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Forbrugeridentifikation!
Det nyeste indenfor markedsføring kalder man testimonial-marketing. For i den evige kamp om at få kunderne
til at købe lige netop vores produkt, opfindes der til stadighed nye metoder til at overbevise forbrugerne. Testimonial-marketing anvendes især når man skal henvende
sig til kundegrupper, hvor produktet ikke er udpræget
dagligvarer eller hvor prisen ikke er et afgørende parameter. Det kunne eksempelvis være orienteringsløb,
men det vender vi tilbage til.

Det handler om at finde produktets kerneforbrugere

der er forskel på
kundegrupper afhængig af produkt eller branche. Skal man sælge seniorrejser, så er et par velplejede seniorer lige sagen. Skal man
sælge ergonomiske indlæg til sko, så er det oplagt med
en tjener eller en butiksassistent, der dagligt går tusinder af skridt, som beretter om deres egne erfaringer
med skoindlægget.
Hele hemmeligheden ligger altså i, at finde lige netop
kernetypen på forbrugeren af det pågældende produkt,
og så få vedkommende til på sin egen og helt uinstruerede måde, at berette om egne og ægte oplevelser med produktet.
Dybest set kunne man også kalde det for ”mund-til-øre”,
men altså her anvendt på en langt mere målrettet og
sofistikeret måde med rigtige forbrugere af produktet.

Først skal vi have et eksempel på testimonial-markering.
Du har måske set reklamerne for SPIL NU, som handler
om gevinst- og roulettespil på internettet. I reklamerne
ser man en række personer, som begejstret taler om
deres egne oplevelser med at spille. Uden at fornærme
O-løbsambassadører
nogen, så er netop disse personer castet til reklamen, fordi Det må vi da kunne overføre til orienteringsløb, for nu at
vriste os lidt fri af gammelkendte metoder som bannere
de er kerneeksempler på priog annoncer i lokalaviserne om rekrutteringsarrangementer. Måske skulle vi udvælge personer, som netop
er kernetypen på at løbe orienteringsløb. Der kan sikkert
nemt sættes forskellige kriterier op for denne mennesketype, ved at se sig om i medlemskredsen, og så lade
dem tale til målgrupperne for nye orienteringsløbere.
Måske ville det vise sig langt mere effektivt end skoleorientering, hvor det ofte er ældre o-løbere, der taler til
skolebørn og teenagere, fordi de har tid til det – der
midt i skoletiden. Nej, vi skal sætte vores ungdomsløbere i front, når det gælder denne målgruppe. Noget
som vi faktisk allerede har praktiseret. Eller hvad med
at lade familiefædre eller -mødre og familier tale til
andre i samme kategori, således at målgruppen bliver
ramt direkte af personer, som de umiddelbart kan
identificere sig med.
Vi bringer her en række potentielle deltagere i sådanne reklamespots. Familien Søe Christiansen med Jan,
Ida og Louise. Mette, Anna og Lars Flyvbjerg eller
Sannie og Andrea Svenningsen. Eller Asta, Aksel og
mære kunder til spil på inMorten Kappel Jensen eller måske Niels og Valdemar
ternettet. De taler med anAgerholm flankeret af Anton og Maria Giltoft Frededre ord direkte, med samriksen.
me sprog og med afsæt fra
Har vi brug for en marketingkoordinator frem for et
en fælles platform direkte
rekrutteringsudvalg?
HSØ
til de mennesker der oftest fornyer lottokuponen. Og
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TILLYKKE til Anders
St. Bededag var alle de seje og dygtige RSOK-o-løbere
taget til årets mest udfordrende o-løb NJ Langdistance,
der fandt sted i Bøgsted Rende, der er et af Danmarks
sværeste terræner.
Her slog Anders Brændgaard Hansen til i H-14, hvor han
løb den næsten 4,7 km lange og megasvære bane i en
tid, der rakte til en sølvmedalje ved de nordjyske mesterskaber.
Vi skyndes os at gratulere Anders – det er virkeligt godt
gået!
HSØ

Formandstanker…
Fin succes med Skole OL.

Wold Orientering Day eller Find vej…

Det blev en fin oplevelse for 350 skoleelever fra Bavnebakkeskolen, Karensmindeskolen og Skørping Skole.
Først fik de et prøveløb med start fra Karensmindeskolen og ugen efter den 15. maj var der finale i Hospitalshaven med omliggende skov. Vinderne blev 5C fra Karensmindeskole og 6D fra Skørping Skole. Konkurrencen
var et klassesamarbejde hvor klassen skulle finde flest
mulige af de 28 poster inden for 30 minutter. Vinderklasserne skal nu en tur til Aarhus i juni måned til den
helt store landsfinale, hvor mange klasser fra hele Danmark deltager.

Igen i år satser vi på stort fremmøde af familier med
børn til Find vej, som vi har valgt at kalde det. Det er
simpelthen vores store udstillingsvindue og vi har store
forventninger til at ungdomsafdelingen får alle pladser
fyldt op den nærmeste fremtid. Vi har tilsagn fra trænerne om at de kan tage imod alle de børn vi kan skaffe.
Det bliver spændende om 2 store rekrutterings aktiviteter giver pote.

Præmiering af medaljetagerne 2018.
Rebild Kommune vil i Skørping Hallen den 28. maj kl.
19:00 præmiere alle vores dygtige løbere der har vundet
medaljer ved danske mesterskaber eller har deltage i
verdensmesterskaber, i enten fodorientering eller MTBorientering. Vi har 7 der skal præmieres, så vi fylder det
vi har fortjent.

Naturvandringen er aflyst!
Da vi ikke har fundet en turleder til at guide naturvandringen, da landsholdet har valgt at besøge Rebild Bakker samme dag og da statsministeren har valgt, at vi skal
stemme til folketinget er turen aflyst.
Vi ses i skoven og andre steder
Ole Jensen, klubformand
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Skal I til Påskeløb på Rømø – i 2020?
Dette års påskeløb med sol, sommer, gode terræner og
prima indkvartering frister til en gentagelse. Og det er
allerede gjort muligt, fordi klubbens påskeløbsudvalg
med Lene Flyvbjerg i spidsen har haft gang i den langsigtede planlægning.

Rømø i 2020
Der er nemlig allerede forhåndsbooket et antal ferielejligheder (i hytteform med alskens bekvemmeligheder
som køkken, bad og toilet) på Danland Rim Rømø Feriecenter.

mø.
Og så er udvalget allerede i gang med at kigge på muligheder i 2022, hvor påskeløbene finder sted i Sydkredsen,
formentlig omkring Vejle/Kolding, og i 2023, hvor hhv.
Horsens OK og Viborg OK begge bejler om værtskabet.
Straks disse løb er afklaret, så rykker udvalget.
Og som afslutning på alt dette om langsigtet planlægning, så bringer vi et billede fra dette års påskeløb, hvor
Helmut er omgivet af dameløbere. Hvad er dét den
mand kan, som alle vi andre ikke kan?????

Lige nu råder vi over følgende:
12 stk. 4 pers hytter og
6 stk. 6 pers hytter
En stor del af påskeløbsdeltagerne fra dette års arrangement har allerede tilkendegivet, at de ønsker en hytte,
men ca. halvdelen af ovenstående er forsat ledige. Så er
du og resten af familien interesseret i at benytte dette
enestående tilbud, så er det med at komme ud af startblokken, og sende en mail til Lene Flyvbjerg på
roldskovok@gmail.com med ønske om reservation –
senest den 15. juni. Reservationen er bindende, for ellers kan vi ikke holde det nuværende antal hytter, ligesom betaling af depositum må forventes indenfor få
måneder.
Og I bliver altså ikke de eneste fra RSOK, som vil med på
turen.

Også i 2021, 2022 og senere…
Påskeløbene i 2021 finder sted i Silkeborgskovene. Her
har Påskeløbsudvalget forhåndsreserveret et antal værelser på Silkeborg Vandrerhjem, men disse udbydes
ikke internt i RSOK før vi når påsken næste år – på Rø-
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RSOKkerne og Gennemsnitsdanskeren
Mandag den 6. maj drog de aktive seniorer i RSOKkerne
lidt væk fra de vante skovstier. Ole og Jette havde arrangeret et besøg på Haldrupgård i Vilsted ved Løgstør. Her
driver Peter Nielsen og hans hustru et kvægbrug med
300 malkekøer.

sammen, at kvaliteten var i top, og at dyr og mennesker
havde det godt. På sidelinjen må nævnes en lille fascination af en indretning med en roterende børste, der satte
i gang, når man (altså koen) gik ind under den for at kunne blive kløet på ryggen – interessant!

Peter var en utroligt imødekommende vært og en gudsbenådet fortæller. Vi fik en spændende rundvisning på
den velholdte og moderne gård. Vi kunne følge de forskellige stadier i koens liv fra den få dage gamle kalv til
den unge kvie, der skulle klargøres til den mangeårige
”karriere” som malkeko – med mindre den var en tyr –
så var karrieren en del kortere og bestod kun i at æde og
drikke! – igen med mindre den blev udtaget til avl. I det
store malkeanlæg fik vi forklaret hvordan køerne disciplineret vandrede ind, stillede sig pænt på række og blev
betjent i hold og mælken derefter ledt ind i det store
køleanlæg. De store stalde var lyse og luftige, og vi fik
forklaret alt omkring indretningen – herunder at dyrene
trives bedst på et tykt underlag af sand.

Besøget blev afrundet i ”mælkebaren” i kælderen, hvor
vi spiste madpakken og blev budt på et glas velsmagende mælk direkte fra hanen, mens Peter beredvilligt fortalte videre om tilværelsen som mælkebonde – om arbejdstiden (start 03:30 om natten), om ferie (1 uge om
året), om økonomien (det er ikke fortjenesten, der driver værket), om medhjælpere, om mælkepriser, om EU
og Brexit osv.
Til slut bød værten og baren også på en ”White Russian”, hvor mælken blev videreforarbejdet med et par
stænk vodka og Kahlua-likør, mens Peter berettede om
sin side-karriere som ”Gennemsnitsdanskeren” i P4 Formiddag. Det var ikke kedeligt at høre anekdoter om programmet og de medvirkende, og Peter var igen den veloplagte fortæller.
Stor tak til Peter og til Ole og Jette for en både underholdende og lærerig formiddag.

Hos flere af deltagerne fremkaldte de mange oplevelser
barndomsminder om besøg på den tids bondegårde.
Hos en bybo, der er født på 4. sal og aldrig i sin barndom
har set en bondegård indefra, vakte de mange indtryk
stor respekt for de mange detaljer i indretningen og i
driften, som alt sammen skulle sikre, at økonomien hang Torben Elin, koordinator for RSOKkerne

Bonden Peter fortalte

RSOK
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Profil af en planlægger
Årgang 1940, uddannet produktionsingeniør og beskæftiget med lederjobs blandt andet på ”Eternitten” i
Aalborg. Senest
produktionschef på
Rockwools store
fabriksanlæg lige
syd for Rold Skov,
indtil den nuværende fuldtidsbeskæftigelse som aktiv
pensionist kaldte.
Et af de allerførste
medlemmer af
klubbens siden genstarten i 1978, og
særdeles aktiv lige
siden. Og altid i
gang med planlægning af et eller andet projekt i orienteringsklubben.
Det er naturligvis Otto Møller, som lægger profil til denne nye artikelserie, hvor vi sætter fokus på de profiler,
som har drevet klubben frem til alt det den rummer i
dag. Og som fortsat tager ansvar for udviklingen.

lave et løb. Men da vi lavede den første udgave af Rebild
2-Dages i 2010, kom der tilbagevendende systemer og
en ny struktur i arbejdet med at stable et løb på benene.
Så på mange måder var dette arrangement et vendepunkt i arbejdet.
Det har altid været fascinerende at få tingene til at fungere og køre perfekt. Der er så mange ting, som skal
falde i hak på bestemte tidspunkter, ligesom der er mange manuelle funktioner ved at o-løbsarrangement, så
planlægning er absolut nødvendigt”, fastslår planlæggeren Otto med fast stemmeføring.
Men selvom planlægningen altid har været med i oløbsaktiviteterne, så er det lysten til at være i naturen,
som er incitamentet til at dyrke o-løb. Også selvom computeren forsat er et vigtigt redskab, når de mange banelæggere af træningsløb skal rådgives, når der skal printes kort, eller når det gælder vedligehold af klubbens
omfattende portefølje af orienteringskort, hvor planlægning og overblik i den grad også er nøgleord.

En samlet pakke

”Jeg ser det at løbe o-løb og at lave o-løb som en samlet
pakke”, siger Otto. ”Det tror jeg bestemt ikke alle gør,
hvilket også er i orden, for der skal være plads til alle i
klubben – uanset om man vil løbe eller arbejde!”. Og
Det første løbsarrangement – også Ottos første! faktisk er det ikke svært at være en af klubbens planlægOttos første løbsarrangement blev planlagt i 1979. Det
gere, der ofte må spørger om andre vil give en hånd
var i øvrigt også klubbens første åbne løb, og siden da er med når crew’et
det blevet til utallige planlægningsopgaver. ”Jeg var jo
til et løbsarranuddannet til og arbejdede med planlægning af produkti- gement skal
onsprocesser, så det var nemt at tage de samme teknik- sættes. ”For de
ker med over i løbsarrangementerne, der jo også er kom- siger jo alle samplicerede processer, hvor tingene skal klappe til tiden”,
men ”JA”, når
forklarer Otto.
bare man spørHan har prøvet det hele: Stævneleder, banelægger, kon- ger i god tid og
trollant, startchef – ja, stort set alle funktioner ved et o- på en ordentlig
løbsarrangement. Og selv nu, hvor fødselsdag nummer
måde”, slutter
79 er dukket op i kalenderen, så er Otto i gang med at
klubbens ubeplanlægge DM Mellem og Rebild 2-Dages. I begge tilfæl- stridte seniorde som stævneleder. Tænk lige over det – kære læser!
planlægger Otto
Møller.

Rebild 2-Dages blev et vendepunkt
Otto forklarer: ”Tidligere startede vi altid forfra med opgaverne og planlagde alting fra bunden, når vi skulle
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Tilladelse med omtanke
Denne artikel er ikke skrevet for at genere nogen. Ej heller for at hænge nogen ud eller på anden måde ”hænge
folk til tørre”. Derimod er den skrevet for at klubben
undgår uheldig omtale, vrede skov- og grundejere og for
at sikre, at vi også i fremtiden kan udøve vores herlige
idræt i såvel skove som i bymæssig bebyggelse.
Lad os først tage fat i nogle helt grundlæggende forhold
omkring tilladelser.

det omkring ejerskab og tilladelse.

En række eksempler – med forklaringer
Lad os tage nogle eksempler på uhensigtsmæssig banelægning og postplaceringer.

Et kort i hånden giver ikke ret til noget!
Langt de fleste orienteringsaktiviteter kræver en forudgående tilladelse, uanset om vi er på statens, kommunens eller privat grund. Det, at vi har et orienteringskort
over området, giver på ingen måde automatisk eller
hævdvunden ret til rent faktisk at bruge kortet til orienteringsløb. Et eksempel er klubbens nyeste kort over
Sekshøje Plantage, hvor kortet er tegnet efter personlige
aftaler med den private skovejer, som også betyder at vi
hvert år nøje aftaler datoer og antal træningsløb, som vi
kan lave i skoven. Et andet eksempel er, at vi i forbindelse med DM-Sprint i 2017 kontaktede mere end 30
grundejerforeninger og private ejendomme i Støvring
by, for at være helt sikre på at både poster og løbsdeltagere var velkomne på arealerne.

Må vi? – nej, ikke altid, selv om det ser sådan
ud!
Fordi store dele af et orienteringskort er tegnet som
skov, park, græs eller åbne arealer så betyder det ikke,
at vi uden videre kan færdes der. Et godt eksempel herpå er vores sprintkort. Lad os igen tage Støvring, hvor
der er tegnet massevis at private arealer mellem boligblokke, plejehjem eller offentlige bygninger på kortet.
For hvis vi ikke tegnede disse områder som orienteringskort, så ville alternativet jo være, at stort set hele kortet
ville blive olivengrønt (= totalt privat og forbudt område), og dermed vil det jo ikke give mening at tegne kortet.
Grundholdningen skal altså være, at vi kun sætter poster, hvis vi er helt sikre på at vi har lov hertil, men også
at vi ikke leder efter argumenter over for os selv om, at
det går nok alligevel. Som banelæggere vil vi jo alle lave
den bedst mulige bane hvilket indebærer risikoen for, at
vi lader den optimale postplacering overskygge forhol-

RSOK

Delstrækket tværs over det indhegnede mosearealet er
uheldigt. Mosen er under genopretning som en led i et
EU-projekt, og der går geder og får i området, som en
privat fåreavler har indgået en aftale med Naturstyrelsen om. Der er klaplåger i hegnet, så man kan gå der ind
med forsigtighed, men både fåreavler og projektejer på
den genoprettede mose kan få sure opstød, når man ser
løbere krydse henover arealerne.

Posten står flot oppe på kæmpehøjen. Men den er faktisk et fortidsminde som kræver særlig omtanke. Områ-
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Tilladelse med omtanke, fortsat ...
det indeholder flere bronzealderhøje som er fredet og
underlagt særlige bestemmelser om bevaring. Derfor er
det bestemt ikke godt, at en flok o-løbere skal fræse op
og ned af højen. Og posten står faktisk o-teknisk langt
bedre ved foden af højen – hvis den altså absolut skal
stå her!

Posterne i hospitalshaven eller tæt ved hovedindgangen
kan skabe irritation fra privathospitalets ejere og personale, ligesom patienterne kan føle sig generet af oløbere i farvestrålende RSOK-dragter der passerer forbi.

Det samme gælder for den sags skyld også poster omkring plejehjemmet lige bagved klubhuset på Mosevej.
Man kan naturligvis gøre sig den ulejlighed at spørge om
lov, men husk at o-løb ikke er det vigtigste i verden for
plejepersonalet, og at selv en forespørgsel derfor kan
være en kilde til irritation og badwill.

RSOK

Et eksempel fra samme skuffe er poster tæt ved eller
inde i gårdarealer på Ældrecentret i Støvring. Vi starter
ofte fra Gymnasiets p-plads, og lige overfor ligger Ældrecentret med plejeboliger, som er meget fristende med
gode postplaceringer. Men området skal altså betragtes
som privat, hvilket kræver forudgående tilladelse.

Parkeringspladsen ved indkørslen til Naturstyrelsen er
offentlig og derfor oplagt til ungdomstræning. Og vi har
vide rammer i statens del af Rold Skov, takket være et
forbilledligt og velplejet forhold til skovrider og personale. Men én regel skal vi overholde – nemlig at vi ikke
laver aktiviteter nærmere end 100 meter fra skovens
huse. Derfor er starten kun 30 meter fra Naturstyrelsens
kontor og posten lige udenfor skovriderens soveværelse
ikke gode valg.
Så, kære banelæggere til t-løb, ungdomstræning, åbne
løb og alt muligt andet: Tag godt imod disse synspunkter, der ikke er skrevet for at begrænse jer i jeres flotte
og store arbejde. Formålet er alene været at give nogle
eksempler, som vi måske ikke lige tænker over når den
bedst mulige bane skal skrues sammen. Og især for at
forhindre, at vi løber ind i situationer, hvor det positive
billede af vores herlige sport ødelægges af dårlig omtale.
Det vil nemlig kun give fremtidige problemer med adgangsforhold.
Vi vil jo gerne kunne komme igen – mange gange!!!!!
HSØ
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Fascinationen af sprint-orientering
Sprintorientering er altså fascinerende. Det er nemlig
både tempofyldt og udfordrende at drøne rundt i en by
for at finde poster, der står alle mulige steder ved hække og bag ved små skure, langt inde i baggårde og ad
smalle stræder og gyder.
O-Brevets udsendte reporter tog med til Fynsk Sprint
Cup, der i år fandt sted midt i Odense. Med stævneplads
på græsset lige bag ved domkirken og med udsigt over
H. C. Andersens eventyrlige Eventyrhave.
Vi spurgte 4 deltagere om deres mest sprint-agtige vejvalg, og om hvorfor de holder af sprintløb.

Jakob Madsen, ungdomstræner:
Strækket 7-8 var udfordrende, for jeg skulle jo løbe sikkert ind mellem alle de mange bygninger, der ligger i
vidt forskellige retninger.
”Og så er jeg vild med at løbe sprint – fordi det er så hurtigt. Både løbsmæssigt, men også fordi det kræver hurtige beslutninger”.

Lasses sprint

Matilde Andersen-Otte, ungdomsløber:
Strækket 1-2 var udfordrende, for det er virkeligt svært
at vurdere om man skal højre elle venstre om den lange
bygning, der spærrer.
”Jeg er til sprint, fordi min mor synes jeg skulle med –
nej, det skal du ikke skrive. Jeg synes det er fedt, fordi
det hele går så hurtigt”.

Jakobs sprint

Lasse Svenningsen, fysisk træner:
Strækket 9-10 var rigtigt godt, fordi man har 2 muligheder for vejvalg. Enten venstre om alle bygningerne og
ned til posten langs med åen eller højre om gennem den
3. port, hvor den zig-zag-agtige sti lige før posten forvirrede lidt.
”Sprint er alt det gode i o-løb, der er kogt helt ned til
Matildes sprint
essensen af at finde poster, løbe stærkt og samtidigt
undgå at bomme”.

Fortsættes ...

RSOK
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Fascinationen af sprint-orientering, fortsat ...
Elizabeth Borchorst, seniorløber:
”Jeg synes at sprint er fantastisk, fordi man ser en by,
man ikke kender på en helt ny og anderledes måde –
mens man spurter rundt”.
Elizabeths sprint
Og for at fuldende
oplevelsen, så vandt
Andrea samlet både
lørdag og søndag.
En af præmierne var
et fint gavekort til
en kæmpe is!
HSØ

Elizabeths sprint
Ved post 6 skal man nøje overveje om man skal løbe
bagud og dermed venstre om, eller fortsætte lige ud og
dermed højre om. Jeg valgte det første – og det var hurtigst, kunne jeg se på konkurrenterne.

Dit allerbedste sovedyr – ”Ninus”
Så er turen kommet til Ninus, der er en lille kanin, som
er blevet krammet så meget, at der engang måtte gang i
symaskinen for at lappe den sammen igen.
Og den er det kæreste eje for en sød lille pige. Hvem kan
du læse om lidt længere nede i klubbladet.
HSØ

Vil du også gerne have dit sovedyr i O-brevet?
Så send et billede af din allerbedste bamse til
hanebuen23@gmail.com og skriv, hvad sovedyret hedder, gerne ledsaget af en lille historie.

RSOK
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Husk at sprinte PÅ ONSDAG, og resten af sommeren
Nu har du chancen for at deltage i de første sprintarrangementer i TOP SPRINT serien. Det er nemlig allerede på
onsdag, den 5. juni i Støvring og den 16. juni i Skørping
Nord/Hanebakkerne. Det første som et ”bare mød op og
løb”-arrangement i stil med et træningsløb, mens det
andet er efter konceptet fra Dansk Sprint Cup med klasser, tilmelding via o-service, resultatlister og hele

•
•
•
•
•

RSOK

”baduljen”.
Vi håber du har tid og lyst til at være med, og bringer her
en oversigt over hele sprintserien sommeren over. Se i o
-kalenderen for tilmeldingsfrister.

HSØ

Den 5. juni i Støvring ved Gymnasiet.
Se indbydelsen på klubbens hjemmeside – og ingen tilmelding. Bare møde op – det er gratis.
Den 16. juni i Skørping Nord/Pedersmindebakkerne.
Se indbydelsen på klubbens hjemmeside eller i o-service. Husk tilmelding via o-service.
Den 15. juli i Sæby ved Sæby Søbad
Se indbydelsen på o-service. Arrangementet laves af vores gode samarbejdspartner OK Vendelboerne.
Husk tilmelding via o-service.
Den 25. august i Terndrup ved Terndruphallen på et helt nyt RSOK-kort.
Se indbydelsen på klubbens hjemmeside eller o-service. Husk tilmelding via o-service.
Den 18. september i Skørping fra Torvet
og i forbindelse med Skørping Bys 150 års jubilæum. Se indbydelsen på klubbens hjemmeside
– og ingen tilmelding. Bare mød op – det er gratis!

Side 10 af 15

O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub
nr. 40 – Maj 2019

Find vej Dagen
Siden 2011/2012 har der hvert år på landsplan været
afholdt Find vej Dag, en begivenhed som har været
støttet af Nordea fonden. Fra i år overgår Find vej Dagen
til at være en del af Wold Orientering Day, som IOF i
2016 søsatte. Her samles og omtales alle orienteringsrelaterede begivenheder der på verdensplan finder sted i
dagene 15-21 maj. Her er formålet som for Find vej dagen, at udbrede kendskabet til orientering især med
fokus på børn og unge. RSOK`s løb 18.maj var naturligvis
tilmeldt.

Find vej Dagen, lørdag 18. Maj 2019
Et event under World Orienteering Day

To erfarne o-løbere Orla Witting og Henrik Houmøller
har stået for forberedelse og afvikling.
Med udgang fra Vedstedskovhus kunne deltagerne vælge mellem en snitzlet børnebane for de mindste og 3 lidt
mere udfordrende baner af forskellig længde. Til hjælp
på dagen havde Orla og Henrik allieret sig med 3 ungdomsløbere, som sad klar til føre lister med deltagernes
navne. Som hjælp til instruktion af de fremmødte var 34 ungdomstrænere/forældre trådt til.

Desværre
var
deltagelsen ikke
så høj som tidligere år. Grunden
er sikkert, at netop lørdag d.18.
maj ligger i forbindelse
med
Store Bededag,
som er den helt
store konfirmations-weekend i Skørping/Støvring området. Heller ikke
det almindelige træningsløb på samme tid havde særlig
mange deltagere.
Flere af de fremmødte viste dog interesse for at deltage
i de kommende opfølgningsløb, så det er spændende,
hvad det resulterer i.
Jonna

Tilbage i mål var der diplom og medaljer for gennemførelse. Arden Frugt og Grønt havde som mange gange før
sponsoreret frugt til deltagerne.

RSOK
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Sovedyret ”Ninus”
Ninus er 5 et halvt år gammel – nøjagtig som sin ejer,
der er Trine Niss. Hun fik den nemlig dengang hun blev
født, så de har fødselsdag samme dag. Ninus er altid
sammen med Trine, når altså mor og far giver lov til det,
for den er absolut Trines yndlingsbamse. Den er blevet
krammet så meget, at Trines far engang måtte til symaskinen for at lappe Ninus sammen, for alt fyldet begyndte at falde ud af Ninus. Og for et års tid siden gik det så
galt, at der måtte syes en helt ny krop. Så nu er Ninus så
fin og god som ny – og altså Trines allerbedste sovedyr.
HSØ

Træningsløbsstatistik:

Kontaktoplysninger

27/4 34
4/5 25
11/5 55

Klubbens hjemmeside: www.roldskovok.dk
Klubformand Ole Jensen: joj@elvis.dk
Dansk Orienterings-Forbund: www.do-f.dk
Tilmelding til åbne løb: www.o-service.dk
Redaktionen: medlemsbrev@roldskovok.dk
Jonna Møller, Michael Niss, Helge Søgaard og
Kirsten Kjær Andersen

Salg, køb og især bytte af klubtøj
Er dine børn eller du selv vokset ud af klubtøjet, og vil du bytte, sælge eller købe brugt klubtøj af andre klubmedlemmer, så gå på denne facebookside:
https://www.facebook.com/groups/1060816304039184/

RSOK
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Systemskifte?
Jeg læser ofte referaterne fra bestyrelsesmøderne, for
der kunne jo stå noget interessant om planer, arrangementer eller aktiviteter, der fortjener en omtale i OBrevet. For nyligt fremgik det af mødereferatet, at klubben havde indkøbt Sport Ident tidtagnings- og kontroludstyr for den nette sum af kr. 28.000. Ganske vist betalt af kommunen, og angiveligt fordi der dermed bød
sig en lejlighed til at købe udstyret. Endvidere suppleret
med oplysning om, at yderligere investeringer i tidtagningsudstyr ikke står lige for.
En højest overraskende beslutning!!!!

Der findes 2 systemer
Der findes i al væsentlighed 2 forskellige tidtagningssystemer i orienterings-Danmark og i resten af verden for
den sags skyld. Nemlig Emit og Sport Ident, og denne
artikel skal på ingen måde forsøge at prioritere det ene
frem for det andet. Hvert system har deres tilhængere,
fordele og ulemper, og i Danmark er begge systemer
stort set lige meget anvendt af forskellige klubber.
Så overraskelsen går altså ikke på valget af det ene system frem for det andet.
Nej, den går i langt højere grad på selve dispositionen,
der tilsyneladende alene er sket som en beslutning
truffet uden, at der har været en nærmere drøftelse
herom i bestyrelsen eller med andre ressourcepersoner i
klubben, eksempelvis stævneledere og andre, som har
fingrene dybt nede i løbsarrangementerne og dermed
også er brugere af tidtagnings- og kontrolsystemer.

fattende lager af Emit-udstyr til Sport Ident med en investering i omegnen af tkr. 100.

Strategiske overvejelser eller bare en pludselig
indskydelse?
Min pointé er, at et såkaldt systemskifte, burde have
taget udgangspunkt i en strategisk drøftelse i klubbens
besluttende organer, da dette jo medfører en række
fremtidige konsekvenser. Og der må jo være tale om, at
der planlægges et systemskifte, for ellers er investeringen jo helt hen i vejret. Spørgsmålene står nærmest i kø
med eksempelvis følgende:
•
•

•

•

Skal vi eje eller leje udstyr? Udstyr der givetvis
hurtigt forældes eller afløses af nyt!
Indkøb til kr. 28.000 er trods beløbets størrelse
ikke ret meget udstyr og slet ikke nok til at afvikle
et åbent løb med! Og hvad er tidshorisonten i
forhold til yderligere indkøb?
Er der indgået aftaler med andre om fælles brug?
Eller skal vi selv investere flere kroner heri? Specielt nu hvor vi må forvente også at skulle rejse
penge til et nyt klubhus!
Er det planen, at vi frem over selv håndterer beregning til vores løb, uden hjælp fra Lars-Ole og
Emit Norge? De har trods alt været i sving til stort
set alle Rebild 2-Dages siden 2010 og DM’erne i
2017 og 2019. Endda med ekstraudstyr som målfoto m.v. Og hvem vil påtage sig denne omfangsrige og tilbagevendende opgave med nyt udstyr?

Skal vi have et systemskifte?
Klubben råder over ca. 50 Emit postenheder og et mindre antal lånebrikker. Hertil kommer lidt it til aflæsning
af brikker m.v., alt sammen udstyr som klubben løbende
har suppleret til det nuværende antal, som fint dækker
behovet til t-løb og ungdomstræning. Og vi har i mange
år anvendt Emitsystemet til vores løb. Vi har ofte lånt
Emit postenheder i det fælles klubdepot i Nordkredsen,
ligesom Lars-Ole Kopp har været, og fortsat er til DM
Mellem og Rebild 2-Dages i år, os en meget stor hjælp
med beregning og tidtagning. Og han anvender og forhandler jo kun Emit.
Retfærdigvis skal det nævnes at vores naboer i Mariager
Fjord OK for et års tid siden konverterede deres om-

RSOK

Disse og sikkert flere spørgsmål kunne have være interessante at debattere inden en investering.
For en så vidtrækkende beslutning er vel ikke alene
truffet, fordi det kunne være
interessant at have et lager af
Sport Ident udstyr i materieldepotet? Vel at bemærke
uden, at der er umiddelbar
udsigt til, at det bliver taget i
anvendelse!
Forvirret? – JA, i den grad!!!!!
HSØ
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Redaktørens klumme – ”O-Brev nr. 40 – og hva’ så???”
Det begyndte oprindeligt som et nyhedsbrev, der faktisk
blev udsendt som et rigtigt brev med frimærke på, med
nu afdøde Hugo Håkansson som redaktør. I 2010 overtog Jonna Møller opgaven og producerede et 2-3 siders
nyhedsbrev, når der var information om klubbens virke,
som skulle ud til medlemmerne. Og det var der tit, specielt i 2011, hvor der for alvor kom gang i rekrutteringen
af nye medlemmer.
I februar 2013 satte Michael Niss lidt mere form og farver på Medlemsbrevet, som det hed i det første nummer, men allerede i nr. 2 blev det omdøbt til O-Brevet,
og ved samme lejlighed blev den lille klubbladsmaskot
ROLF, der sidder oppe i øverste hjørne, opfundet.
Da O-Brev nr. 5 blev udsendt kom der lidt mere gang i
de redaktionelle udfoldelser, og da vi nåede nr. 10 bestod redaktionen af Michael, Jonna og undertegnede,
som i stigende omfang skrev artikler om udfoldelserne i
den på alle måder hastigt voksende klub. Og senest er
Kirsten Kjær Andersen kommet med i redaktionen.

O-Brevet har udover alle medlemmerne også
”abonnenter” blandt samarbejdspartnere, naboklubber
og ikke mindst mange af deres medlemmer, orienteringsforbundet, men også læsere så langt væk som i Australien. Udsendelseslisten tæller i dag 147 mailadresser,
og såfremt blot halvdelen heraf er familier, som alle læser O-Brevet, så rammer vi 3-400 læsere!
Der bliver lagt mærke til O-Brevet rundt omkring i det
ganske O-Danmark. Så meget at flere klubber har kontaktet os for gode råd til at lave noget lignende, eller
med anerkendende ord fra orienteringsforbundets kontor i Brøndby.

Parløbet
O-Brevet og orienteringsklubben har fulgtes ad i et tæt
parløb. Begge begyndte i det små og i beskeden størrelse. Pludseligt kom der mere fart over tingene, og begge
voksede i omfang og indhold. Og i dag er det som de
begge konsoliderer sig og cementerer hver sin position,
selvom der stadig er vækst og udvikling.
Derfor er vi nu nået til nr. 40. Redaktionen har en målsætning om at bladet skal ligge mellem 10-12 sider all
incl., men det rammer vi sjældent. For der er bare så
mange historier at fortælle, og så mange gode, sjove,
søde, underholdende og personlige fotos der skal bringes.

Næste milepæl er guldbrylluppet!
Der er med denne udgivelse kun 10 numre til O-Brev nr.
50. Nu må vi se om økonomien til den tid rækker til guldtryk på forsiden, men givet er, at med den nuværende
udgivelsestakt, så rammer vi jubilæumsnummeret i slutningen af næste år. Her på redaktionen har vi givet hinanden håndslag på, at vi holder skansen så længe, således at vi kan sidde klar, når bestyrelsen møder op med
æresport, orkester, morgensang og taler på guldbryllupsdagen.
HSØ

NÆSTE NUMMER UDKOMMER 30. juni 2019 – GLÆD JER!
O-Brevet er skrevet for at fornøje, underholde og oplyse. Holdninger og meninger i bladet udtrykker derfor ikke nødvendigvis klubbens officielle holdning, men står alene for indlægsholderens egen regning. Fotos er normalt taget af Helge Søgaard og Jonna Møller, med mindre andet er oplyst. Har man ikke lyst til at optræde på fotos i klubbladet, bedes man venligst kontakte redaktionen.
Fotos opbevares af redaktionen på computere med kodeadgang og slettes inden 3 år.
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Kommende træningsløb, åbne løb og klubarrangementer
5/6

TOP SPRINT - træningsløb
Mødested ved Støvring Gymnasium
Start mellem 16:30 og 18:00
Kort: Støvring
Det første af i alt 4 RSOK-sprintløb – bare mød op

8/6

RSOK Træningsløb – Find Vej Opfølgningsløb
Startsted 20 – Bælum Skovpavillon
Start mellem 13:00 og 13:30
Kort: Bælum Sønderskov

15/6 RSOK Træningsløb - Find Vej Opfølgningsløb
Startsted 14 – Statsskovens P-plads på Møldrupvej
Start mellem 13:00 og 13:30
Kort: Rold Skov Mosskov
Mulighed for o-teknik/kort uden stier
16/6 TOP SPRINT – konkurrenceløb
Tilmelding – senest 7/6
Arrangør Rold Skov OK
Kort: Skørping Nord/Pedersmindebakkerne
Anden afdeling af RSOK-sprintøb
HUSK tilmelding!

4-5-6/7
Vikingedysten
Tilmelding – 30/6
Arrangør: HTF, Haderslev
Kort: Arrild Ferieby, Brogård Nord og Stensbæk
Klubtur med teltcamp ved Jels skole, eller anden
form for overnatning
6 -12/7
JWOC Tour
Tilmelding – 15/6
Arrangører: OK PAN og Silkeborg OK
Kort: Lyseng, Velling Snabegård, Gjern og Thorsø
Bakker
Publikumsløb i forbindelse med Junior-VM. Hep på
juniorverdenseliten og løb selv
bagefter i de samme terræner
12-14/7
Skawdysten
Tilmelding – 4/7
Arrangør: Skive AMOK og Skagen OK
Kort: Skagen By, og Kirkemilen Plantage
Fedt sommerferieløb, som er klubtursegnet med
camping eller sommerhusophold

22/6 RSOK Træningsløb
Startsted 12 – Røverknoldens P-plads
Start mellem 13:00 og 13:30
Kort: Rold Skov Nørreskoven
23/6 Sankt Hans Bål hos Jane
Hyggelig aften, hvor du/I selv medbringer borde,
stole, drikkevarer samt noget til at lægge på gril
len.
Vi mødes hos Jane Håkansson på Stendalsvej kl.
18:00, og her er klubbens griller tændt op. Lække
rierne indtages i læ i Janes carport, og efter spis
ningen går vi ned i engen, hvor bålet tændes, mens
Midsommervisen synges.
En hyggelig og traditionsrig aften for ALLE, der har
lyst til at være med.
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Bemærk tilmeldingsfristerne.
Se mere om de åbne løb, arrangeret af andre klubber,
og tilmeld dig på www.o-service.dk eller www.do-f.dk
via stævner og kalender.
Er du ikke oprettet i o-service, eller ny i klubben, så
kontakt Ole Jensen på joj@elvis.dk
Se også træningsløbskalenderen på klubbens hjemmeside for alle vore lørdagsløb.
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