
OK GORM – SAMLET BERETNING FOR 2021    
 

Formandens beretning 

 

2021 er nu blevet til 2022, og det er tid til at kigge tilbage. Tilbage på et år, som 

igen blev præget af Corona. Overraskende nok for de fleste, så kæmper vi nu igen 

med virussen. Dette betyder genindførelse af restriktioner, hvilket igen begrænser 

os i at færdes socialt sammen. Vi kan heldigvis stadig dyrke vores sport, og mødes 

i skoven.  

 

Tak til bestyrelsen for arbejdet. Tak for jeres engagement og positive indstilling ift. de forskellige 

opgaver, vi har påtaget os gennem året. Opgaverne har igen været begrænset pga. Corona – specielt 

i første halvår, mens der har været mere normale tilstande i efteråret. Også tak til alle medlemmer 

for den velvilje og opbakning der har været, når der har været brug for det. Endnu engang skal der 

lyde en stor tak til Bent Nielsen for hans store indsats med at søge Covid-19 hjælpepakker.  

 

Starten af året var præget af Corona. Første rigtige åbne løb uden restriktioner - dvs. med 

stævneplads og socialt samvær - var divisionsmatchen i Marbæk i juni måned. Herefter kom et 

efterår med et sammenpresset program, her skulle være plads til en masse aflyste stævner. Vores 

sportslige ambition om at blive i 1. division lykkedes. Det blev til 3 flotte sejre over HTF, som 

derfor må en tur ned i 2. division. Kolding, Snab og Odense – især de to førstnævnte - blev som 

forventet en for stor mundfuld. Kolding vandt 1. division og deltog sammen med Snab i 

divisionsfinalen på Møn.  

 

Vi er nu trådt ind i 2022 – ”DET STORE ÅR” – Gorm er medarrangør af VM i sprintorientering 

(WOC2022) i Trekantområdet i juni måned. Endelig, fristes man til at sige, og samtidig er tiden 

gået stærkt. VM blev flyttet fra 2020 til 2022 pga. Corona. Dengang det blev besluttet at flytte 

mesterskabet til 2022, føltes det som evigheder væk - 2022. Men nu står vi her, med mindre end et 

halvt år til det går løs. Er vi så klar? 

OK Gorm arrangerede sprint divisionsmatch i Billund, dette i samarbejde med WOC2022, som 

samtidig var vært for World Ranking Event (WRE) for eliten fra hele verden, som udover Billund 

også løb i Aabenraa.  Det blev et flot arrangement, der blev testet en masse, og det blev en øvelse i 

at samarbejde på tværs. Disse arrangementer har givet en masse gode erfaringer, som kan bruges 

fremadrettet, så vi bliver 100% klar til VM i juni. 

Den store test / ”for-præmiere” kommer til at foregå i maj måned, hvor vi (WOC2022) arrangerer 

testløb i Esbjerg.  

  

For at kunne gennemføre et så stort arrangement som VM, skal der bruges utroligt mange hjælpere 

– 500-600 regnes der med gennem VM-dagene – dækkende både VM og Tour (publikumsløb). Så 

har I ikke allerede meldt jer som hjælper, så tag fat i undertegnede. Touren foregår i dag tiden, men 

finalerne for VM i hverdagene (tirsdag og torsdag) ligger om aftenen, så det er muligt både at nå sit 

arbejde og hjælpe med arrangementet efterfølgende. 

 

Tusind tak til jer, der allerede nu, og evt. igennem hele perioden siden VM projektets start (hvilket 

for nogen medlemmers vedkommende er 5-6 år), har bidraget med mange timer og rigtig mange 

 



ressourcer. VM er en kæmpe opgave, et kæmpe projekt, men sammen kan vi løfte opgaven. Det er 

en ”once in a lifetime” oplevelse, og det bliver sjovt.  

 

Reserver uge 26 i 2022. VM-finalerne bliver:  

- søndag den 26/6: Sprintstafet i Kolding 

- tirsdag den 28/6: Knock-Out Sprint i Fredericia 

- torsdag den 30/6: Sprint i Vejle.  

Og som nævnt, så skal der også bruges hjælpere til testløbet i maj måned. Vi afholder som klub 

ikke andre løb i 2022, så sæt også gerne krys i kalenderen 14. + 15. maj 2022.  

 

Som en ”tak for indsatsen” i forbindelse med at arrangere VM, inviterer OK Gorm klubbens 

medlemmer en tur til Tjekkiet i uge 42 2022. Størstedelen af turen betales af OK Gorm, 

medlemmerne står selv for udgifterne til transport samt frokost dernede. Men ophold, træning samt 

halvpension betales af klubben. Der kommer mere information på Gorms hjemmeside, tilmelding 

sker på Gorm Events.  

 

Forrige år (2020) skrev klubben historie – dog ikke på den sjoveste måde – Gorm hentede ingen 

guldmedaljer ved et danmarksmesterskab. Det er ikke sket siden 80érne. Trods et Corona-præget 

forår blev der i 2021 taget revanche. Gorm hentede i alt 13 medaljer, heraf 4 af guld. Den helt store 

medaljesluger blev Karl Kristian med i alt 6 medaljer, hvoraf 3 var af den fineste karat. Stort 

tillykke.  

4 andre dygtige Gorm-medlemmer vandt DM-medaljer i 2021: 

Hans Christian Strib vandt 3 medaljer, heraf en af guld. 

Asta Terkelsen vandt 2 medaljer, heraf en af guld.  

Pernille Buch vandt 2 medaljer, heraf en af guld.  

Poul Erik vandt 4 medaljer, heraf en bronzemedalje til Mountainbike DM.  

Tillykke til alle medaljetagerne, der på behørigt vis blev fejret ved årets klubfest i Kollerup.  

 

Efter Corona nedlukningen i foråret kom der – ENDELIG - gang i klubbens træninger i efteråret. 

Klubbens medlemmer nød igen at kunne træne fra Abrahamsens gård samt deltage i sociale 

arrangementer og spisning efter træning.  

 

De fleste af klubbens arbejdsopgaver, der ikke er orienteringsrelaterede, men hvor der tjenes en del 

penge, blev aflyst i 2021. Heldigvis har der igen været mulighed for at søge Corona hjælpepakker 

og på den måde opretholde en god økonomi.  

Vi satser og håber på, at arrangementerne her i foråret bliver gennemført, som normalt. At der igen 

kan holdes en festival, hvor vi bidrager med hjælp ift. sceneopsætning samt oprydning i byen i 

festivaldagene. Og som noget nyt – for klubben – så er Gorm vært for skole-OL i Billund i juni 

måned.  

Der arbejdes på at skaffe hjælp udefra til arrangementerne i juni måned, da vi som klub, har travlt 

med VM. Dette gælder specielt Skole-OL og Hærvejsløbet, der ligger lige omkring VM.   

 

Corona situationen de sidste 2 år, har gjort det besværligt at lave rekrutteringsarrangementer, som vi 

ellers har haft succes med i 2019 og delvist 2020. En sammenligning på medlemstal giver næsten 

ingen mening. Men vi er præcis lige så mange medlemmer ved årets udgang, som vi var ultimo 

2020. Vi håber at kunne lave vores arrangementer i februar og marts måned, og bestyrelsen har 

besluttet, at der i 2022 fokuseres på ”den gode velkomst” – hvordan kan vi gøre det endnu nemmere 

at være nyt medlem i OK Gorm. Vi starter med en debat til generalforsamlingen, og arbejder 



derefter videre med temaet i 2022. For at det skal lykkes, er det enormt vigtigt, at vi som klub, står 

sammen og at alle tager del i ansvaret herom. Så det bliver et fælles projekt for hele klubben.  

 

Statistik-afsnit for 2021 findes sidst i den samlede beretning.  

 

Særlige udmærkelser:  

Da Gorm ikke vandt DM guldmedaljer i 2020, så var der ingen hædring til klubbens medlemmer fra 

Vejle kommune. Arrangementet blev i øvrigt ikke gennemført grundet Corona.  

 

Særlige poster: 

Flere medlemmer har 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.  

Anette Lund 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.  

 

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. En 

særlig tak til Stig Knudsen og Bente Ringive, der begge har siddet i forretningsudvalget gennem to 

perioder. Da størstedelen af 2021 var lukket ned pga. Corona valgte begge at tage sidste halvår af 

2021 med, så vi først skifter fra 2022. Tak til jer begge for indsatsen.  

 

Der har i 2021, trods Corona, været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder. 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 (der var online i 2021). Formanden har 

deltaget i formandsmøder sammen med de andre arrangerende klubber i forbindelse med 

WOC2022. Som konsekvens af Corona situationen har en del af møderne været virtuelle møder.  

 

Igen i år har indsatsen ift. at koordinere, ændre og gennemføre forskellige træninger og 

arrangementer for klubben eller i klubbens interesse været stor. Corona giver udfordringer, som skal 

løses og gerne løses hurtigt. 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, Vestjysk Bank, Jelling Sparekasses Fond, 

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

støtte.  

 

Mød op til generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende!  

 

Pernille Buch 

 



Beretning økonomi 2021 

 

Klubbens samlede resultat bliver et overskud på + 81.000 kr.  og det er langt over det budgetterede 

resultat ( -63.600 kr.). 63.000 kr. i alt fra Corona hjælpepuljen og 50.000 kr. fra WOC2020/22 er 

stærkt medvirkende til dette, og der er også en del indtægter fra andre aktiviteter.  

 

Orienteringsklubben: 

Samlet   + 85.400 kr. (budgetteret   -42.600 kr.)     budget 2022 28.400 kr. 

 

Nettoudgift startafgift/kørselsudgift for klubben er steget efter den meget lave aktivitet i 2020. Fra - 

29.500 kr. i 2019 til – 7.100 i 2020 steg nettoudgiften til -34.100 kr. Aktiviteten var ikke på niveau 

med 2019, men der har været god tilslutning til divisionsmatcher, der støttes af klubkassen. I 2021 

har der, ligesom tidligere år, været 3 divisionsmatcher i løbet af året.  

 

Indtægten fra O-løbsarrangementer var + 13.000 kr. Det er mere end i 2020, hvor det kun blev til + 

5.500 kr. for et enkelt åbent O-løb og et MTB-O sprintløb, men langt fra, hvad der plejer at være af 

indtægter på løb.  

 

I 2019 gav Jelling Musikfestival, Niels Hausgaard, Kirkeblad, Hærvejsløbet og Jellingløbet en 

indtægt på 122.500 kr., men uden musikfestival og Hærvejsløbet samt et meget alternativt 

Jellingløbet blev den tilsvarende indtægt i 2020 kun 26.000 kr. 

 

Sponsorindtægt er negativ, fordi et beløb bogført som tilgodehavende i 2020, alligevel ikke er 

blevet udbetalt fuldt ud som forventet. 

 

Find vej i skolen giver i 2021 en indtægt på 19.300 kr., så skoleområdet bidrager igen, ligesom 

hjælpen til Hærvejsløbet og uddeling af kirkebladet med et godt tilskud til klubbens økonomi. 

 

Indtægt fra Jelling Musikfestival og Jellingløbet har der pga. Corona ikke været noget af, men 

Corona hjælpepuljen skal jo netop delvis kompensere for dette. 

 

Budgettet for 2022 udviser et mindre overskud, og her budgetteres nu med indtægt fra Jelling 

Musikfestival. Desuden forventes en indtægt fra Skole-OL. WOC 2022 er sat til en indtægt på 

50.000 kr., og for at påskønne medlemmernes indsats ved dette store arrangement, er der sat et 

tilsvarende beløb af til at støtte en klubtur til Tjekkiet i uge 42. 

 

Skiklubben: 

Samlet   + 9.400 kr.   (budgetteret  - 4.900 kr.)         budget 2022   + 600 kr. 

 

Medlemstallet er faldet en smule fra 57 til 55. Svarstadturen blev aflyst, men vinteren blev reddet af 

sne til hjemlige skispor. Endelig kom der en del flotte skidage, hvor der blev kørt fine spor med 

klubbens snescooter på og omkring golfbanen. Sporene blev rost af mange og flittigt brugt. 

 

Abrahamsens Gård: 

Samlet    - 13.400 kr.    (budgetteret  - 16.100 kr.)        budget 2022  - 17.400 kr. 

 

Lejeindtægten har været en del bedre end forventet, da der har været god gang i udlejning til 

forskellige formål. Lejeindtægter var 47.150 kr. mod 29.325 i 2020. Vi har så ikke opnået den 



budgetterede lokalerefusion, der reelt kun udgøres af de 20.000 kr., som er for madpakkerum og 

toilet til alles brug. Der er indledt en dialog med Vejle kommune omkring mulighederne for 

lokaletilskud, da det burde være muligt at opnå bedre vilkår, når vi sammenligner med os med andre 

foreninger. 

De lavere udgifter i forhold til budgettet skyldes en lavere udgift til rengøring end forventet og 

generel besparelse på mange af de mindre poster. 

Samlet set bliver underskuddet så lidt mindre end forventet. 

 

5-årig historik for OK Gorms samlede årsresultat de foregående år: 

+40.000 (2017) / +116.000 (2018) / +108.000 (2019) + 36.000 (2020) + 81.000 (2021). 

 

Budgetmæssigt er der ikke lagt op til kontingentstigninger for 2022, og fuldt løbs- og 

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

mange til de store løbsarrangementer eller læringsture.  

Der regnes stadig med en indsats for skolerne. 

Der er igen regnet med honorering af klubbens forventede indsats ved musikfestivalens 

arrangementer. Der er ikke regnet med Corona-begrænsninger og –hjælpepakker. 

Det hel store o-løbs arrangement, WOC2022, regnet netto til 0 kr., da de garanterede 50.000 kr. i 

budgettet gør til at støtte klubbens ”belønningstur” i uge 42. 

  

Det økonomiske resultat for Abrahamsens Gård bliver også i de kommende år negativt, men dog af 

en acceptabel størrelse i betragtning af klubbens i øvrigt solide økonomiske basis. 

 

Igen skal der en særlig tak til Bent Nielsen for en meget stor indsats med bogføring og regnskab. 

Kasserer-delen i bestyrelsesarbejdet er på den måde en overkommelig opgave, og fokus kan lægges 

i andre opgaver. 

/Ole Binder 

 

 

Årsberetning for Kort- og skovudvalgets 2021 

 

Udvalget består af Annett Lassen, Søren Germann, Jacob Bang og Stig Knudsen.  

 

Kort og skovudvalget har i 2021 haft fokus på revision af Hastrup plantage, hvor kortet er blevet 

revideret og mange af de ”de grønne tændstikker”, som efterhånden var blevet sværere og sværere 

at erkende i naturen er blevet fjernet. Det er vel blevet til omkring 25 besøg i skoven af nogle timers 

varighed og efterfølgende timers rentegning fordelt på de 3 korttegnere. Det er skønt at gå rundt i 

naturen og bruge både krop og hjerne for at tegne retvisende, ensartede og detaljerede (på det rette 

niveau) kort. Succeskriteriet for et godt kort er typisk, at der ikke er utilfredse løbere efter et løb      . 

I forhold til at få et godt løb, er samarbejdet med banelæggeren helt centralt, da der kan være 

detaljer ved postplaceringer, som korttegneren ikke har taget med eller overset under 

rekognoscering. I Hastrup har hver korttegner vel været over et par hundrede hektar, mens 

løberen/banelæggeren er interesseret i nogle hundrede kvadratmeter omkring en post, for at sikre  

kortlæsning ind til posten. Dette skal gøres uden at kortet bliver mere detaljeret ved posterne end på 

resten af kortet… Det lykkedes også for vores Hastrup kort til JFM-stafet. Jeg synes godt, at vi kan 

være stolte af vores korttegningsarbejde i OK Gorm. 

Derudover er der blevet revideret lidt her og der efter behov i de skove, som vi benytter mest.  

 



I 2021 har Søren og Flemming lavet 4 nye kort i forbindelse med samarbejdet med Billund 

kommune og det kommende Skole-OL i Billund. Søren har tegnet Billundskolen og Den 

internationale skole i Billund, og Flemming har tegnet et skolekort og et skolenærkort i Sønder 

Omme. Til skole-OL i Billund i 2022 planlægger vi at bruge WOC kortet. 

 

Presset på anvendelse af naturen til rekreative formål er fortsat ind i 2021, med lang flere som 

ønsker at bruge naturen til motion, enten i form af løb, cykling, vandring eller orienteringsløb med 

et større slid på stier og veje samt konflikter mellem interessegrupper. I vores område er der endnu 

ikke de store konflikter, så det er rigtigt godt, og ikke noget, som lige er under opsejling. 

 

Etableringen af Naturnationalparker har været et stort fokusområde for DOF og klubberne i 2021, 

da der i Naturnationalparkerne pt. indgår indhegninger og ”store græssere” som kan være 

problematiske for afvikling af orienteringsstævner. Der er allerede udpeget 5 og der skulle udpeges 

10 nye inden jul, men det er udskudt med den begrundelse ”Der er tilgået så mange input, at det vil 

tage længere tid end forventet at gennemgå dem”. Så langt så godt, det er jo ikke sådan at 

orienteringssporten er imod etableringen af naturnationalparker, som skal være med til at 

fastholde/øge biodiversitet, men det skal gøres på den rigtige måde. 

I bruttolisten af Naturnationalparker er der pt. ikke nogen af OK Gorms skove, så som klub er vi 

direkte berørt, men der indgår rigtigt mange spændende orienteringsterræner i bruttolisten. I kan 

læse mere her:https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/ 

 

Mange tak til de mange kompetente medlemmer af udvalget og alle dem, som har hjulpet os med 

arbejdet i 2021 med håb om godt samarbejde i 2022.  

SRK/2021.12.29 

 

Årsberetning for træningsudvalget 2021 

 

Udvalget består pt. af Kristian Mandøe Øllgaard og Steen Holmegaard. 

På trods af at alt har været præget af Corona og aflysninger, så blev der udarbejdet en træningsplan 

for både forår og efterår. Forårstræningen startede op med alle de forbehold der lå for samvær under 

Coronapandemien.  

Forårsplanen blev forsøgt tilpasset, således at der blev trænet et moment i Jelling og igen samme 

moment ugen efter i ”fremmed” skov. Det gav for enkelte løbere en aha-oplevelse. Vi tænker, at 

starte på samme måde i den kommende sæson. 

I samarbejde med arrangementsudvalget blev der afholdt Gorm 3 dages i Gjern bakker. En hyggelig 

tur med mulighed for orienteringsmæssige udfordringer på alle niveauer. Der blev løbet i Lille 

Amerika, Hårup Sande og Gjern Bakker. 

Den ellers kortere efterårssæson blev forlænget med natløb fra sidst i oktober og frem til start 

december. Det er i samarbejde med OK Snab.  

Vintertræningsløbene i samarbejde med trekantsklubberne er der også styr på. Claus Lyngby 

(Kristian Øllgaard har overtaget fra efterår 2021) er klubbens repræsentant i dette samarbejde, stor 

tak for indsatsen.  

 

Der skal fra træningsudvalgets side lyde en stor tak til de medlemmer der har bidraget med 

banelægning, postindsamling mm.  

 

På udvalgets vegne 

Steen Holmegaard 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/


Årsberetning for Børne- og Ungeudvalget 2021 

 

Udvalget 2021 består af Steen, Pernille og Toke. Samtidig har enkelte i klubben givet 

tilkendegivelse om, at de gerne vil hjælpe med praktiske opgaver ved arrangementer for klubbens 

børne- og ungdomsløbere. 

 

Året 2021 har stadig været præget at covid-19 situationen, hvorfor Sydkredsens U-kurser i 

begyndelsen af året blev aflyst. Heldigvis var det muligt, at gennemfører årets sommerlejr omkring 

Holstebro, hvor der også var deltagelse af Gorm løbere, men der kunne godt havde været flere 

afsted. Desuden var der ikke OK Gorm deltagelse ved KUM og ej heller ved det første af vinterens 

U-kurser i december 2021.  Det giver dog en kæmpe mulighed for at forbedre deltagelsesprocenten 

i 2022, så lad os arbejde målrettet efter det. 

I forbindelse med den ugentlige tirsdagstræning er løberne blevet opdelt i børne og ungdomsløbere, 

for bedre at kunne målrette træningen. De yngstes træning har været en blanding at teori, lege og o-

teknisk træning. Dette for både at styrke fællesskab i gruppen og dyrke o-sportens forskellige 

facetter som løb og kognitiv forståelse.     

Ungdomsløbernes tirsdagstræning har mere været i form af egentlig o-teknisk træning. I dele af 

sæsonen har der været et tilbud om fremmøde en halv time før træning. Her har Steen så 

gennemgået nogle af deres løb i plenum via o-track, for dermed at styrke forståelsen af 

træningsmomenterne. Samtidig har flere af ungdoms-/juniorløberne også suppleret deres træning 

med de fælles TVO-træninger.  I den forbindelse skal der rettes en speciel tak til dem der har været 

med til at lave/afholde Ok Gorms bidrag til TVO-træningen. 

 

Der har været afholdt 3 fysiske møder i Børne- og Ungeudvalget, samt en enkelt online møde i 

2021. Mødernes indhold har været af meget praktisk karakter omhandlende træningsplanlægning og 

fordeling af ressourcer forbindelse med træningen. Samtidig er der blevet snakket om hvordan vi 

skal få flere af børne- og ungdomsløberne med til åbne løb samt deltagelse i de forskellige kurser 

målrettet deres gruppe. Sidstnævnte føles som en evig proces, men der gør den bestemt ikke mindre 

vigtig. 

Ud over udvalgsmøderne har der været møde med den daværende TBU-koordinator Emma 

Klingenberg, som opfølgning på den workshop Tue Lassen afholdte i efteråret 2020. Formålet med 

TBU-arbejdet er at identificere specifikke forbedringspunkter, således at tilbuddet til Børne- 

ungdomsløbere kunne forbedres.  

Arbejdet omhandler bl.a.  

- Rekruttering af børne trænere /hjælpetrænere -ressourcer kan til tider være en 

mangelvare. 

- Aldersrelateret træning, mini-, børne-, ungdomstræning med TBU-konceptet 

filosofi som udgangspunkt. Antallet af opdelinger afhænger dog af antallet at BU-

løbere i OK Gorm 

- ”Træning året rundt”, hvordan skal træningen tilrettelægges og hvilke tilbud skal 

der være. Hvordan motiverer vi BU-løberne til at fastholde forankringen til O-

sporten om vinteren, når alle de andre vinteridrætter også melder sig med 

attraktive tilbud.    

Det er en fortløbende proces, hvorfor der også er planlagt møde med forbundets TBU-konsulent i 

2022. 

 

På nuværende tidspunkt er vores B&U-gruppe desværre ikke så stor som ønsket, hvilket i sagens 

natur sætter en begrænsning for hvordan træningen kan gennemføres og hvilke arrangementer/turer 



der planlægges. Vi er dog opmærksomme på, at det til tider lille fremmøde til træningen, bestemt 

ikke må få en negativ effekt på selve kvaliteten af træningen, men hvor ville det være dejligt med 

lidt flere løbere.  

Tak til alle jer der har været med til at afvikle træningen -vi ses til en ny sæson. 

 

/Toke Seir  

 

Årsberetning for Talent & Elite udvalg 2021 

 

2021 har for Talent & Elite udvalget igen været stille og der har ikke været de store forandringer. 

Udvalgsmøderne har været begrænset til e-mails og korte info møder i gruppen der består af Steen, 

KK, Pernille og undertegnede.  

 

Josefine Lind er fortsat en fast del af DOF’ s Elitegruppe, og nu med erfaring ved at have deltaget 

både i World Cup i Schweiz (flot førstetur på mix stafet med en samlet 8. plads, delt 19. plads i 

knockout samt nr. 22 i sprint) og WOC2021 i Tjekkiet (nr. 41 sprint A finale). Med erfaringerne 

rigere håber vi, at Josefine bliver udtaget til WOC2022 i Danmark til sommer. 

Elite Vejle har på baggrund af resultaterne i 2021 givet et økonomisk tilskud til Josefine. Gorm 

støtter i forvejen Josefine med landsholds-fee samt tilskud til træningslejre.  

 

TVO: 

TVO bidraget fra OK GORM er stadig forholdsvis lav. 

Rasmus og Esben har deltaget.  

Der har sidst på året været en del aktivitet omkring TVO-handlingsplan i samarbejde med OK 

SNAB og Vejle kommune/Elite Vejle. 

I foråret 2021 var der ellers udarbejdet handlingsplan gældende for 2022-2024. 

Grundet Vejle Kommune har indgået en ny samarbejdsaftale med Team Danmark for en ny 4-årig 

periode (2022-2025), så blev vi lidt presset på at udarbejde og færdiggøre en ny handlingsplan. Vi 

har dog fået udsættelse til efter WOC2022.  

 

TC: 

OK GORM har p.t. ingen løbere tilknyttet TC-syd. 

Generelt holdes der øje med medlemslister og resultatlister for at se, om der er nye emner til TVO. 

 

Eliteforum: 

Tue Lassen (Landstræner) indkalder til eliteforum i løbet af året. Pernille har deltaget. 

 

På udvalgets vegne 

Claus Grøn Lyngby 

 

Årsberetning for Arrangementsudvalget 2021 

 

Arrangementsudvalget består af: Bente Ringive (formand) Anette Lund, Poul Erik Buch, Dorthe 

Johansen og Inger Jensen. Desuden har Anne-Sofie Olesen givet tilsagn om at blive medlem af 

udvalget – og på sigt erstatte Dorthe, som ønsker at træde ud af udvalget.  

På grund af Covid-situationen, har vi kun afholdt et enkelt møde i august måned. Tak til udvalget 

for godt samarbejde, selvom meget af arbejdet har foregået på mail.  

 



Styregruppen for Jellingløbet består af: Alf Petersen, Henrik Holm, Sven Erik Jakobsen, Heidi 

Kæseler, Annett Lassen og Bente Ringive. Bodil Nygaard har valgt at trække sig fra styregruppen 

efter mange års trofast indsats. Tusind tak for samarbejdet, Bodil. 

 

Året startede med aflysninger: 

Klubtur til Påskeløb – aflyst. 

Jellingløbet – aflyst. Erstattet af løb på Facebook. 

 

Arrangementer vi har afholdt i 2021: 

Gorm 3-dages i Gjern Bakker. En dejlig klubtur med 19 deltagere og flere ”endags” deltagere. 

JFM -stafet i Hastrup. Poul Erik var stævneleder og Claus var banelægger. Endnu engang et flot 

stævne i bedste Gorm-stil og med 220 deltagere. 

Klubmesterskaber DAG i Frederikshåb med 38 deltagere og der blev fundet klubmestre på 10 

baner. En super dag med solskin, udfordrende baner, sjov tipskupon og dejlig forplejning leveret af 

Bodil.  

Divisionsmatch Sprint i Billund By (I forbindelse med WOC-træning). Pernille var stævneleder og 

banerne blev lavet af WOC-teamet. De godt 200 deltagere, fik en spændende oplevelse omkring 

LEGO House. 

Klubmesterskaber NAT i Vingsted Skov med 20 deltagere, hvoraf 7 tog hjem som klubmestre. Per 

og Pernille havde lavet et fint stævne, hvor der blev afholdt klubmesterskaber for Gorm og KOK. 

Efter løbet var der indendørs hygge og forplejning, hvilket Bodil igen var vært for. 

Klubfest på Kollerup Skole, med kåring af DM-medaljetagere og klubmestrene. 35 deltog i 

festlighederne med spisning, sang og hygge. 

Juleafslutning på Abrahamsens Gård med gløgg, æbleskiver, banko og latter. 19 deltagere og Poul 

Erik viste sig igen som ”banko” mester. 

 

Følgende arrangementer er på planen for 2022: 

8. juni: Jellingløbets 40 års jubilæumsløb 

10. - 12. juni: Gorm 3-dages i Vedersø 

26. - 30. juni: WOC2022 

15. - 21. oktober: Klubtur til Tjekkiet 

 

Desuden bliver der arrangeret Klubmesterskaber i SPRINT, DAG og NAT i løbet af året. Så bare gå 

i gang med træningen. 

Der har været spisning i klubhuset i forbindelse med træning i Jelling Skov. I foråret blev det dog 

kun til 3 gange på grund af Covid restriktioner og i efteråret har der været tilbudt spisning 6 gange. 

Der har været mellem 25 og 35 til spisning hver gang. Tak til alle ”kokkene” for dejlig mad. Et 

tiltag som styrker det sociale liv i klubben, hvilket vi virkelig skal værne om. 

Desuden tak til alle hjælpere til vores arrangementer i klubben. Uden jeres hjælp, kunne det jo ikke 

lade sig gøre. Vi håber I alle er klar til at hjælpe igen i 2022. 

 

Hilsen Bente Ringive 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning for rekrutteringsudvalget 2021 

 

Udvalget har i 2021 kørt på helt lavt blus. 

 

Corona restriktionerne umuliggjorde rekrutteringsarrangementer i foråret. 

 

I august måned forsøgte vi rekruttering af nye medlemmer, som et tilbud fra klokken 17-18 på 

tirsdage – før klubbens almindelige træning. 

Dette var med baggrund i, at der var åbne stævner i alle weekender, og det derfor ikke var muligt at 

finde ressourcer på dette tidspunkt. Der mødte to familier frem, men desværre var der ingen af dem, 

der ønskede at fortsætte efterfølgende. 

 

Det er dog fortsat udvalgets vurdering, at konceptet med tilbud om familie- og motionsorientering 

på søndage fungerer bedst. 

I 2022 planlægger vi derfor igen med dette på søndage i februar og marts måneder, hvor vi som 

tidligere også kobler konceptet ”Tag en ven med” på. Vi håber, det vil lykkes for os i år – vi er i 

hvert fald parate    . 

  

Det lykkedes at gennemføre to øvrige rekrutteringsarrangementer, som OK Gorm plejer at stå for - 

Thyregod dage og Skovens dag – tusind tak til Ove og Bent, der stod i spidsen herfor. 

 

Også en stor tak til de medlemmer, der stillede sig til rådighed, og som hjalp med de 

rekrutteringsaktiviteter, vi fik gennemført i 2021. 

 

Tak til udvalget for godt samarbejde i det forgangne år.   

 

Grethe Buch 

Koordinator for rekrutteringsudvalget 

 

 

Årsberetning for OK Gorms Skoleudvalg 2021 - Find vej i skolen 

 

Også i 2021 har Corona været en hård modspiller på skoleorienteringsområdet. 

 

Vedr. stævneafvikling 

Skole OL regionalstævnerne i Gadbjerg (maj) og Grene (april) blev aflyst pga. corona. Vi meldte ud 

til skolerne, at vi ville vurdere, om vi skulle tilbyde stævner i efteråret. Det blev ikke aktuelt. 

Skole OL Finale i Billund i dagene 15.-18. juni blev aflyst pga. Corona. Blev ændret til en virtuel 

udgave uden OK Gorms medvirken.  

 

Vedr. tegning af skolekort. 

Efter en revision af alle 12 skolekort i Vejle Kommune i 2020 har der ikke været kortarbejder på 

disse i 2021. 

I Billund Kommune blev i 2021 tegnet 3 skolekort: Sdr. Omme, (Flemming D. Andersen), Billund 

Skolen og Den Int. Skole (Søren Germann). 

På hver af skolerne er efterfølgende opsat 40 faste poster.  

I Sdr. Omme er der også tegnet et skole-nærkort (Fleming D. Andersen), som dels kan anvendes af 

skolen og dels som et Find Vej projekt for byen. 20 faste poster er sat op. 



 

Vedr. kursusafvikling i forbindelse med Find vej i skolen. 

Vejle Kommune: Det i 2020 planlagte 6 lektioners idrætslærerkursus for Ødsted og Egtved skoler, 

blev aflyst grundet corona, og blev heller ikke afviklet i 2021. Der er således stadig et hængeparti 

her.  

Skolen melder tilbage, når de er klar. Lad os håbe det bliver i 2022. 

Billund Kommune: 3 timers introkursus afviklet i Sdr. Omme den 11. aug. med 20 deltagere.  

Introkursus endnu ikke afviklet på Billundskolen og Den Int. Skole. Bolden ligger hos de to skoler. 

 

Økonomi omkring de ydelser, OK Gorm har leveret til Billund Kommune 

Kommunen er blevet faktureret i alt 31.500 kr. Herfra skal trækkes et beløb på 10.500 for 

materialer, der er leveret fra DOF (skilte og undervisningsmaterialer), så til klubben altså 

differencen på 21.000 kr. Herfra skal der afregnes kørsel til korttegnere og projektholder. 

 

Aktiviteter i 2022 …. som forhåbentlig bliver mere normal. 

Vi skal afvikle 2 Skole OL lokalstævner. Der er søgt skovtilladelser og jeg har tilsagn fra de 

sædvanlige hjælpere. Billund Kommune: Grene Sande den 7. april, Vejle Kommune: Gadbjerg den 

4. maj. 

Økonomi: Her er sket en ændring. Vi får stadig det samme af Dansk Skole OL: 5000,- + 10 kr. pr 

deltager. 

Af dette beløb har vi tidligere afholdt udgifter til kort. Kortpris i år 7,50 kr./stk. 

DOF har besluttet, at ½-delen af det beløb vi får fra Skole OL skal indbetales til DOF. 

I år hvor vi afvikler sprint via en labyrintbane, vil der både skulle trykkes kort til mangepostløb og 

til labyrint bane. Tidligere har vi af det beløb, vi har fået fra Skole OL afholdt udgifter til trykning 

af kort. Hvis vi fortsat skal afholde kortudgifter, bliver der til OK Gorm for afvikling pr. 

lokalstævne: 1.375,-. Det synes jeg er i underkanten. 

Jeg har derfor meldt ud, at kommunen (Billund) eller skolerne (Vejle) skal betale for kort. Det er 

accepteret. 

 

Finalestævne i Billund: 4 dage fra 14.-17. juni. Afvikles som mangepostløb og labyrintbane. 

Løbsområde bliver på det nye kort, Gediminas har tegnet over Billund (på den centrale del omkring 

skoven Billundcentret og Int. Skole). Finalerne afvikles i tidsrummet 11.00 – 15.15. 

Mine sædvanlige hjælpere har også meldt positivt tilbage her, og så har jeg fået tilsagn om hjælp fra 

HTF (Jønne og Ingerlise). De har tidligere hjulpet ved finalerne i Århus. De kan stille med 10-14 

hjælpere, hvis vi har brug for det.  

Er i dialog med både Skole OL (Cecilie Røner, finalechef OL) og Billund Kommune (Daniel 

Quvang Rasmussen, Projektleder for Skole OL), dels om afvikling, men også om økonomien. 

Honorering for finalestævne er 35.000 kr., men skal vi af dette beløb afholde kortudgifter de 4 

dage? Disse har jeg kalkuleret til 21.450 kr.  

 

Tak 

Tak til alle de hjælpere som har meldt positivt tilbage vedr. hjælp både ved de to lokalstævner og 

ved finalestævnet.  

/KK 

 

 



Årsberetning for PR- og Kommunikationsudvalgets 2021 

 

Udvalgsarbejde i 2021  

Udvalget er stadig uden formand (tidligere KK). Der mangler også en webmaster (tidligere Annett) 

Der skal findes afløsere. Der har ikke været afholdt møder. 

Igen har Corona præget året, selv om alle danske mesterskaber blev afviklet med presseomtale til 

følge. Årets helt store hit i forhold til den skrevne presse, var i februar, da vi havde fornemt skiføre 

og fine løjper og åben ”slalombakke”. Masser af billeder og fin omtale. 

Det pressearbejde, der er udført, er primært sket i et samarbejde mellem undertegnede og 

formanden, Pernille Buch. 

 

Hjemmeside: 

Der har i løbet af året været bragt 54 indlæg (nyheder) på hjemmesiden. Det er 4 flere end i 2020, 

hvor der i forhold til 2019 havde været en tilbagegang på 31%! Lad os håbe at tingene normaliseres 

i 2022, så vi igen kommer på 2019 niveau. 

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

bliver anvendt, hvor mange klik der er på siden.  

Aktiviteten har i 2021 været bedre end i 2020, men dog ikke på 2019 niveau. 

Det må været målet for 2022 igen at nå 2019 niveau. 

Hjemmesiden skal være opdateret, derfor opfordres alle udvalg igen i år til at gå deres område 

kritisk igennem for opdateringer og justeringer. Rigtig god idé at gøre det her i starten af 

2022.  

 

TABEL FOR ANTAL KLIK PÅ OK GORMS HJEMMESIDE: 

 
Gennemsnit per dag 
 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total 

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 63 85 

2018  81 67 291 85 64 55 30 83 70 81 83 83 90 

2019  97 103 102 105 399 67 43 227 58 49 75 37 114 

2020  62 69 67 53 59 46 18 40 97 65 67 117 63 

2021  74 80 73 57 76 69 48 191 70 160 92 100 91 

 

Måneder og år 
 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total 

2015    723 2.993 2.581 1.895 5.987 2.702 1.887 1.843 1.849 22.460 

2016 2.076 1.857 2.867 2.411 1.867 2.157 1.272 1.757 5.304 2.502 2.093 1.516 27.679 

2017 2.004 2.202 6.585 5.987 1.562 1.317 959 2.171 2.152 2.113 1.957 1.962 30.971 

2018 2.517 1.865 9.035 2.559 1.999 1.655 944 2.575 2.095 2.514 2.484 2.568 32.810 

2019 2.997 2.878 3.157 3.152 12.382 2.016 1.335 7.048 1.754 1.514 2.236 1.142 41.611 

2020 1.931 2.008 2.087 1.587 1.832 1.367 550 1.245 2.915 2.025 1.995 3.627 23.169 

2021 2.287 2.233 2.271 1.709 2.366 2.062 1.501 5.921 2.089 4.950 2.748 3.109 33.246 

 



Facebook: (v. Annett) 

OK Gorm har både en gruppe og en side på Facebook.  

Gruppen har 93 medlemmer, som er klubbens medlemmer. Den bruges bl.a. til intern 

kommunikation om alt fra kørsel, begivenheder, opgaver der skal løses, billeder og meget andet. I 

år har der været masser af god information om kommende arrangementer, men også billeder og 

beretning om det der er sket. 

 

Facebook siden er klubbens ansigt ud ad til. Der er 225, som synes godt om siden, hvilket er 58 

flere end i 2020. Det er dejligt, at klubben får opmærksomhed ad den vej også. Bl.a. er der en del 

orienteringsløbere fra andre klubber der kigger med. Der er lavet 66 opslag på siden i 2021, som er 

24 flere end i 2020. Opslagene er en skøn blanding af begivenheder, billeder og beretning fra den 

ugentlige træning, fra stævner og nyheder fra eliten. 

 

Den trykte presse: (Asta klipper ud til scrapbogen og tæller op.) 

I 2021 har der været følgende omtale/artikler i den skrevne presse (parentes 2020 tal): 

VAF: 5 (5) artikler, heraf 5 (5) med billede 

Jelling Ugeavis: 4 (4) artikler med billeder, samt 3 (3) forsider med billede. 

Ugeavisen, Vejle: 0 (0) med mange billeder 

Give Avis: 0 (0) artikler  

Annoncer: 1 (1) stk i Jelling Ugeavis 

Egtved Posten 0 (0) 

Jyllands Posten: 0 (0) 

 

Tak til alle, der har bidraget i 2021. 

/KK 

 

 

Årsberetning for Klubhusudvalgets 2021 

Klubhusudvalget har i 2020 bestået af: Ole Thomsen, Erik Jensen, Jens Kr. Laursen og K. K. 

Terkelsen. 

Generalforsamlingsvalgte i udvalget er KK og Jens Kr. (lige år) og Erik (ulige år). 

Til generalforsamling i 2022 er Jens Kr. og KK på valg. De modtager genvalg. 

 

Møder: 

Også 2021 har været præget af Corona. Ingen møder i foråret. 

Den 13. nov. blev afholdt møde for planlægning af efterårsrengøringsdag og drøftelse af evt. 

markering af 25-året for Abrahamsens Gård. 

 

Arbejdsdage: 

Ingen arbejdsdag i foråret grundet Corona, men bord-bænkesættene blev sat ud af Ole og hans 

medhjælper, Gudrun, og resten har ”pedellen” klaret hen ad vejen. 

Efterårsarbejdsdag blev afholdt den 27. november på trods af restriktioner. 13 var mødt, her i blandt 

to af vore unge medlemmer (Dina og Esben).  

Der blev gjort rent inde, blade revet sammen og tagrender renset. Ole Thomsen, der ikke var med på 

dagen, havde sammen med Gudrun sørget for at bord-bænkesættene var kommet ind. På dagen blev 

der også ryddet grundigt op og ud i den østlige ende af gødningshuset, så vores bro nu har fået plads 

her. Der er stadig god plads til bord-bænke sættene. 

 



Status over året der er gået. 

Udlejning: 

Selv om der hen over året, grundet Corona, har været en del aflysninger, har der igen været en 

fremgang i lejeindtægter. Tallene for de sidste 4 år ser således ud: 2018 var der en lejeindtægt fra 11 

lejemål på 11.950. I 2019 var det på 17.500 fra 17 lejemål i 2020 på 29.325 kr. fra 22 lejemål og i 

2021 har der været lejeindtægter på 47.150 kr. fra 32 lejemål. Det er positivt. 

Gitte Lykkebo har også i 2021 haft yoga hver torsdag frem til 9. dec. med undtagelse af nogle 

Corona nedlukninger. Fortsætter også i 2022 

Gediminas Trimakis, VM-korttegner, har i 2021 boet på Abrahamsens Gård i tre perioder. Han 

kommer sikkert igen også i 2022. 

Der har på trods af Corona-aflysninger i foråret været 15 private fester i 2021 mod 8 i 2020. 

 

Øvrig brug af Abrahamsens Gård 

Abrahamsens Gård danner fortsat ramme om klubbens og nogle af TVO’s træninger selv om det i år 

har været ganske begrænset, ligesom petanque og Naturhistorisk Forening Vejle fortsat har 

Abrahamsens Gård som base for deres aktiviteter,  

 

Aktiviteter i øvrigt: 

Der her i 2021 ikke været specielle aktiviteter.  

Almindelig daglig vedligehold og småreparationer foretages af pedellen (KK) 

 

Rengøring af Abrahamsens Gård 

Foretages fortsat af  

KK med hjælp af Bodil. 

 

Økonomi. 

Abrahamsens Gård giver et reelt underskud på kr. 6.909,87 i 2021 

Vi har udgifter for kr. 8.811, som man ikke kan få tilskud til. 

Det er f.eks. grus til parkeringsplads, reparation af port i materialehus, erkendtligheder, internet 

m.m. 

Vi kan derfor ikke få tilskud i 2021, hvilket Bent har meddelt Lis, og som han vil orientere Vejle 

kommune om. 

 

Abrahamsens Gård, 25-års jubilæum. 

Den 1.4.2021 var det 25 år siden vi indgik en 25-årig lejeaftale med Jelling Golfklub. 

Den 21.6. 2022 er det 25 år siden vi havde indvielse og gæster til åbent hus for første etape. 

Vi har drøftet en markering af jubilæet i klubhusudvalget og mener ja. Det har vi indstillet til 

bestyrelsen. 

Vi finder dog ikke, det er realistisk at holde det den 21.6., 25 årsdagen for indvielsen. 

Kalenderen i juni 2022 ser voldsom ud: 8/6 Jellingløbet, 10/6-12/6 Gorm 3-dages, 14/6-17/6 Skole 

OL-finale i Billund, 25/6 Hærvejsløbet, 25/6-30/6 WOC 2022. 

 

Klubhusudvalget har derfor foreslået bestyrelsen, at vi udsætter markeringen til 15. dec. 2023.  

Det er 25 årsdagen for OK Gorms køb af Abrahamsens Gård. Da tror vi i klubhusudvalget, at vi har 

tid til en fornuftig markering. Det har bestyrelsen godkendt. 

 

Jubilæumsskrift. 

Hvert år udgiver Lokalhistorisk Forening et årsskrift: ”Svundne Tider”. 



Leif Baun spurgte mig i efteråret, om jeg, netop fordi det nu er 25 år siden vi fik klubhus, ville 

fortælle historien om, hvordan OK Gorm fik egne klublokaler. 

Det har jeg gjort, og historien har fået fin plads med billeder i ”Svundne Tider”, i alt 10 sider.  

I samme årsskrift er også historien om Eva Abrahamsen, i alt 5 sider. Den historie fortæller Leif 

Baun.  

OK Gorm har købt 50 numre af ”Svundne tider” 2021, som vi dels kan bruge til at forære til 

udvalgte personer, men også som medlemmer kan købe for den meget favorable pris af 25,- kr. 

To spændende artikler. 

 

4.1.2022 

K. K. Terkelsen, formand for klubhusudvalget. 

 

 

Skiklubben GORM's årsberetning 2021  

Corona’en gjorde det nærmest umuligt at tage på skitur uden for landets grænser i vinteren 2020, så 

det var meget heldigt, at sneen lagde sig fint i uge 7. Der blev trukket flotte skispor med klubbens 

snescooter, og sporene blev flittigt brugt, og der var mange positive kommentarer på Facebook:  

”Skispor I Jelling”. Snescooteren med mandskab er klar til at rykke ud, når sneen kommer igen. 

Hverken Vindfjelløpet, Vasaloppet eller Birkebeinerrennet blev gennemført i 2021.  

 

Træning på rulleski har været på individuel basis. Det er muligt at låne et sæt rulleski og stave af 

klubben, men støvler skal man selv have. Bindingerne er til NNN standard. På forepørgsel er det 

også muligt at få instruktion i brug af rulleskiene. 

Klubbens Thorax-træner, der står  på loftet, bliver brugt i begrænset omfang.. 

Medlemstallet er faldet en smule, fra 57 til 55. 

Siden generalforsamlingen i februar 2019 har skiklubben været uden formand, men ved fælles hjælp 

har vi klaret opgaverne.  

Der blev afholdt et medlemsmøde i november, og  i den forbindelse er der sendt mails ud med 

information til medlemmerne. I store træk tager Bjarke sig af kontakten til Skiforbundet og sørger 

for opslag om fælles rulleskitræning i det omfang nogen tager initiativ til fællestræning. Bjarne 

lægger diverse blade og tryksager fra Danmarks Skiforbund i madpakkerummet. Ole har annonceret 

den traditionelle Svarstadtur, men kun 2 er meldt til turen. De skyldes måske usikkerhed om 

Corona-situationen. Ole er fortsat kontakt-person til bestyrelsen, hvor han er kasserer. 

/Ole Binder 

 

 

 

 

 



STATISTIK 2021: 

 

Medlemsudvikling: 

Kategori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Orientering 128 137 135 112 125 128 118 106 108 87 88 105 97 99 

Orientering/

ski 

52 55 46 42 36 36 35 32 38 34 30 29 31 29 

Ski 43 43 46 47 37 30 34 34 33 33 35 33 27 27 

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

Medlemmer 

ialt 

234 246 236 212 207 202 195 180 188 167 166 180 166 166 

Indmeldte 43 46 31 21 25 23 14 13 20 9 22 34 8 11 

Udmeldte 17 34 41 45 30 28 21 28 28 30 27 20 22 11 

  

DM-medaljestatistik: 

  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Sølv 6 3 3 6 10 4 9 5 6 3 3 4 2 2 3 

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

Ialt 12 11 13 14 14 18 25 13 21 10 13 9 9 5 13 

DOF-

placering 

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

DM-medaljetagere 2021 

 GULD SØLV BRONZE  

NAT Pernille Buch D40 Kristian Terkelsen H75 Hans Christian Strib H70 

 

SPRINT   Pernille Buch D40  

Poul Erik Buch H70  

Karl Kristian Terkelsen H75 

SPRINTSTAFET D/H70: Karl Kristian 

Terkelsen Asta Terkelsen 

Hans Christian Strib 

  



MELLEM Karl Kristian Terkelsen 

H75 

  

DM LANG  

 

  

ULTRALANG Karl Kristian Terkelsen 

H75 

Asta Terkelsen D75 Poul Erik Buch H70 

STAFET  H70:  

Karl Kristian Terkelsen 

Hans Christian Strib  

Poul Erik Buch 

 

MTB   Poul Erik Buch H70 

 

 

Jysk/Fynske mesterskaber Sprint Viborg Lang Frederikshåb 

 

Guld: Pernille Buch D40 

Guld: Hans Christian Strib 

H70 Guld: Pernille Buch D40 

  

Klubmestre 2021: 

Pokaler/Klubmestre: 2021 Sponsor 

DAG: 
  

Piger -10 Alberte Lynggaard Seir DinTandlæge 

Drenge -10 Mads Jørgensen DinTandlæge 

Piger -12  
 

Drenge -12 Oscar Lund 
 

Piger13-16  
 

Drenge 13-16  
 

Piger 17-20 (Junior)  
 

Drenge 17-20 (Junior) Jens Kristian Petersen 
 

Dame Senior Julie Føns 
 

Herre Senior 

Kristian Fjordside 

Nielsen 
 

Dame Old Girls Pernille Buch Ingen 



Herre Old Boys Claus Lyngby 
 

Dame Veteran Ulla Føns 
 

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

 
 

 
NAT:  

 
Piger -12  

 
Drenge -12 Oscar Lund Jelling VVS & Maskinteknik 

Piger13-16  
 

Drenge 13-16  
 

Piger 17-20 (Junior) Dina Møldrup 
 

Drenge 17-20 (Junior) Jens Kristian Petersen 
 

Dame Senior Nina Germann Ingen 

Herre Senior Stig R. Knudsen 
 

Dame Old Girls Bente Ringive Brdr.Højrup A/S - skoventreprenør 

Herre Old Boys Poul Erik Buch Jelling Specialfoder 

 

Vandreplatte for GORM udmærkelser:  

Platten er skænket af Jens Kristian Laursen efter O-Ringen i 2009.  

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/oldgirls). 

- Den, der modtager prisen, har fuldstændig beslutningsmyndighed i forhold til uddeling det 

kommende år. 

Martin Ringive fik platten tildelt i 2019. Platten blev ikke uddelt i 2020, i 2021 blev plattet uddelt af 

Martin Ringive til Henrik Holm. Stort tillykke til Henrik.  

 

Platten er givet til: 

2009 Kristian Øllgaard 

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 

2018 Flemming D. Andersen 

2019 Martin Ringive 

2021 Henrik Holm 

 

Læs Martins motivation her: 

 

Ja vi skal faktisk helt tilbage til 2019, hvor denne platte sidst er uddelt. Det skyldes Corona og deraf 

en masse aflysninger bl.a. klubfesten. Men også en masse nye tiltag dukker op under Corona 

nedlukninger. Herom senere. 

Vores platte modtager i aften er en trofast medlem af OK Gorm. Vi ser medlemmet ofte til træning 

og løb. Medlemmet hjælper tit til med opgaver for klubben. Også opgaver som ligger ud over o-

løbet. Det kan både være cykling, løb og bladomdeling. Men engang imellem også lidt banelægning 

med en krølle på, så det bliver lidt fidusløb. Og så hjælper han også med til WOC2022. 

Når jeg nævner løb så er vores plattemodtager  fast medlem af ledelsen i Jellingløbet. Og når jeg 

nævner cykelløb, så er det fordi han nu efter en årrække, stadig står for at sende cykelryttere ud på 

Hærvejsløbet.  

Og når jeg nævner bladomdeling, så er det fordi mange af os én gang i kvartalet har været forbi 

hans skur for at hente kirkeblade til omdeling. 

Han syntes ind imellem at følge PIPI’s ordsprog. DET HAR JEG IKKE PRØVET FØR, SÅ DET 

KAN JEG GODT.  Jeg tænker her specielt på det år, hvor Jelling løbet gik virtuelt, og vores platte 

modtager var med til at sende live streaming på Facebook til alle jellingløberne fra Kongernes 

Jelling. Det var godt gået, og var en frisk initiativ til at fastholde Jellingløbet også under 

nedlukningen. 

Jeg tænker de fleste ved hvem jeg taler om nu. Så jeg vil gerne se Henrik Holm heroppe til at få 

overrakt Jens Kristian Lauersens vandreplatte. 

Tak for din alsidige indsats til klubben. 

 

Danmarksturneringen / COWI-ligaen: 

Som nævnt tidligere i beretningen, så lykkedes til OK Gorm at blive i 1. division i 2022.  

Første match i 2022 er søndag den 24. april, så sæt meget gerne kryds i kalenderen.  

 

Pernille Buch 

Formand 

 


