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OK GORM – SAMLET BERETNING FOR 2022    
 

Formandens beretning 

 

2022 blev ”begyndelsen på afslutningen” af en lang tid med corona, der påvirkede os alle. Vi kan se 

tilbage på et normalt år uden restriktioner og begrænsninger ift. vores idræt; orienteringsløb. Men 

ordet ”normal” er vist ikke et retvisende billede for året 2022. OK Gorm var for første gang i 

historien medarrangør af et verdensmesterskab i sprintorientering. Og vel og mærke, det første af 

slagsen. Så et helt normalt år var det ikke.  

 

Tak til bestyrelsen for arbejdet i 2022. Tak for jeres engagement og positive indstilling ift. de 

forskellige opgaver, vi har påtaget os gennem året. Det store engagement der er vist i bestyrelsen 

afspejler sig i beretningerne fra de forskellige udvalg. Også 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. 

 

Som nævnt i indledningen, så har 2022 været et specielt år for orienteringsklubben OK Gorm. Efter 

en meget stor indsats fra mange af klubbens medlemmer, i flere år, så kom året (endelig), 

WOC2022 blev gennemført i juni måned 2022.  

Det blev en kæmpe succes. Ros fra alle sider og vigtigst af alt; stor ros fra deltagerne. Målet med en 

KÆMPE FEST blev i den grad indfriet. Tusind tak til jer alle sammen, vi kan være stolte - OK 

Gorm stillede med 115 frivillige hjælpere – fantastisk flot.  

Dansk orienteringsforbund anerkendte stævnet ved at tildele ”Organisatoren” til WOC2022 

organisationen.  

 

Efter et så stort og ressourcekrævende arrangement, er det vigtigt at evaluere og drage nytte af alle 

de erfaringer, der er skabt undervejs, så vi fremadrettet kan anvende disse bedst muligt. Der er skabt 

erfaringer og relationer til mange forskellige samarbejdspartnere, specielt kommunerne samt 

trekantområdet og ikke mindst andre klubber. Mange af klubbens medlemmer har opnået erfaring i 

nye funktioner og andre er blevet stærkere i netop deres spidskompetence. Fremadrettet kunne et 

mål være at skabe det flotte WOC2022 udtryk til vores stævner, at udnytte medlemmernes 

kompetencer og arbejde på at endnu flere medlemmer involveres i klubbens aktiviteter og 

arrangementer.  

 

WOC2022 eventyret blev på behørigt vis afsluttet med en kæmpe hjælperfest på Comwell i 

Kolding. Det blev en underholdende aften med indslag fra WOC-styregruppen, stand-up og derefter 

hygge og dans ved DJ Stig Malling, der også underholdt til WOC2022 løber-banketten.  

ENDNU ENGANG TAK TIL KLUBBENS MEDLEMMER FOR INDSATSEN MED WOC2022 

– TILLYKKE TIL ALLE.   

 

Hver tirsdag samles klubbens medlemmer til teknisk træning. Dette er kun muligt, fordi klubbens 

medlemmer bakker op og hjælper med forberedelse og gennemførelse af disse træninger. 

Tirsdagstræningen fortsætter året igennem. I 2022 med løbe- og styrketræning fra Abrahamsens 

Gård, og der er stadig mulighed for at løbe natløb om onsdagen. Om lørdagen, vinteren igennem, er 

der træningsløb i samarbejde med trekantsklubberne. 

 

Arbejdet med WOC2022 betød en begrænsning i at arrangere orienteringsstævner. Til gengæld 

gennemførte OK Gorm både Jellingløbet og Skole-OL-finale i juni måned inden WOC2022. På det 
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sportslige plan lykkedes det klubben at blive i 1. division. To meget tætte divisionsmatcher i 

henholdsvis Palsgård og Stensbæk resulterede i en flot 4. plads i 1. divisions kun 2 point fra 

andenpladsen, der havde betydet kvalifikation til landsfinalen. Men selvom Gorm var tæt på endnu 

en landsfinale, så var vi lige så tæt på nedrykning. Dette viser bare, hvor vigtigt det er, at samle så 

mange medlemmer som muligt, til disse konkurrencer.  

 

I efteråret var 30 medlemmer på klubtur til Tjekkiet som ”belønning” for arbejdet med WOC2022. 

En fantastik tur med gode træninger i anderledes terræn, sightseeing samt socialt samvær.  

 

Traditionen tro hentede OK Gorm også medaljer til danske mesterskaber i 2022. Det blev til 11 

flotte medaljer. 3 af guld, 5 af sølv samt 3 af bronze. Tillykke til alle medaljetagerne, der på 

behørigt vis blev fejret ved årets klubfest i Kollerup.   

 

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

penge, blev som nævnt gennemført på flotteste vis, trods arbejdet med WOC2022.  

Gorm arrangerede Jellingløbet i juni måned med mange deltagere, hvilket resulterede i et flot 

overskud. Tusind tak til styregruppen for Jellingløbet og klubbens medlemmer for endnu et flot 

arrangement.  

Gorm stod igen for tjansen med sceneopsætning til Musikfestivalen samt oprydning i byen. Den 

orienteringsmæssige del af skole-OL finalen i Billund stod OK Gorm for. Hærvejsløbet blev 

gennemført med hjælp udefra. Gorm har stadig tjansen med at dele kirkeblade ud 3 gange om året. 

Det er lidt usikkert om klubben fortsætter med denne opgave i 2023. Det er udfordrende at finde 

nok medlemmer til at varetage de forskellige ruter.  

 

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. 

 

Medlemstallet er faldet fra 166 medlemmer i 2021 til 162 medlemmer i 2022. Vi har været 

udfordret på at tiltrække folk til klubbens rekrutteringsarrangementer, hvorfor der arbejdes på en ny 

strategi for det kommende år. 

På generalforsamlingen i februar fremlagde bestyrelsen et oplæg omkring ”den gode velkomst”. 

Hvordan gør vi det nemmere at være ny i OK Gorm. Arbejdet heromkring er påbegyndt i 2022, der 

arbejdes fremadrettet videre med fokus herpå. Desuden lægges der rekrutteringsmæssigt vægt på 

samarbejdet med Bredagerskolen, da OK Gorm er tilknyttet et projekt i samarbejde med Dansk 

Orienteringsforbund, netop omkring skolesamarbejde og rekrutteringsmuligheder.  

For at lykkedes med rekruttering og ikke mindst fastholdelse, 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 2022 findes sidst i den samlede beretning. 

 

Særlige udmærkelser:  

Karl Kristian, Asta, Strib og Pernille var indbudt til Sportsgalla i begyndelsen af året - Vejle 

Kommunes hædring af idrætspræstationer for 2021. Alle danske mestre (guldmedaljevindere) i 

Vejle Kommune får uddelt Vejle kommunes Idrætspris.  

Det kom som en overraskelse på aftenen, at formanden skulle på scenen hele 2 gange. Efter 

modtagelsen af Idrætsprisen, sammen med øvrige guldmedaljevindere, måtte formanden sammen 

med Flemming Jørgensen fra Snab på scenen til modtagelse af ”Mayors Chioce” (Borgmesterens 

pris). Prisen blev tildelt for de to klubbers store arbejde med WOC2022.  
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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 Trekantens 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 Toke og Steen, der begge har siddet i forretningsudvalget i 2022.  

 

Der har i 2022, været afholdt 5 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. Formanden har deltaget i formandsmøder sammen med de 

andre arrangerende klubber i forbindelse med WOC2022.  

 

På det organisatoriske plan arbejder bestyrelsen på at optimere den frivillige indsats i klubben, bl.a. 

ved at effektivisere den måde, der arbejdes på. På baggrund af dette fremsætter bestyrelsen et 

forslag til ændring i sammensætningen af bestyrelsen på generalforsamlingen i februar 2023.  

OK Gorm har gennem en lang årrække arbejdet med målrettede indsatsområder, der har haft til 

formål at udvikle sporten og klubben. Implementeringen heraf har bevirket, at en række nye udvalg 

er opstået, og at de fleste af disse er blevet etableret med udvalgsformand og med en plads i 

bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet udviklede sig med baggrund heri til at blive meget ”tungt”, og som 

et forsøg på at løse dette oprettede man et forretningsudvalg, der skulle varetage de løbende 

opgaver. Dette har gjort det daglige bestyrelsesarbejde lettere, men vi må konstatere, at det fortsat er 

svært, at få alle udvalgsposter besat. 

OK Gorm har altid været kendetegnet ved en meget stor medlemsinvolvering i det frivillige arbejde 

– og dette er heldigvis stadig gældende – man vil meget gerne hjælpe med opgaverne, og man tager 

stort ansvar herfor. Dette vil vi meget gerne fastholde ved at ”opgradere” den frivillige indsats. 

Vi ser at der i fremtiden vil være behov for en dynamisk organisation. En organisation som fortsat 

understøtter den kontinuerlige udvikling af orienteringssporten, samtidig med at den muliggør de 

bedste vilkår for det frivillige arbejde. 

Det betyder, at selve opgaven og samarbejdet om opgaven, kan blive det primære i det frivillige 

arbejde – vi mener, det er dette, der er motivationen for den frivillige indsats, og det der gør det 

meningsfuldt og sjovt at være frivillig. 

Vi har fået rigtig gode erfaringer med forretningsudvalget, og vi ser derfor fremadrettet en 

organisering med formand, kasserer og tre områdeansvarlige som en stærk organisation, hvor den 

frivillige indsats for mulighed for at blomstre. De 3 områder dækker hver især de udvalg, hvor der 

er en naturlig sammenhæng, og hvorimellem der derfor er størst behov for samarbejde og 

kommunikation. 

Forslaget til ændring af vedtægter og dermed struktur bliver offentliggjort på klubbens hjemmeside 

sammen med indkaldelsen til generalforsamling primo februar.  
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Vi håber at rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen og dermed bidrage i drøftelsen af 

strukturen for bestyrelsens arbejde fremadrettet.  

 

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 vores 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 vores øvrige sponsorer for godt samarbejde 

og støtte.  

 

Mød op til generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende!  

 

Pernille Buch 

 

 

Beretning økonomi 2022 

 

Klubbens samlede resultat bliver et overskud på + 63.400 kr. og det er pænt over det budgetterede 

resultat (11.400 kr.).  

 

Orienteringsklubben: 

Samlet   + 81.100 kr. (budgetteret   28.400 kr.)       budget 2023  57.000 kr. 

 

Udgifterne til startafgifter og kørsel var i 2022 på niveau med 2021, men de tilsvarende indtægter er 

lidt større, da der kun var 2 mod normalt 3 divisionsmatcher, hvor klubben betaler udgifterne, i 

2022. Løbsaktiviteten for klubbens medlemmer har altså været lidt større end i 2021. 

 

På grund af WOC2022 har klubben kun en lille indtægt fra et enkelt andet o-løbsarrangement i årets 

løb. Men klubben har en god indtægt fra WOC2022 (57.800 kr.), og som budgetteret var der en 

klubtur til Tjekkiet i efterårsferien med 32 deltagere (-44.600 kr.). Der kommer nok lidt flere 

indtægter fra WOC2022 i 2023, og klubben får også en del brugbart materiel fra WOC2022. 

 

Jellingløbet gav et meget flot resultat på 37.200 kr. mod budgetteret 15.000 kr. 

 

I 2021 var der ingen indtægt fra Jelling Musikfestival og Jellingsløbet pga. Corona, men der modtog 

klubben til gengæld en god kompensation fra Corona-hjælpenpuljen. 

 

Hærvejsløbet gav kun 3.500, fordi vi måtte betale andre for en stor del af opgaven, der faldt 

sammen med WOC2022. 

 

Den flotte indtægt fra Skole-OL skal også fremhæves: 38.000 kr. (budgetteret 28.000 kr.). 

Det store beløb (41.000 kr.) under ”Tilskud og gaver i øvrigt” skyldes primært tilskud modtaget fra 

Ole Kirk’s Fond til en labyrintbane, der står med en modsvarende udgift. 

Indkøb og salg af løbetøj i klubbens design/farver giver netto et underskud, men det er tilsigtet, og 

der er stadig lidt på lager. 

 



 
 

 5 

Uddeling af kirkebladet giver et rigtig godt tilskud til klubbens økonomi (21.000 kr.). 

 

Endelig bedrager en besparelse på en række mindre udgiftsposter også til det positive resultat. 

 

Budgettet for 2022 udviser et overskud på 57.000 kr., 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   + 9.100 kr.   (budgetteret  + 600 kr.)         budget 2023    0 kr. 

Medlemstallet falder stadig. Svarstadturen blev aflyst af arrangørerne på grund af snemangel, 

intensivt skovarbejde og frygt for Corona-smitte. Desværre var der heller ikke så fine dage med sne 

som i 2021, men endelig en uge før jul kunne klubbens snescooter komme i aktion med lidt spor på 

golfbanen. Det blev dog en kort fornøjelse. 

 

Abrahamsens Gård: 

Samlet    - 26.720 kr.    (budgetteret  - 17.600 kr.)        budget 2023  - 22.000 kr. 

Lejeindtægten til forskellige formål har været 6.000 kr. bedre end forventet. Der er en løbende 

dialog med Vejle kommune omkring mulighederne for bedre lokaletilskud, så vi kan føle os fair 

behandlet i sammenligning med andre foreninger. 

På mange mindre udgiftsposter er der holdt igen, men de generelle stigninger på energi har givet en 

udgift på el, der er 33.400 kr. større end budgetteret. 

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

+116.000 (2018)/ +108.000 (2019)/ +36.000 (2020)/ +81.000 (2021)/ +63.400 (2022). 

 

Budgetmæssigt er der ikke lagt op til kontingentstigninger for 2023, 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.  

 

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 lyde 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 2022 

 

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

 



 
 

 6 

I 2022 har kort og skovudvalget leveret kort til Natcup Syd i Marts, som var det eneste traditionelle 

åbne løb, som OK Gorm har været ansvarlig for i 2022. 

Største nye projekt har været udvidelsen af Jelling Sprint kortet, så Jelling Sprint kortet nu også 

dækker hele det østlige Jelling og dermed er hele Jelling nu med på kortet. 

 

Der er opdateret kort til træningsløb, så vores træningsløb kan have en god kvalitet. Hvis kortet er 

rimeligt opdateret giver det en langt bedre løbsoplevelse for løbere på alle niveauer. 

Derudover er der opdateret og leveret kort til 3 Skole-OL arrangementer, hvor mange skoleelever 

får mulighed for at prøve o-løb. 

 

Siden 1989, hvor det første digitalt rentegnede kort i verden blev tegnet, er der kommet mange 

tekniske landvindinger, som har gjort det muligt at fremstille mere præcise og detaljerede kort. Der 

kan nævnes luftfoto, som senere blev georefererede, digitalt grundmateriale, GPS, løbende 

udvikling af rentegningsprogrammer osv. Dog har det primære værktøj i skoven altid været kort og 

pergamentpapir, hvor de såkaldte ”Reccolapper” laves, som bruges i forbindelse med rentegning 

hjemme på computeren. De traditionelle reccolapper kan nu være på vej til at blive pensioneret! 

I 2022 frigav OCAD en app (OCAD Sketch), hvor man kan lave elektroniske ”Reccolapper”, så 

reccolapperne kan lægges direkte ind i OCAD. Som på Avenza maps, kan man se præcis hvor man 

er på et georefereret kort. Der kan lægges tracks ind og tegnes i frihånd med mange forskellige 

farver og stregtykkelser. Derved bliver man fri for at tegne på papir med forskellige farveblyanter i 

skoven for efterfølgende scanne og tyde….  

Vi har investeret i et sæt med IPAD og pen og ser frem til at lære at bruge det; det virker virkeligt 

simpelt, så det skal nok blive godt. Det kræver ikke licens at bruge OCAD sketch appen og man kan 

bruge det på egen smartphone, så tage fat i en fra kortudvalget, hvis du kan have gavn af 

funktionen. 

 

Mange tak til de mange kompetente medlemmer af udvalget og alle dem, som hjælper os for 

arbejdet i 2022 med håb om godt samarbejde i 2023.  

 

SRK/2021.12.29 

 

 

Årsberetning for træningsudvalget 2022 

 

Udvalget bestod i 2022 af Kristian Mandøe Øllgaard og Steen Holmegaard. 

 

Trods foråret var fyldt med WOC 22, så fik vi udarbejdet en træningsplan for både forår og efterår. 

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

moment ugen efter i ”fremmed” skov. 

Træningerne er afhængig af al den hjælp mange medlemmer leverer i form af banelægning, post 

udsætning og indsamling. Stor tak for det. 

 

I samarbejde med arrangementsudvalget blev der igen i år afholdt Gorm 3 dages. Denne gang i 

Vestjylland, Vedersø klit. Der blev løbet i Hvide Sande fredag og i Husby plantage lørdag og 

søndag.  

 



 
 

 7 

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

december, og igen ind i januar. Det er i samarbejde med OK Snab.  

 

Som et alternativ til vintertræningen på Bredagerskolen, forsatte tirsdagstræningen på Abrahamsens 

Gård. Der er løbet intervaller og lavet styrketræning.  Bent Nielsen og Henning Mols har været 

rundt ved alle faste poster og sat reflekser på. Så der er også mulighed for natløb om tirsdagen. 

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

klubbens repræsentant i dette samarbejde, tak for indsatsen.  

Med alle disse tiltag vinteren over, er der så lavet en træningsplan for vinteren, frem til sæsonstart 

slut marts. 

 

På udvalgets vegne 

Steen Holmegaard 

 

 

Årsberetning for Børne- og Ungeudvalget 2022 

 

Udvalget 2022 bestod af Steen, Pernille og Toke. Samtidig har enkelte andre hjulpet til med 

praktiske opgaver for børne- og ungdomsløberne ved træninger og klubture. 

 

Året 2022 har igen været normaliseret i forhold til Sydkredsens ungdomskurser. Sommerlejren blev 

afholdt som vanligt og der var OK Gorm løber afsted på U1 og U2 og i forbindelse med vinterens 

kurser, så har der også været en enkelt løber afsted. Desværre var der ikke OK Gorm deltagelse ved 

KUM, men det giver dog en kæmpe mulighed for at forbedre deltagelsen i 2023, så lad os arbejde 

målrettet efter det. 

 

I forbindelse med den ugentlige tirsdags træning har der været registrering af løberne og uddelt 

præmie til den som har trænet mest. Oskar Lund var vandt forårssæsonen og Alberte vandt efteråret. 

I alt har der været 17 børn til træning, men langt fra alle hver gang. I forbindelse med træningen 

blev løberne opdelt i børne- og ungdomsløbere for bedre at kunne målrette træningen. De yngstes 

træning blev primært varetaget af Toke og det 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. Vi har forsøgt at fastholde konceptet, så der hver gang er en 

opvarmningsleg, teori/løbeteknik og derefter noget o-teknisk træning. Dog er det lille antal af løbere 

nogle gange en udfordring i forbindelse med opvarmningslege.     

Ungdomsløbernes tirsdagstræning har været i form af o-teknisk træning, hvor Steen har haft 

dialogen med løberne både før og efter træning, for at faciliterer dagens moment. Samtidig har 

nogle 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-træning. 

 

Der har været afholdt et par møder i Børne- og Ungeudvalget og samtidig er området blevet drøftet 

sammen med træningsudvalget og rekruttering, i forhold til de dele der overlapper.  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- ungdomsløbere med til åbne løb samt deltagelse i de forskellige kurser målrettet deres 

gruppe. Sidstnævnte føles som en evig proces, men det gør den bestemt ikke mindre vigtig. 
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Ud over udvalgsmøderne havde vi planlagt et møde med Astrid Ank Jørgensen, Børne- 

ungekonsulent ved DOF i forbindelse med ”gode børnemiljøer i Dansk Orientering”. Vi var 

desværre nødsaget til at udskyde mødet 2 gange først grundet sygdom og dernæst grundet 

manglende børneløbere, da formålet var at overvære en almindelig træning. Derefter er den blevet 

sparket til hjørne og bolden ligger på vores side, men der hele afhænger lidt at antallet af deltagende 

børneløbere. 

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. Vores største udfordring må derfor være antallet af børne- og ungedomsløbere, 

hvorfor rekruttering må være vores hovedfokus i 2023. 

 

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 2022 

 

Mangler. 

 

På udvalgets vegne 

Claus Grøn Lyngby 

 

 

Årsberetning for Arrangementsudvalget 2022 

 

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

Johansen, Inger Jensen og Anne-Sofie Olesen. 

Vi har afholdt 2 møder. Tak til udvalget for godt samarbejde. 

 

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

Lassen og Bente Ringive. Heide Kæseler har ”orlov” fra styregruppen, men vender tilbage efter 

næste Jellingløb. 

 

Arrangementer vi har afholdt i 2022: 

 

Den 3.marts: Natcup Syd i Vingsted Skov. Ca. 65 deltagere. Poul Erik var banelægger og 

stævneleder. Igen et fint lille stævne, hvor der var mulighed for at forsyne sig i Bodils kiosk, efter 

løbet. 

 

Den 8.juni: Jellingløbets 40 års jubilæumsløb. Efter 2 års nedlukning, kunne vi igen arrangere 

Jellingløb. Det blev endnu engang en succes, med knap 700 deltagere på de mange ruter. Der blev 

tilbudt walk på flere af ruterne, hvilket der var god tilslutning til. Årets nyhed var ½ maraton og et 

”hunde-løb”, hvor 20 deltagere fra en klub, hvor de træner i at løbe med hund, deltog. Begge dele 

blev en succes, som vi arbejder videre med i 2023. 
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Den 10.-12.juni: Gorm 3-dages i Vedersø. En dejlig klubtur med 19 deltagere, både børn og voksne. 

 

Den 7.september: Klubmesterskaber i SPRINT i Kolding by. Vi forsøgte med et SPRINT 

mesterskab og der var 19 deltager, hvoraf der blev fundet 5 uofficielle klubmestre. Banerne skal 

justeres til mesterskabet i 2023. Det var en god aften i Kolding, hvor der efter løbet var grill hygge. 

 

Den 25.september: Klubmesterskaber DAG i Frederikshåb med 32 deltagere og der blev fundet 

klubmestre på 9 baner. En super dag med solskin, udfordrende baner, sjov tipskupon og dejlig 

forplejning leveret af Inger og Anne-Sofie. 

 

Den 16.-21.oktober: Klubtur til Tjekkiet. 30 af klubbens medlemmer deltog i en ”luksus” klubtur. 

Vi boede på pensionat med ½ pension og der blev arrangeret træningsløb hver dag, hvilket vi havde 

”købt” os til. Dette blev gjort for de penge vi tjente på WOC. Det var en rigtig god tur, med 

udfordrende og teknisk o-træning, tid til sightseeing, hygge og socialt samvær. 

 

Den 2.november: Klubmesterskaber NAT i Søndermarksskoven med 15 deltagere, hvoraf 6 tog 

hjem som klubmestre. Efter løbet var der forplejning, hvilket Dorte var vært for. 

 

Den 11.november: Klubfest på Kollerup Skole, med kåring af DM-medaljetagere og klubmestrene. 

Rekord mange deltagere. I alt 40 deltog i festlighederne. Lisbeth, Bodil og Ulla lavede lækker mad 

og Kirsten og Jens Kristian sørgede for underholdning i hallen. 

 

Den 14.december: Juleafslutning på Abrahamsens Gård med gløgg, æbleskiver, banko og latter. 35 

deltagere og Poul Erik viste sig igen som ”banko” mester – godt hjulpet af et PC-program. Inger, 

Erik, Birthe og Bent sørgede for forplejning og pyntning. 

 

Følgende arrangementer er på planen for 2023: 

 

Den 2.april: Gorm arrangerer 2. divisionsmatch i Jelling Skov. 

 

Den 6.-8.april: Klubtur til Påskeløb. Der bliver løb i Ålum, Vindum og Dollerup. Overnatning i 

Blokhuset (hytte) ved Hald Sø. 

 

Den 9.-11. juni: Gorm 3-dages med træning i Ho, Oksby og Vejers og overnatning i 

Vardeborg(hytte). 

 

Den 14.juni: Jellingløbet. 

 

Den 20.august: Gorm arrangerer JFM lang i Gyttegård. 

 

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

 

Spisning i forbindelse med træning i Jelling Skov: 

I foråret blev det til 8 gange og i efteråret har der været tilbudt spisning 7 gange. Der har været 

mellem 25 og 35 til spisning hver gang og rekorden var ca. 50 til sommerafslutningen, med 

udendørs grill. Tak til alle ”kokkene” for dejlig mad. Et tiltag som styrker det sociale liv i klubben, 

hvilket kan have betydning for fastholdelse af klubbens medlemmer. 
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Til slut vil jeg takke 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 2023 og håber I vil støtte op om de 

sociale arrangementer som klubben laver. 

 

Hilsen Bente Ringive 

 

 

Årsberetning for rekrutteringsudvalget 2022 

 

Udvalget har i 2022 bestået af Steen, Asta og Grethe. 

 

På generalforsamlingen i februar fremlagde et udvidet udvalg – bestående af Bente, Toke, Pernille 

Steen og Grethe et oplæg til ”Velkomstplan for nye medlemmer i OK Gorm” indeholdende ny 

struktur for rekrutteringsområdet. Oplægget var udarbejdet på baggrund af deltagelse i DGI´s 

kursus: Den gode velkomst og stærke fællesskaber, Vejle kommune. 

 

I et efterfølgende gruppearbejde var der særligt fokus på medlemmernes input til Buddy funktion og 

til Fælles afslutning til træning. 

Efterfølgende er velkomstplanen justeret, og der er udarbejdet beskrivelser af de forskellige 

funktioner: kontaktperson; vært; buddy og træner. 

 

I foråret blev der afholdt rekrutteringsarrangementer på 6 søndage som før Corona, dvs. 3 sprintløb 

i byen og 3 løb i Jelling skov. Desværre var det meget sparsomt med deltagere, og klubben fik 

desværre ikke rekrutteret medlemmer ad denne vej.  

Udvalget må desværre også konstatere at en del af dem, der har deltaget i arrangementerne - under 

og efter Corona - ikke har haft mulighed for at deltage i klubbens træning på tirsdage. Det handler 

både om familier med mindre børn hvor tidspunktet er for sent, men også om konkurrence med 

andre idrætter. 

 

I 2022 fik vi alligevel rekrutteret 10 nye medlemmer, som mødte op til vores tirsdagstræning 

(herunder tidligere medlemmer der vendte tilbage, nogle med familier). Dette er meget positivt, da 

vi ikke havde iværksat en særlig PR-indsats her.  

Udvalget overvejer derfor at rette fokus for rekruttering i 2023 på de første 3 træninger i foråret - 

med stort fokus på PR (at orientering er for alle, og at familier kan gå til en sport hvor alle kan være 

aktive på deres niveau) og på velkomst / modtagelse af nye jf. vores velkomstplan fra 2022. 

 

Herudover ser udvalget DOF´s projekt: Fra Skole til klub koncept, som OK Gorms fokusområde for 

rekruttering i 2023. 

 

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

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

 

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

rekrutteringsaktiviteter vi gennemførte i 2022. Ligeledes en stor tak til de medlemmer der indgik i 

arbejdet omkring Velkomstplanen, og til dem der stillede sig til rådighed som buddyer og hjælpere 

for nye. 

 

Tak til udvalget for et godt samarbejde i det forgangne år.   
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Grethe Buch 

Koordinator for rekrutteringsudvalget 
 

 

Årsberetning for OK Gorms Skoleudvalg 2022 – Find vej i skolen 

 

Vedr. stævneafvikling 

I 2022 vendte vi tilbage til normale forhold i forhold til skoleaktiviteter. OK Gorm stod for 

afviklingen af to Skole OL lokalstævner og Skole OL Finalen. 

 

Lokalstævner blev afviklet for Billund Kommune i Grene Sande den 7. april for 4., 5., 6. og 7. 

klasser – her var 426 elever tilmeldt, og for Vejle Kommune i Gadbjerg den 4. maj for 5. og 6. 

klasser – her var 405 elever tilmeldt. Til de to lokalstævner var 8 Gorm-medlemmer engageret. 

 

Finalestævnet blev afviklet i Billund den 14. – 17. juni for 4., 5., 6. og 7. klasser. 

I alt deltog 42 forskellige klasser og 917 elever. 14 Gorm-medlemmer stod for afviklingen, der dels 

var afvikling af mangepostløb om formiddagen og labyrintløb om eftermiddagen.  

Vi havde også dagligt i tidsrummet 11.00-15.00 et sideevent tilbud i form af en almindelig snitzlet 

sprintbane med elektronisk kvittering. Vi var i daglig aktivitet med klargøring, afvikling og 

oprydning fra 09.30 – 16.00. Alt klappede og vi har fået stor ros for vores indsats. 

 

Økonomi: 

Lokalstævne Grene: Deltagergebyr: 17 klasser, 359 elever: 9.080,- kr. 50% -> 4.540,- kr. afleveret 

til DOF. 

Lokalstævne Billund: Deltagergebyr: 21 klasser, 426 elever: 9.260,- kr. 50% -> 4.630,- kr. afleveret 

til DOF. 

Finalestævne Billund: Honorar for afvikling: 35.000,- kr. Kortudgifter betalt af Skole OL: 11.047,- 

kr. 

Samlet har OK Gorm tjent 37.968 på de tre stævner og DOF har modtaget et gebyr på 9.170,- 

kr. 

Ole Kirks Fond blev søgt om midler til en labyrintbane og vi modtog til køb af en sådan 38.500 kr. 

I 2023 skal OK Gorm igen stå for afvikling af lokalstævner i Billund og Vejle kommuner (13. og 

20. april) og finalestævne i Billund i dagene 13. – 16. juni. 

Skovtilladelser er søgt og godkendt til 450 deltagere pr. lokalstævne 

 

Vedr. tegning af skolekort. 

Skole OL-finalen i Billund sker i et tæt samarbejde med Billund Kommune. 

Billund Kommune er også interesseret i at få tegnet flere skolekort ud over de tre vi tegnede i 2021:  

Sdr. Omme, Billund Skolen og Den Int. Skole. 

I 2023 er det planen at Vorbasse Skole og Vestre Skole, Grindsted skal have en Find vej i Skolen 

pakke bestående af et skolekort, 40 faste poster, undervisningsmateriale og et introduktionskursus 

for pædagoger og lærere. Pris pr. skole 11.000 kr. 

 

Frivillighedsfest i Billund 

Den 22. november var alle som havde været frivillige i forbindelse med finalestævnet inviteret til 

fest.  
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8 Gormmedlemmer deltog og havde en fin aften med god mad, takketaler, medalje og håndtryk ved 

Billunds borgmester. 

 

Skole-Klub samarbejde 

Konceptet er en del af den strategiaftale DOF har indgået med DIF (det er noget af det forbundet 

bliver målt på i forhold til DOF’s tilskud fra DIF). 

Konceptet lægger op til at klubben i samarbejde med en skole afvikler et forløb over 4 – 6 gange, 

hvoraf de første gange bør være på skolen og de sidste i klubben.  I forhold til rekruttering viser 

erfaringer, at det er en vej at gå. 

Bredagerskolen vil være oplagt at afprøve konceptet på. Vi har både skolekort og bykort, og der er 

efterfølgende ikke langt ned i skoven og til Abrahamsens Gård. 

Aktiviteten skal være i skoletiden. Honorar pr. undervisningsgang er 750,- kr. 

Jeg har talt med de to lærere, der var med 5. og 6. klasse fra Bredagerskolen til Skole OL Stævnet i 

Billund. De er med på tanken.  

Vi skal naturligvis have lavet en undervisningsplan for de 4-6 gange, og der skal være undervisere. 

Gorms bestyrelse har sagt ja til at klubben afprøver konceptet på Bredagerskolen. 

 

Tak 

Tak til alle de hjælpere, der har været med i 2022, og til de, som har meldt positivt tilbage vedr. 

hjælp også i 2023.  

 

/KK 

 

 

Årsberetning for PR- og Kommunikationsudvalgets 2022 

 

Udvalgsarbejde i 2022  

Udvalget er stadig uden formand (tidligere KK).  

Der har ikke været noget udvalgsarbejde. 

 

Hjemmeside: 

Der har i løbet af året været bragt 50 indlæg (nyheder) på hjemmesiden. Det er 4 færre end i 2021, 

så ikke så dårligt, selvom der et stykke vej til 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 2022 været noget lavere end i 2021. 

Tidligere opfordring omkring hjemmesiden er fortsat aktuel: Alle udvalg opfordres til at gå deres 

område kritisk igennem for opdateringer og justeringer. God idé at gøre det her i starten af 

2023.  

 

TABEL FOR ANTAL KLIK PÅ OK GORMS HJEMMESIDE: 

 

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

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 

2022 2.529 2.234 3.689 1.736 1.674 1.345 743 1.510 1.782 1.757 1.808 3.109 23.916 

Gennemsnit pr. 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 

2022  82 80 119 58 54 45 24 49 59 57 60 100 66 

 

 

Facebook: (v. Annett). 

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

Gruppen har 93 medlemmer, som primært 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 257, som synes godt om siden, hvilket er 32 

flere end i 2021. Det er dejligt at klubben får opmærksomhed ad den vej også. Bl.a. er der en del 

orienteringsløbere fra andre klubber der kigger med. 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 2022 var den helt store begivenhed WOC 2022 og WOC Tour for Gorm og de andre 4 andre 

samarbejdsklubber omkring WOC samarbejdet (OK Snab, KOK, FROS og Melfar OK). 

Der blev lavet et specielt WOC 2022 tillæg på 20 sider, som blev udsendt den 22. juni i Ugeavisen 

Kolding, Elbo Bladet, Ugeavisen Vejle, Melfar Posten og Jelling Ugeavis.  

Oplaget var på 150.000. 

En flot og markant synliggørelse af vores idræt. 

Ellers må vi erkende, at det var svært for os og orientering at slå igennem de gule farver her i 

området, da Tour de France kom lige i slipstrømmen af WOC 2022. WOC -finale i Vejle torsdag 

den 30. juni, som Tour de France 3. etape startede i Vejle søndag den 3. juli. 

Ellers har der ikke været megen Gormstof i den skreven presse i 2022, dog fik Jelling Løbet, der 

blev afviklet for 40. gang en fin omtale. 

I 2022 har der været følgende omtale/artikler i den skrevne presse (parentes 2021 tal): 

VAF: 2 (5) artikler med 5 (5) billeder 

Jelling Ugeavis: 1 (4) artikler med billeder, samt 1 (3) med billede. 



 
 

 14 

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 2022. 

/KK 

 

 

Årsberetning for Klubhusudvalgets 2022 

 

Klubhusudvalget har i 2022 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 generalforsamlingen i 2023 er Erik på valg. Han modtager genvalg. 

 

Møder: 

Ingen møder i 2022, dels grundet WOC-aktiviteter, diverse rejseaktiviteter ved formanden og et af 

medlemmerne, samt afvikling af Skole-Ol stævner. 

 

Arbejdsdage: 

Ingen fælles arbejdsdag i foråret med samme begrundelser som ovenfor under møder. 

Bord- bænkesættene blev dog sat ud i foråret og ligeledes taget ind igen i efteråret. 

Hækken mod syd er blevet klippet to gange ligesom tjørnehækken mod nord er blevet klippet, 

tagrender og riste er blevet renset, P-pladsen og vej er blevet vedligeholdt. 

Arbejderne er sket hen ad vejen ved klubhusudvalgets medlemmer. 

 

Status over året, der er gået. 

Udlejning: 

I 2022 nåede vi ikke helt samme højde mht. lejeindtægter som i 2021 (47.150 kr. fra 32 lejemål), 

men dog stadig fornuftige 40.925,00 for 27 lejemål.   

Gitte Lykkebo har også i 2022 haft yoga hver torsdag gennem foråret og efteråret. 

Hun fortsætter også i 2023 

Vi har imødekommet et ønske fra Gitte om at få skillevæggen på loftet fjernet, så hun kunne få 

mere plads. Det klarede Erik, Jens Kristian, Poul og KK lige før jul. 

Gediminas Trimakis, VM-korttegner, har i 2022 boet på Abrahamsens Gård i fem perioder. Han 

kalder Abrahamsens Gård ”mit andet hjem”. 

 

Øvrig brug af Abrahamsens Gård 

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

petanque og Naturhistorisk Forening Vejle fortsat har Abrahamsens Gård som base for deres 

aktiviteter,  

 

Aktiviteter i øvrigt: 
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Endelig lykkedes det at få REA-Porte til at skifte den defekte gamle portåbner med en ny (sept). 

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 i 2022 et underskud på kr. 26.720 kr. 

Vejle Kommune giver tilskud til klubbers egne lokaler, men afhængig af om kommunen vælger at 

støtte efter antal aktivitetstimer (ca. 100) eller 75% af støtteberettigede udgifter (annoncer, 

internet/telefon, omkostningsgodtgørelse, repræsentation m.v., udearealer er ikke støtteberettigede 

udgifter) vil vi kunne få enten 11.000 kr eller 24.000 kr. 

Det billigste for kommunen vil være at støtte efter antal aktivitetstimer, hvorfor vi forventeligt kun 

får 11.000 kr. i kommunalt tilskud, som altså resulterer i ovennævnte underskud på 26.720 kr.  

JfS afdelinger, der dyrker idræt i Gormshallen har ikke udgifter til lokaler. OK Snab, der får stillet 

klublokaler til rådighed på Vejle Stadion, har heller ikke udgifter til lokaler. 

Vi synes ikke det er helt fair, at klubben har så store egen udgifter til klublokaler, når man også 

betænker, at vi stiller toilet og madpakkerum til rådighed for offentligheden inkl. vedligehold og 

ugentlig rengøring. 

Bent har haft kontakt til Vejle Kommune og et møde er aftalt i begyndelsen af 2023 på 

Abrahamsens Gård, så de, der administrerer reglerne, også ser, hvad det offentlige (kommunen) får 

for pengene. 

Det faste beløb på 20.000 kr., vi får for offentlighedens brug af Abrahamsens Gård er aldrig blevet 

justeret. Her var en mulighed for at gøre forholdene lidt mere fair.  

 

Renovation. 

Den 10.12.21 kom der en ny bekendtgørelse omkring renovation og sortering af affald. 

Vi er som klub ikke med i den kommunale affaldsordning, men køber den af firmaet Marius 

Pedersen. 

Vi fik sidste år et tilbud på en løsning, som endnu ikke er blevet effektueret. Det bliver vi nødt til at 

gøre i 2023. I dag har vi en udgift på 4.000 kr. Ved en ny ordning vil udgiften stige. 

En konsulent hos Marius Pedersen er parat til at finde en løsning, der tager højde for vores behov. 

 

Ansøgning om jubilæumsdonation til nyt slidlag på vejen fra Dukkelise-mosen til 

Abrahamsens Gård samt topdressing af P-plads 

Jelling Musikfestival er søgt om 56.500 kr. til denne opgave 

 

Lejeprisen er pr. 1.1.2023 hævet 

Som en konsekvens af de forhøjede energipriser er prisen for leje af Abrahamsens Gård hævet til: 

Stuehus indtil 2 timer:  550,- kr.  fra 400,- kr. 

Stuehus indtil 4 timer:  750,- kr.  fra 550,- kr. 

Stuehus over 4 timer, samme døgn:  1.500,- kr. fra 1000,- kr. 

 

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 var det 25 år siden vi havde indvielse og gæster til åbent hus for første etape. 

Vi fandt sidste år, at det grundet WOC var urealistisk at jubilæet sidste år. 
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Klubhusudvalget foreslog bestyrelsen, at markeringen blev udsat til 15. dec. 2023, der er 25 

årsdagen for OK Gorms køb af Abrahamsens Gård. Det blev godkendt. 

I 2023 kan klubben fejre 50-års jubilæum. Måske skulle de to begivenheder slås sammen? 

I øvrigt blev der sidste år i Lokalhistorisk Forenings årsskrift: ”Svundne Tider” bragt 10 sider om 

etablering af Abrahamsens Gård”. I samme årsskrift var også 5 sider om Eva Abrahamsen, så en 

form for jubilæumsskrift om Abrahamsens Gård er skrevet. 

 

K. K. Terkelsen, formand for klubhusudvalget. 

 

 

Årsberetning for skiklubben 2022 

Desværre kunne vi ikke gentage succesen fra uge 7 2021, hvor der var dejligt skiløb i Jelling. Kun 

lige i weekenden før jul, kunne Ib trække lidt spor op, som der blev annonceret med på Facebook:  

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

kommer igen. 

 

Vindfjelløpet 2022 blev aflyst. Der var ikke meget sne, og mulighederne for alternative løjper var 

dårlige med ryddede skovveje pga. skovning. Der er ikke gjort forsøg på at arrangere en klubtur til 

Vindfjelløpet 2023, der ikke forventes aflyst. 

 

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 forespørgsel er det 

også muligt at få instruktion i brug af rulleskiene. 

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

 

På Abrahamsens Gård findes der noget brugbart skiudstyr til langrend, der kan lånes, f.eks. ski på 

190-195 cm, skistøvler str. 38, diverse stave, smøring m.v. 

Medlemstallet er uændret 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 er fortsat 

kontaktperson til bestyrelsen, hvor han er kasserer. 

 

Ole Binder 
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STATISTIK 2022: 

 

Medlemsudvikling: 

Kategori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Orientering 128 137 135 112 125 128 118 106 108 87 88 105 97 99 95 

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

Ski 43 43 46 47 37 30 34 34 33 33 35 33 27 27 26 

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

Medlemmer 

ialt 

234 246 236 212 207 202 195 180 188 167 166 180 166 166 162 

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

Udmeldte 17 34 41 45 30 28 21 28 28 30 27 20 22 11 15 

  

DM-medaljestatistik: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Sølv 6 3 3 6 10 4 9 5 6 3 3 4 2 2 3 5 

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

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

DOF-

placering 

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

 

DM-medaljetagere 2022 

 GULD SØLV BRONZE  

NAT Pernille Buch (D45) Poul Erik Buch (H70) Hans Christian Strib 

(H70) 

SPRINT Pernille Buch (D45)   

SPRINTSTAFET    

MELLEM  Pernille Buch (D45)  

DM LANG  

 

Pernille Buch (D45) 

Josefine Lind (D21) 

Ole Binder (H65) 

ULTRALANG  Pernille Buch (D45)  
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STAFET Søren Germann (D/H185) 

Anette Lund (D/H185) 

Ole Binder (D/H185) 

 Flemming D. 

Andersen (H70) 

Hans Christian Strib 

(H70) 

Poul Erik Buch (H70) 

 

 

Jysk/Fynske mesterskaber Sprint  Lang  

 
Pernille Buch (D45) Pernille Buch (D45) 

  

Klubmestre 2022: 

Pokaler/Klubmestre: 2022 Sponsor 

DAG: 
  

Piger -10  DinTandlæge 

Drenge -10 Mads Jørgensen DinTandlæge 

Piger -12 Alberte Lynggaard Seir 
 

Drenge -12  
 

Piger13-16 

Mathilde Grønbjerg 

Gebka 
 

Drenge 13-16  
 

Piger 17-20 (Junior)  
 

Drenge 17-20 (Junior)  
 

Dame Senior Nina G. Najbjerg 
 

Herre Senior Toke Seir 
 

Dame Old Girls Pernille Buch Ingen 

Herre Old Boys Claus Lyngby 
 

Dame Veteran Lilli Hansen 
 

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

 
 

 
NAT:  

 
Piger -12  
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Drenge -12 Oskar Lund Jelling VVS & Maskinteknik 

Piger13-16  
 

Drenge 13-16  
 

Piger 17-20 (Junior)  
 

Drenge 17-20 (Junior)  
 

Dame Senior  Ingen 

Herre Senior Toke Seir 
 

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

Herre Old Boys Jacob Bang Jelling Specialfoder 

Herre Veteran Søren Germann  

Dame Veteran Lilli Hansen  

   

SPRINT: (prøve mesterskab) (ny disciplin) 

Dame 17-49 Nina G. Najbjerg  

Herre 17-49 Rasmus Ravn Pedersen  

Dame 50-59 Bente Ringive  

Herre 50-59 Claus Lyngby  

Herre 60- Søren Germann  

 

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. 

I 2022 blev plattet uddelt af Henrik Holm til Claus Lyngby. Stort tillykke til Claus.   

 

Platten er givet til: 

2009 Kristian Øllgaard 

2010 Torben Rasmussen 

2011 Birthe Nielsen 
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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 

2022 Claus Lyngby 

 

Læs Henriks motivation her: 

Vores plattemodtager i aften er så vidt jeg ved glade for at skyde genvej, og hader således omveje 

bare fordi politiet har bøvl med registrene. Så er det rart med en god værktøjskasse og lidt ole-

opfinder så man rammer lige i plet, når man er i udlandet til biathlon-stævne. 

Vi ser medlemmet ofte til træning og løb, selv om han ikke lige bor i OK Gorms nærområde.  

Medlemmet er ofte med til at planlægge træning i fremmed terræn. 

Medlemmet har i årets løb og flere år forud for dette brugt rigtigt meget tid på at få arenaerne til at 

spille maks. i forbindelse med WOC 2022, jeg tænker at baggrunden for indsatsen med det store 

arbejde, er en fortid i militæret og en stor træningsindsats, når man nu har deltaget på 4 landshold, 

sikkert ud fra devisen, at hvis arenaerne har været gode for mig, skal de også være det for andre.  

Det med militæret og en vis jernvilje har gjort at vedkommende har kunnet kæmpe sig tilbage fra 

flere alvorlige skader, og stadigvæk bliver ved at trække præmier til sig, det er vist blevet til 2 

klubmesterskaber i år, plus sikkert andet som jeg ikke har styr. 

Stået som kontaktperson for træningen på udlandsturen i år, der blev vi godt nok dejligt udfordret. 

Overbeviste deltagerne om, at sengene skal være hårde, ellers har man ikke rigtigt sovet i Tjekkiet. 

Blandt gamle venner i skovkarleklubben kaldes han bøllen fra sin by, eller Nimroden fra Nim. 

Jeg tænker de fleste ved hvem jeg taler om nu. Så jeg vil gerne se formanden for Talent- og 

Eliteudvalget Claus Grøn Lyngby heroppe til at få overrakt Jens Chr. Lauersens vandreplatte. 

Tak for din kvalitative indsats for klubbens træning og WOC 2022. 

 

Danmarksturneringen / COWI-ligaen: 

Som nævnt tidligere i beretningen, så lykkedes til OK Gorm at blive i 1. division i 2023.  

Første match i 2023 er søndag den 16. april, så sæt meget gerne kryds i kalenderen.  

 

Pernille Buch 

Formand 

 


