren Germann og Stig Knudsen.  

Beretningen fremhæver de hovedaktiviteter, som kort og skovudvalget har beskæftiget os med i 2015. 

 

Kongernes Jelling: KK var ansvarlig for det nye ”Find vej i” projekt, hvor Søren opdaterede ”Kongernes 

Jelling” og koblet det GPS styrede ”TravelTales” på, således at man får læst en historie op hver gang man 

kommer til en lokalitet. Meget velegnet til formidling for den yngre generation, som altid har en smartphone 

i hånden. Et rigtigt godt projekt, som er særdeles populært indslag for besøgende på museet, som vi i OK 

Gorm kan være meget stolte af. Godt tiltag til at gøre OK Gorm endnu mere synlig for mulige nye løbere. 

 

Kort til åbne løb: I forbindelse med vores B-løb i Jelling og JFM stafet i Gødding har vi leveret gode kort. 

Når vi vurderer om kortene har været gode, gøres det primært ud fra kontakt med løbere efter løbene. Der har 

været gode tilbagemeldinger til kortene, hvilket vi selvsagt er glade for. Kort til de åbne løb og kontakten til 

skovejerne er kerneydelsen for kort og skovudvalget. 

 

DM mellem 2018: I 2015 har kort og skovudvalget været på jagt efter et passende terræn til DM mellem 

2018. Vi har haft Lindeballe-Åst, Gyttegård-Utoft, Liengård, og Højgård i kikkerten. Utoft blev besøgt, men 

skoven er ikke anvendelig til et DM mellem, primært pga. en stor vildsvineindhegning i noget af det mest 

interessante terræn, set med orienteringsbriller. Utoft kan måske bruges til et B-løb i kombination med 

heden. I Liengård var skovejerne ikke interesserede. Ejeren af den største parcel i Højgård var villig til at 

”lægge skov til”, hvorved en vigtig forudsætning for et DM mellem var til stede. Skoven er efterfølgende 

besøgt og fundet acceptabel til arrangementet, Bent har besøgt mange af ejerne af de tilstødende parceller og 

dermed fået ”samlet skov sammen” således at vi har et DM-terræn. FEDT! Og tak til Bent for de mange 

besøg ved skovejerne. 

 

Korttegningsprojekter: 

Tørring skole, gymnasium og omegn er blevet tegnet og indviet, et rigtigt godt sprintkort.  

Efter motortrafikvejen ved Gødding skov er blevet etableret er det blevet muligt at anvende den del af 

Gødding skov, som ligger syd for den gamle hovedvej. Det bliver indviet til natløb i marts 2016 og er en 

godt lille supplement til kortet, hvor der er nogle fornuftige bakker. 

Vi er påbegyndt et korttegningsprojekt i Hastrup plantage i samarbejde med SNAB. Vi er kommet godt i 

gang, men det er en stor skov, så der skal bruges mange timer i skoven og bag computeren.  

Det betyder også at nytegning af Tykhøjet ligger i dvale. Selvom Tykhøjet trænger til en revision, bruger vi 

ikke ressourcer derude, da de rettelser vil være spildt arbejde, når kortet skal nytegnes ud fra georefereret 

materiale.  

Ud over de større projekter, opdateres andre kort også løbende. Selvom vi generelt har en høj standard på 

vores kort, skal man som banelægger huske at tjekke postplaceringer i terrænet, hvad der ser ud til at være en 

oplagt postplacering på kortet, kan se ganske anderledes ud i terrænet. Observationer til kortene vil vi meget 

gerne modtage, det er med til at gøre vores kort endnu bedre. 

 

Har globale megatrends effekt på kort og skovudvalget?: Kort og skovudvalget føler også at vi bliver ramt af 

effekterne af global opvarmning. Flere storme giver flere væltede træer, vækstbetingelserne for brombær har 

også været ualmindeligt godt i år, ikke mindst i Jelling skov. Finanskrise giver fokus for skovejere at ”trække 

værdi” ud af skovene, fx udlejning til jægere og fældning af træer. Motionsbølgen i form af mountainbike 

påvirker skove overalt. Alt sammen noget, som påvirker O-løbernes adgang til skove og mængden af 

arbejde, som der skal til for at skabe rammerne om det gode o-løb. Her tror jeg at vi skal være glade for at vi 

trods alt bor i den lidt mere tyndt befolkede del af Danmark, specielt mountainbike er blevet mere synligt i 

skovene de sidste år. Vi har ikke de store problemer endnu, men må dog konstatere at en af lodsejerne ved 

Højgård udtrykte utilfredshed med mountainbikere i sin skov, om det har været medvirkende til, at han ikke 

gave os lov til at løbe, vides ikke. Det bliver spændende at følge de kommende år, vi håber og regner med at 

vi også i fremtiden kan dyrke vores elskede sport i mest interessante terræner.  

 

Tak til udvalget for arbejdet i 2015 med håb om godt samarbejde i 2016.  

Srk/2015.12.26 

 

 



Kommunikations- og PR-udvalgets beretning for 2015  

 

Udvalget har i 2015 bestået af:  

K. K. Terkelsen, formand, Annett Lassen, Webmaster, Asta Terkelsen og ansvarlig for scrapbog, 

Marianne Damgaard, Repræsentant for børn/bredde, Steen Holmegaard og Pernille Buch, 

Repræsentanter for talent/elite. 

 

Alene formanden vælges på klubbens generalforsamling.  De øvrige medlemmer udpeges. 

Iflg. vedtægterne er formanden for Kommunikations- og PR-udvalget på valg lige år.  

Det vil sige KK er på valg den 24. feb. 2016. 

 

Møder: 

Udvalget har afholdt 3 møder: 10. jan.,  28.maj. og 19.okt. 

 

Opgaver som udvalget i løbet af 2015 har arbejdet med: 

Hjemmeside. 

I forbindelse med sidste års generalforsamling blev den nye hjemmeside annonceret til at gå i luften 

pr. 1.3.2015. Det blev så også datoen hvor den gamle hjemmeside blev lukket ned. 

Efterfølgende har KK haft individuelle møder med alle nøglepersoner (formand/udvalgsformænd) 

for individuel introduktion omkring vedligehold af udvalget område på hjemmesiden, instruktion i 

at lægge nyheder på hjemmesiden og tildeling af password, så denne opgave ikke alene hænger på 

webmasteren. 

Denne proces var planlagt til afslutning før sommerferien, men først lige i starten af september var 

denne proces afsluttet. Det har virket. Annet kunne på oktober mødet fortælle, at hun pludselig er 

blevet ”arbejdsløs” i forhold til at lægge nyheder på hjemmesiden. Det betyder, at Annett i større 

udstrækning kan have et  ”kontrollerende øje” på at siden, så der ikke ligger information, som er 

blevet uaktuel. 

Henad vejen er der kommet forslag til forbedringer, som alle er blevet implementeret. 

Der er stadig ”huller” i hjemmesiden under udvalgene. Vi er på vej, men vil godt opfordre 

udvalgene til at få hullerne fyldt ud. 

Uanset, så er vi i udvalget enige om, at vi har fået en velstruktureret og overskuelig og brugervenlig 

hjemmeside. 

 

Facebook 

Det seneste tiltag, udvalget har taget, er, at Gorm har fået en facebookside som en del af 

hjemmesiden. Annett er Administrator af siden. Det er planen, at der skal udpeges/instrueres flere 

administratorer, når siden fungerer, og det er blevet kendt, at OK Gorm også bruger denne 

kommunikationsform.  

En betingelse for at blive godkendt som administrator er, at man kender og vil respekterer vore 

regler: ”Facebook i OK Gorm Takt og Tone”. De kan læses på vores hjemmeside under Almene 

politikker. 

 

Udvalgets opgave internt er bl.a..  

 at sikre kendskab til klubben  

 at sikre åbenhed omkring beslutninger 

 at øge kendskabet blandt medlemmerne til både kommende og afviklede aktiviteter 

(løbsaktiviteter, mødeaktiviteter, uddannelsesaktiviteter) 

Opgaven eksternt er bl.a.: 

 at synliggøre og legitimere klubben lokalt og regionalt  ved at fortælle de gode historier om 

klubliv, resultater, aktiviteter 

 at bevare en høj synlighed og et godt image i det lokale miljø 

Det mener vi faktisk vi langt hen ad vejen har nået med den nye hjemmeside, dels i form af 

nyheder og dels i form af generel information og artikler til avisen. 



 

Nyheder på hjemmesiden og i den skrevne presse: 
Der har i løbet af året været bragt 102 indlæg(nyheder) på hjemmesiden 

Hvis man kigger scrapbogen igennem, vil man også se, at vi i den skrevne presse (Jelling Ugeavis 

og VAF) har været meget synlig. 

Vi siger tak til alle dem, der i løbet af året har bidraget 

 

Udvalget udarbejder en liste over begivenheder, som vi mener fortjener at blive dækket på årets 

første møde og vi udpeger skribenter og fotografer til de enkelte aktiviteter. Listen justeres og 

suppleres på de efterfølgende møder. 

Udvalget modtager meget gerne input og inspiration fra medlemmerne. 

 

 

Årsplan for Kommunikations- og PR Udvalget 2016: 

Opgaver Tidspunkt 

- Opsamling fra generalforsamling 
- Udarbejde nyhedsplan for årets væsentligste begivenheder 
- Lave reporterliste på nyhedsplanen og lave aftaler med 

skribenter 
- Udpege ”fotografer ” for årets opgaver 
- Udarbejde oplæg til designmanual for OK Gorm jfr. OK Gorms 

Udviklingsplan 

Udvalgsmøde i første ½-del 

af marts 

- Opfølgning af ovenstående Udvalgsmøde i første ½-del 

af  juni 

- Opfølgning af ovenstående 
- Opsamling og evaluering af årets aktiviteter 

Udvalgsmøde i oktober 

- Beretning December 

 

- Føre klubbens scrapbøger Løbende 

- På anmodning fra udvalg udarbejde forslag til annoncer, 
annoncekampagner. 

Ved behov 

- Holde øje med, at hjemmesiden er brugervenlig, opdateret og 
aktuel. Det gælder både på tekst og fotosiden. 

Løbende 

  

 

Tak til udvalget for godt samarbejde i 2015.  

kk 

 

 

  



Beretning Talent- og Eliteudvalget 2015 

 

Udvalget har bestået af: Pernille Buch (formand), Holger V. Petersen (løberrepræsentant), K. K. 

Terkelsen, Steen Holmegaard og Claus Lyngby 

 

Udvalget har afholdt 3 møder i løbet af året: 

I marts måned efter generalforsamlingen blev der afholdt møde, hvor følgende blev gennemgået: 

- Opsamling fra generalforsamlingen 

- Opdatering/evaluering af mål/handleplaner 

- Årsplaner/aktiviteter for TVO/TC   

- Nye løbere til TVO/TC 

- Nyt fra Ung seniorgruppen 

- Landsholdsgrupper 2015 

- Nyt fra Elite Vejle 

- Materiale til den nye hjemmeside 

 

I juni blev følgende gennemgået: 

- Opfølgning af træningsplaner 

- Vurdering af trænerressourcer TVO 

- Indstilling af løbere til TVO og TC i august 

- 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 (besluttet permanent at 

flytte dette punkt til første møde i 2016).  

- Udkast/emner til beretning til klubbens generalforsamling 

- Udarbejdelse af status i forhold til TVO og TC herunder evaluering af styregruppemøder. 

- Opdatering af opgavebeskrivelser i udvalget 

- Indstilling af løbere til TVO og TC 

- Udkast til årets aktiviteter/træningsplaner 

- Trænersamtaler 

- Nyt fra Ung Senior 

- Nyt fra Elite Vejle 

- Hjemmeside OK Gorm 

 

I 2014 oplevede TVO for første gang tilbagegang i forhold til antal af medaljer, løbsaktivitet, 

deltagelse i ungdomskurser osv. Derfor var et af hovedmålene for 2015 at få vendt denne 

tilbagegang og i første omgang øge antallet af TVO løbsstarter i 2015. Dette er lykkedes. 

Tilbagegangen er vendt til en lille fremgang. Større løbsaktivitet har skabt lidt flere medaljer til 

TVO. Morten Ørnhagen Jørgensen og Josefine Lind har stået for at indsamle størstedelen af 

medaljerne. De har begge haft en meget flot sæson med henholdsvis 4 og 5 medaljer ved DMér i 

2015.  

Josefine Lind vandt i april Lokalavisens sportspris for 2014 for hendes præstationer ved JEC. Begge 

løbere er meget aktive deltagere i danske og udenlandske løb.  

På trænersiden har Snab i 2015 haft Peter Gammeljord og Flemming Jørgensen tilknyttet som 

trænere i TVO og Kaj Isaksen som hjælpetræner. Fra Gorm har Steen Holmegård og undertegnede 

været tilknyttet TVO.  

 

Fra januar 2016 sker der en markant ændring i DOF´s strategi på talentudviklingsområdet. Dette 

betyder ændringer ift. TC Syd Vejle. Fra 2016 kan man udtages til TC fra det år man fylder 15 (det 

har indtil nu været 14). Man skal stadig kunne løbe en svær bane og derudover skal man have en 

seriøs tilgang til sporten, og som noget nyt er det et krav, at skrive træningsdagbog.  



I 2015 har OK Gorm haft 4 løbere med i TC Syd Vejle. I 2016 har klubben 3 løbere med. Der ligger 

et stort arbejde i TVO og i klubben/ungdomsudvalget generelt omkring rekruttering og 

fastholdelse/træning af ungdomsløberne, for at skabe flere talenter til TVO og TC Syd Vejle.  

Det har i 2015 (som i 2014) været Anette Lund og undertegnede der har været tilknyttet som 

trænere i TC Syd Vejle. 2015 har været et godt år med god tilslutning til træninger samt læringsture 

til udlandet og i Danmark.  

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.  

Josefine Lind har i 2015 været udtaget til juniorlandsholdet, det er hun også i 2016.  

 

Der har i 2015 været fokus på klubbens ungseniorer. Steen Holmegaard har været kontaktperson.  

Der er ikke udvist den store aktivitet fra gruppen i sensommer og efterår. 

Der blev åbnet for deltagelse som hjælpere på efterårsturen. Der vil forsøges at udarbejde en 

handleplan/årsplan for den kommende sæson, som giver ungseniorerne mulighed for deltagelse 

både på seniorture og måske efterårsturen som separat gruppe. 

 

Årsplan for 2016: 

Talent- og Eliteudvalget afholder møder efter behov, dog minimum efter følgende rammeplan og 

med følgende temaer: 

Opgaver Tidspunkt 

Møde 1: Februar/Marts 

Opsamling fra klubbens generalforsamling  

Årsplan – træningsplaner TVO/TC/Ungsenior vedtages/udmeldes  

Information til hjemmeside  

Opdatering/evaluering af mål/handleplaner  

 

Møde 2: Juni 

Opfølgning træningsplaner  

Skitse til kommende års planer  

Budgetønsker for kommende år formuleres til bestyrelsen  

Evt. justering af løbergrupper TVO/TC/Ungsenior  

Vurdering trænersituation og planlægning af trænersamtaler  

Indstilling af løbere til TVO/TC  

Information til klubbens hjemmeside  

  

Møde 3: November/december 

Årlig evaluering og opfølgning af målsætning og evt. justering af 

handleplaner (indledende handlinger til evaluering – færdiggøres 

på mødet i marts) 

 

Udkast til beretning  

Udarbejdelse af status i forhold til TC og TVO  

Evt. justering af opgavebeskrivelser  

Indstilling af løbere til TVO og TC  

Udkast træningsplaner  

Info hjemmeside  

  

Udvalget deltager i følgende aktiviteter:  

Styregruppemøder TC Marts/November 



Styregruppemøder TVO November/december 

Elite Vejle Workshops møder mm.  Løbende 

Eliteklubmøder DOF Løbende 

Trænerseminar DOF November 

 

 
Tak til udvalg og bestyrelse for godt samarbejde i 2015. 

 

På udvalgets vegne 

 

Pernille Buch 

  

   

 Skiklubben GORM's årsberetning 2015 
  
 Endnu et år er gået – og der er stadig ikke kommet sne. I hvert fald ikke nok til at vi har kunnet køre 

spor på golf banen i Jelling. Vi er ellers godt rustet til det. Vi fik en splinterny snescooter leveret 
primo januar 2015 ved en lille event hvor lokal pressen og var inviteret. Således bør vi på 
udstyrsfronten være dækket ind den næste mange år. Jeg vil gerne sige tak til løjpeholdet der 
selvom der ikke har været noget at lave i det forløbne år trofast stå klar når sneen kommer. 

  
 Årets traditionelle klubtur til Svarstad blev en lille en af slagsen: Vi var en enkelt bilfuld af sted (5 

personer), men vi der var med nød til gengæld glæde af rigtig fine forhold og havde en rigtig god 
tur.  

 Den ringe tilslutning satte gang i tanker om det mon var på tide at finde en ny destination og/eller 
et nyt oplæg for klubturen. Beslutningen blev dog at prøve Svarstad endnu engang. Man kan gisne 
om hvorfor men faktum er at interessen har været meget større. I skrivende stund - med få timer 
tilbage af tilmeldingsfristen - er der 19 tilmeldte. I forhold til medlemstallet synes jeg det er ganske 
imponerende. Tankerne om at forsøge noget andet er dog ikke lagt på hylden. 

  
 Klubben var endnu en gang var repræsenteret ved Vasaloppet, dog ikke med så mange deltagere 

som i tidligere år – i 2015 kun med 5 deltagere. Men også her er der fremgang i sigte, der er således 
tilmeldt 11 Gormløbere til 2016 udgaven og vi har i årets løb fået flere nye medlemmer med det 
erklærede mål at løbe Vasa. Vasaloppet 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. At det var en succes kan ses af at alle 4 er tilmeldt igen i 2016. 

 I 2015 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, dog kun ved en enkelt 

deltager. I løbet af vinteren 2014-2015 kørte fællestræningen fint med en lille fast kerne. Efter 
sommerpausen kom vi i gang igen i efteråret 2015 og er kommet ind i en fin rytme. Tilslutningen 
har til min store været klar større (når vejret ellers har spillet nogenlunde med). Vi har faktisk været 
8 deltagere til træning – en klar rekord i min tid i klubben, og deltagerne har været alt fra 
vasaløbsveteraner til nybegyndere: Et bevis på at der er plads til alle – og vi kan sagtens være flere. 

  
 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 igen i 2015 været en lille tilbagegang i medlemstal (fra 69 
til 67) 

  
 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. 



 Jeg glæder mig over den større tilslutning til de forskellige aktiviteter og håber at den øgede 
tilslutning til aktiviteterne i denne vinter på sigt også vil gøre at flere vil involvere sig i at arrangere 
dem, så jeg ikke længere behøver at stå alene med alle opgaver – Noget der har givet anledning til 
frustration hos mig. På det personlige plan så må jeg således indrømme at jeg ikke rigtigt er tilfreds, 
men jeg ser med fortrøstning frem mod et 2016 med større aktivitet på skifronten. 

  
 På Skiudvalgets vegne 

 
 /Bjarke 
  

 

Klubhusudvalgets beretning for 2015  
 
Klubhusudvalget har i 2015 bestået af: Poul Pedersen, Ole Thomsen, Åge Kobberø, Erik Jensen og K. K. 
Terkelsen og Jens Kr. Laursen, der indtrådte i udvalget 1.3.2015. 
Generalforsamlingsvalgte i udvalget er KK og Åge (på valg lige år) og Erik (på valg ulige år)  
Til sidste års generalforsamling blev efterlyst nye medlemmer til udvalget.  
Tak til Jens Kr. fordi han tog imod opfordringen. 
 
Møder: 
De to obligatoriske udvalgsmøder er afholdt: 30. marts og 24. september. 
Derudover har der været afholdt ekskursion til Silkeborg for at se på deres materialehus. 

 

Arbejdsdage: 
Årets to arbejdsdage blev afholdt 18. april og 28. november. Her blev foretaget de sædvanlige arbejder.  
 
Arbejder i løbet af året: 
På generalforsamling i 2015 havde udvalget udpeget følgende opgaver for året: 

1. Behandling af stuehustag – rensning for mos, alger og måske en overfladebehandling 
2. Et lag nye sten på P-pladsen ved AG 
3. Et lag grus på hele vejen nede fra Dukkelisemosen op til AG. 
4. Strøm trækkes til garagen for lys, stikkontakt. 

Opgave 1 og 2 er ikke blevet gennemført, så de vil stå på listen for 2016 
Opgave 3: Grus på vejen. Vi har haft fat i Vejle Kommune, da vi synes, vi havde flere gode argumenter for, 
at de burde lægge et nyt lag grus på vejen fra Dukkelisemosen til Abrahamsens Gård. Det begrundede vi i 
en skriftlig henvendelse den 29.5. 
Ib Doktor, Anlæg og Infrastruktur, Vejle Kommune var bestemt forstående og var ude at se på vejstykket. 
Desværre var svaret efterfølgende et NEJ, skriftligt begrundet med henvisning til ”Dette bør reguleres 
gennem privatretslig aftalegrundlag i lejekontakten”. Der var skam også henvist til en klagevejledning, som 
vi inden for 4 uger skulle gøre brug af, hvis vi var utilfredse med svaret. 
Den vedligeholdelse, der er sket i løbet af året, har vi altså selv stået for, og sådan må vi også klare det 
fremover.  
Opgave 4: Gennemført 
 
Andre opgaver som udvalget har arbejdet med i 2015: 
Abrahamsens Gård på OK Gorms hjemmeside. Med udgangen af marts måned kom en præsentation af 
Abrahamsens Gård med priser og betingelser på den nye hjemmeside. I udvalget mener vi, det fremstår 
pænt og overskueligt: http://okgorm.dk/abrahamsens-gard/ 
 
Malerarbejde på Abrahamsens Gård. Via en kontakt til Vejle Erhvervsskoles skolepraktikinstruktør blev vi i 
marts måned præsenteret for en mulighed for at kunne få udvalgte dele af Abrahamsens Gård malet som 
led i erhvervsskoleelevers praktiktjeneste. OK Gorm skulle alene betale materialer.  
Vi beskrev udførligt, suppleret med billeder forskellige arbejder, bl.a. maling af samtlige vinduer. Endelig, 
efter at have rykket for svar, fik vi den 26. august desværre en negativ tilbagemelding: ”De elever vi havde – 



og som vi troede vi fik – har fået uddannelsesaftaler, så på denne side af årsskiftet vil vi ikke være i stand til 
at hjælpe”. ….Vi kan jo prøve igen i 2016. 
Samtlige vinduer i stuehuset er blevet malet udvendig og indvendig denne sommer alligevel - af 
formanden. 
 
Brandtrappe og flugtvej i stuehus. 
5. august havde vi (Ole og KK) møde med Skovagerskolen og Vejle Kommune vedr. brandkrav. 
Kravet var, at der skulle etableres flugtvejsmulighed fra loftet på stuehuset, hvis Skovagerskolen fortsat 
skulle benytte AG som skole. Ønsket var en udvendig trappe og dør i sydgavlen ud til denne på 1. sal. 
Vi sagde nej til løsningsforslaget.  
Vi endte med en løsning Skovagerskolen og Vejle Kommunes repræsentant definerede, som en ”acceptabel 
og brugbar løsning”, og som vi kunne acceptere. 
Løsningen blev den, I kender: En pæn fyrretræstrappe i baggangen, hvor det eksisterende hul i loftet er 
anvendt.  
Trappen stod færdig efter efterårsferien. Alt betalt af Vejle Kommune. 
Foreløbig er vi lovet at Skovagerskolen vil benytte Abrahamsens Gård til 2017. 
Materialehus 
13. sept. kunne Poul Erik fortælle, at han havde solgt gården og at vores materiel skulle være ude inden 
udgangen af måneden. 
Et nyt sted skulle akut findes. Udvalget rykkede hurtigt. Aftale blev lavet med Jelling Musikfestival og den 
24. sept. var al materiel flyttet op på Snedkergården, Jelling Musikfestivals nye lokalitet. 
Vi fik dog at vide, at det ikke skulle betragtes som en permanent løsning.. 
Udvalget drøftede situationen og konklusionen blev, at vi indstillede til bestyrelsen, at der blev bygget et 

nyt materialehus som permanent og praktisk løsning for al klubbens materiel. Klubhusudvalget 
vurderede, at de eksisterende rammer ikke tilstrækkeligt kunne imødekomme behov og ønsker. 
 
Klubhusudvalget indstillede til bestyrelsen, at udvalget arbejdede videre med skitserede tanker 
om etablering af materialehus. 
Rammer: ca. 7*10 m, loftshøjde 2,7 m ved gitterspær. Løsningen kan også blive stålspær. 
Tagbeklædning: Stålplader som vi har på de andre huse. Cementgulv, port og dør i siden. Sider og 
gavle beklædes med træ. 
Bestyrelsen godkendte, at klubhusudvalget arbejdede videre med planerne. 
Prisramme: Maks. 250.000. Der skal søges tilskud og målet skal være, at der eksternt hentes 
100.000 kr 
 
Status nu ved udgangen af 2015: Tegninger er udarbejdet af pens. arkitekt Kurt Vig Jensen, Give. 
Ansøgning om landzonetilladelse er sendt til Vejle Kommune. 
Der indhentes to tilbud. Et med en stålspærs løsning og et med en løsning med gitterspær og trærammer.  
Ansøgning om støtte er sendt til Jelling Musikfestival og tilsagn om 25.000 er modtaget. 
Tilbud på stålspærs løsning er modtaget. 
Når tilbud på ”træløsning” foreligger, vil udvalget vurdere tilbud og lave ansøgning til Jelling Sparekasses 
Fond. 
Målet er, at vi er klar til at bygge i marts måned 
 
Vores eget og andres brug af Abrahamsens Gård 
Abrahamsens Gård danner fortsat ramme om klubbens og TVO’s ugentlige træningsaktiviteter, ligesom det 
er fast aktivitetssted for Petanque og Jelling Naturhistorisk Forening.  
I 2015 har AG været udlejet til 20 private arrangementer (jeg tror det er rekord), ligesom det fortsat 
benyttes til mødevirksomhed, også af forbunds udvalg. 
 
Rengøring af Abrahamsens Gård 
Foretages fortsat af formanden med hjælp af Bodil Nygård, når formanden er ude at rejse. 
 
Opgaver det kommende år. 



1. Bygning af materialehus  
2. Behandling af stuehustag – rensning for mos, alger og måske en overfladebehandling 
3. Et lag nye sten på P-pladsen ved AG 
4. Kalkning af udhuse 
5. Fortsat fornuftig drift og udlejning 

 
 

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 2015 

Orientering 66 86 102 128 137 135 112 125 128 118 106 

Orientering/ski 53 52 53 52 55 46 42 36 36 35 32 

Ski 43 46 41 43 43 46 47 37 30 34 34 

Passive 8 9 12 11 11 9 11 9 7 8 8 

Medlemmer 

ialt 

170 193 208 234 246 236 212 207 202 195 180 

Indmeldte 26 33 32 43 46 31 21 25 23 14 13 

Udmeldte 28 10 17 17 34 41 45 30 28 21 28 

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 2015 

Guld 3 3 7 4 3 2 5 4 1 7 9 3 10 

Sølv 3 4 2 2 6 3 3 6 10 4 9 5 6 

Bronze 5 1 4 2 2 6 5 4 3 7 7 5 5 

Ialt 11 8 13 8 12 11 13 14 14 18 25 13 21 

DOF-

placering 

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

  

  



DM-medaljetagere 2015 

 GULD SØLV BRONZE  

NAT Josefine Lind - D-20 

Asta Terkelsen – D70 

Karl Kristian 
Terkelsen –H70 

- 
  

Anette Lund – D50 

Poul Erik Buch  -  
H 65 

 

SPRINT Josefine Lind - D-20 

Pernille Buch - D-35 

- Karl Kristian 
Terkelsen –H70 

 

MELLEM Asta Terkelsen – D70 

Karl Kristian 
Terkelsen –H70 

Josefine Lind - D-20 

Chris Terkelsen –H40 

 

- 

LANG Josefine Lind - D-20 

Karl Kristian 
Terkelsen –H70 

Asta Terkelsen – D70 

 

Anette Lund – D50 

 

ULTRALANG Karl Kristian 
Terkelsen –H70 

 

Josefine Lind - D-20 

Anette Lund – D50 

Asta Terkelsen – D70 

 

MTBO LANG   Anette Lund – D50 

STAFET - - - 

EM-medaljetagere 2015 

  GULD SØLV BRONZE  

LANG  Josefine Lind - D-18 
 

 
 

 

 

 

    

Jysk-Fynske mesterskaber:  

  

 

 
JFM-lang:  
 

1 Anette Lund D50 

1 Asta Terkelsen D70 

1 Karl Kristian Terkelsen H70 

1 Poul Erik Buch H65 

2 Josefine Lind D-20 

2 Hans Christian Strib H65 



 

 

 

 

Pokaler/Klubmestre:   Sponsor 

DAG:    

Piger -10   DinTandlæge 

Drenge -10 Asger Ø. Pedersen DinTandlæge 

Piger -12   

Drenge -12   

Piger13-16 Nanna Knudsen  

Drenge 13-16 Esben Ø. Pedersen  

Piger 17-20 (Junior) Josefine Lind  

Drenge 17-20 (Junior)   

Dame Senior   

Herre Senior   

Dame Old Girls Bente H. Ringive 

Herre Old Boys Stig R. Knudsen  

Dame Veteran Asta Terkelsen  

Herre Veteran K. K. Terkelsen  

    

NAT:    

Piger -12   Ny /2014 

Drenge -12  Jelling VVS & Maskinteknik 

Piger13-16    

Drenge 13-16 Esben Ø. Pedersen  

Piger 17-20 (Junior)    

Drenge 17-20 (Junior)  

Dame Senior 
Nina 
Najbjerg   

Herre Senior   

Dame Old Girls Anette Lund Brdr.Højrup A/S - skoventreprenør 

Herre Old Boys Claus Grøn Lyngby Brdr.Højrup A/S - skoventreprenør 

    

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

  

 

Gormsmester: Anette Lund 

 

 

  



Vandreplatte for GORM udmærkelser:  
Platten er skænket af Jens Kristian Laursen efter O-Ringen i 2010.  

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 2015 blev tildelt Bodil Nygaard Poulsen 

Motivation ved Bente Hagelskær Ringive: 

Jeg synes det er en svær opgave. Der er rigtig mange ”usynlige” helte i OK Gorm.  

Vedkommende som jeg har valgt, har været medlem af klubben i en del år. Du deltager ofte i 

tirsdagstræninger og Divisionsmatcher. 

Klubben nyder godt af dit store omsorgsgen. Du sørger for at forplejningen er i orden. Du laver 

flittigt mad til tirsdagstræning, klubmesterskaber, møder, stævner og festen her i aften. 

Du siger aldrig nej til en opgave – tvært i mod. Når vi skal til klubmesterskaber, skal vi bede dig om 

et supplement til madpakken, for at du ikke stiller an med det helt store kolde bord. Når vi holder 

møde i styregruppen for Jellingløbet, forgår det ofte hos dig – og vi behøver faktisk ikke spise 

forinden, da vi efterhånden er blevet forvent med dit store kaffebord. 

Du har også været med i Styregruppen for Jellingløbet i en del år. Her bidrager du med et stort 

stykke arbejde, som vi alle i klubben nyder godt af, da Jellingløbet jo ofte giver et solidt overskud. 

Så det er med glæde jeg kan overdrage platten til Bodil Nygaard. Du har virkelig fortjent den. 

 

Platten er givet til: 

2010 Torben Rasmussen 

2011 Birthe Nielsen 

2012 Søren Grøn 

2013 Poul Erik Buch 

2014 Bente Ringive 

2015 Bodil Nygaard 

 

 

 

Danmarksturneringen / COWI-ligaen: 

OK Gorm tabte  matchen om op/nedrykning i 1./2. division. Så i 2016 er målsætningen selvfølgelig 

en oprykning til 1. division, og det bliver en hård kamp. Vi skal møde FROS/Melfar, Faaborg OK 

og OK Esbjerg. Vores force er fortsat bredden, det er uhyre væsentligt, at vi kan stille løbere i alle 

klasser.  

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

gennemfører. 

Alle medlemmer opfordres derfor til at prioritere divisionsmatcherne, som ligger allerede d. 6. 

marts i Slæbæk (Fyn) og d. 28. august i Munkebjerg.  

 

Ole Binder 

Formand 

 

 


