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OK GORM – SAMLET BERETNING FOR 2018 
 

Formandens beretning 2018 

 

2018 blev året, hvor klubben for alvor begyndte arbejdet frem mod sprint VM 2020 i 

trekantsområdet. En spændende men også utrolig krævende opgave, som vi skal løse i fællesskab. 

Der er nedsat en styregruppe på tværs af klubberne med Susanne Højholt fra Kolding som formand. 

På nuværende tidspunkt er en del Gorm medlemmer allerede inddraget i arbejdet omkring VM. Flere 

vil komme til og i sidste ende, så får vi brug for, at alle tager del i opgaven, på den ene eller anden 

måde. Det er en stor opgave, der kræver mange ressourcer fra alle klubber, men det bliver utvivlsomt 

en enorm oplevelse for alle og stort at være en del af.  

 

Tak til bestyrelsen for arbejdet i 2018. 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.  

 

På det sportslige plan lykkedes det desværre ikke at forsvare pladsen i 1. division. Så i 2019 må vi en 

tur ned i 2. division og kæmpe for at genvinde pladsen i den bedste division. Tak til alle jer der 

deltog i divisionsmatcherne i løbet af året. Det er dejligt at se både nye som gamle ansigter. 

Reglementet i forhold til divisionsturneringen ændres fra 2019, hvilket betyder, at der skal næsten 

100 løbere til for at stille fuldt hold. Dette betyder også, at mere eller mindre alle der deltager fra 

Gorm, vil tælle point i det nye system. Så alle mand af huse!  

 

2018 har ikke været klubbens bedste år, hvad angår danske mesterskaber. Gorm har tradition for 

gode præstationer, og der er derfor altid en forventning om, at der hentes medaljer ved alle 

mesterskaber. Det gjorde der faktisk også i 2018. Så på trods af en lille tilbagegang, så har Gorm 

alligevel vundet 9 flotte DM medaljer, heraf 3 af guld.  

Det er meget glædeligt at opleve opbakningen til vintertræningen om tirsdagen i gymnastiksalen på 

Bredagerskolen. Dette gælder ligeledes opbakningen til de natløb der laves i samarbejde med Snab. 

Succesen med den lille børnegruppe vi har oplevet de sidste år, ser ud til at fortsætte.  

 

Statistik-afsnit for 2018 findes sidst i den samlede beretning.  

 

Klubbens medlemstal er næsten identisk med tallet for 2017. Klubben arbejder på mange fronter for 

at få flere medlemmer og fastholde disse. Vi er meget synlige i lokalområdet og i kommunen. Der 

har været mange artikler i pressen, og der er stadig gang i Kongernes Jelling med det lille 

orienteringsløb i monumentområdet. Skoleudvalget og Kort- og skovudvalget har været enormt 

aktive, og forhåbentlig vil vi høste frugten af det arbejde i de kommende år, når flere skoleelever og 

lærere får kendskab til sporten.  

 

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

Jellingløbet blev i år en succes. Det er dejligt at se, hvordan styregruppen omkring Jellingløbet hvert 

år arbejder med nye ideer og tiltag. Jellingløbet udvikler sig og følger trenden i samfundet, hvilket 

gør løbet interessant at deltage i. Det er med til at styrke klubbens økonomi, og samtidigt er det god 

reklame for klubben. Et nyt tiltag i 2018 var Biathlon, hvor udfordringen er, at man både skal løbe og 
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skyde. Dette blev en succes. Trailruten i skoven bliver mere og mere populær og følger i høj grad 

trenden i samfundet.  

 

Tusind tak til alle omkring Jellingløbet, I gør en kæmpe indsats.  

 

Hærvejsløbet udvikler sig år for år, og klubbens medlemmer stiller flot op og hjælper rytterne af sted. 

Tidligere er starten gået fra Vingstedcentret, men på opfordring fra OK Gorm gik starten på 

Hærvejsløbets længste rute på 165 km i år i Jelling, hvor Gorm, ved Gormshallen, har fortrinlige 

startfaciliteter med p-plads, toiletmuligheder, muligheder for at yde startforplejning, udlevere 

startnumre osv.. Her stod Gorm-medlemmer klar til at udlevere startnumre og morgenbrød til 

deltagerne fra kl. 07.00. Kl. 08.00 starter de første af de i alt 700 MTB ryttere, der har tilmeldt sig 

den længste MTB-rute. Og i løbet af morgenen sendes alle 700 ryttere af sted i grupper gennem 

Jelling skov, hvor Gorm stod for afviklingen af den første singletrack (det er, hvor MTB-rytterne i 

princippet forlader Hærvejen for at blive udfordret på en teknisk krævende bane lagt på mindre 

skovstier for at køre ”over stok og sten”) og derefter op gennem Jelling by, hvor Gorms engagement 

i Hærvejsløbet slutter.  

 

Der sættes scene op til Musikfestivalen og i samme ombæring hjælper vi med oprydning i byen. 

Gorm har stadig tjansen med at dele kirkeblade ud 3 gange om året og der hjælpes til Hausgaard 

koncerten med opsætning, bar-tjanser og oprydning. Tusind tak til alle for jeres indsats på områder, 

der ikke har så meget med orienteringsløb at gøre, men som alle er med til at styrke klubbens 

økonomi.  

 

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

I 2018 arrangerede vi i foråret 2. divisionsmatch i Jelling skov med stævneplads på Bredagerskolen. I 

august stod klubben for at arrangere DM Mellem i Højgaard Skov. Begge stævner fik positiv 

feedback. Tak for opbakningen fra medlemmer til begge arrangementer. I 2019 skal Gorm arrangere 

DM Sprint i Grindsted i maj måned samt divisionsmatch i Højgaard Skov i august måned. Samtidig 

arbejdes der videre med VM2020 projektet, så der er nok at se til fremadrettet.  

 

 Særlige udmærkelser: 

I 2018 indstillede OK Gorms bestyrelse Karl Kristian Terkelsen til JFS´s  lederpris baseret på hans 

kæmpe store indsats på skoleområdet. Uddrag fra indstillingen: ”Karl Kristian er en mand, der kan 

sætte mål og nå dem. Han forbereder sig seriøst og grundigt og overlader ikke noget til 

tilfældighederne. Han er ambitiøs, vedholdende og hårdt arbejdende. Og så har han en formidabel 

evne til at få søgt puljer og fondsmidler til alle projekter, så klubben som regel ender med et 

overskud trods store investeringer”.  

Desværre lykkedes det ikke for KK at hjemtage prisen. Han hjemtog i stedet en anden flot pris – 

Sydkredsens Æresplatte. Denne platte har været uddelt siden 1985 og uddeles hvert år til en eller 

flere personer, som yder, eller har ydet en bemærkelsesværdig indsats til fordel for 

orienteringssporten. Tildelingsproceduren er så vidt vides ikke nedfældet, men følger statutten for 

ovenstående fad. Det vil sige at de tre seneste modtagere af fadet stikker hovederne sammen og 

indstiller årets modtager af hæderen. Ved overrækkelsen lød det til slut: “modtageren af denne platte 

burde have fået den for mange år siden, for den kæmpe indsats, han har gjort i en lang årrække. Jeg 

forstår slet ikke at dit navn ikke figurer på platten”. Stort tillykke til Karl Kristian Terkelsen.  
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Nina Germann Najbjerg, Asta Terkelsen, Josefine Lind, Karl Kristian Terkelsen og Pernille Buch var 

indbudt til Vejle Kommunes hædring af danske mestre 2017. Her modtog de Vejle kommunes 

Idrætspris. 

I 2018 blev Nina Germann Najbjerg verdensmester i stafet i disciplinen Biathlon for 

militærlandsholdet.  

 

Særlige poster:  

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

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

Naturstyrelsen Trekanten’s Brugerråd.  

Søren Germann fungerer som kortkonsulent.  

Karl Kristian Terkelsen er formand DOF’s skoleudvalg.  

Anette Lund er træner i TC Syd Vejle 

Pernille Buch er træner i TC Syd Vejle 

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

herfor.  

 

Bestyrelsens arbejde: 

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

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

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

2018 har Jørgen Damgaard og Steen Holmegaard været med i forretningsudvalget. Tak til jer begge 

for indsatsen.  

På bestyrelsesmøderne i løbet af året, har der været indlagt gruppearbejde i form af brainstorming ift. 

forskellige temaer. Et tema har været ideer i forhold til Rekruttering 2019, som Ove kunne tage med 

tilbage til rekrutteringsudvalget. Et andet tema som bestyrelsen har arbejdet med er: ”hvordan får vi 

flere medlemmer med på klubture”. Begge temaer vil derfor være et indsatsområde i 2019.  

 

Der arbejdes videre med klubbens udviklingsplan, som evalueres ved et særskilt møde i april måned 

2019. Klubbens overordnede vision er: Udviklende og inspirerende trænings- og klubmiljø. 

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

organisation og kompetenceudvikling, sportslig udvikling, kommunikation og faciliteter. Under disse 

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

hvert år frem til 2020.  

 

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

hjemmeside.  

 

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

Formand og bestyrelsesmedlemmer har desuden deltaget i Sydkredsens klubledermøder og i 

forbundets repræsentantskabsmøde. I 2018 har formanden deltaget i formandsmøder sammen med de 

andre arrangerende klubber i forbindelse med WOC2020 samt i workshops i forbindelse med 

WOC2020.  

 

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

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

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

bestyrelse og udvalg som alle leverer en uvurderlig frivillig indsats for klubben i hverdagen. 
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Tusind tak til Bjarke Wolf og Jørgen Damgaard for deres indsats i bestyrelsen. Begge udtræder 

formandsposten i henholdsvis skiudvalget og træningsudvalget med udgangen af dette bestyrelsesår.  

 

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

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

samarbejde og støtte.  

 

Mød op til generalforsamlingen d. 20/2 2019 og gør din indflydelse gældende!  
 

Pernille Buch 

Formand 

 

Beretning økonomi 2018 

Klubbens samlede resultat bliver et overskud på + 115.529 kr. - langt over det budgetterede resultat. 

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

Orienteringsklubben: 

Samlet   + 79.000 kr. (budgetteret  - 8.200 kr.)       budget 2019  31.500 kr. 

Medlemstallet er steget lidt fra 121 til 123 aktive medlemmer, og antallet af passive medlemmer er 

faldet med fra 13 til 8. Der er 3.500 kr. mindre i kontingentindtægter. 

Nettoudgift startafgift/kørselsudgift for klubben er faldet fra - 47.500 kr. i 2017 til - 37.000 i 2018 

primært på grund af lavere aktivitet for ungdomsløberne. 

Arrangements-indtægter er øget på o-løbsarrangementer fra + 11.000 kr. til + 64.000 kr., det er 

meget flot.  

Med små afvigelser på de enkelte konti giver Jelling Musikfestival, Niels Hausgaard, Kirkeblad, 

Jellingløb og Hærvejsløbet det samme i 2018 som i 2017: 115.000 kr. 

Find vej i skolen inkl. Skolernes Find vej dag gav i 2018 en indtægt på godt 17.000 kr. 

Der er leveret mange ekstra frivillige timer for at hente disse indtægter, som kommer os alle til gode 

i de kommende år. 

Skiklubben: 

Samlet   + 4.800 kr.   (budgetteret  3.500 kr.)         budget 2019   + 4.500 kr. 

Medlemstallet er faldet lidt fra 67 til 66, men det er stadig et pænt antal i betragtning af nærmest 

ingen muligheder for hjemlige aktiviteter på sne. 

Der har været en mindre udgift til underskud på Svarstadturen, og der er brugt 4.000 kr. til en 

Thorax-træner, som vi fik mulighed for at købe af Skiforbundet. 

 

Abrahamsens Gård: 
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Samlet    + 31.500 kr.    (budgetteret  + 25.000 kr.)        budget 2019  - 1.300 kr. 

Uændret lejeindtægt 126.000 kr., og udgifterne svarer stort set til budgettet bortset fra lavere udgift 

til rengøring.  

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

+ 40.000 (2013) / + 35.000 (2014) / + 114.000 (2015) / +105.000 (2016)/ +40.000 (2017) 

Budgetmæssigt er der ikke lagt op til kontingentstigninger for 2019, og fuld løbs- og kørselstilskud 

til divisionsmatcher fastholdes. Samtidig understøttes Klubture fortsat, så vi kan blive mange til de 

store løbsarrangementer eller læringsture. 

Klubben fastholder alle store indtægtsgivende arrangementer i 2019 og klubben afholder også DM 

Sprint og en divisionsmatch, så der bliver rigtig meget at se til for klubbens medlemmer også i 2019. 

”Find vej i skolen” er ikke indtægtsmæssigt budgetteret i 2019, men der skal forsat præsteres 

omkring kortegning og introforløb – indsatsen forventes at danne grundlag for en styrket rekruttering 

til o-løb i årene fremover. 

 

Da Bredagerskolens lejemål ophører, bliver økonomien for Abrahamsens Gård ikke så god fremover. 

Men da den manglende udlejning delvis kompenseret af lokaletilskud fra kommunens og en lavere 

udgift til rengøring, varme m.v., går det ikke så galt. 2018 var desuden året, hvor OK Gorm blev 

gældfri! 

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 

som stævneleder, bestyrelse, forretningsudvalg m.v. 

 

/Ole Binder 

Årsberetning fra træningsudvalget 

 

Træningsudvalg 

I år valgte jeg at involvere alle trænere i træningsudvalgets arbejde omkring sæsonplanlægningen.  

Vi har holdt to møder i årets løb for at planlægge tirsdagens træningsprogram. Vi besluttede at 

banernes træningsmoment skulle understøtte ungdomsløbernes udvikling i højere grad end hidtil. 

Træningsplanen blev lavet med to aftener med samme moment og samme banelægger – typisk en 

gang i Jelling og en gang i fremmed skov. Det har været en god ide og givet god kvalitet i 

tirsdagstræningen. 

Steen har i løbet af sæsonen haft fokus på de mellemsvære løbere, som gerne vil have nogle fiduser, 

for at komme videre med at løbe svære baner.  

Fysisk træning 

Året startede med fysisk træning i hallen i Kollerup hver tirsdag kl. 18. Der var pænt fremmøde i alle 

aldre. Fra 1. marts henlagde vi træningen til Gormshallen hvor vi mødtes til opvarmning, byløb på 

poster og efterfølgende styrketræning. Ved at starte fra Gormshallen blev vi meget synlige for folk, 

som havde andre ærinder i hallen. Det gav nogle hyggelige snakke og et par nye medlemmer. 
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Efterårets indendørs træning på Bredagerskolen foregik efter samme koncept som i Kollerup 

bestående af grundig opvarmning, cirkeltræning og afsluttende leg/boldspil. Igen har der været meget 

flot fremmøde (15-22 personer). Inden efterårssæsonen havde vi nogle overvejelser om, hvem der 

kunne stå for opvarmning med mere, da jeg ikke er så stabil som tidligere pga. mit arbejde. Men det 

har bare betydet, at nye friske folk er dukket op i kulisserne. Bente er sprunget ud som instruktør og 

børnene med Alma i spidsen har også stået for opvarmningen et par gange. Det har gjort aftenerne 

afvekslende. 

Løbetræning 

Annette Lund har hver torsdag hele sæsonen tilbudt niveaudelt løbetræning med start ved klubhuset.  

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

Skov med samling omkring klubhuset halvdelen af gangene. Vi holder fast i at vi alle samles kort i 

madpakkerummet, inden flokken blev opdelt i aldersgrupper. 

Af særlige træningsaftener, kan nævnes, at vi i maj tændte op i grillen i Engelsholm Skov efter 

træning. Efterfølgende blev der fortalt historie og vist rundt af en naturvejleder. Grundlovsdag kunne 

vi indvie et nyt kort over Bredsten By.  

Natløb 

Vi arrangerede igen i år 7 natløb efter efterårferien i samarbejde med Snab. Med 51 – 68 

forhåndstilmeldte løbere til disse løb må det siges at være en succes, som bør fortsætte næste år.  

Tak 

Jeg vil igen i år rette en tak til alle, der yder en indsats på forskellige niveauer i træningsarbejdet. Det 

gælder selvfølgelig trænerne, men der skal både være et kort, nogle skove, poster skoven og det hele 

skal ryddes op igen. Det er en stor fælles indsats. Som vi alle nyder godt af. Klap dig selv lidt på 

skulderen.  

På træningsudvalgets vegne, Jørgen Damgaard. 

 

Årsberetning 2018 B&U 

Det forgangne år har på mange områder været et stille år i B&U. Ikke at der ikke er sket noget, men 

der har ikke været de store tiltag. Vi har holdt lidt fast i det genkendelige.  

Der har i de yngste grupper været fint fremmøde og en del nye løbere, hvor det har været hensigten 

at skabe et trygt og socialt o-miljø.  

Der har igen i år været samarbejdet med de andre Trekantsklubber for beg. og let. I maj blev der 

afholdt Trekant-O på torsdage, hvor man på skift besøgte hinandens klubber og løb i den 

nærliggende skov.  

I den mellemste og ældste del af ungdomsgruppen er der en større spredning på løberne og deres 

engagement. Stabiliteten er ikke som man kunne håbe på, og der skal ind i mellem flere opfordringer 

via Facebook eller mail før der kommer en reaktion. Dette er en af udfordringerne, når der forsøges 

at sætte det bedste hold til en divisionsmatch, eller når der arrangeres efterårstur. 

På ungdomskurserne U1, U2 og junior har vi haft repræsentanter med på næsten hvert kursus, hvilket 

er lidt i underkanten af hvad der forventes. Så her er der en udfordring i det kommende år.  
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Den planlagte tur for de yngste løbere i sommers, blev aflyst og lagt sammen med efterårsturen. 

Efterårsturen gik i år til Gråsten, hvor vi havde nogle gode sociale og orienteringsmæssige 

oplevelser.  

Deltagelsen af de unge løbere i natløbene i samarbejde med OK Snab i efteråret var positiv og gav 

antydning af en begyndende stabil gruppe blandt de yngre løbere. 

Der refereres også om en del ungdommelig deltagelse i vores gymnastik på Bredagerskolen i 

vintermånederne.  

Selve Børne og ungdomsudvalget, bestående af Asta Terkelsen, Anette Lund og undertegnede har 

igennem sæsonen mødes i forbindelse med tirsdags-træningerne på AG. I december afholdes så et 

udvidet møde, hvor alle trænere var indbudt. Her blev den forgangne sæson gennemgået og den 

kommende blev planlagt i overskrifter. Trænersituationen for 2019 vil være uændret, dog har Asta 

varslet at det bliver hendes sidste sæson som ansvarlig træner.  

 

Vi håber og satser på at træningen starter i begyndelsen af marts, med træning i by og skov. Trekant-

O vil vi forsat være en del af i maj måned. Efterårsturen går i år, efter flere gange at være udsat, til 

Norge.  

Der skal lyde en særlig tak til ungdomstrænerne for deres indsats. Også en tak til alle jer der har 

hjulpet med at skygge mm. Vi er meget taknemmelig for den hjælp vi får – vi kan ikke som trænere 

nå det hele. 

På udvalgets vegne 

Steen Holmegaard 

 

Beretning fra rekrutteringsudvalget 2018 

2018 har været et lidt stille år i rekrutteringsudvalget med få arrangementer. 

 

Den 5. maj havde vi i samarbejde med Jelling turist og handelsstandsforening, find vej dag i Jelling 

by. Vi havde fået tilladelse til at have start og mål ved Kongernes Jelling. Der var mulighed for at 

afprøve orienteringssporten på to forskellige baner rundt i den centrale del af Jelling. Vi havde 15-20 

ude at gå/løbe, både børn, unge og et par familier. 

 

Den 22. maj hjalp vi til ”Find Vej Dag” i skolen, hvor en masse unge mennesker var ude at løbe 

pointløb. 

 

Tirsdag den 14. august havde vi nogle få unge mennesker ude at løbe i Thyregod by i forbindelse 

med Thyregod dagene (byfest). Tak til Jacob som havde lavet to baner rundt om Thyregod skole og 

nærområdet. I 2019 er dagen flyttet til onsdag, så vi håber, at der er flere fra klubben som har lyst til 

en løbetur i Thyregod by. 

 

Som det sidste var vi repræsenteret ved Skovens dag ved Brandbjerg Højskole søndag den 9. 

september, hvor Steen havde lavet to korte baner rundt på skolens område. Der var 8-10 ude at løbe, 

mest unge mennesker. Der er generelt mange mennesker til stede, så selvom der ikke var så mange 

ude at løb, så fik vi talt med flere interesserede, som vi kan håbe vil starte med at løbe o-løb. 
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Vi har planlagt lidt flere arrangementer i 2019.  

Tre søndage i februar: 

10/2  

17/2 

24/2 

Alle med udgangspunkt fra Gormshallen, der laves en bane med flere sløjfer, så det er muligt selv at 

bestemme distancen. 

 

De tre søndage efterfølges med fire tirsdage i marts i forbindelse med træningsopstart. Dog starter vi 

de åbne løb kl. 17:30, så vi kan få sat gæsterne i gang før vores egne løbere. 

Mødested: 

5/3 Gormshallen 

12/3 Bredagerskolen 

19/3 Abrahamsens Gård 

23/3 Abrahamsens Gård 

 

Vi opfordrer medlemmerne der har lyst til at hjælpe, til at møde kl. 17:30, ellers træning kl. 18.00 

som sædvanlig, men sammen med prøveløberne. 

 

Onsdag den 14/8 i forbindelse med Thyregod dage - by løb rund i Thyregod både nye og gamle 

medlemmer. 

 

I september stille vi op til skovens dag på Brandbjerg Højskole. 

  

Ove. 

 

Kort- og skovudvalgets årsberetning for 2018: 

 

Udvalget består af Flemming D. Andersen, Bent Nielsen, Søren Germann, Jacob Bang og Stig 

Knudsen.  

I 2018 har der været en del aktivitet i kort og skovudvalget, og vi er heldigvis ved at være en god 

flok korttegnere. 2018 blev også året, hvor vi efter nogle års tilløb fik nytegnet statsskovsdelen af 

Tykhøjet. Det har været vores dårlige samvittighed i nogle år, mens der har været fokus på andre 

projekter, fx Brandbjerg-Højgård og diverse skoleprojekter. Herunder følger en lidt mere detaljeret 

beskrivelse af aktiviteterne i kort og skovudvalget. 

Korttegning til åbne løb: 

I år har vi med stolthed fået indviet vores Brandbjerg-Højgård kort til DM mellem. Et lækkert og 

stort kort med masser af kurver, som vi godt kan være stolte af. Det bliver heldigvis til et spændende 

gensyn til B-løb i august 2019. 

I foråret havde vi vores første åbne løb i Riis plantage (Natcup syd) og Jelling kortet blev tegnet efter 

ISOM 2017 norm inden B-løbet i marts. Så vi er allerede godt med ift. opdatering af OK Gorms kort 

til ISOM 2017 norm. 
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Skolekort: 

I år har vi udvidet porteføljen af skolekort med Ødsted og Egtved samt et skolenærkort i Bredsten. 

Pt. er der ikke flere skoleprojekter på bedding. OK Gorm har været en af de klubber, som har 

fremstillet flest skolekort, totalt har vi nu lavet 12 skolekort og skolenærkort i både Bredsten og 

Thyregod, så det kan vi godt være stolte af. 

Find vej i projekter:  

Der er etableret et nyt ”Find vej i” projekt i Bredsten ud fra det nye skolenærkort, det nyreviderede 

Jelling kort er blevet udnyttet til at opdatere ”Find vej i Jelling skov”, og så er kortet til ”Find vej i 

Museumsskoven” blevet revideret efter at der et par år har ligget rænker i store dele af skoven. I 

Museumsskoven har Vejle kommune desuden etableret nye stier, så det igen er fornuftigt at bevæge 

sig rundt derude. Ud over kortegning har ret mange andre været i gang, både med design af foldere, 

postplaceringer, banelægning, nedgravning osv. Fedt at vi har nået igennem det hele, hent folderne 

lokalt eller gå ind og find dem på hjemmesiden og prøv tilbuddene. 

Øvrige kort: 

Ud over nytegning af Tykhøjet, har vi også revideret Gadbjerg inden der var ”Find vej i skolen” 

derude i maj samt lavet mindre revisioner af Jelling By, etablerede skolekort og træningskort.  

Mange tak til udvalget og de øvrige hjælpere for arbejdet i 2018 med håb om godt samarbejde i 

2019.  

/Stig R. Knudsen 

 

Årsberetning for arrangementsudvalget 2018 

 

Udvalget består af: 

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

Medlemmer: Poul Erik, Dorthe, Anette og Inger. 

Vi har afholdt 2 møder i 2018. Tak for godt og spændende samarbejde. 

 

I 2018 har vi afholdt følgende arrangementer: 

 

Natcup Syd i Riis Bakker: Poul Erik lavede igen et fint løb. Der var 60 deltagere, så det var en 

succes. 

 

Divisionsmatch i Jelling Skov: Jakob Bang var stævneleder og Kristian Øllgaard var banelægger. Et 

godt stævne med ca. 270 deltagere. Det var rigtig godt med stævneplads inde på Bredagerskolen, da 

det var en kold vinterdag. 

 

Jellingløbet: Med godt 900 deltagere og et overskud på ca. 36.000 kr. er styregruppen godt tilfreds. 

Årets nyhed var Biathlon, hvor skydningen foregik i Gormshallen, i samarbejde med skydeklubben. 

Styregruppen består af: Henrik, Sven Erik, Alf, Annett, Bodil og Bente. Udvalget har holdt 6 møder 

hen over vinteren. 
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DM Mellem i Højgaard Skov: med Karl Kristian som stævneleder og Claus Lyngby som 

banelægger, fik Gorm igen arrangeret et fantastisk DM stævne. Der var mange udfordringer 

undervejs, men de blev alle løst. Selv vejret var med os på selve dagen. Rigtig mange Gormer var i 

sving i dagene op til stævnet. På selve dagen, var der i nærheden af 70 hjælpere i gang. Stævnet blev 

afsluttet med en festlig fejring af Landsholdet og med tale af bl.a. Maja Alm. Tak for et flot stævne, 

som også gav et stort overskud til klubben. Desværre mistede vi et nyt Pop Up telt i forbindelse med 

stævnet. 

 

Desuden har vi traditionen tro arrangeret klubmesterskaber: 

 

Klubmesterskab NAT i Grund Skov: Det var rigtig dårligt vejr, så der var kun 4 deltagere som 

trodsede kulden – og der blev fundet 3 klubmestre. 

  

Klubmesterskab DAG blev afholdt til Løvfaldsløbet i Silkeborg: 23 deltagere og der blev fundet 8 

klubmestre, hvilket må betegnes godt. En hyggelig dag i Silkeborg, med tipskupon med mange sjove 

spørgsmål, kreeret af Jakob og kaffe/kage bord efter anstrengelserne i bakkerne.  

 

Klubmestrene blev fejret til klubfesten i Kollerup Skole, hvor 30 Gormer hyggede sig med god mad 

og underholdning. 

 

Klubture: 

 

Klubtur til Påskeløbene på Fanø: vi var 18 medlemmer afsted og da det er svært at finde overnatning 

på øen, boede vi i 3 sommerhuse, som lå lidt fra hinanden. Vi havde en dejlig tur, med udfordrende 

O-løb og fælles hygge i et af husene om aftenen. 

 

Gorm 3 dages: For første gang afholdt vi vores egen klubtur, som gerne skal blive en tradition. I år 

gik turen til Thorup Strand i Nordjylland. Desværre var vi kun 13 deltagere afsted, men vi havde en 

fantastisk weekend, med 4 træningsløb, dejlig mad og badning i havet flere gange. 

 

Veteran VM: Vi havde faktisk også en klubtur til Nordsjælland i starten af sommerferien. Vi havde 

lejet en spejderhytte i flotte omgivelser, tæt på København og de nordsjællandske skove, hvor løbene 

foregik. En del Gormer og nogle gæster boede i hytten og der blev dagligt arrangeret fællesspisning, 

for dem som var interesseret. Udfordrende O-løb og sjovt at opleve stemningen ved et internationalt 

stævne. 

 

Klubaftener: 

Vi har holdt 2 klubaftener efter træning i Jelling Skov, med fint fremmøde hver gang. I foråret var 

det ”Åben klubaften” og i efteråret var det informationer om kommende arrangementer, både i 

klubben, på landsplan og i udlandet. Desuden blev der trukket lod om de overskydende Højgaard 

håndklæder, som KK havde fået lavet til DM mellem. Der var selvfølgelig stor rift om disse flotte 

håndklæder. 

 

Desuden har vi haft en ekstra klubaften, hvor vi blev introduceret til vores hjertestarter, som nu har 

plads i forrummet ved omklædningsrummene. 

 

Lige inden sommerferien havde vi et ekstra arrangement efter træning i Engelsholm. Der var tændt 

op i grillen i bålhytten og naturvejleder Per Høgsberg, kom og fortalte en masse om skoven, 

planterne og slottet. En rigtig fin aften, med god tilslutning. 
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I 2019 har vi følgende arrangementer: 

 

Den 25.maj   : DM Sprint i Grindsted 

Den 12.juni  : Jellingløbet 

Den 25.august : Divisionsmatch i Højgaard 

 

Klubture i 2019: 

Påskeløbene den 18.-20. april Stråsø, med overnatning på Vedersø Klitcamping. 

Gorm 3-dages den 14.-16. juni ved Vesterhavet, med overnatning på Nymindegab Familiecamping. 

 

Tak for hjælpen i forbindelse med alle vores arrangementer i 2018 og vi håber, at I er klar til at 

hjælpe igen i 2019 

 

Fællesspisning efter tirsdagstræning: I 2018 har der været tilbud spisning 13 gange. Der har været 

mellem 30 og 45 til spisning hver gang. Tusind tak for hjælpen til alle ”kokke”. Det har stor 

betydning for klubbens sociale liv, at vi kan tilbyde spisning, når vi træner i Jelling Skov. 

 

Formand for arrangementsudvalget 

Bente Ringive 

 

Årsberetning Talent & Elite udvalg 2018 

2018 har for Talent & Elite udvalget været noget stille, og der har ikke været de store forandringer. 

Derfor har udvalgsmøderne det seneste halve år været begrænset til mails og udveksling af info i 

gruppen der består af Steen, KK, Pernille og undertegnede. 

Det skal dog nævnes at Josefines skade er i bedring, og vi håber på at hun kan komme i gang igen. 

Hun er jo stadig tilknyttet landsholdet, hvilket har betydet, at hun får al den hjælp der er brug for, for 

at blive sin skade kvit. 

Derudover er Rasmus Ravn startet i TVO, først med en træningsweekend her i december og 

fortsætter i 2019. 

TVO: 

TVO fungerer fint selv om bidraget fra OK GORM både på trænerfronten og deltagerfronten er 

forholdsvis lav. 

Dog er Esben, Jens Kristian og Hans deltagelse og aktivitetsniveau ganske stabilt og udmærket. Hans 

er på landbrugsskole, men deltager når han kan og bidrager fint i TVO miljøet.  

Der blev afholdt et statusmøde før jul hvor 2018 blev evalueret sammen med SNAB. Referat er lagt i 

Dropbox TVO 2018. 

TC: 

Vi har ligeledes Esben, Jens Kristian og Hans repræsenteret i TC-syd hvor Anette og Pernille fortsat 

er trænere. OK GORM deltagelsen er som forventet og statistikken viser at deltagelsen i DM og åbne 
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løb er fornuftig. Hans var så uheldig at slå hovedet i sommers og har været plaget af hovedpine, som 

har afholdt ham fra deltagelse i DM’er i år. Han er nu på vej tilbage. 

Der er afholdt møder i foråret og efterår. Referater ligger i Dropbox TC-Syd 2018. 

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

Vi må se om vi kan få Maja og Josefine effekten til at give inspiration og motivation til nye løbere 

fremadrettet. 

På udvalgets vegne 

Claus Grøn Lyngby 

 

Skiklubben GORM's årsberetning 2018 

Hvis man alene ser på mængden af sne, må jeg erkende, at 2018 har været en fiasko. Året bød – 

ganske som de foregående par år – ikke på megen sne, og derfor var det også begrænset hvor meget 

vi fik testet hvor godt kommunikationen af løjpeforholdene via facebooksiden ”Skispor I Jelling” 

virkede. Jeg vil gerne sige tak til vores trofaste løjpehold der, selvom der ikke har været noget at lave 

i det forløbne år, trofast står klar når sneen kommer.  

Årets traditionelle klubtur til Svarstad og Vindfjelløppet gik det som sædvanligt noget bedre med, 

men det var også Ole Binder der stod for den. Med 17 personer af sted i 4 hytter, ca. lige så mange 

som det sidste par år, synes jeg godt man kan kalde det en succes, og vi havde i hvert fald rigtig god 

tur. 

Om lidt over en måned løber 2019 udgaven af stablen, og også her ser der ud at være god tilslutning. 

Her et par dage efter tilmeldingsfristens udløb - er der 7 tilmeldte. Ligesom i 2018 er det Ole Binder, 

der har påtaget sig at arrangere turen.  

Klubben var endnu en gang pænt repræsenteret ved både Vasaloppet og Birkebeinerrennet – begge 

steder med rutinerede løbere og fine resultater.  

Heller ikke i år har vi ikke haft nogle deltagere til danske mesterskaber. 

Det var atter i år på rulleskiområdet der var størst aktivitet:  

Klubben har været repræsenteret ved de flere afdelinger af Vestcup, og i år endda med to deltagere i 

samme afdeling!  

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

glatte veje. I det sidste par vintre har fællestræningen kørt fint med en lille fast kerne. I efteråret kom 

vi i gang igen med Søren Germann som koordinator, og vi er kommet ind i en fin rytme. Efter 

tidligere år at have fast udgangspunkt i enten Vingsted eller Jelling, har vi i denne sæson lavet 

træningen fra skiftende startsteder for at give lidt mere variation i turene.  

Tilslutningen har været som den plejer, med en lille fast kerne – men vi kan sagtens være flere.  
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Selve medlemstallet har der ikke været de store udsving i. Der har som sædvanligt været lidt ind- og 

udmeldinger men facit for 2018 er en lille tilbagegang i medlemstal (fra 67 til 66).  

Så langt er det business as usual, men noget nyt er der da sket: 

Vi var i slutningen af 2017 så heldige at kunne låne Thorax-trainer af skiforbundet i et år. Den blev 

opstillet på loftet på Abrahamsens gård til fri afbenyttelse af klubbens medlemmer, og det er vi flere 

der flittigt benyttede os af, og jeg har fået meget positive tilbagemeldinger. Da vi efter låneperiodens 

udløbe fik et tilbud om at købe Thorax-trainer’en til en meget favorabel pris, var der heller ikke så 

meget tvivl om at vi skulle slå til. Nu har klubben altså et permanent tilbud om langrendsspecifik 

træning uanset vejret. 

På aktivitetsfronten har det således været et år på niveau med de tidligere, og det er vel på en måde 

fint nok, men ikke helt hvad jeg selv gerne havde set. 

På det organisatoriske plan ser det knapt så stabilt ud. 

Jeg meddelte for at ca. 1 år siden at jeg ikke vil fortsætte som formand når min nuværende 

valgperiode slutter efter generalforsamlingen i 2019. 

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

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

med min personlighed er så dårligt rustet til, at jeg simpelthen ikke er den rigtige på posten. Sådan en 

person, der vil påtage sig opgaven, er det endnu ikke lykkedes mig eller OK Gorm’s bestyrelse at 

finde. 

Min beslutning ligger dog fast. Jeg er kørt fast. Min glæde ved at løbe på ski er druknet i 

frustrationen ved konstant at stå med ansvaret for at der er aktivitet i klubben, og oftest stå alene med 

det. Den glæde er jeg nødt til at finde igen hvis det skal give mening for mig at blive i klubben. 

For den kommende vinter er det heldigvis lykkedes at finde frivillige der har meldt sig til at tage sig 

af klubbens kerneopgaver (Rulleski, skispor og klubtur) så vi kan fortsætte nogenlunde som hidtil.  

Men hvad med næste år og fremover?  

Hvordan sørger vi for at udvalget forbliver kørende?  

Hvem koordinerer at der er nogen til at tage sig af de forskellige aktiviteter?  

Lige præcis de opgaver, jeg ikke længere ønsker at varetage. 

Jeg håber at vi i 2019 vil finde nogle gode svar på disse spørgsmål. 

På Skiudvalgets vegne  

Bjarke Wolf 
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Klubhusudvalgets beretning for 2018 

 

Klubhusudvalget har i 2018 bestået af: Poul Pedersen, Ole Thomsen, Erik Jensen, Jens Kr. Laursen 

og K. K. Terkelsen. 

Generalforsamlingsvalgte i udvalget er KK og Jens Kr. Laursen (valgt i 2018-lige år) og Erik (på 

valg i 2019-ulige år. 

Møder: 

Mødevirksomheden i 2018 har været begrænset til et enkelt møde den 8. oktober, hvor der blev gjort 

status over året og drøftet kommende aktiviteter for 2018-2019.  

Arbejdsdage: 

Årets to arbejdsdage blev afholdt 14. april og 17. november med den sædvanlige deltagelse. 

Sædvanlige arbejder blev udført.  

Udvalget vil gerne opfordre flere til at deltage. Udvalget vil bestræbe sig på at melde datoer ud i god 

tid. 

Status over året der er gået: 

 Vi har fået lagt fibernet ind: Wifi kode er: OKGorm73AG96 

 Garagen har fået olie.  

 Der er smårepareret med maling i stuehuset i køkken og gang. Vi er enige om, at vi venter 

med en større omgang til Skovagerskolen flytter ud i 2019. 

 Udemøblerne er blevet renset og fået olie. Det har de haft godt af.  

 I august fik vi doneret hjertestarter, der nu hænger i det åbne rum ved handicaptoilettet og 

baderummene. 

 Gulv i køkkenet var blevet grimt og hullet. Mellem jul og nytår fik vi nyt via Lars Bøgvad, 

Jelling, men udført af HOKI Vejle. 

 Der er fra byggeriets start forberedt mulighed for vaskemaskine i herrernes omklædningsrum. 

KK har doneret en maskine. Poul tilslutter her i starten af det nye år. 

 Der er blevet ryddet kraftigt op i kælderen. 

 

Kommende aktiviteter: 

 Bord/bænkesæt. Nogle skal renoveres.  Niels G. Hansen har leveret reservedele og måske 

bliver vi nød til at købe et par nye sæt. 

 Algebehandling af stuehus og nordvendte tagflader på de andre bygninger til foråret.  

 Materialehuset skal have en oliebehandling i 2019 

 Når og hvis Skovagerskolen stopper med brug af Abrahamsens Gård vil det være tid at 

planlægge indendørs malerarbejder. 

 

Vores eget og andres brug af Abrahamsens Gård 

Abrahamsens Gård danner fortsat ramme om klubbens og TVO’s træninger.  
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Med materialehuset har vi fået optimale rammer for opbevaring af materiel og DM Mellem blev bl.a. 

brugt til en opdatering af noget klubbens materiel. 

Følgende materiel fik vi ad den vej: 

 Jelling Musikfestival: Doneret 28.000 kr til køb af 5 nye StandUp telte (en blev dog stjålet 

under DM og endnu ikke erstattet. Forsikring dækker ikke.) 

 DIF-DGI: 25.000 kr til køb af materiel: Stævnepladsvejviser, stor gasgrill, generator, 2 nye 

23” skærme 

 Trygfonden: Doneret 14.440 til køb af hjertestarter 

 Dansk Maskincenter: Kraftig rabat på generator + 100% på vogn til samme 

 

Efter DM-stævnet var alt materiel kørt på Abrahamsens Gård kl. 21.00. På den tid af dagen gælder 

det mest om at få materiellet hjem og mindre at tjekke, hvilken stand det er i (er reparationer 

nødvendige?), få rengjort, få restbeholdninger i kiosk gjort op af hensyn til statusindkøb, få 

materiellet og effekterne lagt på plads og i en orden så det fylder mindst muligt.  

Den afslutningsfinish bør indarbejdes og ligge i de enkelte funktioner og senest afsluttes en uge 

efter stævnet! 

Afleveringsstatus bl.a. omfattende reparationsønsker, mangelønsker afleveres så til Jens 

Christian, vores materielforvalter. 

Der er pt fin orden i materialehuset. Det skal der fortsat være! 

 

Skovagerskolen 

Nu skulle det være alvor. Skovagerskolen, der flyttede ind på Abrahamsens Gård den 2. april 

2002 er i gang med større byggeri. Går det efter planen stopper Skovagerskolens brug af 

Abrahamsens Gård med udgangen af skoleåret 2018-19. 

Lejemålet gennem alle disse 19 år har betydet god økonomi omkring vores klubhus, og har gjort det 

muligt, at vi har kunne lave de ting vi siden overtagelse af stedet i 1996 har lavet. 

Vi får se, hvad 2019 bringer.  

 

Rengøring af Abrahamsens Gård 

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

 

Økonomi. 

Årets overskud, efter at det nye køkkengulv er betalt er på 31.700 kr 

Lånet til JfS, som blev optaget i forbindelse med byggeriet af Materialehuset, er blevet indfriet og vi 

er nu gældfrie. 

Vi har i 2018 haft en samlet lejeindtægt på 125.100 kr, hvoraf 11.950 hidrører fra 11 lejemål ud over 

Skovagerskolen 

Tak til klubhusudvalget for samarbejdet i det forgangne år. 

K. K. Terkelsen, formand for klubhusudvalget. 
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Beretning OK Gorms Skoleudvalg 2018 

 

Find vej i skolen: 

 Status ved indgangen til 2018 var: 

10 skoler har fået skolekort: Gadbjerg, Bredsten, Bredager, Thyregod, Øster Nykirke, Elkjær, 

Givskud, Søndermarken, Ikær og UCL/Jelling Friskole. 

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

Alle skoler har fået forslag til 3 forskellige baneforløb på de faste poster: Beg, Let, MS. De fornyes 

efter ønsker fra skolerne. 

På alle skoler er der afviklet et 2 timers introkursus for alle lærere – i alt 163 har deltaget 

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

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

skulle løbe et mangepostløb og derefter en sprintbane. 

 

Aktiviteter i 2018 

1. Nye skoleprojekter. 

I februar fik vi en melding fra Vejle Kommune, at man i Børne- og Familieudvalget i forbindelse 

med budget 2018 havde godkendt, at der i 2018 udmøntedes 1 mio kr til samarbejdsprojekter i ’den 

åbne skole’ efter samme model som ved tidligere udmøntninger. 

 

Vi havde i første runde spurgt Vandel og Nørup skoler og Kollerup Skole. Dem kontaktede vi igen. 

Desværre, og lidt uforståeligt, kunne de heller ikke denne gang beslutte sig for at tage i mod det fine 

tilbud.  

Kort før ansøgningsfristens udløb gik vi til Ødsted og Egtved skoler. De var kvikkere og ville gerne 

være med. 

Efter Børne- og Familieudvalgets møde den 19. april fik vi en skrivelse, hvor man kunne fortælle, at 

udvalget samlet havde bevilget støtte til samarbejdsprojekter af en størrelsesorden på 1.000.000, 

hvilket samtidig betød, at ansøgningsbeløb, svarende til 583.697 kr., ikke blev imødekommet, men at 

vore to  ’Find vej i skolen’ projekter i Ødsted og Egtved var bevilget 19.528,- svarende til det 

ansøgte beløb. 

Kontrakt med de to skoler blev lavet og tidsplan udarbejdet: 

 Skolekort færdigtegnet 15. sept. 2018 

 Aftaler om og opsætning af faster poster 15. sept. – 14. okt. 2018 

 Introkurser på skolen i perioden 2.10 – 30.11.2018 

 Idrætslærerkurser i marts 2019 

 Skolernes find vej dag (orienteringsstævne) maj 2019 

Status nu ved udgangen af 2018: Begge skoler er færdigtegnet. Introkursus er afholdt på Egtved 

Skole med 9 deltagere. Ødsted har fået tilbudt kursus og er blevet rykket, men endnu ikke meldt 

tilbage med kursusdag. 

 

2. Tjekning af eksisterende skolekort for poster og behov for kortrettelser 

I april var KK på besøg på alle skoler for at tjekke at alle 400 postskilte på de 10 skoler stadig var 

intakte og i orden, og at der ikke var sket så store fysiske ændringer på skoleområdet at revision 

skulle foretages. 

Resultat:  

På 7 af de 10 skoler var der fejl og mangler ved postskiltene. 

I alt blev 30 nye postskilte sat op. Bredsten var topscorer med et behov for 11 nye poster, grundet 

omfattende byggeri. 

På 4 skoler var der sket så store ændringer, at kortrettelser var nødvendige. 
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3. Skolernes Find vej dag 22.5.18. Gadbjerg 

Alle 10 skoler, hvor vi har tegnet skolekort, deltog. Vejret var fantastisk og stævnet blev afholdt i 

Gadbjerg, hvor sportspladsen er ideel som opholdsområde for de mange elever. Og skoven ligger 

lige op til. 

Der var tilmeldt 431 elever. Der kom/startede 359. Først var der mangepostløb og derefter sprint. 

 

4. Skolenærkort i Bredsten blev til Find vej i Bredsten 

Allerede i efteråret 2017 havde Bredsten Skole udtrykt ønske om at få suppleret deres skolekort med 

et skolenærkort. 

Søren gik i gang og allerede i maj var det færdigt. I juni havde OK Gorm en sprinttræning på dels 

Bredsten skolekort og det nye kort over Bredsten by (skolenærkort) 

I juni blev jeg inviteret til dels at præsentere det nye kort i forbindelse med indvielsen af Bredsten i 

Udviklings (BIU)Rød tråd projekt og dels i forbindelse med sidste skoledag, hvor også børnenes 

forældre var med. 

Nu opstod tanken om, at det nye kort over Bredsten kunne blive et Find vej projekt, så kortet også 

kunne bruges af byens borgere, i tråd med projekttankerne i BIUs Rød Tråd-projekt. 

Kombinationen af et skolenærkort til skolebrug og et Find vej projekt med Find vej folder enhver 

kan hente i Dagli’Brugsen i Bredsten er nu en realitet. Der mulighed for fotoorientering og at løbe 

eller gå nogle baner via O-track. 

Jeg var i Bredsten den 18. december hvor jeg præsenterede muligheden for at løbe nogle baner via 

mobil og O-track. 150 elever fra 7., 8. og 9. klasser var ude at prøve orientering. 

Straks i det nye år skal medlemmer af Bredsten Senioridræt ud at prøve orientering via O-track på 

mobilen eller på printede kort. 

Projektet har fået overvældende omtale i Egtved Posten, Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen under 

overskriften: Værdifuld julegave til Bredsten. 

Jeg skal her at gøre opmærksom på en fejloplysning i artiklen, som jeg ikke har haft indflydelse på. 

Her står at kortet er tegnet af K. K. Terkelsen. Det er forkert. Kortet er tegnet af Søren Germann. 

 

5. Skolernes Find vej dag afløses i 2019 af Skole-OL 

Skole OL er Danmarks officielle olympiske skoleaktivitet bestående af klasse-konkurrencer i 

forskellige sportsgrene: Atletik, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Cross, Roning, Svømning og fra 

2019 altså også Orienteringsløb. Skole OL Orienteringsløb er for 5. og 6. klassetrin.  

Fælles for alle sportsgrene i Skole-OL er, at det er HELE klassen, der konkurrerer sammen som hold. 

Konkurrencekonceptet er den samme som fra Find vej i Skolen konkurrencerne: 

- Der afvikles fortsat et mangepostløb i skov, hvor 30 poster skal søges fundet på tid.  

- Vinder er den klasse, der har fundet flest poster pr elev i gennemsnit inden for 30 min. 

- Der vil fortsat være en kort sprintbane med elektronisk kvittering som ekstra aktivitet.  

Det vil igen blive i Gadbjerg, og i år bliver det  onsdag den 8. maj.                          

Vort stævne bliver det eneste i Vejle Kommune. Tilmelding sker via Skole-Ols hjemmeside. 

Jeg har adviseret alle de skoler vi samarbejder med – nu i alt 12 skoler. 

 

Erik Grønfelt, konsulent for Børne- og Ungeafdelingen, Vejle Kommune har fornylig sendt følgende 

mail ud til samtlige skoler i Vejle Kommune: Vejle Idrætsefterskole og Orienteringsklubben GORM 

inviterer skolerne til stævner i hhv. atletik og o-løb i april og maj 2019. Læs mere om indhold og 

tilmeldingsprocedure via: https://aabenskole.vejle.dk  > Kurser og events > Skole OL stævner  

 

Tak til udvalget (Jørgen,  Kirsten,  Inger). Tak til Ove, Poul Erik, Lilli, Niels, Bent og Asta for hjælp 

ved Skolernes Find vej dag i Gadbjerg i maj, tak til Søren, Jacob og Stig for tegning og revisioner af 

diverse skolekort og skolenærkort. 

/K. K. Terkelsen 
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STATISTIK 2018: 

 

Medlemsudvikling: 

Kategori 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Orientering 66 86 102 128 137 135 112 125 128 118 106 108 87 88 

Orientering/ski 53 52 53 52 55 46 42 36 36 35 32 38 34 30 

Ski 43 46 41 43 43 46 47 37 30 34 34 33 33 35 

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

Medlemmer 

ialt 

170 193 208 234 246 236 212 207 202 195 180 188 167 166 

Indmeldte 26 33 32 43 46 31 21 25 23 14 13 20 9 22 

Udmeldte 28 10 17 17 34 41 45 30 28 21 28 28 30 27 

 

DM-medaljer: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

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

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

Ialt 11 8 13 8 12 11 13 14 14 18 25 13 21 10 13 9 

DOF-

placering 

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

 

DM-medaljetagere 2018 

 GULD SØLV BRONZE  

DM NAT  Pernille Buch Asta Terkelsen 

DM SPRINT Hans Chr. Strib   

DM MELLEM  Hans Chr. Strib 

Chris Terkelsen 

 

DM LANG Pernille Buch   

DM ULTRALANG  Pernille Buch  
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DM STAFET Karl Kristian Terkelsen 

Hans Chr. Strib 

 Flemming D. Andersen 

Asta Terkelsen 

Poul Erik Buch 

 

Jysk-fynske mesterskaber 2018: 

Jysk-Fynske 

mesterskaber:  JFM Lang JFM Sprint 

Pernille Buch Guld D40 

 Asta Terkelsen   Guld D70 

  

Klubmestre 2018: 

Pokaler/Klubmestre: 2018 Sponsor 

DAG:     

Piger -10 

 

DinTandlæge 

Drenge -10 Karl Jørgensen DinTandlæge 

Piger -12 

 

  

Drenge -12 Andreas K. Holm   

Piger13-16 

 

  

Drenge 13-16 Daniel K. Holm   

Piger 17-20 (Junior) 

 

  

Drenge 17-20 (Junior) Rasmus Ravn   

Dame Senior Nina Germann Najbjerg  Germann Tekst & Sprog 

Herre Senior 

 

  

Dame Old Girls Anette Lund   

Herre Old Boys Stig R. Knudsen   

Dame Veteran 

 

  

Herre Veteran Poul Erik Buch   
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NAT:     

Piger -12 

 

Ny /2014 

Drenge -12 

 

Jelling VVS & Maskinteknik 

Piger13-16 

 

  

Drenge 13-16 

 

  

Piger 17-20 (Junior) 

 

  

Drenge 17-20 (Junior) 

 

  

Dame Senior 

 

  

Herre Senior Jacob Bang   

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

Herre Old Boys Ole Binder Brdr.Højrup A/S - skoventreprenør 

      

Gormsmester Anna Grethe Najbjerg   

 

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 – girls)  

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

kommende år. 

Jens Kristian Laursens vandreplatte 2018 blev tildelt Flemming D. Andersen. 

 

Motivation ved Bent Nielsen: 

”Det har været et meget svært valg for mig. 

GORM har i 2018 afviklet mange store arrangementer – skoleløb, løb i Jelling skov, Jellingløb, 

Hærvejsløb og DM Mellem. Herudover hjælp ved Jelling Musikfestival og Euromeeting. 

Mange medlemmer har i den forbindelse ydet endog meget store arbejdsindsatser. 

Mit valg er faldet på et medlem, som har løbet orienteringsløb i mange år. Vedkommende behersker 

også andre sportsgrene. 



Side 21 
 

Vedkommende har for GORM ydet ca. 400 frivillige, ubetalte timer på en konkret opgave og i den 

forbindelse kørt ca. 5.000 km.  

Da vi i 2016 blev bedt om at finde en afløser for Steen Frandsen, som ellers havde lovet at tegne 

DM-mellem kortet for os, så trådte du uopfordret til og sagde JA til denne opgave – alene. 

Du har rekognosceret og rentegnet (som du er ekspert i) et meget flot kort til DM-mellem. Vi har kun 

hørt positive tilkendegivelser om kortet, som strækker sig fra Hørup station over Brandbjerg 

Højskole til Fruens Møllested. 

 

Modtagelsen af dette års vandreplatte er Flemming D. Andersen” 

 

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 

 

Danmarksturneringen / COWI-ligaen: 

Som nævnt i formandens beretning, så lykkedes det desværre ikke for klubben at forsvare pladsen i 

1. division. I 2019 må OK Gorm dermed tage udfordringen i 2. division og gøre alt for igen i 2020 at 

kunne kalde sig 1. divisionsklub.  

Alle medlemmer opfordres derfor til at prioritere divisionsmatcherne i 2019. Første match er 

søndag den 5. maj 2019 i Grøften (Krengerup - Fyn). Det vides endnu ikke, hvordan 

organiseringen af divisionerne kommer til at se ud fra 2020, da dette fastsættes på kommende 

klubledermøde i Sydkredsen 4. februar 2019.   

 

Pernille Buch 

Formand 


