
   
 
 

1 
 

 
 

OK GORM – SAMLET BERETNING FOR 2019  
 

Formandens beretning  
 

”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”. Sådan lød første afsnit af sidste års beretning. I 2019 er der blevet knoklet og brugt 

mange ressourcer frem mod det fantastiske arrangement WOC2020, som kommer nærmere og 

nærmere. De fleste af klubbens medlemmer har allerede meldt sig til som hjælper, og i skrivende 

stund er der i alt registreret 292 hjælpere. Størstedelen fra de arrangerende klubber, men der er også 

brug for familie, venner eller andre der kan bidrage til at arrangementet bliver en succes.  

 

Tak til bestyrelsen for arbejdet i 2019. 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 klubben at vinde 2. 

division, og dermed er Gorm igen at finde i den bedste division i Sydkredsen i 2020. Tak til alle jer 

der deltog i divisionsmatcherne gennem året. Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 5. 

april i Holstenshuus ved Faaborg, hvor vi skal dyste mod HTF, Kolding, Odense og SNAB.  

 

Gorm har tradition for gode præstationer, og der er derfor altid en forventning om, at der hentes 

medaljer ved alle mesterskaber. Det blev der også i 2019. Som sidste år blev der igen vundet 9 flotte 

medaljer til danske mesterskaber. Heraf 3 guldmedaljer, som alle blev hjemtaget af klubbens 

formand. Det lykkedes Poul Erik Buch at vinde klubbens første medalje til et Mountainbike 

mesterskab. Tillykke til alle medaljetagere der blev fejret behørigt til Gorms medaljereception ved 

klubfesten i Kollerup, hvor også Sportens Venner og repræsentanter fra JFS Fælles var til stede.  

 

Det er dejligt at se den store opbakning der er til klubbens sportslige aktiviteter året igennem. Hver 

tirsdag samles klubbens medlemmer til teknisk træning. I 2019 har der været mulighed for at 

deltage i læringsture med fokus på teknik på alle niveauer. Tirsdagstræningen fortsætter året 

igennem, og hvor træningen i vinterperioden foregår som indendørstræning i gymnastiksalen på 

Bredagerskolen i Jelling.  

Succesen med at arrangerer natløb i samarbejde med Snab fortsatte i 2019. 6 gange efter 

efterårsferien mødtes i nærheden af 100 deltagere til natløb i nærområdet. Om lørdagen, vinteren 

igennem, er der træningsløb i samarbejde med trekantsklubberne. Her kan Gorm blive bedre til at 

deltage. Så hermed en opfordring fra formanden Det er tæt på, det er gratis, man holder formen 

ved lige, og der er baner for alle.  

 

Statistik-afsnit for 2019 findes sidst i den samlede beretning.  

 

Klubbens medlemstal er steget i 2019. Klubben arbejder på mange fronter for at få flere medlemmer 

og fastholde disse. De planlagte rekrutteringsarrangementer i startet af året blev en stor succes, og 

det udmøntede sig i flere nye medlemmer. Vi er meget synlige i lokalområdet og i kommunen. Der 

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

orienteringsløb i monumentområdet. Arbejdet omkring involvering af skoler i orienteringssporten er 
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blevet mere struktureret gennem de sidste år. I Gorm får vi flere og flere efterspørgsler fra skolerne. 

Lige fra konkrete små opgaver omkring arrangementer i nærområdet til store opgaver som skole 

OL, der i 2019 blev arrangeret i Gadbjerg med 312 elever.  

 

Når det gælder arrangementer der ikke har noget med orienteringsløb at gøre, så har klubbens 

medlemmer igen i 2019 været utroligt aktive. I januar måned hjalp Gorm - traditionen tro - med 

opsætning, bar-tjanser og oprydning til Hausgaard koncert i hallen i Jelling. Jellingløbet blev igen 

en succes med mange glade løbere (selvom præmieoverrækkelsen regnede væk!). Jellingløbet er et 

arrangement der hele tiden udvikler sig og skaber rammerne for fysisk udfoldelse kombineret med 

familiehygge og konkurrence. Det er med til at styrke klubbens økonomi, og samtidigt er det god 

reklame for klubben. Tusind tak til styregruppen og klubbens medlemmer for endnu et flot 

arrangement. Hærvejsløbet udvikler sig også år for år, og klubbens medlemmer stiller flot op og 

hjælper rytterne af sted. Ved Gormshallen serveres der morgenmad, der udleveres startnumre og 

rytterne sendes af sted på ruten. Udfordringerne starter i Jelling skov, hvor klubbens medlemmer 

står klar og guider rytterne rundt på nørklede stier, over bække, gennem terræn, op ad bakker, inden 

de afslutter deres besøg i Jelling op gennem byen. 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. 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. 

 

Klubbens medlemmer har dog også været rigtige aktive i forhold til klubbens primære aktivitet 

orienteringsløb. I foråret 2019 arrangerede Gorm i samarbejde med WOC2020 DM sprint og DM 

sprintstafet i Grindsted. I august måned arrangerede klubben 1. divisionsmatch i Højgaard skov. 

Tak for opbakningen fra medlemmer til begge arrangementer. I 2020 er klubben som nævnt 

medarrangør af verdensmesterskaberne i sprintorienteringsløb. Om Gorm skal arrangere en 

divisionsmatch i september måned, det vides i skrivende stund ikke.  

 

Særlige udmærkelser:  

Karl Kristian Terkelsen, Hans Christian Strib, Nina Germann Najbjerg og Pernille Buch var indbudt 

til Vejle Kommunes hædring af danske mestre 2018. Her modtog de Vejle kommunes Idrætspris for 

deres flotte præstationer i 2018.  

 

Ud over Vejle Kommunes Idrætspriser, så uddeles der også en lang række andre priser. Karl 

Kristian var indstillet til Vejle Idrætsrås “du-gør-en-forskel” pris. Så spændingen var stor, da prisen 

skulle uddeles. Karl Kristian vandt prisen og de 5.000 kr. der medfølger. Kæmpe stort tillykke til 

Karl Kristian, det er fuldt fortjent. Da Karl var på scenen for at modtage prisen, fik han 

reklameret godt for VM2020 i hans flotte takketale.  

 

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.  

Anette Lund er træner i TC Syd Vejle  

Pernille Buch er træner i TC Syd Vejle (stopper med udgangen af 2019) 

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

herfor.  
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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 

2019 har Anette Lund og Bente Ringive været med i forretningsudvalget. Tak til jer begge for 

indsatsen.  

Bestyrelsen arbejder kontinuerligt med klubbens udviklingsplan. Klubbens overordnede vision er: 

Udviklende og inspirerende trænings- og klubmiljø. Orientering med kvalitet. I april blev 

planen evalueret og opdateret frem mod 2021. De 5 indsatsområder - rekruttering og fastholdelse, 

organisation og kompetenceudvikling, sportslig udvikling, kommunikation og faciliteter blev 

suppleret med et nyt område: Arrangementer. Dette område arbejdes der videre med i 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 2019 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. 

Tusind tak til Karl Kristian Terkelsen og Ove Hvam Andersen, som begge desværre fratræder 

formandsposten i henholdsvis PR- og Kommunikationsudvalget samt rekrutteringsudvalget med 

udgangen af dette bestyrelses år.  

 

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. 19/2 2020 og gør din indflydelse gældende!  
 

Pernille Buch 

Formand 
 

Beretning økonomi 

 

Klubbens samlede resultat bliver et overskud på + 108.000 kr. - langt over det budgetterede resultat 

(35.000 kr). Det dækker naturligvis over nogle forskydninger, som det fremgår nedenfor. 

 

Orienteringsklubben: 

Samlet   + 87.000 kr. (budgetteret   +31.500 kr)     budget 2020  32.400 kr. 

 

Medlemstallet er steget pænt fra 123 til 138 aktive medlemmer, og antallet af passive medlemmer er 

steget fra 8 til 13. Det giver 5.400 kr. mere i kontingentindtægter. 

Nettoudgift startafgift/kørselsudgift for klubben er stadig faldende, denne gang fra - 37.000 kr. i 

2018 til - 29.500 i 2018. Det afspejler desværre en mindre aktivitet til de åbne løb. 
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Arrangements-indtægter er faldet på O-løbsarrangementer fra + 64.000 kr. til + 44.000 kr., men det 

er stadig meget flot.  

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

Hærvejsløbet og Jellingløbet en lidt større indtægt end i 2018 (115.000 kr.): 122.500 kr. 

Find vej i skolen og Skole-OL gav i 2019 en indtægt på 10.000 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   + 9.200 kr.   (budgetteret  4.500 kr.)         budget 2020   + 1.500 kr. 

 

Medlemstallet er faldet lidt fra 67 til 61, 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 Svarstad turen. 

 

Abrahamsens Gård: 

Samlet    + 12.000 kr.    (budgetteret  - 1.300 kr.)        budget 2020  - 21.400 kr. 

 

Lejeindtægten er faldet fra 126.000 kr. i 2018 til 88.000 kr. i 2019 på grund af at Bredagerskolen 

ikke længere er lejer, dog ikke helt så meget som budgetteret, da der er kommet mindre lejemål ind 

i stedet. Udgifterne svarer stort set til budgettet.  

 

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

+ 35.000 (2014) / + 114.000 (2015) / +105.000 (2016) / +40.000 (2017) / +116.000 (2018) 

 

Budgetmæssigt er der ikke lagt op til kontingentstigninger for 2020, og fuldt løbs- og 

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

mange til de store løbsarrangementer eller læringsture. I budgettet er endnu ikke indregnet en stor 

klubtur i uge 42, der vil blive afviklet med et stort tilskud som belønning for den store indsats, der 

ydes af klubbens medlemmer, og specielt skal den forventede indsats ved WOC2020 belønnes. 

Klubben fastholder alle de faste indtægtsgivende arrangementer i 2020, men budgetter med andre 

løbsarrangementer på et minimum på grund af WOC2020. Der regnes stadig med en indsats for 

skolerne. 

  

Da Bredagerskolens lejemål er ophørt, bliver økonomien for Abrahamsens Gård ikke så god 

fremover. Men med lidt lejemål i mindre skala, øget lokaletilskud fra kommunen og lidt lavere 

udgifter til driften budgetteres der med et underskud på -21.400 kr. i 2020. Med klubbens i øvrigt 

sunde økonomi er det til at overskue. 

 

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 

Kasserer  
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Årsberetning for træningsudvalget 

 

Udvalget har i 2019 bestået af Steen Holmegaard, Anna Grethe Najbjerg, Asta Terkelsen og Anette 

Lund. 

 

Januar: 

Gymnastik I Bredagerskolens gymnastiksal. 

 

Februar: 

Gymnastik i Bredagerskolens gymnastiksal. 

Familie- og motionsorientering fra Gormshallen. 

 

Marts: 

Gymnastik i Bredagerskolens gymnastiksal. 

Familie- og motionsorientering fra Abrahamsens Gård. 

 

April: 

Alle trænere har været med til at lave programmet for tirsdagstræningen. Vi har holdt to møder 

omkring planlægningen og evalueringen af træningen. Jelling skov blev delt op i en øst og en vest 

del, så vi ikke løb i samme dele af skoven til hver træning. Det gav udfordringer for banelæggerne, 

men generelt fungerede det fint. I Jelling skov var det o-tekniske momenter og i fremmed skov var 

det alm. baner.  

Vi arrangerede voksenlæringslørdag i Hårsbjerg, en god og lærerig dag for alle. Vi havde valgt, at 

træningsmomentet denne lørdag var kompas. Derfor en grundlæggende kompastræning, for både 

nye og gamle medlemmer. 

Der var løbetræning fra klubhuset hver torsdag. 

 

Maj – Juni: 

Følgende skove/byer udenfor Jelling er blevet benyttet i foråret; Gødding, Museumsskoven/Give 

Syd, Gyttegård, Thyregod og Tørring. 

På grund af manglende tilslutning stoppede løbetræningen om torsdagen til sommerferien. 

 

August-September: 

Vi arrangerede voksenlæringslørdag på Sletten. Dette var en succes. Her var træningsmomentet 

kurveorientering på kort med og uden stier. Alle fik derfor en god forståelse af kurver på et 

orienteringskort. 

 

Oktober: 

Følgende skove/byer udenfor Jelling er blevet benyttet i efteråret; Vingsted, Frederikshåb, 

Grindsted og Bredsten. 

Gymnastikken startede efter efterårsferien i Bredagerskolens gymnastiksal. Vi valgte at lade en del 

af klubbens medlemmer stå for træningen. En turnusordning på hver 3 gange. 

 

November: 

Gymnastik i Bredagerskolens gymnastiksal. 

Vi arrangerede i samarbejde med OK Snab 6 natløb. Generelt med mange løbere. 

 

December: 
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Gymnastik i Bredagerskolens gymnastiksal. 

Året blev afsluttet med Nytårsløb i Jelling by. 

 

Vores klubmesterskaber dag blev afholdt i Silkeborg Vesterskov, mens klubmesterskaber nat blev 

afholdt i Sønderskoven i Vejle. 

 

I år har vi lavet træningsplaner for klubbens medlemmer 3 gange. På længere sigt vil der være en 

plan, som dækker hele året.  

1.Træningsplan jan, februar, marts. 

2.Træningsplan april, maj, juni. 

3.Træningsplan august, september, oktober. 

4.Træningsplan november, december. 

 

Vores tirsdagstræning har været fordelt således: 

Jelling skov:  13 træninger 

Fremmed skov/by: 9 træninger 

 

Generelt er det vigtigt, at man som både ny og erfaren orienteringsløber prøver kræfter med nye 

skove. Der findes forskellige terræntyper i nærheden af Jelling, som er relevant for god afvekslende 

træning. Når vi som klub gerne vil have mange medlemmer med til bl.a. divisionsmatch og 

klubmesterskaber, er det vigtigt, at den enkelte har prøvet at være i en fremmed skov. Dette gælder 

både voksne og børn. 

I år har der været fint fremmøde fra medlemmerne, når vi ikke har været i Jelling skov. 

 

Anette Lund 

Formand for træningsudvalget 

 

Årsberetning for børne- og ungdomsudvalget 

 

Udvalget har i 2019 bestået af Anette Lund, Asta Terkelsen samt Steen Holmegaard. 

Vores vision: Igennem tæt samarbejde med ungdomstrænerne, at skabe et trygt og socialt miljø med 

plads til alle børn og unge der har lyst til at dyrke orienteringsløb på alle niveauer synes at være 

opfyldt for 2019. 

Træningsplanen er blevet udfærdiget i samarbejde med træningsudvalget. 

 

Der har igennem året været en stabil gruppe af de yngre ungdomsløbere, som - hvis interessen 

forsætter - kan være med til at skabe et fundament for en bredere ungdomsgruppe, end vi ellers har 

set de senere år.  

Det er lykkedes at motivere mange af løberne til at deltage i de vigtige Divisionsmatcher, hvilket 

var en vigtig brik i vores oprykning til 1. division.  

Det næste træk vil være at motivere de yngste til deltagelse i U1-kurser. 

I samarbejde med OK Snab, OK Melfar, FROS og Kolding OK blev der i maj og juni lavet Trekant-

O for ungdomsløbere på begynder og let baner.  

Årets ungdomstur gik til Norge, hvor vi lånte et klubhus ved Einarbu. På trods af et lavt 

deltagerantal, fik løberne nogle spændende og våde dage med træning i forskellige skove og 

afsluttende med deltagelse i Blodslitet i Frederiksstad. 
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Udvalget har brugt en del kræfter på at finde træneremner, eftersom Asta har valgt at stoppe efter 

denne sæson. Der var ingen der meldte sig som overtager af trænerposten, men det er lykkedes at 

motivere 5 medlemmer til at agere hjælpetrænere i den kommende sæson.  

En stor Tak til Asta for den mangeårige indsats som ungdomstræner. 

Der har været tilbud om små kurser på træningsaftener omkring brug af O-service, Gorm Events 

mm rettet mod forældre og andre interesserede, men ikke med den store tilslutning. 

Fokus i 2020 bliver selvfølgelig den ugentlige træning, som skal være fundamentet.  

Andre fokuspunkter: En større deltagelse af ungdomsløberne til både løb og kurser, Trekants-O og  

samarbejde med Rekrutteringsudvalget omkring Familie og motionsorientering. 

 

Tak for samarbejdet i udvalg og til ungdomstrænerne. 

 

Steen Holmegaard 

Formand for børne- og ungdomsudvalget 

 

Årsberetning fra rekrutteringsudvalget 

 

Udvalget har i 2019 bestået af Asta Terkelsen, Steen Holmegaard og Ove Hvam Andersen. 

 

Vi startede sæsonen med Familie og motionsorientering de to sidste søndage i februar og fire 

søndage i marts. 

Vi startede de to første gange fra Gorms Hallen og de sidste fire fra Abrahamsens gård. 

Vi havde om mod 50 forskellige ude at løbe/gå i løbet af de seks søndage, enkelte var med næsten 

alle gange.  

Det har resulteret i 21 nye medlemmer, 10 voksne og 11 børn i alderen 5 – 13 år, heraf 5 familier. 

Og en af de nye børn blev endda klubmester i Natorientering.  

 

Den 14. august i forbindelse med Thyregod dage, havde vi lavet et par baner i Hastrup, der var 6-8 

ude at gå en tur i skoven. 

 

Som det sidste var vi repræsenteret ved Skovens dag ved Brandbjerg Højskole søndag den 8. 

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

- mest unge mennesker. Der var mange mennesker til stede, så selvom der ikke var så mange ude at 

løbe, fik vi talt med flere interesserede, som vi kan håbe, vil starte med at løbe o-løb. 

 

Med den store succes som rekrutteringsarrangementerne på søndage havde, gentages dette koncept i 

2020.  Arrangementerne forløber fra uge 8 til og med uge 13 – hvorefter tirsdagstræningen starter. 

Start for sprintbaner flyttes dog til skolen, da dette giver større mulighed for at variere banerne. 

Alle klubbens medlemmer er meget velkomne til at deltage. 

 

Tak til de medlemmer, der har hjulpet med rekrutteringsaktiviteter og har stillet sig til rådighed som 

mentorer. 

Tak til udvalget for godt samarbejde i det forgangne år. Tak til Grethe som trådte til og hjalp med at 

få de nye medlemmer, der har været til træning efterfølgende, integreret i klubben.  

 

Ove Hvam Andersen  

Formand for rekrutteringsudvalget 
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Årsberetning for kort- og skovudvalget 

 

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

Knudsen.  

 

Kort og skovudvalget har også i 2019 været velfungerende, der er dygtige korttegnere, og Bent har 

kompetent stået for skovkontakten. Helt forståeligt har Bent valgt at der skal nye kræfter til på skov 

kontakt siden, og i starten af 2020 holder Annett Lassen og jeg overdragelsesmøde med Bent, og så 

skal vi have etableret et nyt set up omkring skovkontakt. 

 

Nytegning har i 2019 primært været Vingsted, hvor vi både har fået etableret et skovkort og et 

skolekort. Det viser sig at begge kort skal bruges til IOF VIP og media race i Vingsted den 10. juli 

som en del af WOC General Assembly. Det bliver spændende at en lang række VIP’er skal løbe på 

kort tegnet af korttegnere fra OK Gorm. Der er mulighed for at komme VIP’erne i forkøbet til 

Natcup d. 17/3 i Vingsted.  

 

Derudover har vi fået et nyt kort over Grindsted, tegnet af Gedeminas som en del af WOC 2020 

kortene. Dette blev indviet til DM sprint med god succes. 

 

Ellers har året stået på mindre opdateringer rundt omkring, både i forbindelse med B-løb i Højgård 

samt i forbindelse med div. træningsløb, senest i Jelling By, da landsholdet lige kom forbi til 

træning…  

Generelt synes jeg, at vi formår at holde en rigtig god kvalitet på vores kort, ikke kun til åbne løb, 

men også til vores træningsløb, selvom det virker til, at der er meget skov arbejde i disse år, både i 

private og i statsskove.  

 

Mange tak til de mange kompetente medlemmer af udvalget for arbejdet i 2019 med håb om godt 

samarbejde i 2020.  

 

Stig Knudsen 

Formand for kort- og skovudvalget 

 

Årsberetning for kommunikations- og PR-udvalget 

 

Udvalget har i 2019 bestået af:  

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

Marianne Damgaard, repræsentant for bredde, Steen Holmegaard, repræsentant for børn/talent/elite. 

Ove Hvam er tilknyttet som sikkerhedsansvarlig for vores hjemmeside. 

Alene formanden vælges på klubbens generalforsamling.  De øvrige medlemmer udpeges. 

Iflg. vedtægterne er formanden for Kommunikations- og PR-udvalget på valg lige år. 

 

Møder: 

Udvalget har afholdt et møde i 2019!! Det blev afviklet den 12. november. 

 

I sidste års beretning efterlystes en afløser for formanden KK. 

Det ligger nu fast, at KK ikke tager mod genvalg på generalforsamlingen.  

Der er ikke kandidater i det nuværende udvalg, som er parate til at overtage. 

På mødet den 12. november drøftedes derfor struktur og udvalgets tilknytning til bestyrelsen  
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Følgende spørgsmål formuleret: 

 Er det nødvendigt, oplagt, naturligt at PR & Kommunikations-udvalget skal have 

generalforsamlingsvalgt formandsplads i bestyrelsen?  

 Kunne PR & Kommunikationsudvalget ikke være et Særligt udvalg (j.fr. vedtægterne) på 

linje med Klubhusudvalget? 

Det betyder ikke, at udvalget ikke kan være repræsenteret ved bestyrelsesmøderne.  

Der er i det nuværende PR & Kommunikationsudvalg forståelse for, at det er vigtigt for klubben, at  

PR-og Kommunikationsudvalg har fingeren på pulsen, med  hvad der sker i klubben og i de 

forskellige udvalg. 

Det nuværende udvalg opfatter, at den nuværende struktur og opgavebeskrivelse af OK. 

 

Nyheder på hjemmesiden, Facebook og i den skrevne presse: 

Hjemmeside: 

Der har i løbet af året været bragt 73 indlæg(nyheder) på hjemmesiden. Det er 5 færre end i 2018! 

En tilbagegang, der med god vilje kan kaldes status quo. Målet er fortsat at have en aktiv 

hjemmeside, hvor der kontinuerligt er nyheder at finde, så den er interessant at gå ind på. 

Meget nyttig og meget brugt er fortsat GORM EVENTS. Giver meget fint overblik over 

tilmeldinger til alle typer af events. Ikke mindre end 78 gange er Gorm Events blevet brugt til 

opslag og tilkendegivelser i 2019. 

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 er fortsat stigende, så det er positivt. Med til at vi sætter rekord i 2019 er utvivlsomt 

omtale af DM Sprint i Grindsted og måske specielt med link til billeder fra både individuel og 

stafet. 

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

kritisk igennem for opdateringer og justeringer. 

Rigtig god idé at gøre det her i starten af 2020.  

 

TABEL FOR ANTAL KLIK PÅ OK GORMS HJEMMESIDE: 

Months and Years 

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

2015 
   

723 2,993 2,581 1,895 5,987 2,702 1,887 1,843 1,849 22,460 

2016 2,076 1,857 2,867 2,411 1,867 2,157 1,272 1,757 5,304 2,502 2,093 1,516 27,679 

2017 2,004 2,202 6,585 5,987 1,562 1,317 959 2,171 2,152 2,113 1,957 1,962 30,971 

2018 2,517 1,865 9,035 2,559 1,999 1,655 944 2,575 2,095 2,514 2,484 2,568 32,810 

2019 2,997 2,878 3,157 3,152 12,382 2,016 1,335 7,048 1,754 1,514 2,236 1,142 41,611 

              

 Average per Day 

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

2015  
   

181 97 86 61 193 90 61 61 60 90 

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

2017  65 79 212 200 50 44 31 70 72 68 65 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 
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Facebook: 

OK Gorm har både en gruppe og en side på facebook. Gruppen har 107 medlemmer, som primært 

er klubbens medlemmer. Den bruges bl.a. til intern kommunikation om alt fra kørsel, begivenheder 

vi skal huske, opgaver der skal løses, masser af billeder og meget andet. Alle kan lave opslag i 

gruppen og alle kan kommentere. Gruppen bruges flittigt - der er en livlig "debat", og 

kommentering af hinandens opslag. 

Facebook siden er klubbens ansigt ud ad til. Der er 134, som synes godt om siden, hvilket er 27 

flere end i 2018. Det er en blanding af klubbens medlemmer og andre udefra - bl.a. en del 

orienteringsløbere fra andre klubber. Der er lavet 77 opslag på siden i 2019, som er 54 flere opslag 

end i 2018. En del af opslagene er begivenheder, som også ikke-medlemmer inviteres til, f.eks. 

"Familie- og motionsorientering" først på året. Vi skal i 2020 fortsat slå billeder, artikler m.m. op på 

facebook-siden. 

For at vi bliver set og like’ed endnu mere, er der stadig brug for at klubbens medlemmer også deler 

og liker de opslag, der kommer. 

 

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

I 2019 har der været følgende omtale/artikler i den skrevne presse (parentes 2018 tal): 

VAF: 13 (20) artikler, heraf 12 (17) med billede 

Jelling Ugeavis: 18 (18) artikler med billeder. Heraf ? forsider. 

Ugeavisen, Vejle: 2 (3)med mange billeder 

Give Avis: 5 (2) artikler med 5 billeder 

Annoncer: 1 (1) stk i Jelling Ugeavis 

Egtved Posten  0 (1), 0 billeder 

Jyllands Posten: 0 (1) 

 

Tak til udvalget for samarbejde i det forgangne år. 

 

K. K. Terkelsen 

Formand for kommunikations- og PR udvalget 

 

Årsberetning for arrangementsudvalget 

 

Udvalgets medlemmer: Bente Ringive, Anette Lund, Inger Jensen, Dorthe Johansen og Poul Erik 

Buch. 

Vi har afholdt 2 møder i årets løb. Tak for godt samarbejde. 

 

I 2019 har vi haft følgende løbsarrangementer: 

DM Sprint i Grindsted by den 25.maj.  

Super flot arrangement med Ole Binder som stævneleder og Jørgen Damgaard som banelægger. Der 

var ca. 460 deltagere. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med WOC2020 gruppen, idet nogle 

af funktionerne skulle testes. Dagen efter var der DM Mixstafet fra samme stævneplads. Her var der 

også en del Gorm folk i sving, da det var WOC2020 som stod for arrangementet. 

 

Divisionsmatch for 1.divionsklubberne i Højgaard den 25.august.  

Det viste sig at være en stor udfordring i forhold til tilladelser, banelægning og rekruttering af 

mandskab. Det endte med et flot stævne, med ca. 360 deltagere. Jacob Bang var stævneleder og 

Flemming D. Andersen var banelægger. 
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Jellingløbet den 12.juni. Igen i år formåede styregruppen at samle over 900 løbere/walkere en 

onsdag aften i Jelling. Desværre sluttede løbet meget brat, da der kom en meget voldsom regnbyge, 

netop som præmieoverrækkelsen skulle finde sted. Løbet gav et flot overskud til klubben. 

 

Der har været 2 klubture i 2019: 

Klubtur i forbindelse med Påskeløbene.  

Ca. 30 medlemmer fra Gorm deltog i løbene og 26 af dem boede sammen i en flot stor lejlighed på 

Vedersø Klit Camping. Der var både børn, unge og ældre løbere med på denne klubtur, hvilket er 

supergodt for klubbens sociale liv. En tur, hvor der blev løbet O-løb i svært terræn, og hvor banerne 

selvfølgelig blev ivrigt diskuteret efterfølgende. Der var også tid til afslapning, tur til stranden, 

fællesspisning og forskellige lege. 

Gorm 3-dages. Foregik i år i og omkring Nyminde Gab. Der var i alt 20 deltagere, som boede i 3 

hytter på Nyminde familie Camping. Der blev lagt ud med træning fredag aften, 2 gange træning 

lørdag og 1gang træning søndag i det spændende (og svære) klitterræn lige omkring 

campingpladsen. Der var dog også tid til svømning, hygge og afslapning. En god tradition, som vi 

håber flere medlemmer får lyst til at deltage i de kommende år. 

 

Klubmesterskaber DAG og NAT: 

Klubmesterskaber DAG blev igen i 2019 afholdt i forbindelse med Løvfaldsløbet i Silkeborg den 

13.oktober. 30 deltog, og der blev fundet 8 klubmestre. Det var en fantastisk flot efterårsdag, med 

tipskupon, løb og god forplejning – takket være Bodil N. 

I 2019 havde vi for første gang forsøgt at flytte Klubmesterskaber NAT til efteråret, idet vi i 

udvalget håbede på flere deltagere. Vi valgte også at holde det i en skov tæt på – nemlig 

Søndermarksskoven i Vejle. Det lykkedes også, idet 23 deltog, og der blev fundet 6 klubmestre – 

hvilket var nogle flere end med de 3 deltagere, der stillede op i 2018. En god aften, med 

konkurrence på nogle af banerne og kage og kaffe bagefter. 

 

Klubaftener: 

I foråret havde vi en klubaften hvor Helle Schou var på besøg for at fortælle om WOC2020. En 

aften hvor der virkelig blev gjort reklame for arrangementet, men også fortalt, at der skal bruges 

rigtig mange frivillige.  

I efteråret var klubaftenen præget af definitioner. Først have Poul Erik et lille oplæg om aftenens 

emne, og derefter spillede vi ”Definitions banko” – med Steen som opråber og dommer. Et spil som 

deltagerne gik meget op i. 

Sidst på efteråret kom Helle Schou og Dorte fra WOC2020 igen på besøg – en aften efter træning. 

Nu var der flere detaljer, som var offentliggjort, og dermed kunne de fortælle endnu mere om 

stævnet, og om hvilke funktioner der skal bemandes. 

Til alle 3 aftener var der fint fremmøde – dog kan vi fra udvalgets side ønske at de ”nye” 

medlemmer også vil deltage i disse informationsmøder. Vi vil selvfølgelig også gerne høre, hvilke 

emner, I som medlemmer gerne vil have taget op – så kom frit frem med idéer og emner. 

 

Spisning efter træning: 

I 2019 blev der tilbudt spisning 8 gange i foråret. Der var mellem 45 og 65 til spisning hver gang. I 

efteråret var der spisning 5 gange og der var der mellem 37 og 45 som tog imod tilbuddet. Tak til 

alle ”kokkene” – det betyder rigtig meget for det sociale i klubben, at vi kan tilbyde spisning, de 

aftener vi træner i Jelling Skov. 

Derudover havde vi en ”Grill” aften i Gyttegård, hvor vi spiste vores medbragte mad og Poul Erik 

fortalte lidt om områdets oprindelse. 
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Til Sprinttræning i Grindsted, kunne vi bestille mad i Magion, og efter Byløb i Bredsten, kunne der 

købes sandwich fra Kirstens Køkken. Begge tilbud var der god opbakning til. 

Til gengæld var der kun ganske få som meldte sig til spisning efter Mørkeløb i Jelling Skov. 

 

Foreløbig har vi følgende arrangementer i 2020: 

Natcup Syd 

Klubtur til Påskeløb den 9.-11.april på Rømø 

Jellingløbet den 10.juni 

Gorm 3-dages den 12.-14.juni på Vedersø Camping og med løb i Husby 

WOC2020 den 5.-11.juli 

”Belønningstur” til Tjekkiet i uge 42 

 

Arrangementsudvalget forsøger hele tiden at uddanne nye funktionsledere, således at vi har de 

fornødne kompetencer i forbindelse med afholdelse af stævner. Vi skal nok i højere grad have focus 

på at få flere i gang med nye funktioner, frem for altid at bruge de oplærte medlemmer.  

Tak til alle medlemmer, som stiller op, både som funktionsledere og som hjælpere, når der er brug 

for det. 

 

Bente Ringive 

Formand for arrangementsudvalget 
 

Årsberetning for Skiklubben GORM 

Den danske vinter snød os endnu en gang, så klubbens snescooter kom ikke på arbejde, og de 

trofaste medlemmer, der har meldt sig til at trække spor, kom derfor heller ikke i gang. Men hvis 

der kommer sne til skiløb, vil der blive trukket spor, og der vil blive meldt ud om forholdene bl.a. 

på facebooksiden ”Skispor I Jelling”. 

Den traditionelle klubtur til Svarstad og Vindfjelløpet havde kun 7 deltagere. Denne gang boede vi 

rigtig fint i et hus ved elven lidt syd for Svarstad. Fredag var flot med solskin og fint føre, lørdag 

blev en rigtig inde-dag med plusgrader og regnvejr. Men heldigvis gik det, som det plejer, og 

søndagens løb kunne gennemføres på fine spor med temperatur fra let frost til omkring 0 grader. 

I slutningen af uge 6 løber 2020-udgaven af stablen, og 9 deltagere er tilmeldt turen.  

 

Klubben var repræsenteret ved både Vasaloppet og Birkebeinerrennet – begge steder med 

rutinerede løbere og fine resultater.  

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

I det sidste par vintre har fællestræningen kørt fint med en lille fast kerne. I efteråret har vi været på 

fælles træningstur nogle få gange fra skiftende startsteder, og i denne sæson har vi brugt Gorm 

Events til tilmelding. Tilslutningen har været som den plejer, med en lille fast kerne, men vi kan 

sagtens være flere. 

Medlemstallet udviser en lille tilbagegang i medlemstallet (fra 66 til 61).  
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Siden generalforsamlingen i februar 2019 har skiklubben været uden formand, men ved fælles hjælp 

har vi klaret opgaverne.  

Sidst i september blev der afholdt et medlemsmøde med 5 fremmødte. På mødet blev klubbens 

praktiske opgaver gennemgået og fordelt. I store træk tager Bjarke sig af kontakten til Skiforbundet 

og sørger for opslag om fælles rulleskitræning. Ole sørger for Svarstadturen og er kontakten til 

bestyrelsen, hvor han er kasserer. Der er styr på koordinationen omkring snescooteren i tilfælde af 

sne. Ved gode sneforhold i Harzen vil Peter evt. arrangere en tur. Bjarke har overblik over klubbens 

materiel, vi vil evt. anskaffe endnu et smørestativ, og vi er på udkig efter gode tilbud på skistøvler, 

således at vi vil kunne udlåne støvler, rulleski og stave til interesserede. Klubbens Thorax-træner på 

loftet over madpakkerummet fungerer fint – så den skal bare bruges!  

Der er altså styr på klubbens kerneopgaver, men vi har endnu ikke fundet en ny formand.  Dog 

håber vi indtil videre, at en interesseret vil melde sig. 

Skiudvalget  

v. Ole Binder 

 

Årsberetning for skoleudvalget 

 

Find vej i skolen: 

  

Status 

12 skoler har nu skolekort: Gadbjerg, Bredsten, Bredager, Thyregod, Øster Nykirke, Elkjær, 

Givskud, Søndermarken, Ikær, UCL/Jelling Friskole og sidst Egtved og Ødsted skoler. 

På alle skoler er der afviklet et 2 timers introkursus for alle lærere – i alt 173 har deltaget 

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

Desværre lykkedes det ikke at få afviklet et fælles idrætslærerkursus for Egtved og Ødsted skoler. 

Oplægget var, at de to skoler skulle tale sammen og vende tilbage med forslag til dato. Så langt kom 

vi aldrig, og det blev sommer. 

Jeg har her ved årets begyndelse skrevet til de to skoler og foreslået, at vi finder et tidspunkt her i 

foråret 2020, så projektet kan afsluttes. 

 

Opfølgning af samarbejdet 

KK har haft møde med Grethe Buch (rekrutteringsudvalg) omkring opfølgning på vores kontakter 

til skolerne i forbindelse med Find vej i skolen og Skole OL-stævner. 

Vi har talt om at henvende os til Bredagerskolen og Bredsten omkring et introforløb på skolerne i 

foråret.  

Det bør finde sted tidligt på foråret i forhold til de rekrutteringsarrangementer klubben laver. 

KK har sendt henvendelse. Positiv respons fra Bredagerskolen, men på trods af rykker til begge 

skoler, er der endnu intet konkret. 

 

Revidering af skolekort: 

Bredagerskolen:  

I juni fik jeg en mail fra Kim Jørgensen, lærer på Bredagerskolen, om at der manglede postskilte. 

Efter byggeriet af Skovagerskolen blev færdig her i efteråret, trængte kortet også til en opdatering. 
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Det er sket og samtlige postskilte er blevet udskiftet med den nye model (kun to bogstaver og flere 

vokaler). Stor tilfredshed. 

Egtved Skole: 

Her har man fået ny svømmehal. Byggeriet er nu færdigt, og vi planlægger en opdatering her i 

foråret. 

 

Ellers er der ikke sket nogen revideringer. 

 

Aktiviteter i 2019 

Skole-OL orienteringsstævne i Gadbjerg 

Den 8. maj afviklede OK Gorm Skole-OL orienteringsstævne i Gadbjerg. 312 elever fra syv 5. 

klasser og ni 6. klasser repræsenterende ni skoler var tilmeldt. 286 deltog på dagen. 

Øster Nykirke Skole vandt 5. klasses konkurrence og Bredsten-Gadbjerg Skole 6. klasses 

konkurrence. 

Begge klasser deltog i Skole OL finalen i orienteringsløb i Aarhus. 

Det var en stor oplevelse for dem. 

 

Henvendelse fra Kollerup 

Kollerup Skole ved idrætslærer Daniel Villà Henriksen henvendte her i efteråret, for at spørge om vi 

kunne hjælpe med noget o-løb. Selv om de ved inspektøren har afslået 2 gange at komme med i 

Find vej i Skolen, tilbød vi hjælp. 

Daniel har lånt noget materiel i form af skærme, poster, litteratur og fået tilsendt kort version 2011 

over Kollerup Skole. Forløbet sluttede i november og Daniel var meget tilfreds med hjælpen. 

Desværre var en post blevet smidt væk. 

 

Henvendelse fra Naturstyrelsen 

OK Gorm ved 6 pensionister bistod den 28. okt. Naturstyrelsen med afvikling af en 3 timers 

orienteringssession i Gyttegård for tre 7. klasser fra Billund Skole. Stor ros til klubben og eleverne 

havde en god dag på heden, selv pigen i de højhælede støvletter. 

 

Skole OL 2020. 

Vi er igen blev spurgt, om vi vil være med til at arrangere et Skole OL O-løbsstævne. 

Vi har sagt ja. Samme model som sidste år og fortsat med Gadbjerg som afviklingssted. Stedet er 

velegnet. 

Stævnet afvikles den 6. maj igen for 5. og 6. klasser.  

Finalestævne for de to vinderklasser igen i Århus i 2020 den 16.-19. juni. 

 

Tak 

Tak til udvalget, tak til korttegnere og tak til de gode stabile folk, der har været med til at afvikle 

Skole OL-stævne i 2019 og har sagt ja til at stille op igen i 2020 og som rykkede ud til 

arrangementet i Gyttegård (pigen i de højhælede støvletter gjorde indtryk). 

 

K. K. Terkelsen 

Formand for skoleudvalget 

 

Årsberetning for klubhusudvalget 

Klubhusudvalget har i 2019 bestået af: Poul Pedersen, Ole Thomsen, Erik Jensen, Jens Kr. Laursen 

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

Til generalforsamling i 2020 er Jens Kr. og KK på valg. Begge modtager genvalg 

 

Møder: 

Det glippede med et møde i foråret, så mødevirksomheden i 2019 har været begrænset til et enkelt 

møde den 4. november, hvor der blev gjort status over året og drøftet kommende aktiviteter for 

2020.  

 

Arbejdsdage: 

Det lykkedes ikke at finde plads til en arbejdsdag i foråret. Bord-bænkesættene blev sat ud en 

træningsaften og resten har pedellen klaret hen ad vejen. 

Efterårsarbejdsdag blev afholdt 7. december med den sædvanlige deltagelse og gøremål. 

 

Status over året der er gået. 

 Væsentligste begivenhed i 2019 har været, at Skovagerskolen ophørte med at have skole 

på Abrahamsens Gård med udgangen af juni måned. De har tidligere opsagt lejemålet og 

er vendt tilbage efter kort tid. Det er ikke sket denne gang. Skovagerskolen har ikke 

henvendt sig igen, og dermed må vi notere, at et lejemål indgået den 2. april 2002 nu 

definitivt er slut.  

Vi skal altså være åben over for nye udlejningsmuligheder, som passer til stedet. 

 Første nye ”faste kunde”, Gitte Lykkebo Nielsen, henvendte sig kort efter 

Skovagerskolen var ude. Gitte fandt stuehusloftet perfekt til yoga. Hun har brugt 

stuehusloftet hver torsdag fra 17.30 – 21.30 til to yogahold fra august til jul. 

 Gitte fortsætter efter jul og har spurgt til muligheden for også at have hold onsdag aften. 

Det har hun fået ja til. Hun vender tilbage. 

 Vi har fået en henvendelse fra WOC2020, om der i VM-ugen kan afvikles ungdoms-

clinic på Abrahamsens Gård. IOF ønsker at invitere 20 deltagere og 2 instruktører. DOF 

har sagt god for stedet til formålet, og der er lavet en aftale for ugen med et fast 

lejebeløb på 12.100 kr for lokaler. Evt. yderligere ydelser er mod merbetaling. 

 Vi har ikke fået Materialehuset givet olie. Med et VM i juli 2020 må det vente til 

efteråret 2020. 

 Algebehandling af stuehus og nordvendte tagflader fik vi heller ikke gjort. Det må gøres 

til foråret – stuehus og øvrige bygninger. 

 Efter at Skovagerskolen er flyttet ud, er der blevet malet i køkken og begge 

trappeopgange og den gamle trappe. Stuehusloftet er repareret for et par murskader og 

malet. 

 Poul har sørget for lys ved brandtrappen op loftet over omklædningsrummene., der 

tænder ved føler. 

 

Kommende aktiviteter: 

 Materialehuset skal have en oliebehandling i 2020 

 Algebehandling af stuehus og nordvendte tagflader på de andre bygninger. 

 

Vores eget og andres brug af Abrahamsens Gård 

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

stedet som base for deres ugentlige petanqueaften og Naturhistorisk Forening Vejle som deres sted 

for foreningens møder. 
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Rengøring af Abrahamsens Gård 

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

 

Økonomi. 

Årets overskud er på 15.106 kr. eller ca. halvt så stort som sidste år. 

Når overskuddet er faldet, skyldes det Skovagerskolens opsigelse af lejemål med udgangen af juni 

måned, og dermed en mistet lejeindtægt fra Vejle Kommune for anden halvdel af 2019 på 52.000 

kr. 

Når vi alligevel kommer ud af året med et overskud skyldes det, at Abrahamsens Gård er gældfri, så 

der er ikke udgifter til renter på lån, og at udgifter til rengøring er faldet, da der nu ikke skal 

foretages daglig rengøring. 

Dertil kommer, at udlejning til lejemål ud over Skovagerskolen har været i fremgang. 

I 2018 var der en indtægt på 11.950 fra 11 lejemål. I 2019 har der været en indtægt på 17.500 fra 17 

lejemål ud over Skovagerskolen.  Det skal bemærkes at Gitte Lykkebo Nielsens aftale om yoga en 

gang om ugen ikke er med denne opgørelse. Denne aftale repræsenterer en indtægt på yderligere 

6.000 kr. 

 

Tak til klubhusudvalget for samarbejdet i det forgangne år. 

 

K. K. Terkelsen 

Formand for klubhusudvalget 

 

 

Årsberetning Talent- og Eliteudvalget 

 

Beretning følger. 
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STATISTIK 2019: 

 

Medlemsudvikling: 

Kategori 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Orientering 86 102 128 137 135 112 125 128 118 106 108 87 88 105 

Orientering/

ski 

52 53 52 55 46 42 36 36 35 32 38 34 30 29 

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

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

Medlemmer 

i alt 

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

Indmeldte 33 32 43 46 31 21 25 23 14 13 20 9 22 34 

Udmeldte 10 17 17 34 41 45 30 28 21 28 28 30 27 20 

  

DM-medaljestatistik: 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

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

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

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

DOF-

placering 

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

DM-medaljetagere 2019 

 GULD SØLV BRONZE  

NAT Pernille Buch D40  Hans Chr. Strib H70 

SPRINT  Hans Chr. Strib H70  

MELLEM Pernille Buch D40  Anette Lund D55 

MTB Sprint   Poul Erik Buch H70 

ULTRALANG Pernille Buch D40   
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STAFET  Karl Kristian Terkelsen 

og  

Hans Chr. Strib H70 

Poul Erik Buch og 

Flemming D. Andersen H70 

 

 

Jysk-Fynske mesterskaber:  JFM Lang JFM Sprint 

Poul Erik Buch Guld H70 

 Hans Chr. Strib 

 

Guld H70 

Nina Germann Najbjerg Guld D21 

 Asta Terkelsen Guld D70 

 Pernille Buch   Guld D40 

  

Klubmesterskaber 2019: 

Pokaler/Klubmestre: 2019 Sponsor 

DAG: 

  Piger -10 

 

DinTandlæge 

Drenge -10 Karl Jørgensen DinTandlæge 

Piger -12 

  Drenge -12 

  Piger13-16 Ida Damsbo 

 Drenge 13-16 Daniel Holm 

 Piger 17-20 (Junior) 

  Drenge 17-20 (Junior) Jens Kristian Petersen 

 Dame Senior 

  Herre Senior 

  Dame Old Girls Pernille Buch 

 Herre Old Boys Claus Lyngby 

 Dame Veteran Lilli Hansen 
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Herre Veteran Flemming D. Andersen 

 NAT: 

  Piger -12 

 

Ny /2014 

Drenge -12 Oscar Lund Jelling VVS & Maskinteknik 

Piger13-16 

  Drenge 13-16 

  Piger 17-20 (Junior) 

  Drenge 17-20 (Junior) Rasmus Ravn 

 Dame Senior Pernille Buch 

 Herre Senior Stig Knudsen 

 Dame Old Girls Anette Lund Brdr.Højrup A/S - skoventreprenør 

Herre Old Boys Jørgen Damgaard Brdr.Højrup A/S - skoventreprenør 

 

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. 

Jens Kristian Laursens vandreplatte 2019 blev tildelt Martin Ringive. 

 

Motivation ved Flemming D. Andersen: 

”Jeg ved snart ikke hvor jeg skal starte henne. 

Lad mig starte med starten. 

Årets modtager af platten startede ligesom mig ret sent med at starte i orienteringsløb. 

Han blev så glad for at starte, at han også begyndte at starte andre i starten,  

når klubben afholder O-løb. 

Sådan har han startet i flere år. 

Og han sigter højt og starter nu også i WOC – her er han allerede godt i gang med starteriet. 
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Det sker på en grundig, omhyggelig, vel forberedt og solid måde. 

Det er nu lykkes for mig at sige start 12 gange og vi ved vist alle hvem, der skal have Jens Kristian 

Laursens vandreplakette 2019. 

Tak for din indsats for klubben 

Modtagelsen af dette års vandreplatte er Martin Ringive” 

Platten er givet til: 

2009 Kristian Øllgaard 

2010 Torben Rasmussen 

2011 Birthe Nielsen 

2012 Søren Grøn 

2013 Poul Erik Buch 

2014 Bente Ringive 

2015 Bodil Nygaard 

2016 Steen Holmegaard 

2017 Bent Nielsen 

2018 Flemming D. Andersen 

2019 Martin Ringive 

Danmarksturneringen / COWI-ligaen: 

Klubben vandt 2. division og er dermed i 2020 tilbage i 1. division. Første match bliver SØNDAG 

DEN 5. APRIL 2020 PÅ SYDFYN. Vi har brug for jer alle  

Pernille Buch 

Formand 

 

 

 

 
 

 

 


