
OK GORM – SAMLET BERETNING FOR 2017 
 

Formandens beretning 2017 
Dette er min første beretning som formand (har været konstitueret formand siden GF 2017). Jeg vil 

gerne takke bestyrelsen for jeres opbakning og engagement i året der er gået. Tak til Ole Binder for 

at gøre det nemmere at indtræde i rollen som formand. Og tak til alle medlemmer for den velvilje 

og opbakning der er til klubbens aktiviteter, både orienteringsmæssigt, men også i forhold til alle de 

andre arrangementer klubben er en del af. Det store engagement der er vist i bestyrelsen afspejler 

sig i beretningerne fra de forskellige udvalg.  

 

På det sportslige plan lykkedes det at forsvare pladsen i 1. division med en flot holdindsats. Tak til 

alle for indsatsen og vi glæder os til at se en masse af jer til dyster i 2018. Resultatmæssigt har vi 

vendt en lille tilbagegang i medaljer fra 2015 til 2016 til en fremgang på 3 medaljer i 2017. I alt har 

klubben vundet 13 flotte DM medaljer i 2017, heraf 6 af guld.  

Det glæder mig, at indsatsen på rekrutteringsområdet i samarbejde med skolearbejdet, har medført 

at klubben nu råder over en lille børnegruppe, der deltager kontinuerligt i klubbens træninger. 

Glædeligt at se opbakningen til vintertræningen i hallen i Kollerup. Udfordringen fremadrettet 

bliver at fastholde børnene i klubben, og gøre dem mere aktive til åbne løb og ungdomskurser i 

vinteren. Et godt socialt miljø kan forhåbentlig tiltrække endnu flere ungdomsløbere.  

Statistik-afsnit for 2017 findes sidst i den samlede beretning.  

 

Et indsatsområde i 2017 har været opdatering af klubbens udviklingsplan, som blev lavet i 

samarbejde med Henning Hansen (konsulent tilknyttet Elite Vejle) tilbage i 2015. Klubbens 

overordnede vision er: Udviklende og inspirerende trænings- og klubmiljø. Orientering med 

kvalitet. Der er udvalgt 5 indsatsområder; rekruttering og fastholdelse, organisation og 

kompetenceudvikling, sportslig udvikling, kommunikation og faciliteter. Under disse områder er 

det opstillet en række strategiske mål, som er underbygget med handlinger hver måned og hvert år 

frem til 2020. I 2018/2019 vil der, på det sportslige område, være fokus på opbygning af 

evalueringskultur samt et mål om at få flere starter til åbne løb. På rekrutteringsområdet arbejdes 

der videre med rekruttering og fastholdelse og her med særligt fokus på skoleområdet, hvor vi har 

fået rigtig mange nye muligheder.  

Den færdige udviklingsplan kan ses på klubbens hjemmeside medio februar måned.  

 

Klubbens medlemstal er faldet lidt. Klubben arbejder på mange fronter for at få flere medlemmer og 

fastholde disse. 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 der afholdt en række familieorienteringsløb, det kneb dog lidt med tilslutningen 

til disse. I april arrangerede vi Gæstedag (eller ”tag en ven med dag”), i forbindelse med en 

tirsdagstræning, hvilket var med til at skaffe nye børneløbere. Skoleudvalget og Kort- og 

skovudvalget har været enormt aktive, og forhåbentlig vil vi høste frugten af det arbejde i de 

kommende år, når flere skoleelever og lærer får kendskab til sporten.  

 

Klubbens medlemmer er utroligt aktive når det gælder ikke o-løbsmæssige arrangementer.  

Jellingløbet blev i år en succes med mere end 900 deltagere. Det er dejligt at se, hvordan 

styregruppen omkring Jellingløbet hvert år arbejder med nye ideer og tiltag. Jellingløbet udvikler 

sig og følger trenden i samfundet, hvilket gør løbet interessant at deltage i. Det er med til at styrke 

klubbens økonomi og samtidig er det god reklame for klubben. Tusind tak til alle omkring 

Jellingløbet, i gør en kæmpe indsats.  

 

Hærvejsløbet udvikler sig år for år, og klubbens medlemmer stiller flot op og hjælper rytterne afsted 

fra Vingsted og rundt i Jelling skov og by. Der sættes scene op til Musikfestivalen og i samme 

ombæring hjælper vi med oprydning i byen. Gorm har stadig tjansen med at dele kirkeblade ud 3 

gange om året og der hjælpes til Hausgaard koncerten med opsætning, bar-tjanser og oprydning. 



Tusind tak til alle for jeres indsats på områder, der ikke har så meget med orienteringsløb at gøre, 

men som alle er med til at styrke klubbens økonomi.  

 

Men når det så er sagt, så har vi også være aktive i forhold til vores primære aktivitet 

orienteringsløb. I 2017 arrangerede vi i foråret 2. og 3. divisionsmatch i Hastrup. I starten af oktober 

var klubben sammen med Snab og Kolding arrangør af KUM. I 2018 arrangerer vi divisionsmatch i 

marts og DM Mellem i august. I 2019 er klubben vært for DM Sprint og som det nok ikke er gået 

nogens næse forbi, så er vi medarrangør af VM i sprint i 2020 i trekantsområdet. Som i kan læse er 

der nok at tage fat på. Heldigvis er vi mange om at trække læsset, hvilket er så fantastisk.  

 

Særlige udmærkelser: 

Vi havde igen i 2017 medlemmer, vi kunne indstille til JFS´s sportspris og lederpris for deres flotte 

præstationer i 2016. Til årets sportspris var de gamle drenge på H65 stafet holdet indstillet. Karl 

Kristian Terkelsen, Hans Christian Strib og Poul Erik Buch var indstillet for deres guldmedalje i 

DM stafet 2016 samt deres generelle flotte indsatser de sidste mange år. Steen Holmegaard var 

indstillet til årets lederpris. I motivationen hed det bla.: Steen er altid klar med en hjælpende hånd 

og siger aldrig nej til en udfordring. Hans humør og hans altid positive indgangsvinkel til tingene 

smitter af på både træner kollegaer, de unge mennesker han træner og på samarbejdet i de udvalg 

han sidder i.  

Desværre lykkedes det ikke at hjemtage nogle af priserne.  

Poul Erik Buch, Karl Kristian Terkelsen, Hans Christian Strib, Josefine Lind, Nina Germann 

Najbjerg og Pernille Buch var indbudt til Vejle Kommunes hædring af danske mestre 2016. 

 

Særlige poster:  

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

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

Naturstyrelsen Trekanten’s Brugerråd.  

Søren Germann fungerer som kortkonsulent.  

Karl Kristian Terkelsen er formand DOF’s skoleudvalg.  

Anette Lund er træner i TC Syd Vejle 

Pernille Buch er træner i TC Syd Vejle 

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

herfor.  

 

Bestyrelsens arbejde: 

Klubben er organiseret med en bestyrelse samt et forretningsudvalg bestående af formand, kasserer 

samt to udvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen tager sig af de overordnede strategiske planer, 

mens de kortsigtede ting, der skal ordnes på dagligdags basis, organiseres i forretningsudvalget. I 

2017 har Merete Larsen og Stig Knudsen været med i forretningsudvalget. Tak til jer begge for 

indsatsen.  

Et af indsatsområderne i 2017 har været evaluering af det måde bestyrelsen arbejder på. Da vi i 

2013 stod med et formandsskifte samt en meget stor bestyrelse, blev det i en arbejdsgruppe 

besluttet, at bestyrelsen skulle afprøve en ny måde at arbejde på (beskrevet ovenfor). I 2017 blev 

denne form evalueret og konklusionen blev, at klubbens bestyrelsesarbejde skal fortsætte med 

bestyrelse og forretningsudvalg som det har fungeret de sidste 4 år.  

 

Der har været afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder og referater fra møderne findes på klubbens 

hjemmeside.  

 

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

Formand og bestyrelsesmedlemmer har desuden deltaget i Sydkredsens klubledermøder og i 

forbundets repræsentantskabsmøde. I 2017 har formanden deltaget i formandsmøder sammen med 

de andre arrangerende klubber i forbindelse med WOC2020.  



 

Der skal herfra lyde en stor tak til alle medlemmer for jeres indsats gennem det forløbne år.  

En særlig tak skal gå til de ansvarlige ved vore aktiviteter og arrangementer; til de ansvarlige for 

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

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

Tusind tak til Merete Larsen, der var med til at starte rekrutteringsudvalget og har været formand 

for udvalget og som desværre fratræder med udgangen af dette bestyrelsesår.  

 

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

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

samarbejde og støtte.  

 

Mød op til generalforsamlingen d. 21/2 2018 og gør din indflydelse gældende!  
 

Pernille Buch 

Formand 

 

 

Beretning økonomi 2017 

 
Klubbens samlede resultat bliver et overskud på + 40.000 kr. svarende til det budgetterede resultat. 

Det dækker naturligvis over nogle forskydninger, som det fremgår nedenfor. 

 

Orienteringsklubben: 

Samlet + 25.200 kr. (budgetteret + 1.800 kr.)       budget 2018 - 6.200 kr. 

Medlemstallet er faldet fra 144 til 121 aktive medlemmer, og antallet af passive medlemmer er 

steget fra 9 til 13. Derfor er der næsten 8.000 kr. mindre i kontingentindtægter. 

Nettoudgift startafgift/kørselsudgift for klubben er steget lidt fra - 43.500 kr. i 2016 til -47.500 i 

2017 primært på grund af større netto udgift til ungdomsløberne, da aktiviteten generelt har været 

lidt lavere. 

Arrangements-indtægter er øget på O-løbsarrangementer  fra + 5.000 kr. til + 11.000 kr,  lille 

stigning vedr. Jelling Musikfestival på 2.000 kr. og + 2.000 på Jellingløbet til + 39.000 kr. 

Hærvejsløbet blev løftet til + 19.000 kr. +4.000 i forhold til budgettet og nyt ”Find vej i skolen” gav 

+ 23.000 kr. (ikke budgetteret). Der er leveret mange ekstra frivillige timer for at hente disse 

indtægter, som kommer os alle til gode i de kommende år. 

 

Skiklubben: 

Samlet   + 6.600 kr.   (budgetteret  3.300 kr.)         budget 2017   + 3.500 kr. 

Medlemstallet er faldet lidt fra 71 til 67, men det er stadig et pænt antal i betragtning af nærmest 

ingen muligheder for hjemlige aktiviteter på sne. 

Eneste nye udgift i året har været indkøb af smarte veste, hvor klubben har givet lidt tilskud ved 

videresalg til medlemmerne, så nettoudgiften hertil har været 3.000 kr.  

 

Abrahamsens Gård: 

Samlet    + 8.000 kr.    (budgetteret  - 35.300 kr)        budget 2017  + 25.000 kr. 

 

Næsten uændrede lejeindtægter 127.000 kr. og udgifterne svarer stort set til budgettet bortset fra at 

opvaskemaskinen stod af og måtte erstattes med en ny til en samlet udgift på ca. 35.000 kr.  

5-årig historik for OK Gorms samlede årsresultat: 

- 23.000 (2012) / + 40.000 (2013) / + 35.000 (2014) / + 114.000 (2015) / +105.000 (2016) 

Budgetmæssigt er der ikke lagt op til kontingentstigninger for 2018, og fuld løbs- og kørselstilskud 

til divisionsmatcher fastholdes. Samtidig understøttes klubture forsat, så vi kan blive mange til de 

store løbsarrangementer eller læringsture. 



 

Klubben fastholder alle store indtægtsgivende arrangementer i 2018 og klubben afholder også DM 

Mellem, så der bliver rigtig meget at se til for klubbens medlemmer også i 2018. ”Find vej i skolen” 

er ikke indtægtsmæssigt budgetteret i 2017, men der skal forsat præsteres omkring korttegning og 

introforløb – indsatsen forventes at danne grundlag for en styrket rekruttering til O-løb i årene 

fremover. 

Jeg afløste i 2018 Peter Føns, men heldigvis yder Bent Nielsen stadig en meget stor indsats, der 

sikrer, at kasserer-delen i bestyrelsesarbejdet er en overkommelig opgave, og fokus kan lægges i 

bestyrelse, forretningsudvalg og JFS. 

/Ole Binder 

 

Beretning fra rekrutteringsudvalget 2017 

 
 I 2017 fortsatte udvalget med det arbejde, som er det helt centrale, nemlig rekruttering af 

medlemmer og stadig i tråd med klubudviklingsarbejdet fra 2015. 

 

Vores målrettede rekrutteringsarrangementer i år har været familieorientering, gæstetræning og 

”Find vej” dag. 

 

Vi planlagde familieorientering 2 gange i marts måned. Erfaringerne fra 2016 viste, at tilslutningen 

var størst på dette tidspunkt, og samtidig var det et tilbud til klubbens medlemmer, om at få startet 

på at komme i skoven med kort og kompas inden den officielle sæsonstart.  Som altid fik vi god 

hjælp fra PR-udvalget til at markedsføre vores arrangementer i aviser, på hjemmeside mm. 

 

Fremmødet i år var dog særdeles beskedent, der mødte 5 personer op til hver af de 2 søndage. Trods 

ihærdige forsøg på at gøre ”orientering” interessant med instruktion ved start, skygge hvis der var 

behov dette, evaluering af bane og ikke mindst frokost, så rakte det ikke til, at der kom nye 

medlemmer. 

 

Stor TAK til Bent Nielsen som utrætteligt hjælper med dette arbejde. Stor TAK til Bodil Nygaard 

som stod for frokost. 

 

Samme beskedne fremmøde var der til vores gæsteorientering i maj måned. En dag hvor alle 

klubbens medlemmer kan invitere gæster med, netop medlemmerne burde være de bedste 

ambassadører til at motivere nye til at prøve orienteringsløb. Der er særdeles god mulighed for at 

opleve klublivet, når det er allerbedst. Og så er der gratis mad. 

 

I lighed med tidligere år arrangerede klubben ”Find vej dag” den 29. april i Jelling Skov. Det har, 

de seneste år, ikke været det store tilløbsstykke, men en hyggelig eftermiddag er det altid. Der er 

mulighed for at løbe en bane på de faste poster, og hvis man har lyst, er der sprintbane, hvor 

konkurrencen, om at være hurtigst, kan være hård. TAK til Inger Jensen, Bodil Nygaard og Bent 

Nielsen for at hjælpe denne dag. 

 

Vi må konstatere, at vi er langt fra målet om at rekruttere de medlemmer, vi gerne vil. 

Medlemstallet i klubben er faldet fra sidste år til i år. 

 

I 2018 prøver vi at arrangere ”Find vej” i bymidten i Jelling i et forsøg på at blive mere tydelige. 

Det bliver den 5. maj og i samarbejde med Jelling Turist- og handelsstadsforening.  

 

Udvalgets arrangementer i 2018 ud over ”Find vej” dagen, bliver i mindre målestok. Der er større 

opgaver i klubben, bl.a. DM Mellem i august, og planlægningen af DM i 2019 og WM i 2020 er 

også i gang. Set i lyset af at der skal være ressourcer til det hele, har vi valgt at se tiden an.   



Klubbens spørgeskema med det kommende års opgaver er opdateret og lagt på hjemmesiden. Alle 

har dér mulighed for at se, hvilke opgaver der venter, og de ansvarlige vil spørge om hjælp, når det 

bliver aktuelt. Spørgeskemaet, koordinering af hjælp fra medlemmerne, kompetencer og 

interesseområder og hvordan det gøres mest optimalt, er et udviklingspunkt. 

 

Denne beretning er den sidste herfra. Jeg har været med i bestyrelsen i 7 år, og har haft det 

privilegium at være med til at starte en ny funktion op og etablere et nyt udvalg. Det har været både 

spændende og udviklende at være med til, og jeg ved, at jeg kommer til at savne samarbejdet i 

bestyrelsen.  

 

Jeg afleverer et stykke arbejde, som helt sikkert kunne være gjort bedre. Der er plads til både 

forbedringer og udvikling, men jeg må erkende, at jeg ikke kan bidrage med mere. 

 

Alle der har arbejdet med at implementere forandringer og nye tiltag og ideer kender formentlig 

godt til, at det kræver mange ressourcer. Vejen til succes kan være lang. Det kræver tid og 

vedholdenhed, flid og dygtighed, tålmodighed og engagement, evaluering og justeringer/ændringer, 

forandringsparathed og opbakning, de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, og sådan kunne 

der fortsættes. 

 

Jeg videregiver det som min tid, mine ikke altid tilstrækkelige kompetencer og evner rakte til, og 

under de vilkår og forudsætninger, der har været til stede. 

 

Forhåbentlig er der skabt et fundament, som der kan arbejdes videre med. 

 

Tusind tak til udvalget, Asta Terkelsen, Steen Holmegaard og Ove Hvam Andersen, for jeres store 

velvilje og arbejde i rekrutteringsudvalget. 

 

Ove Hvam Andersen er bestyrelsens kandidat til at overtage formandsposten i 

rekrutteringsudvalget. Han vil være en styrke og kapacitet både i udvalget og i bestyrelsen. Valget 

foregår i henhold til klubbens vedtægter på generalforsamlingen. 

 

Tusind tak til bestyrelsen for godt og spændende samarbejde i de forgangne år. 

 

Merete. 

 

Årsberetning for arrangementsudvalget 2017 

 
Udvalget består af: 

Bente – formand for udvalget og med i styregruppen for Jellingløbet. 

Medlemmer: Poul Erik, Dorthe, Anette og Inger. 

Vi har afholdt 2 møder i løbet af 2017. Tak for et godt og konstruktivt samarbejde. 

 

I 2017 har vi afholdt følgende arrangementer: 

 

Klubmesterskab Nat i Palsgård Skov. Der deltog 12 Gormer og der blev fundet 3 natklubmestre.  

 

Natcup Syd i Engelsholm. Endnu engang et fint arrangement med ca. 60 deltagere og et overskud 

på 2000 kr. Poul Erik var arrangør af dette løb, og har samarbejdet med de øvrige klubber omkring 

Natcuppen. 

 

Divisionsmatch i Hastrup Plantage. Der deltog 350 løbere, hvilket vi var rigtig glade for. Poul Erik 

var stævneleder, Jørgen Damgaard banelægger og Claus Lyngby var banekontrollant. Det var ros til 

alle for et godt stævne. 



 

Klubtur til Påskeløb i Nationalpark Thy. 25 Gormer deltog i løbene og 20 af os, overnattede i 

campinghytter på Hanstholm Camping, hvor der var sociale tiltag i form af diverse spil og fælles 

kagespisning om aftenen. 

 

Jellingløbet. Over 900 deltagere, hvilket styregruppen er godt tilfreds med, da øvrige løb, vi 

sammenligner os med, har nedgang i medlemstallet, har vi formået at holde det samme antal. 

Overskuddet blev 38.500 kr. 

Styregruppen bestod i 2017 af: Søren Grøn, Alf, Henrik, Svend Erik, Bodil og Bente. 

 

Klubtur til Uslar i Tyskland. Sommerferie løb, med løb 5 dage. 11 medlemmer deltog. Noget gik 

galt med reservering af klubhuset, så de overnattede ved stævnecenteret. (Primitiv camping) Da 

vejret i løbet af ugen blev bedre, endte det med at blive en god tur. 

 

Klubmesterskaber Dag i Munkebjerg. 30 deltagere og der blev fundet klubmestre på 6 baner. En 

god dag, med tipskupon og Bodils kaffe/kage bord, som belønning. Klubmestrene blev fejret til  

 

Klubfesten på Kollerup Skole senere på året. 

KUM blev afholdt i samarbejde med Snab, KOK og Melfar. Overnatning på Bredager Skole i 

Jelling. Løb i Munkebjerg om lørdagen og stafet i Engelsholm om søndagen. Poul Erik var med i 

styregruppen med de øvrige klubber. Et fint arrangement, hvor en del Gorm medlemmer hjalp til. 

 

Voksenlæringstur til Als i efterårsferien. Vi koblede os på ungdomsløbernes tur, da der var god 

plads i hytten. Vi startede med Natløb fredag aften lige uden for hytten. Lørdag var der 2 træninger 

og søndag deltog vi i Op/nedrykning i Aabenraa. En super weekend med træning og hygge. Vi var i 

alt 30 deltagere. 

 

Desuden har vi haft 2 klubaftener efter træning i Jelling Skov. I foråret havde vi inviteret Josefine, 

som fortalte om livet som landsholdsløber, hvilket var spændende for alle os almindelige 

motionister at høre. I efteråret havde vi fået Gert Nielsen fra DOF til at komme og fortælle om 

klubudvikling og rekruttering. En inspirerende aften med god tilslutning. 

 

I 2018 har vi følgende arrangementer: 

Feb/marts    : Klubmesterskaber Nat  

Den 6. marts    :  Natcup Syd i Riis Bakker 

Den 18. marts  : Divisionsmatch i Jelling Skov 

Den 13. juni    : Jellingløbet 

Den 25. august: DM mellem i Højgaard Skov 

 

Klubture 2018: 

Påskeløbene på Fanø den 29.-31.marts 

Gorms egen klubtur den 8.-10. juni i Nordjylland. 

 

Så der er nok at tage fat på. Tak til alle medlemmer, som villigt stiller op, når der er brug for det i 

forhold til vores arrangementer.  

 

Fællesspisning efter tirsdagstræning. I 2017 har der været tilbud om spisning 17 gange. Der har 

været mellem 25 og 40 til spisning hver gang. Tak for hjælpen til alle ”kokke”. 

 

Formand for arrangementsudvalget 

Bente Ringive 

 



Kort- og skovudvalgets årsberetning for 2017 
 

Udvalget har bestået af Flemming D. Andersen, Bent Nielsen, Søren Germann og Stig Knudsen.  

 

Ny kort kortnorm til skovkort: 

Året 2017 blev året, hvor der kom en ny kortnorm for skovkort af IOF (International Orienteering 

Federation). Normen hedder ISOM 2017 og det betyder at O-kort bliver konverteret til denne norm 

i årene fremover. Fra DOF’s kortudvalg er udsendt følgende buletin:  

 

”Alle internationale løb inkl. World Ranking Events og Danske Mesterskaber skal fra 1. januar 

anvende kort tegnet efter den nye norm. For øvrige danske kort vil det være naturligt at konvertere 

kortet i forbindelse med den førstkommende revision. Det er væsentligt, at det fremgår af kortet og 

instruktionen for arrangementet, at kortet er fremstillet efter ISOM 2017, hvis det er tilfældet.“ 

 

Det betyder at DM 2018 kortet skal være ISOM 2017 norm. Dem, som har set kortet, vil vide at 

Flemming allerede har tegnet kortet efter denne norm, så her er vi godt med. Jelling kortet bliver 

tegnet efter ISOM 2017 norm inden divisionsmatch i marts, så I vil alle få træning i at løbe på kort 

med den nye norm. Kort- og skovudvalget har ikke aftalt hvor hurtigt vores kort konverteres, men 

pt. er Brandbjerg - Højgård, Engelsholm og Jelling tegnet efter ISOM 2017 norm. Det giver nye 

udfordringer til korttegnerne, men som klub er vi få, men dygtige korttegnere, så det skal nok gå 

glat. 

 

Hvad betyder den nye kortnorm for mig som O-løber? 

DOF’s kortudvalg skriver i deres nyhedsbrev: 

”Den væsentligste indholdsmæssige ændring er, at det symbol, vi kalder hugning har fået en bredere 

betydning, og at der nu er mulighed for at tilføje gennemløbelighed på symbolet. En teknisk 

ændring er det, at meridianerne nu skal tegnes med 300 meters mellemrum i stedet for 250 meter. 

Symbolet for hugning hedder nu lineær spor og dækker linjer/spor (sandspor, skiløjpe, hugninger 

og spor opstået efter skovarbejde) gennem terrænet, og som ikke har en tydelig sti i sporet. 

Løbbarheden vises i gul, grøn eller hvid med en lidt tykkere linje som baggrund. MTB spor tegnes 

som hidtil med stisymbolet.” 

 

Beskrivelsen for spor i ISOM 2017: 

 
 

Det betyder at f.eks. man vil kunne læse hvis et spor er brombærbegroet, hvilket før var umulig at 

angive. En ny norm giver selvfølgelig en ny undskyldning for at bomme, meeeeen det vil nok bare 

være i kategorien ”dårlig undskyldning”, for så store ændringer er det heller ikke.  

Særligt interesserede kan finde IOF’s kortnorm på engelsk her (Den danske udgave er på vej, men 

endnu ikke færdig): 

http://do-f.dk/~pbhogrzp/dansk-orienterings-forbund/kort/kort-dokumenter/e-diverse-iof-kortnorm-

isom-2017/download 

 

Korttegnere: Igen i år har vi andre end kort og skovudvalget med at tegne kort. Dorthe Johansen har 

været i gang med skolekort og Jacob Bang skal i gang med en bid af Jelling kortet inden 

divisionsmatch. Det er godt med nye interesserede korttegnere, der er nok at gå i gang med. 

http://do-f.dk/~pbhogrzp/dansk-orienterings-forbund/kort/kort-dokumenter/e-diverse-iof-kortnorm-isom-2017/download
http://do-f.dk/~pbhogrzp/dansk-orienterings-forbund/kort/kort-dokumenter/e-diverse-iof-kortnorm-isom-2017/download


  

Korttegning: Nytegning af Brandbjerg - Højgård, Riis bakker og Thyregod (Sprint) er alle nye kort 

fra 2017, som vi får glæde af 2018. Jelling Seminarium-privatskole er tegnet som skolekort. I 

Hastrup blev afholdt det første B-løb på kortet med god succes, så det kan vi godt være tilfredse 

med. Af nye korttegningsprojekter ligger statsskoven i Tykhøjet lige til højrebenet (og har gjort det 

længe), men den tegner åbenbart ikke sig selv .  

Selvom VM 2020 ligger et stykke ude i fremtiden, er korttegning allerede startet og da Søren har en 

fremtrædende rolle i det, vil det også være noget, som vil trække på udvalgets samlede mulighed for 

at tegne kort. 

 

Find vej i projekter: Der er en pulje i DOF, hvor der kan søges tilskud til ”Find vej i” projekter i 

2017 og 2018. Vi søgte penge til ”Find vej i Jelling skov” og der er lige indløbet tilladelse fra 

kommunen omkring ”Find vej i Musseumsskoven i Give”, så de projekter er i fremdrift og vi satser 

at få penge til dem begge og gennemført projekterne i 2018. 

 

Mange tak til udvalget (og øvrige rekognosører og korttegnere) for arbejdet i 2017 med håb om 

godt samarbejde i 2018.  

Srk/2018.01.06 

 

Børne og ungdomsudvalget – årsberetning 
 

Udvalgte består af Asta, Anette L samt Steen. Endvidere inviteres ungdomstrænerne med på 

møderne. 

 

Året startede ud med møde med de andre trekantsklubber (OK Snab, KOK, Melfar, Fros og OK 

Gorm) med henblik på et samarbejde omkring de ikke øvede ungdomsløbere.  

Vores fokus på 2017 var at få flere løbere med ud til åbne løb. 

 

Børne- og ungdomstræningerne blev afviklet som vanligt, om tirsdagen, med opdeling i 3 grupper. 

Udfordringen i 2017 var, at der har været færre trænere til at varetage opgaverne. Men med godt 

samarbejde blev træningerne afviklet. Tak til alle jer som i løbet af året gav en hjælpende hånd, som 

skygge eller andet.  

 

Samarbejdet trekantsklubberne imellem omkring Trekant-O skulle skabe en tryghed for de nye 

løbere i at komme ud i en ukendt skov. Rammerne var som et åbent løb, med startbokse, tidtagning, 

mulig skygning, mm. Løbene blev afviklet på torsdage i maj og juni. Der var fin deltagelse og en 

god og positiv stemning.  

Om klubsamarbejdet og Trekant-O har haft indflydelse vides ikke, men til årets U1-sommerlejr var 

der 3 deltagere samt en leder fra klubben. I efteråret var de med igen på et U1 kursus.  

 

Ungdomsturen for de yngste blev afholdt lørdag den12. august i Engelsholm. Som opfølgning på 

nogle gode træningerne i Trekant-O blev trekantsklubberne inviteret med om eftermiddagen. 

 

I efteråret blev KUM afviklet i Jelling, med OK Gorm som medarrangør og løbere fra klubben som 

deltagere. 

 

Ungdomsturen i efterårsferien blev i år åbnet for alle ungdomsløbere. Vi kortede turen ned til 4 

dage, torsdag – søndag og lagde de sidste 3 dage sammen med Voksenturen. Vi tog til Fynshav på 

Als. Vi boede i en spejderhytte lige op af Nørreskoven. Det blev til nogle hyggelige dage, både 

uden og med de voksne. Sammen sluttede vi af i Aabenraa, søndag med divsionsmatch.  

Samarbejdet med skolerne omkring orienteringsløb og tegning af skolekort har givet frugt i kraft af 

enkelte nye medlemmer. 



 

I det kommende år vil fokus forsat være på at få flere løbere med ud til åbne løb. Vi vil forsætte 

samarbejde omkring Trekant-O og give løberne den fornødne tryghed og glæde ved at komme i 

skoven. Dette kan kun opbygges ved at vi forsat arbejde intenst med det på vores egne 

træningsdage.  

Og det lader sig slet ikke gøre uden klubbens ungdomstrænere. Stor tak til Anette L. Asta, Pernille 

og PE. 

 

Steen Holmegaard  

Formand Børne- og Ungdomsudvalget. 

 

 

Kommunikations- og PR-udvalgets beretning for 2017  

 
Udvalget har i 2017 bestået af:  

K. K. Terkelsen, formand, Annett Lassen, webmaster, Asta Terkelsen, ansvarlig for scrapbog, 

Marianne Damgaard, repræsentant for bredde, Steen Holmegaard, repræsentant for børn/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 

ved denne kommende generalforsamling.  

 

Møder: 

Udvalget har heller ikke afholdt møder i 2017. Som i 2016 kan man bebrejde formanden denne 

tilstand. Begrundelse som i 2016: optaget af for mange andre projekter i klubben. 

 NY FORMAND EFTERLYSES DERFOR.  
 

Opgaverne er beskrevet: 

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) 



Udvalgets opgave 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 

 

Året der er gået 

Sædvanlige rutiner er blevet udført. 

Annett har som webmaster holdt hjemmesiden ajourført og opdateret med supplerende assistance 

fra KK. 

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

Asta har stået for udklip fra uge og dagspresse. 

 

Det er vigtigt, at sikkerheden omkring vores hjemmeside hele tiden er opdateret. Siden skulle nødig 

blive hacket af russerne eller andre. 

Ingen i udvalget har den nødvendige indsigt i de sikkerhedsmæssige rutiner, der jævnligt skal 

udføres. Annett har derfor spurgt Ove Hvam om det var en opgave han kunne og ville klare. 

Tilbagemeldingen fra Annett er:   

At Ove tager sig af teknikken bag siden. Det som ikke kan ses, men er vigtig! Opdateringer m.m. 

Jeg tager mig af tekst, links m.m. - altså det der kan ses på siden. Jeg skriver ikke selv ret meget, 

men uploader gerne, og ændrer links. 

Jeg håber de forskellige udvalgsformænd giver lyd, når de har ønsker til ændringer og lign. 

 

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

Der har i løbet af året været bragt 75 indlæg(nyheder) på hjemmesiden. Det er 6 nyheder færre end i 

2016 og 27 nyheder færre end i 2015.  

Målet er fortsat at have en aktiv hjemmeside, hvor der kontinuerligt er nyheder at finde, så den er 

interessant at gå ind på. 

Alle er velkomne til at komme med idéer til emner og artikler eller levere bidrag. Kan man ikke 

selv lægge på sendes materiale til Annett eller KK. 

Meget nyttig og meget brugt er GORM EVENT. Giver meget fin overblik over tilmeldinger til alle 

typer af event. Tak til Joakim Damgaard for den funktion. 

Nyt på hjemmesiden i 2017: Nu kan man som Nyt medlem via hjemmesiden dels få 

forventningsskema og en elektronisk Indmeldelsesblanket. Tak til Joakim og Ole. 

Under Klubinfo -> Materialer kan man nu hente information om vort nye SI system og om 

lejebetingelser for det store klubtelt og beregnervognen. 

 

 

På ”bagsiden” af vores hjemmeside kan man på en statistikside se, hvor meget vores hjemmeside 

bliver anvendt, hvor mange klik der er på siden.  

Tabellen herunder viser aktiviteten de seneste tre år. Som det fremgår, ganske mange klik på 

hjemmesiden og positivt et stigende antal med en total på næsten 31.000 klik i 2017. 

Det giver også et højt antal klik i daglig gennemsnit med en rekord for marts måned i 2017. 

Hænger fint sammen med hvor mange nyheder, der lægges på hjemmesiden.  

Fordelingen af nyhederne på de enkelte måneder i 2017 ser således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

2017 5     4 16 11 5 2 3 6 12 4 3 4 75 

TABEL FOR ANTAL KLIK PÅ OK GORMS HJEMMESIDE: 

Months and Years 

 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

2015 
   

723 2,993 2,581 1,895 5,987 2,710 1,882 1,844 1,845 22,460 

2016 2,076 1,857 2,867 2,411 1,868 2,156 1,272 1,757 5,304 2,502 2,093 1,516 27,679 

2017 2,004 2,203 6,586 5,988 1,559 1,317 959 2,171 2,152 2,113 1,961 1,886 30,899 

Average per Day 

 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Overall 

2015  
   

181 97 86 61 193 90 61 61 60 90 

2016  67 64 92 80 60 72 41 57 177 81 70 49 76 

2017  65 79 212 200 50 44 31 70 72 68 65 64 85 

 

 

Facebook: 

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

I 2016 skrev jeg, at aktivitetsniveauet var for lille og at det skulle der gøres noget ved. Specielt 

vores nye formand har gjort en stor indsats her for at ændre på dette forhold, så vi nu kan notere, at 

der er et meget fint aktivitetsniveau på facebook, så det samlede informationsniveau for klubben er 

blevet højnet i 2017 end i forhold til tidligere. Det er meget positivt. 

 

Jelling Ugeavis/VAF: (Asta klipper ud til scrapbogen.) 

I 2017 har der været følgende omtale/artikler i Jelling Ugeavis/VAF (parentes 2016 tal): 

VAF: 15 (23) artikler, heraf 11 (20) med billede 

Jelling Ugeavis: 15 (12) artikler med billeder. Heraf 3 forsider. 

Ugeavisen: 4 (4)med billede 

Give Avis: 3 (1) artikel med billede 

Annoncer: 1 (3) stk i Jelling Ugeavis 

 

Tak til udvalget for samarbejde I det forgangne år. 

 

Karl Kristian Terkelsen 

 

Skiklubben GORM's årsberetning 2017 

 
Endnu et år er gået og 2017 blev et år primært i gentagelsernes tegn.  

 

Året har ikke budt på ret meget sne megen sne, men scooteren kom da ud og blev luftet og det blev 

til en enkelt dag med spor på golfbanen. Derfor var det også begrænset hvor meget vi fik testet hvor 

godt kommunikationen af løjpeforholdene via facebooksiden ”Skispor I Jelling” virkede.  Thomas 

Nielsen har meldt at han gerne fortsætter som koordinator for sporkørslen. Jeg vil gerne sige tak til 

løjpeholdet der, selvom der ikke har været noget at lave i det forløbne år, trofast står klar når sneen 

kommer.  

 

Årets traditionelle klubtur til Svarstad og Vindfjelløppet bød heller ikke på de store nyheder. Med 

18 personer af sted i 4 hytter, ca. lige så mange som i 2016 synes jeg godt, man kan kalde det en 

succes og vi havde i hvert fald rigtig god tur. 

 

Om lidt over en måned tager vi af sted på 2018 udgaven og også her ser der ud at være god 

tilslutning. Her et par dage efter tilmeldingsfristens udløb - er der 17 tilmeldte. I forhold til 



medlemstallet er jeg ganske godt tilfreds. Derudover har jeg prøvet at føre min ide om at arrangere 

en en klubtur til en ekstra destination ud i livet. Turen går til skarverennet, den traditionelle 

sæsonafslutning i Norge og et stort tilløbsstykke med over 12.000 deltagere. Der har dog ikke meldt 

sig nogen interesserede deltagere, så som klubtur kan det ikke siges, at være nogen succes. Jeg 

glæder mig dog selv til at tage afsted og hvis jeg kan vende hjem og begejstet fortælle om en god 

oplevelse, bliver det forhåbentligt nemmere at arrangere noget tilsvarende en anden gang.  

 

Klubben var endnu en gang repræsenteret ved både Vasaloppet og Birkebeinerrennet. Begge steder 

havde vi i år 4 deltagere – og begge steder med en god blanding af rutinerede og nye løbere og med 

fine resultater.  

 

Lige som i de foregående år har vi ikke haft nogen 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 samme afdeling!  

 

Som i tidligere år var deltagelsen i årets første måneder lidt dårligere end før nytår pga. skiture og 

is/sne på vejene. I de sidste par vintre har fællestræningen kørt fint med en lille fast kerne. Efter 

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

have fast udgangspunkt i enten Vingsted eller Jelling, har vi i denne sæson lavet træningen fra 

skiftende startsteder, for at give lidt mere variation i turene.  

 

Tilslutningen har været som den plejer, med en lille fast kerne – men 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 2017 er en lille tilbagegang i medlemstal (fra 71 til 67).  

Noget nyt er der da sket: 

 

Vi har fået klubtøj! Efter at have snakket med nogle af medlemmerne om at det var noget vi 

manglede, gik jeg i foråret i gang med at finde ud af, hvad vi skulle have. Resultatet blev at vi fik 

designet en vest hos Trimtex, og der er indtil videre blevet solgt 10 af dem, hvilket var nogenlunde 

som jeg havde forventet. Jeg håber medlemmerne er lige så tilfredse med resultatet som jeg selv er 

og jeg glæder mig til at se dem komme ud og blive brugt. 

 

Vi har også været så heldige at kunne låne Thorax trainer af skiforbundet. Den er nu og indtil 

september ’18 opstillet på loftet på Abrahamsens gård til fri afbenyttelse af klubbens medlemmer, 

og det er vi flere der flittigt benytter os af. 

 

Som formand burde jeg vel være tilfreds med at aktiviteterne i klubben forsætter på uændret niveau 

– men det er jeg ikke. Jeg føler ikke jeg har kontakt med medlemmerne. Når jeg sidder og kigger på 

medlemslisten må jeg indrømme at jeg ikke efter 5 år som formand kan sætte ansigt på halvdelen at 

navnene. Hvis jeg har brug for feedback, kan jeg måske få den fra et enkelt eller 2 medlemmer – 

hvis jeg er heldig. Det er noget der længe har været en kilde til frustration hos mig.  

 

Jeg har erkendt at jeg ikke har kræfterne til alene at trække skiklubben op til at være den levende og 

aktive klub, jeg ønsker den skal være. Jeg har i årevis håbet at jeg på sigt ville finde flere til at 

involvere sig i klubbens arrangementer, så jeg ikke længere behøver at stå alene med alle opgaver. 

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. Jeg er også glad for at Ole Binder har påtaget sig rollen 

som turkoordinator på årets Svarstadtur. Mit problem er, at det hver eneste gang der er en opgave 

der skal løses, som jeg ikke selv kan klare, er mit ansvar alene at finde nogen der kan klare det. Det 

synes jeg er svært, og jeg føler det som en møllesten, der hænger om halsen på mig året rundt.  



 

Som formand behøves der ikke så meget en person der kan klare opgaverne selv, men i stedet få 

dem til at ske – at sørge for, at nogen gør det. Det har jeg efterhånden måttet erkende, at jeg med 

min personlighed er så dårligt rustet til, at jeg simpelthen ikke er den rigtige til posten. På det 

personlige plan så må jeg således indrømme, at jeg ikke rigtigt er tilfreds og ikke har været det 

længe og derfor har jeg besluttet at trække mig, når min valgperiode slutter efter 

generalforsamlingen i 2019. 

 

Det skal på ingen måde forstås på den måde, at jeg har tænkt helt at trække mig ud fra at drive 

skiklubben fremover. Jeg brænder stadig for at lave nye arrangementer og har masser af ideer. Den 

ild drukner bare i ansvaret for alle de faste ting der skal gøres.  

 

Der må i det kommende år være væsentligst at få nogle flere aktivt involveret i klubbens arbejde.  

 

På Skiudvalgets vegne  

Bjarke Wolf 

 

Talent og eliteudvalgets beretning for 2017  
 

Talent og eliteudvalget har i 2017 bestået af: Karl Kristian Terkelsen, Pernille Buch, Steen 

Holmegaard og Claus Grøn Lyngby. 

Der er for 2017 ikke været valgt en ungdomsrepræsentant. 

Efter generalforsamlingen feb. 2017 blev konstitueringen af udvalget således: 

Claus: Formand, repræsentant ved TC samt TVO møder. 

KK: Kontakt til Elite Vejle, repræsentant ved TC samt TVO møder. 

Pernille: Input og sparring 

Steen: Ung senior samt for input og sparring 

 

Møder: 

Mødevirksomheden i 2017 har været 3 møder 5/4, 4/7 samt 4/12. 

 

Året 2017 

Har på mange områder været et roligt år når der kigges på rekruttering og resultater. 

Der har således ikke været den store tilgang af unge løbere. De unge der er kommet har således ikke 

alder og/eller endnu ikke haft mulighed til at vise niveau til at kunne komme i betragtning til i første 

omgang at deltage i TVO. 

Dog skal nævnes at Josefine nu er en fast det af U23- og elitegruppen. 

 

TVO 

Der er i 2017 sket ændringer i måden at køre TVO på rent træningsmæssigt og det er således SNAB 

der ”trækker læsset” på den front. Det betyder at træningerne er spredt ud på flere hænder og 

kontakten og kontinuiteten for den enkelte løber også er spredt. Hvordan det påvirker den enkelte 

løber er ikke undersøgt, men der er forskellige holdninger til dette. 

Der er suppleret med løbere fra nabo klubber Melfar og KOK for et bredere træningsmiljø og her er 

der ligeledes forskellige holdninger, men da SNAB står for træningerne p.t. lægges linjen derfra, 

men stadig med OK SNAB og OK GORM som toneangivende for de overordnede TVO 

retningslinjer til at imødekomme kravene fra Elite Vejle. 

Deltagerne i TVO fra OK GORM i 2017 har således været 

Hans – på skole/praktik – har deltaget i begrænset omfang 

Jens Kr. – Ungdomsskole – har deltaget i begrænset omfang 

Esben – stabil deltagelse 

 

Tiomila 



Foråret bød på en fælles TVO/Melfar læringstur til Tiomila i Göteborg - Partille 

Ungdomskavlen: (305 hold) 

OK SNAB/OK GORM/Melfar 1 med Esben på holdet blev nr 44 

OK SNAB/OK GORM 2 med Jens Kristian på holdet blev nr 161 

10 mila kavlen (315 hold) 

OK SNAB/OK GORM/Melfar 1 med Hans (gennemførte sin bane) på holdet. Holdet gennemførte 

ikke. 

Det var god læring, men også en lang tur for forholdsvis kort tid i skoven – og det vil derfor ikke 

være hvert år, at der vil være deltagelse gennem TVO. 

 

Derudover deltog Josefine, dog på et OK Pan hold i Damkavlen (340 hold) og blev med holdet nr. 

15.  

 

TC-Syd Vejle 

Her har Anette og Pernille stået for træningerne en del år og har derfor opbygget god erfaring. Der 

er dog til stadighed udvikling og fokus fra DOFs sportschef til at stille krav og udfordringer for 

løberne. 

Løbere i TC fra OK GORM 

Jens Kr. har haft orlov 

Hans – på skole/praktik – har deltaget i begrænset omfang 

Esben – stabil deltagelse 

Josefine har været en del skadet så kun deltaget i begrænset omfang. 

 

U23- OG ELITEGRUPPEN 

Josefine er nu en del af U23- og elitegruppen, men har haft en del problemer med skader. Men når 

hun ellers er fri af skader viser hun et stort potentiale. Derfor er netop det at være en del af U23- 

gruppen en fordel således der er øget støtte og vejledning til at blive skaderne kvit. 

Vi håber det bedste for en positiv udvikling for Josefine. 

 

Ung Senior 

Ungseniorene er blevet ansporet af Steen for aktiviteter, men der har således kun været ganske få 

aktiviteter koblet sammen med øvrige klubaktiviteter. Det er holdningen fra udvalget at det er 

ungseniorene selv, der skal tage initiativ og drive aktiviteterne. 

 

Fokus fremadrettet 

Der har i 2017 ikke været rekruttering af nye emner for TVO, TC og det ser desværre ikke 

umiddelbart ud til at der en nogen på vej til at komme med i 2018.  

Så rekruttering og fastholdelse af nye unge vil være i fokus de kommende år. 

 

På udvalgets vegne 

Claus Grøn Lyngby 

 

Klubhusudvalgets beretning for 2017  
 

Klubhusudvalget har i 2017 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). 

Åge ønsker i år at række sig. I stedet har Jens Kr. Laursen sagt ja til at modtage valg. 

Tak til Åge for 8 års trofast arbejde i udvalget. 

 

 

 



 

Møder: 

Mødevirksomheden i 2017 har været begrænset til et enkelt møde den 27.februar, hvor der var 

opsamling på generalforsamling og i øvrigt planlægning af aktiviteter for 2017.  

P.g.a. kk’s tur til New Zealand i november var der intet efterårsmøde.  

 

Arbejdsdage: 

Årets to arbejdsdage blev afholdt 8. april og 2. december. 

Sædvanlige arbejder blev udført.  

 

Årets opgaver 

Efter et meget travlt 2016 med bygning af Materialehus, var der ikke formuleret nye store opgaver 

eller projekter. De drifts og vedligeholdelsesopgaver udvalget havde meldt ud var: 

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

2) Kalkning af udhuse. 

3) Fortsat fornuftig drift og udlejning. 

 

Ad 1) I starten af oktober fik vi stuehuset + øvrige tage behandlet af firmaet Alge Ekspressen. 

Specielt stuehustaget havde godt af at blive frigjort for den megen mos. 

I foråret 2018 skal der ske en efterbehandling. 

Ad 2) Kalkning af udhuse blev udført af kk i juli måned 

Ad 3) Udskiftning af opvaskemaskine. Hen over efter efteråret opstod der problemer med 

opvaskemaskinen. Den stoppede midt i programmerne. Vi havde fagmand til at se på den, og 

anbefalingen var, at det ikke kunne betale sig at blive ved med at reparere den. Efter i en periode at 

have fulgt tæt op på den, måtte vi erkende, at den ikke kunne mere. AC El, det lokale el firma, 

leverede og opsatte ny underbordsopvaskemaskine model ZUC3DD (samme model som den gamle) 

suppleret med 1 stk. komplet AK 1019 afsaltningsanlæg. Samlet pris: 35.687,50 kr. Ikke billigt, 

men vi kan ikke undvære en sådan industrimaskine når der skal vaskes op efter den ugentlige 

spisning og ligeledes i forbindelse med udlejning af huset. Det skal bare fungere! 

Vi har også i årets løb fået fastlagt lejepriser for udlejning af det store telt og beregnervognen. 

Information om både beregnervogn og telt kan nu findes på hjemmesiden: 

http://okgorm.dk/materiel-og-billeder/ 

Lejepriser for AG er blevet justeret. Nu er dagslejeprisen for stuehuset 1000,- kr. Se priser på 

hjemmesiden: http://okgorm.dk/abrahamsens-gard/ 

 

Vores eget og andres brug af Abrahamsens Gård 

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

Med det nye Materialehus har vi fået optimale rammer for opbevaring af materiel. 

Jens Kristian har sagt ja til opgaven som materielforvalter. Der er blevet udarbejdet plan for, hvor 

materialerne skal ligge på hylderne. Der er opsat illustrationer på de enkelte hylder, og der er blevet 

udarbejdet materialebestillingslister med referencer til de hylder, hvor materiellet ligger. 

I forbindelse med DM Mellem har vi talt om at al vores materiel skulle have en kritisk gennemgang 

og evt. en opgradering. 

KK har indkaldt folk med opgaver eller synspunkter omkring vores materiel til et materielmøde den 

9. januar for vurdering af materialeønsker og behov. Prioriteret ønskeliste vil blive forelagt 

bestyrelsen til godkendelse.  

I 2017 har AG været udlejet til 14 private arrangementer, ligesom det fortsat benyttes til 

mødevirksomhed. 

 

http://okgorm.dk/materiel-og-billeder/
http://okgorm.dk/abrahamsens-gard/


Skovagerskolen: 

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

Der er nu afsat penge på det kommunale budget til en udvidelse af Skovagerskolen.  

Vi er meddelt, at udvidelsen forventes at stå klar fra 4. kvartal 2018 med den konsekvens, at den 

type elever, der hidtil har haft deres skolegang på AG flyttes til Jelling.  

Vi får se, hvad 2018 bringer.  

 

Rengøring af Abrahamsens Gård 

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

 

Opgaver det kommende år. 

1. Ingen større projekter i støbeskeen 

2. Maleropgaver inde  

3. Maling af træværk ude 

4. Fortsat fornuftig drift og udlejning 

 

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

rengøringsdagene …. PS: her er plads til flere!  

 

K. K. Terkelsen, formand for klubhusudvalget. 

 

 

Beretning OK Gorms Skoleudvalg 2017 
 

Find vej i skolen 

Der er nu gået 1½ år siden OK Gorm gik ind i DOF’s skoleprojekt: Find vej i Skolen. 

Den foreløbige afslutning på projektet skete med afviklingen af to Skolernes Find vej dage i maj 

måned (17.5. og 24.5.) i dels Jelling Skov og Hastrup Plantage. 

 

Status er nu, at i alt 10 skoler har fået skolekort: Gadbjerg, Bredsten, Bredager, Thyregod, Øster 

Nykirke, Elkjær, Givskud, Søndermarken, Ikær og UCL/Jelling Friskole. 

Der er opsat 40 faste poster på alle skoler, samlet er altså opsat 400 faste poster, som umiddelbart 

kan bruges i undervisningen. Alle skoler har fået forslag til 3 forskellige baneforløb på de faste 

poster: Beg, Let, MS. De fornyes efter ønsker fra skolerne. 

Der er på alle skoler blevet afviklet et 2 timers introkursus for alle lærere. 

I alt 163 lærere har deltaget i dette kursus, hvor kortet er blevet præsenteret og muligheder for, 

hvordan man kan bruge kortet og de 40 poster med bogstavkoder i andre fag end idræt er 

demonstreret, f.eks. i dansk, matematik, naturfag mm. 

Alle skoler er også tilbudt et idrætslærerkursus, hvor fokus har været på idrætten, orienteringsløb. 

I alt har 42 idrætslærere været på et 6 lektioners kursus. 

I alt 352 elever fra skolernes 6. og 7. klasser deltog i de to Skolernes Find Veje dage, hvor de først 

skulle løbe et mangepostløb og derefter en sprintbane. 

Der var ved begge dage engagerede lærere og elever. 

Efterfølgende har jeg været rundt på skolerne og besøgt de deltagende klasser og overrakt dem 

præmier og gjort dem opmærksom på, at ville de være endnu dygtigere kunne de blot møde op til 

træning i OK Gorm. 

 

OK Gorm har leveret arbejde i form af korttegning, afvikling af kurser og stævner. 

Projektet har været støttet af DOF (grundmateriale til korttegningen, nyt og indbydende 

undervisningsmateriale til skolerne samt 400 faste poster) og med økonomi af Vejle Kommunes 

Åben Skolemidler til 8 af de 10 skoler. 



I alt er OK Gorm via projektet blevet tilført lige godt 80.000 eksterne kr. Herfra skal trækkes 

udgifter for klubben til kørsel og diverse andre omkostninger. Tilbage står dog, at projektet har 

givet et fint tilskud til klubkassen. 

 

På kreditsiden står også, at vi har givet 42 idrætslærere nogle redskaber til deres 

orienteringsundervisning og langt flere lærere og en masse børn har stiftet bekendtskab med vores 

herlige idræt. 

Lad os håbe, at nogen synes, det har været så spændende, at de på et tidspunkt kunne finde på at 

vælge orientering som deres sport og dukke op i klubben. 

Om vi på rekrutteringssiden, får noget ud af det, afhænger imidlertid også meget af, i hvor høj grad 

klubben formår at være parat med et tilbud, den dag der står et nyt medlem i klubben. 

 

Hvad nu? 

Vores oprindelige vision – sammen med OK Snab – er, at alle skoler i Vejle Kommune skal have et 

skolekort. Der er et stykke vej endnu, selv om OK Gorm er nået langt i forhold til den del af 

visionen, vi skal søge at indfri. Men vi mangler nogen. 

Oplagt er at Kollerup Skole, Vandel og Nørup Skoler også får tegnet skolekort. Ødsted Skole kunne 

også være naturlig for OK Gorm at tegne. 

Jeg har her i efteråret været på besøg på Kollerup Skole og talt med skoleinspektør Rikke Klinkby 

og præsenteret projektet for hende. Hun ville forelægge det for lærerkollegiet. Hun er ikke vendt 

tilbage. 

 

Jeg har også været til opfølgningsmøde med Bredsten Skole. Det var særdeles positivt. I mødet 

deltog skoleinspektør, viceskoleinspektør + 4 lærere. Resultat af mødet: Inden 1. marts har vi lovet 

dem en revision af skolekortet (pga. halbyggeri, ny afdeling oa. ændringer) 

De ønskede også at få deres orienteringsmuligheder udvidet med et skolenærkort i 1:4000, som 

dækker en stor del af det centrale Bredsten. Et kort vi også vil kunne anvende i klubtræningen. 

Det er også lovet færdig til 1. marts. Mod takstmæssig betaling. 

 

Alle 10 skoler, der har fået tegnet skolekort, har fået invitation til deltagelse i Skolernes Find Vej 

dag den 22. maj 2018. 

Seneste tilmeldingsfrist 12. januar. To klasser fra Give er allerede tilmeldt. 

 

Tak 

Til skoleledere og pedeller for godt samarbejde i det forgange år. 

PS: Jeg har fået en fin julehilsen fra Bredsten Skole 

Tak til Stig, Søren og Dorthe/Holger i forbindelse med korttegning. 

Tak til Inger og Kirsten for hjælp ved kurserne i Give og Thyregod. 

Tak til dem der var med til afviklingen af de to Skolernes Find vej dage. 

Tak til udvalget.  

 

KK 

 

Årsberetning fra træningsudvalget 2017 

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

Damgaard. Asta og Poul Erik repræsenterer ungdomstrænerne. Vi har holdt to møder i årets løb for 

at planlægge tirsdagens træningsprogram. 

 

Sæsonstart 

I januar og februar måned var der mulighed for at mødes ved klubhuset om tirsdagen for at løbe en 

tur. Efterfølgende var der styrketræning og mulighed for at gå i sauna. Den 7. marts startede den 

udendørs træning i Jelling Skov med løb på faste poster, indlagte bakkeintervaller og afsluttende 



skov-styrkeøvelser. I år var Natcup Syd løbene dog placeret om tirsdagen, så de første to tirsdage i 

marts var træningen henlagt til Natcup-løbene. 

Der blev sat 10 ekstra faste poster i skoven med svære til mellemsvære placeringer. Posterne bestod 

af nogle af de gamle stænger med klippetang på. Disse poster blev kun brugt i meget begrænset 

omfang og er nu samlet ind igen. 

 

Programmet til den øvrige træningssæson blev traditionen tro sammensat, så vi kunne løbe i 

Jelling Skov med samling omkring klubhuset halvdelen af gangene. For klubfællesskabsfølelsens 

skyld besluttede vi, at vi alle skulle samles kort i madpakkerummet, inden flokken blev opdelt i 

aldersgrupper. På den måde bliver det muligt at give fælles beskeder, fejre mesterskabs medaljer 

m.m. Vi havde nyt sportident tidtagningsudstyr klar fra sæsonens start. De lettere stænger gjorde det 

enklere at udsætte og indsamle poster i forbindelse med vores træningsaftener.  

 

Samarbejde med Snab 

Træningssamarbejdet med OK Snab fortsatte med to fælles træninger i foråret og i efteråret. Det er 

dog tydeligt, at interessen for at deltage disse aftener er aftagende. For Gorms vedkommende er det 

vanskeligt at få børn og nyere oløbere med på disse aftener. Begge klubber har haft gæstetræningen 

som et ekstra tilbud i de pågældende uger som supplement til klubbernes egen træning. Det er min 

vurdering, at der ikke er basis for at fortsætte denne aktivitet næste år. 

Jeg har forsøgt at få en aftale med TVO-trænerne om at kunne benytte deres baner om torsdagen 

som et ekstra træningstilbud til trænere og andre interesserede. Det har dog ikke været muligt. 

 

Divisionsturneringen 

I 2017 skulle vi igen løbe i 1. division. Som forventet viste det sig, at det var vanskeligt for os at 

klare os mod Kolding og Snap. 7. april i Dejbjerg og 3. september på Rønshoved tabte vi klart til de 

to klubber. Vi vandt derimod begge gange over HTF. Ved den afsluttende match om op- og 

nedrykning vandt igen knebent over HTF og over begge de to udfordrere fra 2. division. Vi 

fastholder derfor vores deltagelse i 1. division i 2018. 

 

Natløb 

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

over arrangerede Snab en introaften med baner til begyndere i forsøget på at lokke flere nye i 

skoven og prøve kræfter med natløb. I år valgte vi at gå lidt bredere ud med invitationen og sende 

information om løbene til trekantklubberne. Det betød at der var tilmeldt ca 50 løbere til hvert løb 

på Gorm Event. Hertil kommer løbere som dukker uanmeldt op. Så er det jo sjovt at lave baner og 

umagen værd at sætte poster i skoven. 

 

Fysisk træning 

Fra efterårsferien og indtil jul har der været arrangeret indendørs træning i hallen på Kollerup Skole 

tirsdag aften kl 18-19.30. Træningen er afvekslende og består af opvarmning med stigende 

intensitet, styrke og konditræning, leg og boldspil. Der har været rigtig god opbakning til initiativet 

(12-21 fremmødte), og store og små har haft mange sjove oplevelser med hinanden. Der bliver 

svedt, kæmpet og grint. 

 

Tak.  

Træning i OK Gorm kræver en stor indsats fra mange forskellige personer. Der skal planlægges en 

træning, bookes skove, rettes kort og laves baner, posterne skal ud og ind, der skal laves mad, tages 

imod nye og skygges osv. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der yder en indsats 

i forbindelsen med træningen. Der er jo ikke meget ved at lave en træningsplan, hvis der ikke er 

opbakning til at gennemføre den. Og det er der. Tak for det  

 

På træningsudvalgets vegne, Jørgen Damgaard. 

 



STATISTIK 2017: 

 

Medlemsudvikling: 

 
Kategori 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Orientering 66 86 102 128 137 135 112 125 128 118 106 108 87 

Orientering/ski 53 52 53 52 55 46 42 36 36 35 32 38 34 

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

Passive 8 9 12 11 11 9 11 9 7 8 8 9 13 

Medlemmer ialt 170 193 208 234 246 236 212 207 202 195 180 188 167 

Indmeldte 26 33 32 43 46 31 21 25 23 14 13 20 9 

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

 

  

DM-medaljetagere: 

  
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

Sølv 3 4 2 2 6 3 3 6 10 4 9 5 6 3 3 

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

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

DOF-

placering 

11 18 11 16 14 12 11 10 15 9 8 17 8 15 15 

 

DM-medaljetagere 2017 

 GULD SØLV BRONZE  

NAT  Nina G. Najbjerg D21 

Pernille Buch D40 

 

SPRINT Josefine Lind D20 

Pernille Buch D40 

Asta Terkelsen D70 

  

MELLEM Karl Kr. Terkelsen H70 Pernille Buch D40 Poul Erik Buch H65 

 

LANG Karl Kr. Terkelsen H70  Pernille Buch D40 

 

ULTRALANG Asta Terkelsen D70  Pernille Buch D40 

 

STAFET   H65 

Karl Kr. Terkelsen 

Hans Chr. Strib 

Poul Erik Buch 

 

 

 

Jysk-Fynske 

mesterskaber:  JFM Lang JFM Sprint 

Pernille Buch Guld D40 Guld D40 

Poul Erik Buch   Guld H65 

 

  

  



Pokaler/Klubmestre: 2017 Sponsor 

DAG:     

Piger -10 Ingen deltagere DinTandlæge 

Drenge -10 Ingen deltagere DinTandlæge 

Piger -12 Ingen deltagere   

Drenge -12 Ingen deltagere   

Piger13-16 Esben Ø. Pedersen   

Drenge 13-16 Ingen deltagere   

Piger 17-20 (Junior) Nanna S. Knudsen   

Drenge 17-20 (Junior) Ingen deltagere   

Dame Senior Ingen deltagere   

Herre Senior Ingen deltagere   

Dame Old Girls Anette Lund   

Herre Old Boys Jørgen Damgaard   

Dame Veteran Asta Terkelsen   

Herre Veteran Hans Chr. Strib   

      

NAT:     

Piger -12 Ingen deltagere Ny /2014 

Drenge -12 Ingen deltagere Jelling VVS & Maskinteknik 

Piger13-16 Ingen deltagere   

Drenge 13-16 Esben Ø. Pedersen   

Piger 17-20 (Junior) Ingen deltagere   

Drenge 17-20 (Junior) Ingen deltagere   

Dame Senior Ingen deltagere   

Herre Senior Ingen deltagere   

Dame Old Girls Pernille Buch Brdr.Højrup A/S - skoventreprenør 

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

      

Gormsmester Inger Jensen   

 

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 2017 blev tildelt Bent Nielsen 

 

Motivation ved Steen Holmegaard: 

Valget af året modtager til vandreplatten har ikke været så svært for mig. 

Du er valgt fordi du har betydet utroligt meget for min virke i OK Gorm. 

Din positive kontakt til klubbens medlemmer er uundværlig. 

Du siger sjældent nej til at hjælpe og er god til at finde en løsning på et konkret problem 

Din tilgang til foreningsarbejdet har inspireret mig rigtigt meget. 



Du formår at bygge broer til fordel for klubben.  

Du opretholder kontakterne til klubbens samarbejdspartnere, så som skovejere og andre af skovens 

folk.  

Du er altid positiv, med mindre en løber betræder golfbanen. 

Du har været en ildsjæl i OK Gorm siden dens start.  

Og så har du styr på regnskaberne. 

Modtageren af året vandreplatte er ingen ringere end Bent Nielsen. 

 

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 

2017 Bent Nielsen 

 

 

Danmarksturneringen / COWI-ligaen: 

OK Gorm var i efteråret i op/nedrykningsmatch mod Faaborg, HTF og Fros/Melfar. Det lykkedes at 

forsvare pladsen i 1. division, hor vi sammen med HTF, Snab og Kolding igen skal dyste i 2018.  

 

Alle medlemmer opfordres derfor til at prioritere divisionsmatcherne, som 

ligger søndag den 15. april samt enten søndag den 21. oktober (op/nedrykning) 

eller søndag den 10. oktober (DM hold finale).  

 
Pernille Buch 

Formand 


