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Faste poster i Bøndernes Hegn 
 
I længere tid har forfaldet bredt sig 
bland vores faste poster i denne 
skov til irritation for dem der har 
prøvet forskellige ”Find vej” -baner 
og til græmmelse for klubben. 
Ved Mogens Hansens (Skær-men) 
hjælp blev fornyelsen af stolperne 
sat i gang og vi købte sammen med 
Skærmen og Ballerup OK nye 
stolper af egetræ. 
Naturstyrelsen har givet tilladelse 
til fornyelsen og samtidig sagt ja til 
at vi kunne supplere med nye 
poster, som bliver placeret som 
begynderposter. 
Gladsaxe Kommune har betalt 
udgiften til opsætning af de nye 
stolper. 
Arbejdet med opsætning af 
posterne gik i gang sidst i 

 

Skovtrolden 

Orienteringsklubben  
i Gladsaxe 
 
Web: www.ok73.dk 
Mail: ok73@ok73.dk 

 Nr. 348     Dec. 2017 

 Så gik starten til Jættemilen 2017 i Grib Skov med godt 600 deltagere.  
Alt forløb godt, selv vejret var med os, hvilket var en glædelig overraskelse, 

når man tager vejret i dagene inden løbet i betragtning. 
Banelæggeren fik vældig meget ros for sit arbejde. Det glædede alle sig 

over. 



Bestyrelsen 
Gunner Jørgensen, formand 
Søvej 8, St. Lyngby 
3320 Skævinge 
gj@scanelpro.dk 
 
Inge Madsen, kasserer 
Vejlebrovej 16 F 
2635 Ishøj 
43 54 16 41 
inge.jan@ishoejby.dk 
 
Bent Johansen 
Hviddingevej 13 
2610 Rødovre 
30287607 
bentoglene@gmail.com 
 
Bent Mortensen 
Gladsaxevej 159 
2860 Søborg 
39670142 
bent.mona.mortensen@mail.tele.dk 
 
Jørn Andreasen (Dres) 
Snebærhaven 82 
2620 Albertslund 

29 46 60 45 
jorn@andreasen.cc 
 
Michael Nygaard Møller 
Tværleddet 23 
2880 Bagsværd 
93 94 80 03 
mmo1209@gmail.com 
 
Kontingent og løbsafgift 
Giro 8 23 00 56 
Eller ved bankoverførsel til 
Reg.nr. 1551 konto 8230056 
 
Løbstilmelding  
O-service/Lone Nørgaard 
45523995 
 
Klubhuset 
Bagsværdvej 144 B 
 
Deadline til Skovtrolden 
Nr 349:19. februar 2018 
 
Foto: Michael og Jørn 
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Jættemilen 
 
Arbejdet med Jættemilen tager sin 
begyndelse længe før dagen. Ca ¾ år før 
løbet begynder banelæggeren sit arbejde og 
hen over året intensiveres arbejdet med de 
mange praktiske detaljer, der skal på plads 
inden deltagerne møder op.  
Mange hjælpere kommer lørdag for at sætte 
poster ud og indrette stævneplads, og søndag 
køre det hele i det store gear. 
Endelig skal der ryddes op. 
Også i år kunne stævnelede og formand 
Gunner søndag eftermiddag sige tak til alle, 
der har hjulpet med at gøre Jættemilen 2017 
til et godt stævne. 

Alle løfter i flok til det sidste ! 
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To gode stolerygsække er til salg. Fremstår som næsten nye  
150,- kr. stykket 

Er du interesseret i dette favorable tilbud,  

Annonce Annonce 

bisætning, selv om det synes at 
være en tur ad Via Dolorosa. 
 
En venlig sjæl klappede mig på 
skulderen og trøstede med, at selv 
om vi måske skulle ende i bunden 
af den nye division, ville det ikke 
betyde ekskludering af DOF 
Med resultatet indtager OK73 en 
usædvanlig placering som den 
eneste klub, der har løbet i 
samtlige divisioner. 
 

Endelig må det også siges at stort 
set alle vore løbere gav point, men 
når der er klasser, som vi ikke kan 
bemande/kvinde så bliver det 
temmelig svært. 
 

Stilling op– og nedmatch 

DSR/Fr.borg/Vinderød 
175—161               5 matchpoint 

 
Kildeholm 
172— 165               4          ” 
 
OK73 
168—169                 2         ” 
 
O63/NFR/Maribo 
152—172                 1          ”         
 

mailto:inge.jan@ishoejby.dk
mailto:jorn@andreasen.cc
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Dyssegårdsskolen 
Klubben har i løbet af året haft 
samtaler med Dyssegårdsskolen 
om at tegne et skolekort til ”Find 
vej i Skolen”. 
Aftalen er kommet i hus, og vi har 
modtaget grundmaterialet fra DOF. 
Materialet består af grundkort og 
skilte til de faste poster, der skal 
sættes op på skolens område. 
Endelig har vi også modtaget lærer
- og elevhæfter til brug i 
undervisningen. 
Tegnearbejdet er efter et PC-
sammenbrud kommet i gang igen, 
og med de første skitser er der nu 
grundlag for recognosering på 
skolens område suppleret med 
luftfottografier, billeder og 
streetviews. 

… men så er det jo godt at man kan få noget at spise og drikke bagefter. 

Divisionsturneringen 
 
I sidste nummer af Skovtrolden 
var der en opfordring til at slutte 
op om sidste afdeling i 
divisionsturneringen, af dysten om 
op- og nedrykning i 5. division. 
 
Som der stod: ”Vi må kunne gøre 
det bedre, næste gang” idet vi var 
blevet slået af de andre tre 
klubber i 5. division. 
 
Det gjorde vi så også, idet vi i op- 
og nedrykningsmatchen kun blev 
slået af to klubber. Det svarer til 
en fremgang på adskillige procent. 
At det medførte nedrykning til 6. 
division hører blot til i en 
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Generalforsamling 
 

Der indkaldes herved til  
ordinær generalforsamling 

 

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19:00 
i 

Dagsorden 
 

1.  Valg af dirigent 

 
2. Formanden aflægger beretning 

 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

 
  4. Fastsættelse af næste års kontingent 
 

5. Behandling af og afstemning om indkomne forslag 

      Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før  
     generalforsamlingen 

 
6. Valg af 

a) Mindst fem bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med   
formand og kasserer                        

           Bestyrelsen består i dag af: 
            Formand Gunner Jørgensen 

            Kasserer Inge Madsen 

            Bent Johansen 

            Bent Mortensen 

            Jørn Andreasen 

            Michael Møller 
 
           Bestyrelsen, bortset fra Michael vil gerne fortsætte 

      b) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

        Alle valg gælder for et år 
 

7. Eventuelt 
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Førstepladser siden sidst 

Dato Skov  Klasse Løber 

17.9. Krogenberg 
Hegn 

Å4 Christian Bovet 

24..9. Ravnsholt D4 Elsa Bratholm 

  D5 Ulla Valnert 

  H2 Jakob Tolborg 

  H5 Gunner Jørgensen 

15.10 Jonstrup 
Vang 

D70 Misser Lykking 

  H80 Bent Mortensen 
22.10 Ravnsholt D70 Inge Madsen 

  H80 Bent Mortensen 

  Å5 Michael Hjorth 

Bestyrelsesmøde  
27. november 2017 

 
Vi skal ikke lave SM-nat i 2018, da 
kredsen vil have arrangementet i 
efteråret. 
 
Jættemilen blev afviklet rigtig fint. 
 
Jættemilen 11/11-2018. Store 
Dyrehave er søgt og godkendt. 
Banelægger: Bent J. 
 
Bestyrelsen har tidligere besluttet, 
at OK 73 til WMOC 2018 betaler 
50% af startafgiften ved 1. 

tilmeldingsfrist.  Tilskuddet ændres 
ikke ved senere tilmelding. 
 
Der arbejdes stadig med de faste 

poster i Bøndernes Hegn og Høje 
Gladsaxe Park. Kommunen støtter 
økonomisk og med arbejdskraft 
ved opsætning i Høje Gladsaxe 
Park. 
 
Trods det vigende deltagerantal 
fortsætter SkovCup. Vi skal 
arrangere 15/8-2018. 
 
Vi klarede os ikke så godt ved 
divisionsmatchen i 2017. Vi skal 
løbe i 6. div.i 2018. Datoerne er 
6/5, 23/9 og 4/11. 

 
Generalforsamling afholdes 26/2-
2018 i klubhuset.  

 
Juleløb afvikles 17/2 med Ballerup 
som arrangør. Vi holder som 
vanligt vores efterfølgende frokost 
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Guldbryllups-o-løb. 
 
Hvor mange mon har fejret deres guldbryllup ved et o-løb?? 
Det gjorde Misser og Ruski d. 28.10.17 i Bolsterbjerg skov på Bornholm.  
I rusk og regn, men i deres lille telt, kunne vi fejre dem med små flag. 
Endnu engang tillykke med de 50 år. 

Faste poster i Høje Gladsaxe 
Parken 
 
Jeg har afholdt et møde med 
naturforvaltningen og 
driftafdelingen i Gladsaxe 
Kommune om supplering af faste 
poster i området. 
 
Af hensyn til fuglelivet har 
kommunen bedt os om at flytte en 
enkelt af de faste poster, hvilket vi 
har efterkommet. 

 
Ved en rundgang i området har vi 
aftalt placering af yderligere nogle 
faste poster. På grund af 
terrænarbejder er der opstået 
mulighed for nye postplaceringer, 
og dermed for andre 
banemuligheder, end vi hidtil har 
haft. 
 
Driftafdelingen har sagt ja til at 
udføre arbejdet og vil kontakte 
mig, når arbejdet skal udføres. 
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Endelig i mål efter 11 hårde kilometre 

Nyt medlem: 
Hanne Bech 
 
Udmeldte pr. 31/12-2017 
 
Ole Husen 
Mads Skytte 
Michael Hjorth 
Martin Hjorth 
Ronnie Hjorth 
Trine Hershøj 
Jesper Lykking 
Anne Nørgaard 
Michael Møller 
 
 

SM-nat 
 
Klubben har tilbudt Østkredsen at 
stå for SM-nat 2018, hvis det skal 
afholdes i marts, inden vi får 
sommertid. 
 
Imidlertid er SM-nat blevet flyttet 
til oktober måned, og kommer til at 
ligge lige før Jættemilen. 
 
Vi kan ikke forsvare at skulle gabe 
over to så vigtige arrangementer, 
så tæt på hinanden. Så vi har sagt 
nej til at gennemføre SM-Nat i 
2018, men hvis løbet i 2019 skal 
afholdes i marts vil vi gerne tage 
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Fotografen på billedet af er fra SportPicture(www.sportpicture.eu) som 

leverer billeder til deltagere fra sportstævner gratis, også uden betaling 
for at hente billedet. De tog 3.000 billeder til Jættemilen:-) 
I kan se i nyhederne på OK73 eller Facebook for jættemilen hvordan man 
henter en app for at se billederne. 
 
OK73 har i øvrigt en konto hos Flickr, hvor bl.a. billederne fra Jættemilen 
ligger 
Gå ind på adresse: https://www.flickr.com/ 
 
Bruger navnet er: ok73foto 
Og Password er:   orientering 

http://www.sportpicture.eu/
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I sidste nummer af Skovtrolden  
var der en opgave, til de af 
medlemmerne, der ikke var med til 
klubsammenkomsten i august. 
Opfordringen lød på at finde et 
kodeord, som beskrevet i 
nedenstående vejledning. Der kom 
ingen bud på det eftersøgte 
kodeord. Løsningen kan man se på 
næste side. 

Klubsammenkomsten 
 
Til erstatning for vores mangeårige 
traditionelle klubfest ”Barnedåben” 
havde bestyrelsen valgt at indbyde 
til en sammenkomst i vores 
klubhus søndag den 27. august. 
Formand Gunner havde påtaget sig 
at stå for arrangementet og havde 
selv planlagt den sportslige del af 
festen. Det var en øvelse, der 
indebar en tur i omegnen af 
klubhuset og i fårefoldene nord for. 
Kortgrundlaget var et luftfoto med 
indtegnede 13 poster. 
Efter opdeling i hold på tre-fire 
deltagere blev vi bevilget en time 
til at besøge posterne og svare på 
de tilhørende spørgsmål. Tiden var 
beregnet rigelig, så det ikke var 
nødvendigt at haste banen 
igennem. 
Medlemmer, der ikke deltog, skal 
ikke forholdes denne del af løjerne 
og Skovtrolden bringer her de 
spørgsmål, der skulle besvares, og 
det skema, hvori svarende skulle 
skrives. 
Alle svar skrives vandret, men kun 
i de hvide felter. Når felterne er 
fyldt ud, fremkommer kodeordet 
lodret i de gule felter. 

1 Hvad gør man ofte. Når 
man løber o-løb? 

2 Hvad er et brunt kryds på 
kortet? 

3 (2x20) + (2x5) - (40 + 3) 

4 Kendt klubnavn 

5 En række prikker 

6 Hvad de fleste i OK73 gør 
for lidt 

7 . . . . . godt 

8 Kontrolpind 

9 Ofte benyttet postdefinition 

10 Mellemnavnet på 
hedengangen klubformand 

11 Hvad gør man når man ikke 
kan finde posten. Er også et 
kendt navn 

12 Navnet på en af de mest 
vindende løbere i klubben 

13 Start 

 7 

Orienteringsklubben OK73 www.ok73.dk 

Skovtrolden 328 

1       b  o  m m  e  r   

2    r  o  d  k A  g  e     

3          7           

4    o  k  6  3           

5  s k o v g r   æ  n  s E 

6      t  r  æ  n  e R     

7          t  æ  s  k  e   

8  s P  o  r  t  i  d  e  n  t 

9    s  t  i  e  n  d  e     

10      n  o r  L  i  n     

11        m  i  s  s  e  r   

12  j  ø  r  g  e  n         

13        t  r  e  k  a  n  t 


