
OK GORM – SAMLET BERETNING FOR 2016 
 

Formandens beretning 2016 

 

Bestyrelsesarbejdet i 2016 kører stadig med 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 2016 har Bente og Steen været med, og Jørgen deltog i de første 

møder i stedet for Peter. 

 

Der har været afholdt 3 ordinære bestyrelsesmøder og referater fra møderne findes på hjemmesiden. 

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 stedet lidt, og det er glædeligt i en tid, hvor foreningsidrætten på mange 

områder har tilbagegang. Klubben arbejder på mange fronter for at få flere medlemmer. Vi er meget 

synlige i lokalområdet og i kommunen. Der har været mange artikler i pressen, og der er stadig 

gang i Kongernes Jelling med det  lille orienteringsløb i monumentområdet. I starten af året blev er 

afholdt en række familieorienteringsløb, og der kom en del nye til ved sæsonstarten. Skoleudvalget 

og Kort- og skovudvalget har været enormt aktive, og det vil sikkert have en positiv effekt på 

medlemstallet på sigt. 

 

Trenden med færre starter til de åbne løb er fortsat i 2016. Men i divisionsmatchen lykkedes det for 

os at generobre  placeringen i 1. division.  

Statistik-afsnit for 2016 findes 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.  

 

Klubbens medlemmer er i gang på mange fronter for at styrke klubbens økonomi. Hærvejsløbet 

tager til i omfang, vi hjælper med Jelling Musikfestival - hovedsageligt med sceneopsætning og 

renholdelse af byen og Niels Hausgaard arrangement, der bliver uddelt kirkeblade o.s.v.  

 

Vi glemmer heller ikke, at orienteringssporten er vores primære aktivitet, så vi afholder naturligvis 

stævner - både de mere lokale, men også DM ind imellem, og nu skal vi så i 2020 være med til at 

afholde VM i sprintorientering sammen med DOF og de øvrige trekantklubber. Det bliver vores 

hidtil største arrangement. 

 

Vi har i 2016 fået et nyt materielhus takket være en stor indsats fra mange og fin økonomisk støtte.. 

 

Særlige poster:  

Ganske som sidste år har flere medlemmer varetaget funktioner udenfor klubregi, bl.a.:  

Poul Erik Buch indgår som kontaktperson for orienteringssporten i Friluftsrådet, og er medlem 

Naturstyrelsen Trekanten’s Brugerråd.  

Søren Germann fungerer som kortkonsulent.  

Karl Kristian Terkelsen er formand DOF’s skoleudvalg.  

 

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. 

 



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. 22/2 2017 og gør din indflydelse gældende!  
Ole Binder  

Formand 

 

 

Beretning økonomi 2016 

 
Klubbens samlede resultat bliver et overskud på  + 105.000 kr  mod budgetteret  – 67.000 kr.      

Budget 2017  + 39.000 kr et mere normalår. 

Væsentligste forskydning  ligger i budgetteret nettoudgift på ny materialehus 100.000 kr, hvor vi 

regnskabsmæssigt har valgt at aktive en nettoudgift på 140.000 kr til forøget ejendomsværdi. 

Herudover ikke budgetteret indtægt Hærvejsløbet 15.000 kr og ”Find vej i skolen” 33.000 kr. 

 

Orienteringsklubben: 

Samlet   + 53.200 kr (budgetteret  - 10.900 kr)       budget 2017  + 800 kr 

 

Medlemstallet stiger fra 146 til 155 aktive medlemmer til 153  trods afgang af 17 medlemmer 

Af samme grund en mindre stigning i kontingentindtægter. 

Nettoudgift startafgift/kørselsudgift for klubben fastholdes  - 44.000 kr i forhold til 2015 grundet 

større klubtilskud til divisionsmatcher 

Arrangements-indtægter ligger faldende på løbsarrangementer – 3.000 kr til + 5.000 kr,  uændret på 

Jelling Musikfestival 34.000 kr og stigende + 7.000 kr på Jellingløbet til + 37.000 kr. 

Hærvejsløb blev løftet til + 15.000 kr (ikke budgetteret) og nyt ”Find vej i skolen” + 33.000 kr (ikke 

budgetteret). Der er leveret mange ekstra frivillige timer for hente disse indtægter, som kommer os 

alle tilgode i de kommende år. 

 

Skiklubben: 

Samlet   + 9.000 kr   (budgetteret  1.000 kr)         budget 2017   + 3.300 kr 

 

Medlemstallet stiger fra  67 til 71  trods manglende muligheder for hjemlige aktiviteter. 

I år uden vedligehold og materialekøb ligger overskuddet tæt på 10.000 kr  fra  andel af andel af 

indtægter fra Jelling Musikfestival 9.000 kr. 

 

Abrahamsens Gård: 

Samlet    + 42.300 kr    (budgetteret  - 57.000 kr)        budget 2017  + 35.000 kr 

 

Uændrede lejeindtægter 125.000 kr  - udgifterne falder med 8.500 kr på løbende vedligehold af 

inventar og bygninger. Ekstraordinært byggeri af materialehus  243.000 kr ligger til den pæne side 

indenfor budgetteret 250.000 kr (god styring), hvorimod budgetteret tilskud 150.000 kr ikke blev 

opnået med kun 100.000 kr. En nettoudgift på 150.000 kr blev akcepteret af betyrelsen forud for 

byggeriet, fordi egen husning af materiel var den rigtige langsigtede løsning for klubben set i 

forhold til de store arrangementsindtægter stævner, Jelling Løb m.m. 

Vi har valgt at fordele nettoudgift til materialehus 142.800 med  2.800 kr over resultatet og 

resterende 140.000 kr tillagt ejendomsværdien udenom resultatet, hvorefter Abrahamsens Gård 

løftet til regnskabmæssig værdi på 1.340.000 kr. Byggeriets størrelse og værdi ligger bag dette valg. 

 

 

Lidt 5-årig historik:   Årsresultat  + 39.000 (2011) / - 23.000 (2012) / + 40.000 (2013) 

                                                         + 35.000 (2014) / + 114.000 (2015) 



 

Budgetmæssigt ikke lagt op til kontingentstigninger for 2017 og fuld løbs- og kørselstilskud til 

divisionsmatcher fastholdes -samtidig understøttes klubture forsat, så vi kan blive mange til de store 

løbsarrangementer. 

Klubben fastholder alle store indtægtsgivende arrangementer i 2017, så der bliver rigtig meget at se 

til for klubbens medlemmer også i 2017. ”Find vej i skolen er ikke indtægtsmæssigt budgetteret i 

2017, men der skal forsat præsteres omkring kortegning og introforløb – indsatsen forventes at 

danne grundlag for en styrket rekruttering til O-løb i årene fremover. 

 

Jeg har valgt at trække mig fra bestyrelsesarbejdet af personlig grunde, så herfra skal lyde en stor 

tak til Bent Nielsen. Din indsats sikrer, at kasserer-delen i bestyrelsesarbejdet er en overkommelig 

opgave og fokus kan lægges i bestyrelse, forretningsudvalg og JFS. 

Også tak til nuværende og tidligere betyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde og indblik i O-

sportens udvikling. 

/Peter Føns Knudsen 

 

 

Årsberetning fra træningsudvalget 2016  

 
Træningsudvalget har igen i år bestået af Asta Terkelsen, Claus Lyngby, Poul Erik Buch og Jørgen 

Damgaard. Asta og Poul Erik repræsenterer ungdomstrænerne.  

 

I januar og februar måned havde vi lavet en aftale med Jelling Fitness om at stille en instruktør til 

rådighed i Kettlebell. Træningen foregik i det gamle cafeteria og der blev arbejdet hårdt med fysisk 

træning og uvante vægtklodser. Instruktøren var dygtig til at finde oløber-niveauet efter et par 

gange. Opbakningen var dog sparsom med 8 deltagere i gennemsnit over 7 træningsaftener.  

Den 1. marts startede den udendørs træning i Jelling Skov med løb på faste poster, indlagte 

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

 

Allerede 6. marts skulle vi til den første divisionsmatch i 2. division. Til denne tidlige begivenhed 

lykkes det kun at stille 34 løbere fra klubben. Det er vist bundrekord, og det betød da også, at vi 

tabte første runde. Vi klarede med nød og næppe skærene ved 2. divisionsmatch og kvalificerede os 

til oprykningsmatchen. Her vandt vi så til gengæld med et godt besat hold på 56 deltagere. Vi er nu 

tilbage i 1. division igen.  

 

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 

emitstænger.  

 

Som noget nyt, blev der arrangeret ekstra undervisning for løbere i overgangen mellemsvær/svær 

tre gange i foråret. Det foregik i forlængelse af aftenens oplæg i madpakkerummet. Der var 3-4 

deltagere.  

 

Claus og jeg arrangerede en læringstur for voksne 18-19. juni med overnatning på Hanstholm 

Camping. Trods den noget ringe deltagelse på 8 løbere, blev turen gennemført i bedste stil, og skal 

man tro beretningen på hjemmesiden efter turen, så var den helt fantastisk. Der blev trænet i 

klitterne om lørdagen og deltaget i Klitløbet i Børsted Rende om søndagen.  

 

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

om onsdagen og vi om tirsdagen. Vi havde arrangeret to fællestræninger i foråret og en 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. For første gang dukkede der faktisk nogle nye natløbere op, og 

banelægningen blev derfor udvidet med en let bane. Der var tilmeldt ca. 40 løbere alle aftener, så 

det må siges at være meget tilfredsstillende.  

 

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

 

På træningsudvalgets vegne, Jørgen Damgaard. 

 

Beretning fra rekrutteringsudvalget 2016. 
 

For rekrutteringsudvalget har det været et år, hvor vi har arbejdet målrettet på at følge op på vores 

klubudviklingsprojekt. Opgaven er, i al sin enkelhed, at skaffe nye medlemmer til klubben og sørge 

for at de bliver godt integreret. 

 

Der har været planlagt og afviklet 7 arrangementer, 5 x familieorientering, en ”Find vej” dag og en 

gæstetræning. 

 

Til de 3 familieorientering der blev afholdt i januar, havde vi besøg af 25 nye og 8 medlemmer fra 

klubben. 

I marts havde vi besøg af hhv. 22 og 19 nye deltagere. 

Find vej – dagen blev besøgt af 11 deltagere, deraf 3 nye. 

Til gæstetræningen var der over 70 deltagere, både børn og voksne havde gæster med. 

 Alle nye voksne medlemmer, på nær 2, har fået en mentor. 

Alle nye børn integreres i børnegruppen. 

Vi har haft en tilgang på 28 nye medlemmer. 

24 har meldt sig ud. 

Et stykke fra målsætningen om at øge medlemstallet med 10! Men vi arbejder videre. 

 

I 2017 har vi planlagt 2 søndage med familieorientering i marts, lige før sæsonopstart. 

Vi holder gæstetræning igen og ”Find vej – dagen” den 29. april, deltager klubben også i. 

 

Spørgeskemaet med klubbens opgaver er ikke uddelt i 2016. Der må arbejdes med revision og 

overskuelighed. 

 

Udvalget har måttet sige farvel til Helle Pedersen. Kæmpe stor og velfortjent tak for din engagerede 

indsats. 

Vi spørger, hvis vi mangler hjælp.   

Velkommen til Ove Hvam Andersen, som har givet tilsagn om at hjælpe os med opgaverne.  

 

Det er uvurderligt, at der er nogen, der vil hjælpe, så derfor; STOR og VELMENT TAK til de 

personer, som har behjælpelige med at afvikle vores arrangementer. Bent Nielsen er en engageret 

og trofast hjælper, også ved vores aktiviteter. 

 

TAK for 2016 og på gensyn til nye løb i 2017. 

 

Merete. 

 

 

Årsberetning fra Arrangementsudvalget 2016 

 



I 2016 har udvalget bestået af Anette Lund, Dorthe Johansen, Inger Jensen, Poul Erik Buch og 

Bente Ringive. Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde. Vi har holdt 2 møder og vi har haft 

ansvaret for at følgende arrangementer er blevet afholdt: 

 

Natcup Syd i Gødding – med nyt terræn vest for vejen. Ca. 50 deltagere, hvoraf 11 var fra Gorm. 

Der var stor tilfredshed med arrangementet. Det er et dejligt sted, med indendørs omklædning og 

super kiosk. Poul Erik stod igen for dette stævne. 

 

Klubmesterskab Nat i Palsgaard. 11 deltager fra Gorm og der blev kåret Klubmestre i 5 ud af 10 

klasser! 

 

Jellingløbet den 8. juni blev igen en succes. Nyheden var Trail-ruten, som gav en del ekstra arbejde, 

men som også blev taget godt imod af løberne. Løbet gav et overskud på 37.000 kr. Flot arbejde af 

styregruppen. 

 

Klubtur til Halland 3-dages. Vi var 31 deltagere, hvoraf nogle var familiemedlemmer. Det var en fin 

tur, med spændende svenske terræner og masser af socialt samvær, i og omkring hytten, hvor vi 

boede. Der var fællesspisning begge aftener og derefter spil, hygge og underholdning. 

 

Divisionsmatch i Gødding den 25. september. Fint stævne, med Jakob Bang, som ny stævneleder. 

Det var en 3. divisions match og der kom ca. 175 deltagere, så det var et lille hyggeligt stævne en 

dejlig efterårsdag i Gødding. 

 

Klubmesterskab Dag blev afholdt i Svannige Bjerge den 9.oktober. Det var et B-løb efter DM for 

hold.  Der deltog 19 Gorm-løbere og der blev fundet 6 klubmestre. På Herre og Dame senior 

banerne var der skarp konkurrence og sekunderne afgjorde mesterskaber. Efter løbet blev vi, som 

sædvanligt forkælet af Bodils store kagebord. Der var desværre ingen børneløbere, som stillede op 

til Klubmesterskabet i Svannige, så derfor blev det besluttet, at afholde Klubmesterskab for H/D 10 

og 12 i Jelling Skov. Her blev der fundet endnu 2 Klubmestre. En model der arbejdes videre med i 

2017. 

 

Klubaftener: ved sæsonstart havde vi en klubaften, hvor emnet var Førstehjælp. En god aften med 

fyldt klubhus, hvor både børn og voksne fik genopfrisket livreddende førstehjælp. I efteråret var 

emnerne, evaluering af træningsplanen, orientering om SI brikker og fortælling fra Klubturen til 

Sverige. 

I år har vi igen afholdt en ekstra” klubaften” i juni måned. Det foregik med løb på Randbøl Hede og 

mål var ved Kikhøj, hvor vi spiste vores medbragte mad. Herefter naturvandring med naturvejleder 

omkring Syvårssøerne. En meget interessant aften, med flot opbakning af både børn og voksne. 

 Arrangementsudvalget tager gerne imod emner til klubaftener.  

 

2017 byder foreløbig på følgende arrangementer: 

Natcup Syd i Engelsholm den 7.marts 

Klubmesterskab Nat 

Divisionsmatch i Hastrup Plantage den 2.april 

Klubtur til Påskeløb i Nationalpark Thy den 13.-15.april 

Jellingløbet den 7. juni  

Sommer klubtur til Uslar i Tyskland den 24.-29.juli 

KUM i samarbejde med Snab, Kok og Melfar i oktober måned. 

 

Desuden har jeg stået for planlægning af madlavning til tirsdagstræningerne i Jelling Skov. Der har 

været tilbud om spisning 16 gange i 2016. Der har været mellem 30 og 50 medlemmer, som har 

taget imod tilbuddet hver gang. Det er en fornøjelse at arrangere dette, da I altid er klar til at hjælpe 

med madlavningen. Tak for det. 

 



Det er jo af stor social betydning for klubben, at vi kan tilbyde spisning efter træning i Jelling Skov. 

 

Tak for godt samarbejde i udvalget og med bestyrelsen. 

Hilsen Bente Ringive 

Formand for arrangementsudvalget. 

 

Årsberetning for børne og – ungdomsudvalget 2016. 
 

Der har som vanligt være tilbudt træning for børne og ungdom hver tirsdag, hvor dagens moment er 

blevet bearbejdet både teoretisk og fysisk.  

 

Hele sæsonen har der været fokus på at få ungdomsløberne mere i skoven. Der kommer en del 

løbere til træningsaftenerne, men aktiviteten er stærkt dalende, når vi kommer til åbne løb og 

ungdomskurser. Dette er på trods af, at der er uddelt info-kalendere med de vigtigste aktiviteter for 

både forår og efterår. 

 

2016 startede ud med tilbud om familieorientering i januar, arrangeret i samarbejde med 

rekrutteringsudvalget. Dette var en del af vores politik om at få flere ungdomsløbere til klubben. 

Eventen blev gentaget i marts og var også åben for klubbens egne medlemmer.  

Der var flere familier der gjorde brug af tilbuddet og fik kendskab til o-sporten, men mest som en 

engangsoplevelse.  

Til den første af vores division-matcher var det store fravær også tydeligt at se på det endelige 

resultat. 

Den årlige en-dagstur for de yngste blev aflyst pga. for få tilmeldte. Der blev ellers ihærdigt forsøgt 

at få de unge løbere med.  

En ekstraordinær indsats fra flere ledere fik sat lidt skub i ungdommen, så vi blev bedre 

repræsenteret ved den anden divisionsmatch, hvilket også medførte et flot resultat. 

Et lignede opråb fik et nyt flot fremmøde ved op og nedrykningsmatchen i Aabenraa Nørreskov, 

hvor vi jo som bekendt slog alt og alle og rykker tilbage i 1 division. 

Efterårsturen blev gennemført, men igen måtte der opfordres ekstra, før der var løbere nok. 

 

Det er ikke nogen hemmelighed at Jelling ikke er byen hvor ungdommen bliver hængende. Derfor 

er det meget naturligt at mange ungdomsløbere efter endt ungdomsuddannelse, søger væk fra byen 

og mod videreuddannelse i større byer. Men vi har oplevet, at ungdommen falder fra tidligere, 

hvilket har fået os til at vende blikket mod os selv.  

Hvordan kan vi gøre orienteringsløb mere spændende? Og hvordan kan vi fastholde løberne? 

I efteråret startede vi en dialog med de andre klubber i trekantsområdet, som også har oplevet 

problemer med deltagelsen i åbne løb, af ungdomsløbere. Der blev kigget på andre klubbers succes 

med ungdomstræningen og den sjællandske skovcup blev brugt som en model. 

Vi har aftalt et fælles samarbejde omkring de yngste løbere i klubberne (OK Gorm, OK Snab, 

FROS og Kolding OK), for den kommende sæson med henblik på at skabe et trygt og sundt 

træningsmiljø og derved fastholde løberne i O-sporten.  

 

Året blev sluttet af med den traditionelle juleafslutning på Abrahamsens gård, hvor der var bred 

tilslutning fra  både ungdomsløbere og ungseniorer. PE havde lavet baner på et Jelling kort fra 

1820.. Der blev badet i søen, spist æbleskiver og spillet definitionsbanko.  

 

Sluttelig skal der sendes en tak til alle trænerne for deres indsats i 2016. Særlig tak til Søren, som 

deltog på efterårsturen, på afbud og bagte nogle fantastiske boller.  

Efter denne sæson har Michael, Torben og Henrik valgt at stoppe som faste trænere / hjælpere. Til 

gengæld kan vi sige velkommen tilbage til Pernille, der vil træne de yngste i den kommende sæson. 

 

På vegne af Børne og ungdomsudvalget 

Steen Holmegaard. 



 

 

Kort- og skovudvalgets årsberetning for 2016 
 
Udvalget har bestået af Flemming D. Andersen, Bent Nielsen, Søren Germann og Stig Knudsen. Flemming er ny 

mand i udvalget, og er kendt af mange i klubben i forvejen, da han tidligere var medlem i HTF. Flemming har 

tegnet mange kort i forvejen, så det er skønt at have endnu en rutineret korttegner i udvalget. 

Beretningen fremhæver de hovedaktiviteter, som kort og skovudvalget har beskæftiget os med i 2016. 

 

Korttegnere: 2016 er kendetegnet ved at der har været rigtigt mange i gang med at tegne kort. Specielt i 

forbindelse med skolekortsprojekter har der været mange i gang, som ikke er en del af kort og skovudvalget. 

Dorthe Johansen, Holger Petersen, Henning Mols, KK har alle ude med blyanter og kalker og kortmateriale, det 

har været rigtigt godt at få flere med til korttegning. Som et hint til dem, som går med en lille korttegner i mave, 

så er skolekort en god mulighed for at prøve kræfter med det. Selvom der også er mange detaljer på et skolekort, 

er det et ret overskueligt areal og man er helt fri for at vurdere tætheder og andre ting, som kræver lidt mere 

øvelse. 

 

Skolekort: I 2016 er der blevet gjort et stort arbejde med at tegne skolekortene. Det er blevet til hele 9 nye 

skolekort i lokalområdet, et forsigtigt skøn er at der nu er langt over 2000 skoleelever fået mulighed for at løbe O-

løb på et helt skolekort på deres skole. Søren har været den mest aktive og ydet en stor indsats ikke kun med 

tegning, men også med at introducere Dorthe og Holger til korttegning. Kortene er tilgængelige på vores 

hjemmeside i ”Find vej i skolen” mappen under ”Kort”. Der ligger både et rent kort og et kort med 40 poster, hvis 

man lige har lyst til suse en tur rundt. Man bliver overrasket over detaljerne og hvis man giver den gas, skal man 

holde tungen lige i munden for ikke at bomme en gang eller 2. 

 

Kort til åbne løb 2016: I 2016 havde vi Nat Cup i marts og B-løb i september, begge dele i Gødding. Til begge løb 

var der ingen kritiske bemærkninger til kortet og det betragter vi i kortudvalget som ros. I forbindelse med 

korttegningen blev vi dog opmærksomme på at når 3 korttegnere tegner hver sin del af terrænet, er det væsentligt 

at vi får snakket sammen for at sikre at korttegningen er ensartet. Det er væsentligt at løberen ikke opdager at der 

har været mere end en, som har tegnet kortet. Det kan ikke undgås at korttegnere vurderer og tegner lidt 

forskelligt, men det skal ikke kunne mærkes af løberen. Der var ingen bemærkninger fra løbere i Gødding, men 

det er noget, som vi fremover vil have fokus på. 

 

DM mellem 2018:  I 2016 har Flemming sagt ja til at tegne kortet over Højgård skov til DM mellem 2018. I 

skrivende stund har Flemming været igennem hele DM terrænet for første gang, rigtigt godt gået! Det er vel et 

område på over 200ha, så der er blevet gået nogle skridt i det kraftigt kuperede terræn. Nu kommer turen til 

banelægning, og til august bliver det spændende at se på skoven igen for at få en bedre fornemmelse af hvordan 

skoven ser ud til DM. Der er nok ikke nogen tvivl om at sigtbarheden til august er væsentligt nedsat ift. nu, hvor 

der er ikke er blade på træer og buske. 

Forhåbentlig undgår vi alt for meget stormfald inden DM, det giver så meget ekstra arbejde……   

 

Hastrup plantage: 

I samarbejde med Henning Schou fra Snab har vi nu tegnet så meget af Hastrup at der er skov nok til et B-løb i d. 

2/4. Det er Bent, som har travet rundt derude og i modsætning til Højgård er Hastrup meget lidt kuperet, til 

gengæld er den vel 600 ha, så der har været nok at tage fat på. I visse områder har hugningerne været fyldt op med 

grendiger, men forhåbentlig fjernes disse inden banelægningen er afsluttet og så kortet kan blive rettet til i 

fornuftig tid. Det bliver spændende at holde løb i jomfrueligt terræn. 

 

Korttegningsprojekter: 

Nytegning af Tykhøjet ligger på plan i 2017, den har længe trængt, men nu er tiden kommet til den, så den kan 

bruges igen. I første omgang tegnes statsskovdelen. Museumsskoven i Give ligger også lige for, kommunen er 

næsten blevet færdige med at rode rundt derude. De har stadig ikke afsluttet en renovering af skovlegepladsen 

derude, men der er reetableret stier derude, så det ser faktisk ikke så ringe ud. Måske kan man på en træningsaften 

kombinere Museumsskoven med en tur på skolekortet på Ikær skole. Der er ikke mere end 200m fra den 

sydvestlige del af Museumsskoven til den nordøstlige del af Ikær skolekortet. 

 

Mange tak til udvalget (og øvrige rekognosører og korttegnere) for arbejdet i 2016 med håb om godt samarbejde i 

2017.  

Srk/2017.01.29 

 

 



Kommunikations- og PR-udvalgets beretning for 2016  

 

Udvalget har i 2016 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.  

 

Møder: 

Udvalget har ikke afholdt møder i 2016. Det kan man bebrejde formanden, der har været for optaget 

af et par andre projekter i klubben. 

Formanden vil bestræbe sig på i 2017, at vi vender tilbage til normal standard og rutiner omkring 

udvalgets arbejde, som er skitseret i nedenstående skema:  

 

Årsplan for Kommunikations- og PR Udvalget: 

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 

  

 

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 

 

 

 

Rutiner 

Selv om der ikke har været afholdt møder, er de sædvanelige rutiner alligevel blevet udført. 

Annett har som webmaster holdt hjemmesiden ajourført og opdateret. 

Marianne har været god til at udpege skribenter i forbindelse med prioriterede aktiviteter i klubben. 



 

Nyheder på hjemmesiden, Facebook og i den skrevne presse: 
Hjemmeside: 

Der har i løbet af året været bragt 81 indlæg(nyheder) på hjemmesiden. Det er 21 nyheder færre end 

i 2015. 

Disse er leveret/lagt på af følgende medlemmer: 

 Jørgen D.: 1 

Pernille B: 1 

Ole B.: 4 

Bjarke: 11 

Annett: 17 

KK: 46  

En tilbagegang vi må have ændret. Der skal kontinuerligt være nyheder på hjemmesiden for, at den 

er interessant at gå ind på. 

Facebook: 

Med til klubbens synliggørelse hører også Facebook, som er en del af vores hjemmeside 

På Facebook har vi både en gruppe, som flittigt bruges af klubbens medlemmer (mest til interne 

beskeder), og en side, som er til mere officielle nyheder/beskeder. Siden skal også kunne læses og 

forstås af ikke medlemmer, og fungerer som klubbens ansigt ud af til.  

Aktivitetsniveauet på Facebook-siden har været for lille i 2016. Lige som på en hjemmeside, skal 

der ske noget jævnligt. Det må vi gøre bedre i 2017, hvor vi forhåbentlig kan finde et par redaktører 

mere til at poste nyheder fra stævner, klubaftner, træning og andre begivenheder. På Facebook er 

her-og-nu nyhederne vigtige, så redaktørerne skal være aktive i klubben, så de kan berette direkte 

fra arrangementet. 

Jelling Ugeavis/VAF 

Asta klipper ud til scrapbogen. I 2016 har der været følgende omtale/artikler i Jelling Ugeavis/VAF: 

VAF: 23 artikler, heraf 20 med billede 

Jelling Ugeavis: 12 artikler med billeder 

Ugeavisen: 4 med billede 

Give Avis: 1 artikel med billede 

Annoncer: 3 stk i Jelling Ugeavis 

 

Tak til udvalget for indsatsen i 2016.  

Kk 

 

 

  



Beretning Talent- og Eliteudvalget 2016 

 
Talent- og Eliteudvalget har i 2016 været delvis besat på alle poster.  

Holger Petersen er stoppet i udvalget i foråret og det har ikke været muligt at finde en ny 

repræsentant for ungdom endnu. Det arbejdes der videre med. Udvalget har afholdt 3 møder i løbet 

af året. 

 

Det er ikke nogen hemmelighed, at klubben de sidste par år, har kæmpet med fastholdelse og 

rekruttering af unge mennesker, både i klubben, til TVO og til TC Syd Vejle. Arbejdet med 

rekruttering/fastholdelse starter i klubben og for at give netop dette arbejde ekstra fokus 

fremadrettet, har Steen valgt at trække sig som TVO træner fra nytår. Det samme gælder for 

undertegnede. TVO vil derfor i 2017 blive drevet af et trænerteam fra OK Snab. For et par år siden 

var situationen omvendt og det var Gorm der udelukkende havde trænere i TVO. Der arbejdes på at 

finde en ny TVO træner fra Gorm, der kan supplere Snabs trænerteam.  

 

I forhold til TVO, så oplevede man i 2015 en lille fremgang ift. medaljer, tilslutning til løb, 

ungdomskurser osv. Målet var så at fortsætte denne fremgang i 2016. Når der tælles medaljer, så er 

der tale om en markant tilbagegang. Forklaringen herpå ligger dog i, at de to mest medalje slugende 

løbere i TVO har været skadet det meste af sæsonen. En sammenligning her er derfor lidt svær! 

Fremmødet til træning har været meget tilfredsstillende og deltagelsen i åbne løb er blevet bedre. Så 

vi håber denne fremgang fortsætter i 2017. Ok Gorm har i 2016 haft 4 løbere med i TVO. Esben, 

Jens Kristian, Hans og Josefine.  

 

2016 har været en ny start for TC Syd Vejle. Skærpede retningslinjer omkring de krav der stilles til 

den enkelte løber har betydet, at det har været en markant mindre gruppe, trænerne har haft at 

arbejde med. OK Gorm havde i 2016 3 løbere med i TC. Hans, Jens Kristian og Josefine. Den nye 

bobler-ordning som blev introduceret i efteråret 2016 har fungeret optimalt. Her er løbere i alderen 

omkring 14 år, som er motiveret for at blive indstillet til TC efterfølgende år, på baggrund af de 

krav der stilles, blevet tilbudt at deltage i udvalgte TC træninger. Trænere for TC Syd Vejle har i 

2016 været Anette Lund samt undertegnede. Denne træner duo fortsætter for 6 år i træk i 2017. Fra 

januar 2017 er gruppen igen oppe på 16 løbere. OK Gorm har 4 løbere med i TC Syd Vejle 2017. 

Esben er udtaget som ny løber fra Gorm.  

I 2016 havde OK Gorm 1 løber tilknyttet juniorlandsholdet, nemlig Josefine. Hun er også udtaget til 

landsholdet i 2017.  

 

På ungsenior siden arbejdes der på at samle de unge mennesker omkring weekendarrangementer og 

divisionsmatcher. Det er til dels lykkedes i 2016. Der arbejdes videre med dette i 2017. Der 

arbejdes på at ungseniorerne skal med på efterårsturen 2017. Steen Holmegaard er fortsat 

kontaktperson for denne gruppe.  

 

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.  

 

I året der er gået, er der sket ændringer i organiseringen i Elite Vejle. Peter Ginnerskov (vores 

primære kontakt) er stoppet som Elitekoordinator og Ane Kirstine Knudsen er trådt til. Sådan en 

ændring skal lige falde på plads. Det har betydet, at ting har ændret sig, og at vi først i slutningen af 

2016 har haft møde med Ane. Efter indledende møder med Elite Vejle i dec. 2016 samt januar 

2017, kan det konstateres, at der i 2017 vil der sker ændringer i de økonomiske forhold for alle 



idrætter tilknyttet Elite Vejle. Dermed også for TVO og TC og dermed også OK Gorm som klub. 

Der vil komme flere informationer omkring dette senere.     

 

På udvalgets vegne 

Pernille Buch 

 

Skiklubben GORM's årsberetning 2016 
 
Endnu et år er gået og 2016 blev året hvor vores snescooter fik sin ilddåb. Sidste vinter bød ikke på 

så megen sne, men scooteren kom da ud og blev luftet og det blev til et par dage med spor på 

golfbanerne. Her i efteråret er der blevet gjort en indsats for at forbedre informationen omkring 

skisporene på golfbanen. Thomas Nielsen har meldt sig som koordinator for sporkørslen og vi har 

oprettet en offentlig Facebookgruppe der ganske simpelt hedder: Skispor I Jelling. Her vil der 

løbende blive lagt aktuelle løjpemeldinger ud. Der vil stadig komme besked ud på hjemmesiden og 

pr mail til medlemmerne når der er blevet kørt nye spor. 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.  

 

Jeg synes godt vi kan sige at årets traditionelle klubtur til Svarstad og Vindfjelløppet blev en succes: 

Vi var ikke færre end 18 personer af sted i 4 hytter, og trods en begrænset mængde sne havde vi en 

rigtig god tur, og jeg er især rigtig glad for at der var så mange nye med.  

Om lidt over en måned tager vi af sted på 2017 udgaven og også her ser der ud at være god 

tilslutning. I skrivende stund - med få timer tilbage af tilmeldingsfristen - er der 13 tilmeldte. I 

forhold til medlemstallet er jeg ganske godt tilfreds. Tankerne om at arrangere en en klubtur til en 

ny/ekstra destination er heller ikke lagt på hylden – forslag modtages gerne. 

 

Klubben var endnu en gang var repræsenteret ved Vasaloppet, og også Birkebeinerrennet er ved at 

blive en fast begivenhed. Til Vasaloppet havde vi den største deltagelse i adskillige år med 8 

fuldførende løbere, og så var vi igen i år 4 deltagere til Birken – begge steder med rigtig fine 

resultater. 

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, og i år endda med to 

deltagere!   I det sidste par vintre har fællestræningen kørt fint med en lille fast kerne. Efter 

sommerpausen kom vi i gang igen i efteråret 2016 og er kommet ind i en fin rytme. Efter nogle år at 

have taget udgangspunkt i Vindsted har vi i denne sæson lavet træningen fra Jelling. Tilslutningen 

er ikke faldet selvom vejret ikke altid har spillet med. Snarere tværtimod, 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 har som sædvanligt været lidt ind- og 

udmeldinger men facit for 2016 er en lille fremgang i medlemstal (fra 67 til 70). 

 

Lørdag den 8. oktober markerede Jelling fS sit 50 års jubilæum. Som en del af markeringen lavede 

vi i skiafdelingen len workshop hvor man kunne komme og prøve at løbe på rulleski. Vi havde fået 

lov at bruge en del af parkeringspladsen foran Gormshallen. Vi havde til lejligheden lånt 20 sæt 

rulleski af skiforbundet. Vi var klar til at starte kl 12 men der var dog ikke meget action før kl 13, 

men så gik det også lige pludselig stærkt. I løbet af kort tid havde vi 7 unge mennesker ude at løbe 

på rulleski. Der var både koncentrerede miner og smil og vi fik mange positive tilbagemeldinger fra 

dem der havde prøvet. Lad os bare håre håbe at det med tiden kan give nogle nye medlemmer. 

 

Som formand glæder jeg glæder jeg mig over den større tilslutning til de forskellige aktiviteter og 

håber at det 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 længe har givet anledning til frustration hos mig. 

På det personlige plan så må jeg således indrømme at jeg ikke rigtigt er tilfreds og i perioder har 

overvejet at trække mig. Jeg alene har ikke kræfterne til at trække skiklubben op til at være den 

levende og aktive klub jeg ønsker. At finde en person til at stå for koordinationen af sporkørslen var 

første trin, og det var en sten der faldt fra mit hjerte da Thomas meldte sig. Der er aktiviteterne jeg 

brænder for i det kommende år er det nok væsentligere at få nogle flere aktivt involveret i klubbens 

arbejde.  

 

På Skiudvalgets vegne 

 

Bjarke Wolf 

 

Klubhusudvalgets beretning for 2016  

 
Klubhusudvalget har i 2016 bestået af: Poul Pedersen, Ole Thomsen, Åge Kobberø, Erik Jensen, 

Jens Kr. Laursen og K. K. Terkelsen. 

Generalforsamlingsvalgte i udvalget er KK og Åge (på valg lige år) og Erik (på valg ulige år)  

 

Møder: 

Mødevirksomheden i 2016 har drejet som om byggestyring omkring bygning af materialehuset.  

Opstartsmøde: 7. februar. Planlægningsmøde med Jesper Thuesen: 7. marts. 

 4. april påbegyndtes byggeriet og 21. juli var det afsluttet. 

Indvielse af det nye materialehus skete den 4. august. 

 

Arbejdsdage: 

Normalt afholdes to arbejdsdage: en i foråret og en i efteråret. 

Grundet byggeriet hoppede vi over forårsrengøringen. 

Efterårsrengøringsdagen blev afholdt 26. november. Her blev foretaget de sædvanlige arbejder.  

 

Materialehuset. 

Indvielse skete den 4. august. I alt deltog 27 i en uhøjtidelige event, hvor de 12 frivillige, der havde 

erlagt 330 frivillige arbejdstimer i byggeriet var speciel inviteret:  Niels G. Hansen,  Ole Thomsen,  

Erik Jensen,  Åge Kobberø , Poul Pedersen,  Jens Kristian Laursen,  Claus Lyngby,  Henning Mols,  

Jørgen Overgaard,  John Rebsdorf,  Peter Lorentzen,  Karl Kr. Terkelsen 

Speciel inviteret var også Kurt Vig Jensen, pens. arkitekt, som havde lavet tegninger til huset, 

Jelling Musik Festival og Jelling Sparekasses Fond, ved Christian Christiansen og Søren Beirholm. 

De to fonde har tilsammen støttet projektet med 100.000 kr., og endelig Jesper Thuesen Tømrer og 

Snedker ApS, som har stået for husets skelet og tag og venligst udlånt diverse værktøj og stillads. 

Tilstede var også JfS’s formand Karsten Kjær og Leif Baun fra Jelling Ugeavis/ VAF. 

Økonomi: Samlede byggeomkostninger sluttede på ca. 245.000 mod budgetteret 250.000, herfra 

modregnes fondsmidler på 100.000. 

 

I september fik vi opsat 21,6o hyldemeter i 80 cm dybde og 12 hyldemeter i 1 m dybde. Hylder til 

en værdi af ca. 10.000 doneret af Søren Meldgård, Hørup Maskiner ved Poul Eriks mellemkomst. 

Dertil har vi selv fremstillet A-reoler til brædder, lægter, stolper. 

 

Jens Kristian Laursen har sagt ja til at være klubbens materielmand og materialehus bestyrer. 

Han vil sammen med klubhusudvalget komme med bud på, hvordan vi fremover har overblik over 

vort materiel og at materiellet til enhver tid er i orden og på plads. 

 

Vores eget og andres brug af Abrahamsens Gård 

Abrahamsens Gård danner fortsat ramme om klubbens og TVO’s ugentlige træninger.  



Med bygningen af Materialehuset er petanquebanen blevet lagt om. På et tidspunkt var der tale om 

at Petanque ville flytte til Gormshallen, men de er blevet glade ved den nye bane og ønsker forsat 

Abrahamsens Gård som deres tilholdssted. 

I 2016 har AG været udlejet til 16 private arrangementer, ligesom det fortsat benyttes til 

mødevirksomhed, også af forbundsudvalg. 

 

 

Skovagerskolen 

Skovagerskolen flyttede ind på Abrahamsens Gård den 2. april 2002. 

Vi ved, der nu er afsat penge på det kommunale budget til en udvidelse af Skovagerskolen. 

Vi er meddelt, at når udvidelsen står klar, kan det få den konsekvens, at de 3 elever, der 

dagligt har deres skolegang på AG flyttes til Jelling. Det kan betyde enden på en årlig god og 

sikker kommunal lejeindtægt. 

Vi får se, hvad 2017 bringer.  

 

Rengøring af Abrahamsens Gård 

Foretages fortsat af KKT med hjælp af Bodil Nygård, når formanden er ude at rejse. 

 

Opgaver det kommende år. 

1. Ingen større projekter i støbeskeen 

2. Behandling af stuehustag – rensning for mos, alger og måske en overfladebehandling 

3. Kalkning af udhuse 

4. Fortsat fornuftig drift og udlejning 

 

 

Tak til klubhusudvalget for samarbejdet i det forgangne år og tak til de medlemmer, der tog del i 

rengøringsdagen.  

 

K. K. Terkelsen, formand for klubhusudvalget. 

 

 

 

Medlemsudvikling: 

 
Kategori 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Orientering 66 86 102 128 137 135 112 125 128 118 106 108 

Orientering/ski 53 52 53 52 55 46 42 36 36 35 32 38 

Ski 43 46 41 43 43 46 47 37 30 34 34 33 

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

Medlemmer ialt 170 193 208 234 246 236 212 207 202 195 180 188 

Indmeldte 26 33 32 43 46 31 21 25 23 14 13 20 

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

I 2015 har vi en lille medlemsfremgang 8 inden for O-medlemmer + Orientering/ski.  
  
DM-medaljetagere: 

  
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Guld 3 3 7 4 3 2 5 4 1 7 9 3 10 6 

Sølv 3 4 2 2 6 3 3 6 10 4 9 5 6 3 

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

Ialt 11 8 13 8 12 11 13 14 14 18 25 13 21 10 

DOF-

placering 

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

   



DM-medaljetagere 2016 

 GULD SØLV BRONZE  

NAT Poul Erik Buch - H-65 

Karl Kristian 
Terkelsen –H70 

Asta Terkelsen – D70 

- 
  

 
 

SPRINT Josefine Lind - D-20 

Anette Lund – D50 

-  

MELLEM   - 

LANG Anette Lund – D50 

 

 Karl Kristian 
Terkelsen –H70 

ULTRALANG  Josefine Lind - D-20 

Asta Terkelsen – D70 

 

MTBO LANG    

STAFET H65 
Karl Kristian 
Terkelsen 
Hans Chr. Strib 
Poul Erik Buch 

- - 

 

 

    
Jysk-Fynske mesterskaber:  
  

 
o JFM Lang :  

1. plads til Poul Erik Buch  i H65- 
2. plads til Asta Terkelsen i D70- 
3.-plads til Nina Najbjerg D21- 

o JFM Sprint: Josefine 1. og Poul Erik 3. 
 
 

Pokaler/Klubmestre: 2016 Sponsor 

DAG: 
  Piger -10 
 

DinTandlæge 

Drenge -10 Andreas Kaag Holm DinTandlæge 

Piger -12 
  Drenge -12 Daniel Kaag Holm 

 Piger13-16 
  Drenge 13-16 
  Piger 17-20 (Junior) 
  Drenge 17-20 (Junior) Hans V. Petersen 

 Dame Senior Rikke Binder 
 Herre Senior Joakim Damgaard 
 Dame Old Girls Bente H. Ringive 
 Herre Old Boys Jørgen Damgaard 
 Dame Veteran 

  Herre Veteran 
  



   NAT: 
  Piger -12 
 

Ny /2014 

Drenge -12 
 

Jelling VVS & Maskinteknik 

Piger13-16 Nanna Knudsen 
 Drenge 13-16 Jens Kr. V. Petersen 
 Piger 17-20 (Junior) 

  Drenge 17-20 (Junior) 
  Dame Senior 
  Herre Senior Michael Buch Lorenzen 

 Dame Old Girls Asta Terkelsen Brdr.Højrup A/S - skoventreprenør 
Herre Old Boys Poul Erik Buch Brdr.Højrup A/S - skoventreprenør 

 
Gormsmester: Jens Kristian Laursen 

 

 

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 Steen Holmegaard 

 

Motivation ved Bodil Nygaard Poulsen: 

OK Gorm har rigtig mange "usynlige" helte. Derfor er det svært at vælge modtageren af 

vandreplatten 2016. 

Valget er landet på en person, som altid har været orienteringsløber. Du og dine børn blev 

medlem af OK GORM for ca.10 år siden. Vist nok foranlediget af en nabo og dennes børn på trods 

af en vis transport. 

Du er en aktiv træner og instruktør. Tænker fremtid og tager initiativ til at fastholde de unge 

mennesker i klubben, når de rejser hjemmefra for at uddanne sig. 

Har været med på 11 unge ture i efterårsferien som leder. 

Været med i Børne - Unge udvalget i Sydkredsen. 

Du er træner og har deltaget i TVO fra det blev etableret.  

Været banelægger ved flere matcher  OK Gorm har arrangeret. Sidst i Gødding Skov. 

Været instruktør på DOF kursus for voksne. 

Du har et "godt tag" om de unge mennesker. God til at motivere og gøre træningen interessant. Er 

opmærksom på klubbens medlemmer og klar med svar og vejledning. 

Det er med glæde, jeg kan overdrage platten til Steen Holmegaard. 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 

2016 Steen Holmegaard 

 

 

 

Danmarksturneringen / COWI-ligaen: 

OK Gorm vandt  matchen om op/nedrykning i 1./2. division. Så i målsætning for 2016 blev nået, 

selv om det var på hængende hår, at vi kom med i den afgørende match, som vi så til gengæld vandt 

i fin stil. Vores force er fortsat bredden, det er uhyre væsentligt, at vi kan stille løbere i alle klasser.  

Selvfølgelig skal blive i 1. division, må vores taktik er sædvanlig:  

Vi stiller med fuldt hold og at alle gennemfører. 

 

Alle medlemmer opfordres derfor til at prioritere divisionsmatcherne, som ligger d. 9. april i 

Dejbjerg (Palmesøndag) og d. 3. september i Rønshoved.  

 

Ole Binder 

Formand 

 

 


