
 
 Rold Skov Orienteringsklub (RSOK) 

 O-brevet nr. 2 - April 2013  

 

Page 1 of 4   
   

 

 

Hør hvad er nu det? 
Vores medlemsbrev fik i sidste nummer et grafisk løft. Men nu sker der 

noget igen. Medlemsbrevet har nu fået et navn og en lille maskot som 

vil følge det fremover, han hilser pænt på jer her over. Jeg håber i tager 

godt imod ham, hvad han nu end finder på i fremtiden. 

Find vej i… 
En KÆMPE SUCCES… lad os starte med at slå det fast, aldrig før er der set så stor en tilstrømning af nye 

ansigter til et arrangement i klubben.  Vi havde over 140 nye deltagere i skoven til arrangementet. 

I lørdags den 13. april afholdt 

klubben ”Find Vej i Rold Skov” 

som havde til formål at gøre 

klubben synlig i lokalområdet og 

invitere nye mennesker fra nær og 

fjern til at prøve kræfter med 

orienteringssporten. Til 

arrangementet var der ud over 4 

normale træningsløbsbaner 

etableret 3 begynderbaner med 

udgangspunkt i de faste poster 

syd for Skørping Skole, samt hele 3 forskellige typer børnebaner. Træningsløbsbanerne blev lavet af Minna 

og hendes mand, mens de 3 begynderbaner blev lavet af Henrik som også stod for renoveringen af alle de 

faste poster som nu er i tip-top stand og klar til brug for alle som vil prøve orienteringssporten. 

Børnebanerne blev etableret af Heins og hans udvalg. Banerne var MEGET velbesøgte idet over 50 børn tog 

turen gennem skoven, mange ifølge med deres forældre.  

Ud over den velbesøgte børnebane, så var der også en 

del som prøvede kræfter med begynderbanerne og 

enkelte var endog så modige at de begav sig ud på den 

mellemsvære bane med rigtig godt resultat. Efter løbet 

var der frugt til alle som var venligt sponsoreret af Arden 

Frugt og Grønt. 

Til arrangementet har 49 personer sagt ja tak til gratis at 

prøve kræfter med orienteringssporten i de næste 3 

måneder, vi byder jer alle velkomne og håber at se rigtig 

mange af jer i skoven i tiden fremover. Samtidig håber 

jeg at alle klubbens gamle medlemmer vil være med til at byde de nye velkomne  

og give dem mange gode oplevelser i Rold Skov Orienteringsklub.  
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På lørdag går det løs igen, ud over de normale træningsløbsbaner som 

Jane har lavet så er der lavet ekstra begynderbane og børnebane, så 

alle nye som garvede, unge som gamle, mænd som kvinder, høje som 

lave… ja kort sagt ALLE kan få en god oplevelse i skoven. Vi ses i skoven 

for enden af Rebild Skovhusevej på lørdag, og husk at tage din nabo 

med (eller andre som har lyst til at prøve vores sport). 

 

Nordjysk Mesterskab Lang (NJM Lang) 
Husk at Store Bededag den 26. april er Rold Skov Orienteringsklub vært ved dette års udgave af Nordjysk 

Mesterskab Lang. Du kan stadig lige nå at tilmelde dig, men det skal være nu, sidste frist for tilmelding er i 

morgen fredag den 19. april. Tilmelding kan enten selv foretages via o-service, eller til Heins som kan gøre 

det for dig (heins@madsen.tdcadsl.dk). Selv om du ikke har lyst til at deltage i konkurrencen om at blive 

nordjysk mester kan du sagtens løbe alligevel på en af de fri baner, så det er bare om at få tilmeldt sig i en 

fart. 

Stævnet er en stor begivenhed for klubben idet alle stævnefunktioner på nær dommeren er besat af folk 

fra klubben. Yderligere ved jeg at Ole har haft let ved at finde hjælpere til stævnet idet mange gerne vil give 

en hånd med. Vi er efterhånden ved at være en klub der har fået opbygget alle de vigtige kompetencer til 

at afholde et godt stævne, vi klarer alt inden for stævneledelse, banelægning, beregning, etablering af 

stævneplads, snart også korttegning (se længere nede) og meget meget mere. Tak til alle i klubben som 

giver en hånd med til stævner som dette, og derved er med til at præsentere klubben som en seriøs og 

kompetent arrangør for alle deltagerne. 

 

  

Foråret er over os… 

Planlægningen af dette års udgave af Rebild Orienteering Adventure er allerede i gang, selvom vi har pustet 

lidt ud hen over vinteren. Stævneledelsen tæller kendte kræfter som Otto, Allan, Mette og Michael, men 

Ole har fået fri for at hellige sig opgaven som formand for klubben. Til gengæld er vi forstærket med Johan 

MacLassen, som blandt mange kompetencer er specialist i MTBO. 

Og det får vi god brug for, da det er besluttet at udvide arrangementet med 2 MTBO løb, der skal køre 

parallelt med o-løbskonkurrencerne. 

mailto:heins@madsen.tdcadsl.dk
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Konceptet i år bliver således… 

Lørdag, den 7. september 2013 – Mellemdistance med indlagt labyrint-

orientering og 10. afdeling af Trimtex MTBO Cup 

Søndag, den 8. september 2013 – Alm. o-løb og et alm. MTBO-løb 

Stævnepladsen bliver ved Skørping Skole, således at vi kan sende o-

løberne op i Rold Nørreskov og MTBO’erne ned i Vælderskoven. Begge med samme stævneplads og 

parallelle opløb i mål, men sådan at vi ikke får blandet cykler og løbere sammen. 

Samtidigt har vi fået bekræftet, at vi er tildelt en divisionsmatch til løbet om søndagen, så sammen med 

MTBO-deltagere forventer vi et betydeligt større deltagerantal end sidste år.   

Vi skal bruge folk… 

Har du lyst til at hjælpe med til at arrangere et par gode dage, så giv lyd fra dig.  

Otto Møller på mobil 51 51 12 41 eller mail ot40to@gmail.com   

Stævneleder Helge Søgaard på mobil 40 61 57 61 eller mail hs@do-f.dk  

Også i år har vi som målsætning, at vi blander jer, som ikke har 

prøvet arrangementsdelen med erfarne kræfter. Det er sjovt at 

være med til og der er plads til alle som vil give en hånd med. Vi 

sørger selvfølgelig for forplejning undervejs – bare rolig alle 

sammen: Jonna har givet tilsagn om at tage Crewforplejningen – 

endnu en gang, ligesom vi arbejder på at skabe mulighed for at 

vi kan runde arrangementet af med et par hyggelige timer og lidt 

godt at spise søndag aften, når det hele er ryddet op og pakket 

væk. 

Er der noget at betænke sig på???? – NEJ, vel – begynd derfor allerede nu at glæde dig/jer til 

REBILD ORIENTEERING ADVENTURE den 7-8/9 2013     

Korttegning 
Hvis du løber en tur i Nørreskoven, så bliv ikke bange hvis du ser 

noget der ligner en Teletubbie. Det er blot vores fantastiske 

korttegningsteam der render rundt i skoven med GPS samt papir 

og blyant i hånden og GPS antenne i hatten. Holdet består af 

Otto, Elisabeth, Johan, Christian Peter og Ole. De er lige nu i 

gang med et kursus i korttegning med både teori og praktik, det 

hele skal ende ud i at vi i klubben får opbygget kompetencer til at 

mestre denne svære disciplin så vi hele tiden kan have opdaterede 

kort at løbe på, både til træningsløb og til de stævner vi 

arrangerer. Tak til hele holdet fordi de vil bruge de mange timer på at give 

os alle nye og bedre kort at løbe efter. 

mailto:ot40to@gmail.com
mailto:hs@do-f.dk
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Scrapbøger 
Jane har overtaget en meget vigtig og krævende opgave, at videreføre 

klubbens scrapbøger. De ældste billeder og udklip er fra klubbens 

genstart i 1978. Tak til Lone Trangbæk der med stor ildhu samlet udklip 

og billeder gennem alle årene. 

Hjælp Jane med at samle materiale. Send eller levér udklip, billeder og andet som I mener kan indgå i 

scrapbøgerne. 

Naturvandring 
Én af klubbens sociale aktiviteter, der i år er henlagt til Dronninglund Storskov. Arrangementet finder sted 

den 11. maj, Mette udsender en særskilt invitation til alle inden længe. 

 

Har i hørt… 

- At klubben fordoblede sit medlemstal på bare én dag. 

- At Heins og co. Havde stor succes med børnebaner. 

- At vi glemte væsken til ”Find vej i Rold Skov”. 

- At det måske var held i uheld, der var ikke noget toilet i nærheden. 

 


