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Det endte med et T-løb
Så fik årets helt store uforudsete faktor – coronaen –
alligevel det sidste ord, her inden 2020-kalenderen løber
ud.
Det skulle have været et åbent løb med deltagere fra
midtjyske til de allernordligste klubber, men det endte
med et træningsløb. Indbydelsen var lavet, banerne færdige og manillamærkerne sat i skoven, så alt var klar til
at Ole Jensen som stævneleder og Helmut Hilden som
banelægger kunne byde velkommen til årets sidste åbne
stævne. Men den omdiskuterede nedlukning af de 7
nordjyske kommune betød, at det også i dette tilfælde
endte med en aflysning.
Men nu er RSOK jo ikke
sådan, at slå ud af kurs,
for i stedet blev der
afholdt et træningsløb
på de baner, der allerede var lavet, og selvfølgelig med masser af
håndsprit og god afstand.
Og der kom faktisk mere end 50 løbere, denne solrige eftermiddag i
november måned, som
fik en tur i skoven. Nyd
alle billederne fra en god
dag i skoven
– trods aflysning!
HSØ
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Banelægningskursus den 18. januar 2021
Klubbens træningsløbsudvalg inviterer igen forårets banelæggere til træningsløb på kursus.
Det finder sted mandag, den 18. januar 2021 kl. 19:00
på Kulturstationen i Skørping, så er du banelægger på et
t-løb i foråret, så reservér datoen allerede nu.
På kursusaftenen lærer du, alt afhængig af behov, at få
helt styr på finesserne i banelægningsprogrammet
Condes. Denne del varetages af klubbens Condesekspert Otto Møller.

bydelse omkring
årsskiftet, men sæt
nu datoen af i kalenderen.
Elizabeth Borchorst, Walther
Rahbek og Otto
Møller

Endvidere vil Elizabeth Borchorst og Walther Rahbek
hjælpe alle i gang med banelægningen til netop deres tløb.
Alle banelæggere til forårets t-løb modtager direkte ind-

Club-80
2020 er på mange måder et usædvanligt år.
Også i forhold til Club80, som nu kan præsentere sit 3. medlem i
indeværende år. Denne
gang er det Christian
Hjørne, som rundede
den markante fødselsdag sidst i november.
Christian har altid løbet, men det var hans
søn Anders, der engang i midt firserne foreslog faderen,
at de sammen skulle prøve orienteringsløb. Det skete
ved den navnkundige juleafslutning i Bent Pedersen
jagthytte, hvor julegløggen var så kraftig, at der faktisk
ikke var nogen, der kom ud at løbe denne dag! Gradvist
kom Christian ind i arbejdet i klubben, blandt andet som
stævneleder ved et par arrangementer, men på et tidspunkt fik Asger Lindschouw fra Aalborg OK Christian
med ind i korttegningens svære kunst. Det førte til et
stærk samarbejde, hvor Christian rekognoscerede og
Asger rentegnede. Christian havde en naturlig interesse i
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kort som kommuneingeniør i daværende Støvring Kommune, og engagementet i korttegning betød, at han faktisk har været gennem hele statsskovens del af Rold
Skov tæt ved 3 gange, så der er virkelig tale om en imponerende indsats. Hertil kom at Christian også var foregangsmand i håndteringen af banelæggerprogrammet
Condes, hvor han kvalitetssikrede adskillige o-løbsbaner
i dette nye program, for alle der lavede baner i Rold
Skov.
På et tidspunkt tog Christian en pause fra korttegningen
og orienteringsløb, hvilket kom Ældresagens lokalafdeling i Nørager og Støvring kommune til gode. Her var
han først næstformand i 6 år og seneste formand i næsten 3 år.
Heldigvis kom Christian tilbage til Rold Skov OK, og han
er i dag et skattet medlem af RSOK’kerne, som er klubbens seniorafdeling. Her har han flere gange været initiativtager til en tur i den skov, som han kender ud og ind.
Tillykke med fødselsdagen – og tak for din store indsats i
klubben.
HSØ
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Den Store Postjagt
Lørdag den 17. oktober afholdt RSOK”Den store postjagt” på plænen ved Skørping hallen. Arrangementet var
støttet af DIF og DGI´s foreningspulje, der hvert år uddeler penge til hjælp til medlemsrekruttering. I forvejen
havde arrangementet været omtalt i lokalaviserne og på
Facebook, og der var omdelt flyers til husstandene i området.

På dagen mødte 56 personer op og de kom i skoven
med kort og kompas på en eller flere af de forskellige
baner. I mål var der frugt og væske til alle og diplomer til
de yngste. Alle havde en god oplevelse og mente, det
var en spændende og en anderledes måde at opleve
skoven på. Det normale træningsløb fandt sted samtidig,
så der var også mulighed for at prøve en lidt sværere
bane og at få en snak med klubbens medlemmer. Efterfølgende ønskede 22 at tegne et prøvemedlemskab.
De følgende lørdage er mange af dem mødt op til træning, og der har været fokus på at hjælpe dem godt i
gang med ekstra instruktører.
JM
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Klimaskov
Lad os starte denne artikel om klimaskoven med et relevant citat fra bogen Klimaskoven af forfatterne Esben
Møller Madsen, Anders Tærø Nielsen, Palle Madsen og
Per Hilbert: “Det er velkendt, at levende træer suger CO2
ud af atmosfæren, når de vokser. Desuden kan træ erstattet en lang række materialer som stål, beton, tegl og
flere andre, som i deres fremstilling og forarbejdning
medfører udledning af store mængder CO2 til atmosfæren. Skov og træ kan derfor både lagre og reducerer såvel den løbende, som den historiske, CO2 udledning. Det
påkalder sig interesse i klimasammenhæng.”

Måske er den dag ikke så fjern, hvor
annoncerne for typehuse bruger salgsargumenter som klimaaftryk, CO2 neutralt byggeri og måske endda, at deres huse udelukkende er opført af træ.

Tilbage til Klimaskoven

En af forfatterene til den omtalte bog, Palle Madsen tidligere professor ved Københavns Universitet, har i øvrigt
og i samarbejde med Naturstyrelsen Himmerland, et
stort klima- og træforsøg kørende med omkring 10.000
træer. Disse træer er hjembragt som frø til Dannmark,
Debatten om klimaet, og om hvordan vi skal udlede min- fra et stort skovområder ved det Kaspiske hav, og opfordre CO2 i dagligdagen har for det meste handlet om æn- meret som unge planter i planteskoler. De står nu og
drede spisevaner og flere elbiler, men som citatet her
vokser ude i Aars skov. Træer som måske er fremtiden i
udtrykker, har der manglet en mulighed mere i denne
de danske skove med et ændret og varmere klima.
debat.

Frikadeller eller ej?

Den ligger lige for

Måske sidder der en eller anden ved middagsbordet og
tænker: Hvis jeg nu IKKE spiser frikadeller i aften, redder
jeg og min familie så klimaet. Nej, det gør I ikke, for det
er jo bare en dråbe i havet. Men her få du opskriften på
hvad du KAN gøre: Kør en tur i planteskolen, køb nogle
træer og plant dem hjemme i haven. De er pæne at se
Nordmændene har bygget de største og de højeste træ- på, mens du
huse i verden. Huse af træ må ikke være over tre etager nyder dine
frikadeller, og
i Danmark, på grund af de danske brandregulativer. Et
træerne passtort boligbyggeri opført i træ ved Lisbjerg Bakke ved
Århus, er tegnet af arkitektfirmaet Vandkunsten. De skri- ser stort set
sig selv.
ver på deres hjemmeside: “Klimaaftrykket fra Lisbjerg
Bakke viser at byggeriets samlede udledning (drift plus
Alt sammen
fremstilling) af klimagasser er halveret sammenlignet
noget der kun
med et tilsvarende byggeri opført i beton, på grund af
kræver en simtræmaterialernes CO2-lagring, mens betonfremstilling
pel spade og
omvendt har en høj udledning. Effekten forudsætter, at
lidt sved på
der anvendes træ fra bæredygtig skovdrift og, at træet
panden!
genbruges efter endt levetid. Her står det altså sort på
Kjeld Thomhvidt, at træ er løsningen på klimaproblemerne. Og det
sen, fotograf
følges op af udsagn fra fagbladet Arkitekten, hvor man
og o-løber
omtaler byggeriet af træ i Lisbjerg som noget autentisk
dansk, der endda dufter godt af træ – ude som inde.
Løsningen på de stigende CO2 mængder er temmelig
simpel, for vi skal nemlig plante flere træer i Danmark og
bruge mere dansk produceret træ som bygningsmateriale. Tiltag som begge vil betyde, at der kommer flere skove i Danmark.
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Orla’s vinterfornøjelser
De – altså Anne Marie og Orla Vitting - har gjort det både sommer og vinter – og nu sker det igen, for der inviteres igen til vinterfornøjelser i form af et træningsløb
sidst i januar måned, hvor kalenderen normalt er ganske
tom for o-løbsaktiviteter.
På grund af Covid-19 er det sædvanlige tilbud om efterfølgende kaffe og kage – når du har løbet din bane – ikke
muligt at gennemføre denne gang.
Men her er FAKTA for vinterløbet:

Datoer:
Lørdag den 30. januar og søndag den 31. januar – forstået på den måde, at posterne er i
skoven fra lørdag morgen og til søndag aften, så du kan løbe en bane, lige når det passer
dig.

Startsted:
Fra Rold StorKro’s parkeringsplads – startsted nr. 11 (se nærmere på klubbens hjemmeside
– under ”Startsteder”)

Sådan gør du:
Download et kort med en bane fra klubbens hjemmeside, eller hent et printet eksemplar i
klubhuset. Kør til startstedet og nyd den
gode bane og postplaceringerne i den
smukke vinterskov.
Skulle vinteren give vanskeligheder med
sne i meterhøje bunker, så tjek lige
hjemmesiden et par dage forinden –
evt. når du downloader kortet.

Rigtig god fornøjelse
Orla Vitting
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Julehistorien
Julesneen dalede blidt ned over det gamle klubhus i kanten af den store skov. Indenfor i det små og hyggelige
rum duftede det af gran og brune kager, mens stearinlysene oplyste det store bord, som var helt dækket af julegaver. ROLF havde iført sig sin varmeste nissehue, og
havde travlt med at pakke alle julegaverne ind i det fineste julepapir, og lægge dem i orden og
rækkefølge. Han var nemlig ved at
forberede den årlige rundtur til
klubbens medlemmer med gaver og julehilsener.
Endelig var han klar og den gamle postsæk var fyldt helt til randen.
Han tog o-løbsstøvlerne på, bandt
sit halstørklæde og trådte udenfor
i det snedækkende landskab. Med
julepostsækken på ryggen
drog han afsted, mens han
nynnede ”Højt fra træets
grønne top”.

På med skiene og afsted igen, men nu
ned syd for den store o-løbsskov, hvor
formand Michael boede med sin familie.
Gad vide om sønnen Johan havde spist den pose slik,
han vandt til klubmesterskabet, tænkte ROLF, men for
en sikkerheds skyld afleverede ROLF et par poser nybagte pebernødder til både Trine og Johan. ROLF gravede sit
gamle spritkompas frem af lommen, for at tage kursen
tilbage til Skørping. Det fik ham til at tænke på dengang,
det var så koldt til et Tømmermændsløb, at han måtte
drikke spritten i kompasset for at få varmen i sine forfrosne fødder. Men pludselig kom han i tanke om, at
han hellere måtte drage omkring den gamle formand
Ole og fru Jette, derude på heden ved Askildrup. Her
kiggede han ind gennem de små ruder i det hyggelige
hus, og så at Ole og Jette var i gang med at lave nytårssuppe – til netop Tømmermændsløbet. Og derfor skulle
de sandelig også have en ny suppeske, så de var helt klar
til sæsonåbningen 1. nytårsdag.

Tilbage i Skørping – og videre til Støvring
Afsted med bjældeklang og julesang
Første stop på turen var hos familien Gammelmark, der
boede nede ved banen. ROLF havde tænkt, at Anders
skulle have et par fine nye ørevarmere, så han kunne
holde varmen og så kunne de jo også dæmpe lydniveauet lidt alle de piger, som huset var fyldt med. ROLF fik
sat gaverne i carporten og traskede glad og fornøjet
over jernbanesporene, for næste stop var hos familien
Riis Madsen. ROLF vidste godt, at her var huset også
fyldt med tøsebørn, men Anne og Jakob skulle have en
pose blomsterfrø, så de havde noget til deres nye drivhus, når det blev forår. Nå ja – og så var der også lige en
pose hundekiks til familiens nye vovse.

Efter denne strabadserende landtur måtte han tilbage til
Skørping, hvor Jonna og Otto skulle have besøg. Otto
skulle have et reb til at tøjre hans nye robotplæneklipper, så han ikke risikerede, at den også klippede gulvtæppet, mens Jonna var optaget af at skrive artikler til O
-Brevet. Videre til Trine og Jesper, som boede lidt læggere oppe på bakken. Jesper var sikkert ude at spæne
rundt i Rebild Bakker, tænkte ROLF, og måske lå Trine og
slumrede ude i familiens nye shelter. Det var det da alt
for koldt til, mente ROLF, der allerhelst
ville sidde og lune sig op ad klubhusets
bilæggerovn. ROLF fik sat gaverne, og
satte igen skiene på fødderne, for nu
gik turen til Støvring.

Turen gik videre til familien Byskov Scheel, der boede
lige i nærheden. ROLF spekulerede på om Jan var i gang
med noget banelægning, da han kom til deres entredør.
Men ak – der stod jo et nyt navn på døren, for de var jo
flyttet ud i den gamle skovriderbolig ved Madum Sø.
Men ROLF tog skiene på, og snart var han ude
ved søen. Her satte han gaverne i garagen,
mens han spejdede efter den der dumme
missekat, som altid listede rundt i huset.

Første stop var hos Minna og Lars
Otte-tal, for ROLF havde pakket et
hjemmestrikket mundbind ind til Lars,
som han kunne bruge nede i doktorklinikken. Turen gik
ned over de bundfrosne Mastrupsøer, inden ROLF slog
et smut forbi Marianne, der sikkert havde travlt med at
planlægge den næste sæson for RSOK’kerne, og Torben,
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Julehistorien, fortsat
(Fortsat fra side 6)

som sikkert glædede sig over at det ikke var ham,
der havde tjansen længere. Altid var de gamle ”sokker” i klubben ude at vandre, og
altid skulle de lige have en gibbernakker
på turen. De skulle hellere prøve at finde
nogle poster, tænkte ROLF.
Han nåede også lige forbi klubbens økonomichef Mette, der var ved at tælle klubkassen
op. Hun skulle have en ny og meget mindre pengekasse i
julegave, for den gamle var blevet for stor til de håndører, der var tilbage i kassen, tænkte ROLF.
Næste stop var hos Jan og Louise, som skulle have en
pakke søm i julegave. Så havde de noget at hænge alle
Ida’s DM-medaljer op på, for hun ville sikkert vinde flere
i den kommende sæson, tænkte ROLF. Det pigebarn kan
jo både finde poster og løbe stærkt. Også Orla fik besøg,
men han havde travlt med at lave baner til vintertræningsløbet.

ROLF var ved at være godt træt nu og havde heldigvis
kun et besøg tilbage. Det var hos Rikke og Nikolaj, som
fik et gavekort til en kravlegård, så de kan holde styr på
alle rollingerne til familieorienteringen.

Det hyggelige og varme klubhus i sigte
Mørket var ved at sænke sig, og sagte begyndte julesneen igen at dale ned over landskabet. Endelig fik ROLF øje
på klubhuset, hvorfra lyset strålede så hyggeligt ud af
vinduerne. Indenfor satte ROLF vinter-o-løbs-støvlerne
til tørre, tog sine varme kameluldsfutter på og kravlede
op i lænestolen. Den stod lige op af den varme ovn, hvor
ilden knitrede og varmede. Han tog en slurk af den varme julegløgg, spiste et par brunkager – og langsomt
faldt hans øjne i, mens han drømte om al den juleglæde,
han havde spredt på den lange tur rundt med julegaverne.
Således blev det atter jul i den gamle o-klub – der langt
ude i den store skov.

Op ad bakke
Det var tid til at vende tilbage til
klubhuset, men først skulle ROLF
lige en tur omkring Helmut. Han
skulle nemlig have en afrivningskalender i julegave, så han kan måle
hvor hurtigt han finder posterne
ude i skoven. På vej hjem slog ROLF lige en
smut omkring Rebild. Heldigvis var postsækken blevet
lettet for de fleste af gaverne, for nu gik det op ad bakke
for de små ben i den høje sne. Men op det skulle han,
for oppe på toppen boede Flyvbjergs´erne. Først satte
han et gavekort til Påskeløbene hos Lene og Søren, og
derefter gik det straks videre til Mette Flyv, der boede
lige om hjørnet. Hun skulle nemlig have et par nye postskærme, som hun kunne bruge næste gang, der skal
laves Den Store Postjagt i klubben.
Lige ved siden af boede Peter Henneby, som havde ønsket sig en buskrydder til at rydde startområdet med,
når klubben lavede løb. Den pakke var ROLF rigtigt glad
for at komme af med, for den var godt nok tung at bære
i den dybe sne.
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Tømmermændsløbet i ny forklædning
Traditionen med Tømmermændsløbet runder om få sæsoner 25 år, men
denne gang bliver det lidt anderledes. Faste elementer som den verdensberømte nytårssuppe og gris i længder ved grillen er bandlyst i disse mærkværdige coronatider, så derfor har Tømmermændsløbs-crewet været nødsaget til at ændre på konceptet. Det betyder, at vi denne gang afholder
løbet som et rent internt RSOK-arrangement, uden deltagelse af løbere
udefra.
Men et er sikkert – vi kalder det uændret Tømmermændsløbet, dels fordi
det passer eminent på situationen hos mange medlemmer denne løbsdag,
men også for ikke at bryde den historiske række af løb 1. nytårsdag.
Vi glæder os til at se jer til Tømmermændsløbet version 2021 – lidt anderledes end vi plejer, men med super gode
baner, nyt kort og masser af frisk luft. På fotoet ses banelæggeren i midten – og i godt selskab!
GODT NYTÅR
Tømmermænds-crewet

FAKTA:
Løbet afvikles som et almindeligt t-løb, hvor alle
opfordres til at holde god afstand og ikke at
samles i grupper på mere end 10 personer.
Dato og tid:
Nytårsdag, den 1. januar 2021 kl. 13:00 Start
indtil kl. ca. 13:30.
Mødested og løbsområde:
På P-pladsen/bålpladsen for enden af Rebild
Skovhusvej (afmærkning lige vest for Skørping
Skole) Mødested nr. 10 på oversigten over startsteder på klubbens hjemmeside.
Vi løber på kortet over Rold Skov Vælderskoven.
Baner:
Lavet af banelæggerspecialisten Elizabeth
Borchorst - 4 forskellige fra svær, mellemsvær til
let eller blot en frisk gåtur i skoven.
Forplejning:
Absolut ingen – medbring
selv brusetabletter eller
reparations-øl efter eget
behov! Og de eneste grillpølser du kommer i nærheden af denne dag, er dem
på fotoet!
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Optakt - generalforsamling
Klubbens generalforsamling midt i
januar måned
nærmer sig, når vi
har skudt den
sidste nytårsraket
af. Så er det nemlig tid til at mødes
og høre bestyrelsens beretning
om det forgangne
år, der unægtelig blev meget anderledes end hvad vi er
vant til.
Det er også aftenen hvor regnskabet fremlægges, et
punkt som helt sikkert bliver en gyser, da der både har
været ekstraordinære omkostninger og manglende indtægter fra klubbens løbsarrangementer.

Men udover at se tilbage på hvordan det er gået, kan
man allerede nu begynde at glæde sig til, at høre planerne for det kommende år. For selv om 2020 har været
udfordrende, så er det vigtigt, at der er lagt ambitiøse
planer for det kommende år, så klubben kan komme
styrket ud af den krise, som på mange områder har præget det forgangne år.
Og – som en ekstra bonus – så er der, så vidt vides i skrivende stund, ingen ledige bestyrelsesposter, så det er
helt omkostningsfrit at deltage i generalforsamlingen.
Tværtimod byder klubben på kage, kaffe og måske en øl
eller sodavand, så mød nu op og vis din opbakning til
alle dem, der har taget slæbet i bestyrelsen eller klubbens mange udvalg. Det fortjener de nemlig!
Vi ses til generalforsamlingen. Rent praktisk
kan det blive i et større lokale og med
stole opsat i ”biografopstilling”!
HSØ

Annonce
Normalt bringer vi af princip ikke annoncer i O-Brevet, men dette tilbud er så specielt, at det
må med:
Orla Vitting er arrangør og banelægger ved et træningsløb i april måned, den 10/4 2021 (når forårssolen skinner
over os alle igen), og han har et godt tilbud:
Har du aldrig prøvet at lave træningsløb og lægge baner, så har du nu muligheden for at lære det. Orla søger nemlig
en medarrangør/hjælper, som han vil tage under sine kompetente og kærlige vinger og lære hvordan man griber
baner, poster og planlægning an.
Tilbuddet er målrettet alle, der ikke har prøvet det før, og det er en enestående
lejlighed for at komme i ”mesterlære” inden for et spændende område af vores
dejlige idræt.
Kontakt Orla på 4034 3335 eller mail aovitting@hotmail.com
HSØ
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Gættekonkurrence – Hvor er kortene fra???
Vi forsætter med denne lille hygge-konkurrence i O-Brevet. Hver gang bringer vi 2
kortudsnit fra forskellige lande. Kortudsnit som i så høj grad som muligt er karakteristiske for de pågældende lande. Alle kortudsnit er fra chefredaktørens personlige samling, der rummer o-kort fra 32 forskellige lande. For nu ikke at gøre det
alt for besværligt, så anfører vi hver gang 4 forskellige landenavne, som kortene
kan være fra. Kan du gætte de 2 rigtige lande? – ellers se løsningen sidst i bladet
sammen med en lille historie om de pågældende kort.
Er disse kortudsnit fra: Spanien, Sydafrika, Slovakiet eller Serbien?

KORTUDSNIT A

RSOK

KORTUDSNIT B

Side 10 af 14

O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub
nr. 51 – December 2020

Løsning på gættekonkurrencen:
Kortudsnit A: Spanien—For en del år siden kombine- Kortudsnit B: Ceuta (Spanien) - Det her er lidt
rede vi en o-løbstur til Portugal med et besøg i den historiske spanske by Sevilla. Sevilla er kendt som byen
Christoffer Columbus drog ud fra, da han i 1492 stævnede mod Den Nye Verden. Hans jordiske rester ligger angiveligt i Sevillas Katedral, der i øvrigt er den største i
verden.
Vi fik lejlighed til at løbe et par træningsbaner. En af
dem, i et terræn kaldet Esparragal Sur, havde et særligt
moment, for undervejs passerede vi en indhegnet olivenlund (det hvide område mellem post 18-19), hvor
der tydeligvis gik tyre på græs – velsagtens for at vokse
sig store og stærke til den ”ærefulde” nedslagtning i en
tyrefægterarena. De var nu fredelige nok. Fotoet er et
andet o-kort over Sevillas historiske bymidte, som vi
også løb på.

RSOK

”snyd.” Kortet er fra den lille spanske enklave Ceuta på
Nordafrikas kyst. Her opretholder Spanien sine territoriale rettigheder på bekostning af Marokko, mens de samtidigt hidser sig op overfor, at England stædigt holder
fast i Gibraltar. Moral er godt, men dobbeltmoral er
bedre! Som et kuriosum kan nævnes, at området oprindeligt var portugisk siden 1415, men blev i 1668 overdraget til Spanien. Ceuta beholdt sit flag der har Lissabons byflag som baggrund og Portugals nationalvåben i
midten!
Vi besøgte Ceuta på vej til o-løb i Marokko, da færgen
fra den spanske havneby Algeciras anløber dette lille
stykke Spanien i Afrika. Herfra blev vi kørt op til udsigtspunktet Mirador de Isabel II, hvor vi løb et par korte baner, inden turen gik videre til Marokko for flere oløbsoplevelser.
HSØ
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RSOK er suveræn ved nordjyske mesterskaber
Det er nærmest væltet ind med flotte placeringer ved de
nordjyske mesterskaber i hhv. nat- og dagorientering.
Natmesterskaberne afvikles over 4 natløb, hvor de 3
bedste tæller, og her blev førstepladserne besat af Mathilde Bobach i D-14, mens Kristian Veggerby og Aksel
Kappel Jensen delte placeringen i H-14.

Hertil kommer flere flotte 2. og 3. pladser
af andre RSOK-løbere.

Laver man lidt statistik så er det et faktum, at RSOK vinder 25% af alle natbaner, men mere end 40%, hvis alle
åbne og frie klasser tælles med. På dagbanerne sætter
RSOK-løberne sig på 30% af mesterskaberne. Alt i alt en
I seniorklasserne vandt Jesper Thy H40, foruden at Laura særdeles flot præstation,
Bobach, Ida Riis Madsen, Anne Riis og Sannie Ebert Jader signalerer både bredde
cobsen tog placeringer i åbne klasser og i klasser, hvor
og dybde. Og så er det såder ikke var tilstrækkelig deltagelse til at kåre nordjyske dan, at den klub, der vinmestre.
des flest ungdomspladser –
og vinder vandrepræmien
Men også når solen skinner over løbsterrænerne kan
”Elgen”.
løberne fra RSOK være med. Her er det blevet til toppla- HSØ
ceringer til Andrea Ebert Svenningen i D13-14, Mathilde
Riis Madsen i D-12, Sannie Ebert Jacobsen i D40, Elizabeth Borchorst i D70 samt Jesper Thy i H40. Og så tog
Bodil Thy lige første pladsen i den åbne begynderklasse.

Redaktørens klumme: Py-ha, sikke et år i coronadvale
Året startede sådan set meget normalt med Tømmermændsløb, et par vintertræningsløb og planer om Påskeløb på Rømø. Men primo marts var alt som forandret, da statsministeren gik på skærmen med meldingen
om, at o-Danmark skulle lukkes ned. Væk var træningsløb, påskeløb, alle forårets mange løb, ungdomstræning
og RSOK’ker turene. Ganske vist kom der snart et
nyt begreb i form af
”coronabaner”, hvor vi
enkeltvis og uden kontakt med klubvennerne
kunne løbe en træningsbane, men det var en
sølle substitut for det,
som vi lige pludseligt ikke
kunne mere.
Alt gik med andre ord
mere eller mindre i dva-

RSOK

le, og vi kom vel aldrig helt ud af vinterhiet i løbet af
2020.
I denne forlængede vintersøvn med fravær af alt det,
som vi glæder os over i orienteringsklubben, fik OBrevet pludseligt en særlig betydning. Og en særlig udfordring, fordi vi jo, med alle aflysningerne, pludseligt
manglede emner at skrive om, men samtidigt følte vi et
stærkt ansvar for at sikre medlemmerne en varieret kontakt med o-sporten gennem artikler og andet stof i OBrevet.
Om det lykkedes overlader vi til læserne at vurdere, men
fakta er, at O-Brevet faktisk voksede betydeligt i omfang. På et normalt år udgiver vi ca. 85-90 sider fordelt
på 7 numre, men i 2020 sneg vi os op på 115 sider. Naturligvis hjulpet af et omfangsrigt jubinummer, men det
forklarer ikke udvidelsen af sideantallet alene.
I fraværet af alle de traditionelle aktiviteter kom vi vidt
omkring i mængden af artikler. Vi skrev blandt andet om
(Fortsættes på side 13)
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Redaktørens klumme, fortsat
(Fortsat fra side 12)

forbundets økonomi, om at Glædelig jul og forhåbentligt et rigtigt godt nytfastholde o-løb i en corona- år til os alle.
tid, tilbageblik på o-baner på HSØ
Bornholm og hele historien
om O-Brevet gennem 50
udgivelser. Ja, og så kom der
også en kavalkade om klubben siden starten i 1942,
foruden indlæg om skovadgang, urørt skov og andre
hotte emner gennem 2020.

Hvad sker der så i 2021. Ja – det er svært at sige, men
givet er, at der forsat vil være begrænsninger for vores
udfoldelser med kort og kompas selvom vaccinen er lige
om hjørnet. Så derfor – kære læser – må du nok se i øjnene, at der kommer endnu et år med forskellige,
mærkværdige, anderledes og ikke direkte oløbsrelaterede artikler her fra redaktionen. Men man
kan jo altid anmode om at blive slettet på maillisten,
hvis det bliver for meget!

Kontaktoplysninger
Klubbens hjemmeside: www.roldskovok.dk
Klubformand Michael Niss: formanden@roldskovok.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

GLÆD DIG TIL DET NÆSTE NUMMER, hvor vi er klar med nye artikler der glæder, oplyser, beriger, fornøjer, skaber
eftertænksomhed eller går tæt på et aktuelt emne!
Udkommer til marts – når forårssolen så småt er begyndt at skinne på os igen.

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.

RSOK
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Kommende træningsløb, åbne løb og klubarrangementer
1/1

Tømmermændsløbet
Tilmelding – ingen, bare mød op!
Mødested – nr. 10 P-pladsen for enden af Rebild
Skovhusevej
Arrangør: Rold Skov OK
RSOK’s traditionelle sæsonpremiere – se indbydel
sen i dette O-Brev!

13-14/03
Nordjysk 2-Dages
Tilmelding – tjek o-service
Arrangør Aalborg OK
2 dages løb – med nattræning fredag
20/03 RSOK Træningsløb
Startsted nr. 2 – Fruesko P-plads

10/01 Vinterlang 2
Tilmelding – tjek o-service
Arrangør Nordkredsens Venner
Langdistance i Lodbjerg Klitplantage

20/03 DM Nat
Tilmelding - senest 6/3
Arrangør
Danmarksmesterskab i natorientering

24/01 Vinterlang 3
Tilmelding – tjek o-service
Arrangør Nordkredsens Venner
Langdistancei

26-27-28/03 Danish Spring
Tilmelding – tjek o-service
Arrangør OK Øst m.fl.
Internationalt løb på Sjælland

30/01 og
31/01 Orlas Vinterfornøjelser
Download kort på hjemmesiden - posterne er i
skoven fra lørdag morgen og til søndag aften, så du
kan løbe en bane, lige når det passer dig.
Mødested nr. 11 – P-pladsen ved Rold StorKro
Hyggeligt løb og super gode baner—se omtalen i
dette o-brev!

27/03 RSOK Træningsløb
Startsted nr. 10 – Rebild Skovhuse P-plads
01-02-03/04 Påskeløb
Tilmelding – senest 12/3
Arrangør OK HTF
Etapeløb/påskeferie på Rømø

07/02 Vinterlang 4
Tilmelding – tjek o-service
Arrangør Nordkredsens Venner
Langdistance
14/02 Vinterlang 5
Tilmelding – tjek o-service
Arrangør Nordkredsens Venner
Langdistance i Fejsø
27/02 RSOK Træningsløb
Startsted nr. 19 – Stabelpladsen, Arden
06/03 RSOK Træningsløb
Startsted nr. 4 – Klubhuset

RSOK

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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