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ver en liste, så må vi melde os som hjælpere. Gunner konkluderede, at vi 
prøver, som vi nu har talt om, så må erfaringen vise om det er sådan, vi 
skal fortsætte, eller der skal justeres. 
 
Dirigenten takkede forsamlingen for deltagelse i debatten og Gun-
ner takkede Pan for ledelsen af mødet. 
 

”In hoc signo vinces”  Såden lød det for ørene af kejser Konstantin 
den Store, da han fik et syn med et kors på himlen. Synet fik han før slaget 
ved den Milviske bro uden for Rom den 28. oktober 312. Han vandt slaget 
og gjorde korset, der blev malet på soldaternes skjolde, til sit symbol og 
indførte kristendommen i Rom. Triumfbuen til hans ære står på Forum Ro-
manum. Se den ved lejlighed. 
 
Situationen ligner en tilsvarende den 15.juni 1219. Tjah, det er snart 800 år 
siden 

Set i Lille Hareskov på Parkeringspladsen  tæt ved Gisselfeldt engen søndag 
den  4. marts i bidende kulde. 
Jakub og børnene var på plads og hjalp med kortudlevering inden løbet. 
Bagefter varder kage og varm saft. Det er vel noget at gå efter. Hold øje 
med træningsmulighederne p hjemmesiden. 

 

Skovtrolden 

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

 Nr. 349   marts 2018 

 In hoc signo vinces. (aktuelt i forhold til divisionsmatchen)  

Forklaringen, er lige som mælk og smør, placeret bagest i supermarkedet 
(Skovtrolden), så kunderne(læserne) bliver trukket gennem hele forretnin-

gen, til det de ikke kan undvære. Ikke noget med at snyde! 



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 
 
 
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: 7. maj 2018 
 
Foto: Bent Mortensen, Jørn 
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Repræsentantskabsmøde 2018 
Den 3. marts holdt DOF repræsentantskabsmøde i 
Idrættens Hus i Brøndby 
Klubben var repræsenteret med Bent Mortensen, 
Inge og Jørn 
Der var et langt program med beretning fra for-
bundets formand , kredsene og hovedbestyrel-
sens forskellige udvalg. 
Du kan læse hele mødemappen på forbundets 
hjemmeside (menu/diverse/forbundet/). 

Bestyrelsesmøde 13. februar 2018 
Forberedelserne til Jættemilen 11/11-2018 er i 
gang.  
Deltagerne ved WMOC får 140 kr. pr. løb de del-
tager i. Beløbet sættes ind på deres løbskonto hos 
klubben. 
Arbejdet med opsætning af faste poster i Bønder-
nes Hegn er afsluttet. 
De faste poster i Høje Gladsaxe afventer kontakt 
fra kommunen. 
Bent M og Jørn deltager for klubben ved DOFs re-
præsentantskabsmøde 3/3. 
Vi prøver i øjeblikket at styrke indsatsen overfor 
nye, der prøver orienteringsløb.  
Der er gang i korttegning af Dyssegårdsskolen, 
Radiomarken og Smørmosen/Fedtmosen. 
Generalforsamling i klubhuset 26/2. 
Næste møde 16/4-2018. 
14/2-2018 Inge 
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som revisor og Birthe som supple-
ant. 

 

Nu må der altså være 
tid til et billede 

Nyd de smukke silkehaler, der er 
på æbleskud. Det gjorde jeg, me-
dens jeg redigerede Skovtrold 

Begge blev valgt. 
c) Alle valg gælder for 1 år. 
7. Eventuelt –  
Bent J efterlyste banelægger til 
juleløb. Det afvikles sammen med 
Ballerup, så der vil være ca. 50 
deltagere. Det skal foregå i Hare-
skovene, gerne med specielle løbs-
former. 
Bent M foreslog et 60+ arran-
gement til Naverhulen i Helsingør. 

Vi skal være min. 20 personer. 
Bent melder ud, når han har et for-
slag til dato samt pris. 
Jens Erik vil gerne have nogle 
unge mennesker til at hjælpe ved 
træningsløbene, når der kommer 
børn og unge. 
Christian spurgte til, hvad vi 
gør for at få flere medlemmer.  
Gunner fortalte, at vi prøver at 
optimere vore træningsløb ved at 
have 1 person, der bliver på 
”pladsen”og kan servicere mulige 
nye, når de kommer tilbage fra 
skoven med en snak om oplevelsen 
og evt. problemer på turen. Vi be-
der om mail, hvis de ønsker kon-
takt om fremtidige aktiviteter. Når 
Radiomarken bliver færdig, vil vi 
lave undervisning i klubhuset med 
efterfølgende løb på det nye kort. 
Det er vigtig med ”unge” hjælpere. 
”Find vej battle” som Jakob har la-
vet, vil vi støtte op om. Her er der 
lidt socialt efter løbet med f.eks. 
kage og saft. Jakob understregede, 
vi skal være mere synlige, så nye 
løbere føler, der er en klub. Battle-
arrangementerne henvender sig til 
alle niveauer. Det der er før og ef-
ter løbet er vigtigt, så noget spise-
ligt og drikke så man frister løberne 
til at blive lidt længere er vigtig. 
Christian mente, at det på den-
ne årstid kræver mulighed for at 
komme inden døre. Jørn påpegede 
denne mulighed, når kortet over 
Radiomarken er klar. Pan spurgte 
om der var behov for et medlems-
møde til drøftelse af fremgangsmå-
den. Jakob mener, at formen, vi 
arrangerer det på, har stor betyd-
ning for, om det bliver succes. Så-
danne arrangementer behøver ikke 
være forankret i bestyrelsen. Jakub 
efterlyste en plan for træningsløbe-
ne, og hvem der har påtaget sig at 
være på ”pladsen”. Jens Erik la-

mailto:inge.jan@ishoejby.dk
mailto:jorn@andreasen.cc
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som sædvanlig meget populær.  Ud-
over Dres og Lone M. vil vi gerne 
takke alle hjælpere for deres store 
arbejde i forbindelse med SM-nat. I 
2018 vil vi ikke lave SM-nat da det 
er flyttet til efteråret kort før Jætte-
milen. I 2019 vil det atter være om 
foråret, og så må vi se om vi igen 
kan byde ind på SM-nat. 
JULELØB 
Årets juleløb blev afholdt den 17. 
december i Lille Hareskov.  Vi har 
indgået et en aftale med Ballerup 
OK om at vi deles om  at arrangere 
juleløb. Denne gang var det Gunnar 
Tamberg fra Ballerup der var bane-
lægger. Han havde lavet en bane 
med en del falske poster uden at 
fortælle hvilke der var falske. Vi var 
omkring 45 løbere hvoraf 1/3 del 
var fra OK73. Efter løbet kørte nog-
le til klubhuset. Hvis der er nogle 
som kunne tænke sig at lave juleløb 
fremover må i gerne kontakte Bent 
J. fra bestyrelsen.    
Beretningerne blev herefter god-
kendt. 
3.Kassereren fremlægger der 
reviderede regnskab til godken-
delse -          
Inge kommenterede regnska-
bet: 
Hareskovaftalen har givet os 
4.356,66 kr.- sidste år var beløbet 
4.842 kr. 
Jættemilen gav 16.636 kr. – det har 
dog vist sig, at der manglede en 
udgift til annonce i Skåne-Höst, fak-
tura er først dukket op i januar, så 
den kommer på næste arrange-
ment. Der var 574 deltagere – sid-
ste år 551. 
Der har som vanligt været indtæg-
ter på løb i Valby Parken, Skovbør-
nehave og skoleløb, i år Bagsværd 
Friskole. 
I år har vi fået opkrævning på tryk 
af alle numre af Skovtrolden. Så 

regnskabet viser prisen for at få 
trykt og udsendt 4 numre af bladet. 
Klubaftener og fester dækker gene-
ralforsamling og klubfesten i au-
gust. 
Klubben har betalt startafgifter for 
401 starter( i 2015 var der 339 og i 
2016 387 starter) 
Derudover betaler klubben startaf-
gift ved Divisionsmatcher. 69 star-
ter. (I 2016-69 og i 2015 77) 
Bestyrelsen foreslår, at klubben og-
så i 2018 betaler startafgifter. 
Medlemstal pr. 1/1-2018:  62  (71) 
Christian spurgte til det store 
beløb, der er budgetteret til admini-
stration. Inge forklarede, at det 
skyldes køb af program til at køre 
hjemmesiden og abonnement til 
dette. Fremover vil der kun være 
abonnementsudgift. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
4. Fastsættelse af næste års 
kontingent -  Bestyrelsen fore-
slår uændret kontingent. Inge oply-
ste nuværende satser: Seniorer: 
550 kr., Familie: 400 kr., Junior 13-
20 år: 200 kr., Børn 8-12 år: 150 
kr. og Børn 0-7 år: 100 kr. Familie-
kontingent fælder, når der er flere 
voksne på samme adresse, så beta-
ler person 2 ”kun” familiekontin-
gent. Uændret kontingent blev god-
kendt. 
5. Behandling af og afstemning 
om indkomne forslag -  Der var 
ikke modtaget forslag. 
6. Valg af: 
a) Mindst 5 medlemmer til be-
styrelsen. Bestyrelsen konstitu-
erer sig med formand og kasserer. 
Gunner, Inge, Jørn, Bent M og Bent 
J er villige til genvalg. Der var ikke 
andre emner (Gunner har fore-
spurgt nogle medlemmer), så disse 
5 blev valgt.  
b) 1 revisor og 1 revisorsupple-
ant – Jens Erik var villig til genvalg 
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Divisionsmatchen 
 
Første runde finder sted søndag 
den 6. maj i Kongelunden. Vore 
konkurrenter i 6. division, hvor vi 
ikke har løbet før, er Hvalsø, SG 
og O63/NFR/Maribo. 
På vores generalieblad over divisi-
onsturneringens historie viser det 
sig, at vi som den eneste klub i 
landet nu vil have løbet i samtlige 
divisioner. Ta’ den. 
Fortvivl ikke, men læs indbydelsen 
på Amager Oks hjemmeside og 
skriv datoen: søndag den 6. maj 
ind i kalenderen  
Stævneplads er på Kalvebodvej 
254. 
Den første har allerede tilmeldt 
sig! 

Kort over Radiomarken 
For en del år siden tegnede OK73 
et kort over Radiomarken. Ole, 
Tom og Gunner rekognoscerede 
og Jonas Blomqvist og Jan renteg-
nede. 
Vi begyndte nogle år senere at 
revidere kortet, men stoppede for-
di Gladsaxe Kommune ville gen-
nemføre en række større ændrin-
ger i en del af området. Ændrin-
gerne bestod i store træk af etab-
lering af to store fårefolde nord for 
den gamle radiostation. 
Vi besluttede i 2017 at nytegne 
kortet for at kunne bruge det til 
træning med udgangspunkt i klub-
huset. 
Lyngby OK har stillet grundkort til 
rådighed og Finn Blom fra Lyngby 
har givet instruktion i selve tegne- 
og recognosceringsarbejdet. 
Vi er nu så vidt med arbejdet at vi 
kan afslutte det i løbet af marts. 
Jørn 
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Tekniktræning  
 
Vi kobler os på tekniktræningen, 
som Farum OK står for. 
Der er endnu ikke meldt datoer ud, 
men så snart vi får dem, bliver de 
rundkastet til medlemmerne. 
Se også på Farum Oks hjemme-
side/træning hele ugen, hvor dato-
er, mødested, træningsmoment og 
skove vil dukke op. 

Se eksempler på tekniktræning på 
side 6 i Nørreskoven. Ideen er at 
starte på den mellemsvære til og 
med post 9 på det øverste kort. 
Herfra løber man den svære bane 
(kurvekortet) til og med post 8 og 
derefter tager man den mellem-
svære (nu er du måske blevet lidt 
træt) hjem. 

I Ravnsholt på side 7 er den lette 
bane øverst og den mellemsvære 
bane nederst. 

Mød op når startskudet lyder. Det 
bliver nok i begyndelsen af april. 

Smør- og Fedtmosen 
 
Området finder du mellem Være-
brovej, Hillerødmotorvejen, Klaus-
dalsbrovej og Gammelgårdsvej. Det 
hører til både Herlev og Gladsaxe 
kommuner. 
For nogle år siden (2015??) arran-
gerede Longo juleløb i området. 
Mange taler stadig om ”Vandløbet” 
idet store områder var oversvøm-
met. Jeg har konstateret, at på 
trods af det sidste halve års ned-
børsmængder er der ikke over-
svømmelser på stierne 
Forleden nævnte Jakob at Smør- og 
Fedtmosen kunne være interessant 
som ”Find Vej i” terræn bl.a. fordi 
Herlev Kommune har et naturcen-
ter på stedet, som tiltrækker man-
ge borgere. 
Nu er kortet over Radiomarken ved 
at være færdigt, så det kunne være 
et nyt område, vi kunne kortlægge. 
Den ide er bestyrelsen med på, og 
Mogens Hansen (ok Skærmen) har 
allerede hentet et foto over områ-
det og instrueret mig i hvordan 
man kan komme i gang.  
Jørn        PS: se  området på side 7 

Hjemvendte fra Gunners og Jens Eriks søndagstræning. Hvis du ikke pas-
ser din træning, så vil du oftere, igen som her, kunne se ryggen af disse 
brave folk når de løber forbi ude på banerne. Med mindre du har brug for 
hjælp. Så går du ikke forgæves. Men nu ved du hvordan de ser ud. 
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Bøndernes Hegn/Aldershvile. Stol-
perne var gratis, vi skulle blot for-
tælle hvor mange vi skulle bruge. 
Jens Erik lagde depot til og udleve-
rede først til de to andre klubber. 
Derefter gik han i gang med op-
skæring og maling af stolperne. Vi 
fik tilladelse af Naturstyrelsen til at 
forny og supplere posterne . Med 
en køretilladelse driblede Jens Erik 
rundt i skoven i sin nye værksteds-
vogn og opsatte nye pæle. 
Tak til Jens Erik for hans indsats 
Korttegning Vores nærområde 
Radiomarken har vi ikke dyrket i de 
senere år, men nu er en nytegning 
af området færdigt. Vi har fået en 
stor hjælp af Finn Blom fra Lyngby 
Ok, der har leveret grundkort og 
instruktion i tegneprogrammet 
Ocad. Finn udfører også en stor del 
af tegnearbejdet. Kortet vil blive 
indviet i april ved et fællearrange-
ment med Lyngby Ok 

Klubledermøde 
Østkredsen holder i årets løb en 
række møder for kredsens kluble-
dere. Bent Mortensen og jeg har 
delt opgaven med at deltage og 
referer til bestyrelsen om emner, 
der har været oppe på møderne. 
 Jacub spurgte om der bliver 
mulighed for at downloade kort 
med de faste poster.  Jens Erik op-
lyste, at kun en del af Bøndernes 
Hegn kan hentes fra nettet, men 
kortet kan købes hos Mogens Han-
sen via Hareskovaftalen, og Jens 
Erik mener dette er gratis for OK 
73-medlemmer. Jørn annoncerede, 
at der vil blive et arrangement på 
Radiomarken, når kortet er fær-
digt. 
Bent J.: 
KLUBHUS  
Mandage er klublokalet reserveret 
til OK73 og Sports Motor Klubben 
Gladsaxe, og der har aldrig været 
problemer med at fordele aftnerne 
indbyrdes mellem os.  I kælderen 
er renoveret nogle småting gen-
nem året og vi vil i den kommende 
tid lave en oprydning og se om der 
er ting som vi ikke benytter mere 
så vi kan få bedre plads til de ting 
vi bruger. En stor tak Dres og Lon-
ge for arbejdet i klubhuset gennem 
året. 
SM-nat 
Den 15. marts 2017 afholdt vi SM-
nat i Tokkekøb Hegn med stævne-
center i Indskolingen på Skovvang-
skolen. Vi var så heldige at kunne 
bruge Indskolingen, da vi fik hjælp 
af Allerød OK som hører til i denne 
kommune, og de stillede med en 
banekontrol og en stævnekontrol.  
Lone M. havde lavet nogle gode 
baner og Dres var stævneleder.  Vi 
havde 207 løbere til start, med 
mange positive tilbagemeldinger 
fra skoven.  Vores ”restaurant” var 
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bo plantage. 
Skoleløb i Valby Parken 
5/10 havde vi 10 hjælpere i Valby 
Parken. Der var ca. 500 børn, der 
skulle serviceres. Vi får betaling for 
vores indsats samt for leje af vort 
materiel: poster samt SI-udstyr.  Vi 
mistede desværre et poststativ med 
skærm, dette er erstattet af arran-
gementet. 
Skovbørnehave 
Som vanligt laver jeg en snitzlet 
bane til Skovbørnehavens sommer-
arrangement i Bøndernes Hegn. 
Henny hjælper med udsætning og 
inddragning af banen. 
Søren Toustrup tilbød at lave baner 
til årets SkovCup 15/8. 
Jørn: 
Skovtrolden 
Udkom med fire numre 
Det første med referat fra General-
forsamlingen var et digert værk på 
24 sider. 
De andre numre var  på 12 sider.  
De kunne sagtens have været på 
flere sider hvis flere medlemmer 
ville skrive bidrag.  Det vil selvføl-
gelig blive lidt dyrere for klubben, 
men vi betaler gladelig mere for et 
”aktivt” klubblad. 
Skoleorientering 
Enghavegårdskolen ville gerne 
give deres elever en oplevelse af 
orienteringsløb. 6.-7- klasserne var 
på Orienteringsløb i Høje Gladsaxe 
Parken. Både på valgfri poster og på 
sprint med tidtagning. 
Morgenduggen lå tæt i græsset og 
eleverne var ikke alle lige tilfredse 
med at komme igennem med våde 
fødder. 
De yngste klasser blev på et andet 
tidspunkt præsenteret for en power 
point, der forklarede grundlæggen-
de om orienteringssport, hvorefter 
de blev udsat for et huskeløb i sko-
legården.  

Det tidligere Blaagaard seminarium, 
er nabo til skolen og eleverne fik 
også prøvet et løb med poster i ter-
rænet rundt om seminariet. Et af 
de populære sprintløb blev afviklet i 
udkanten af skolens område. 
Vi har ikke fået oplysning om semi-
narets fremtid, men på baggrund af 
det kort Mogens Hansen fra Skær-
men har tegnet over området, kan 
det ret nemt rettes til, så det kan 
bruges til et ”Find vej i skolen” pro-
jekt. Vi må se om vi kan få skolen 
med på det 
Bagsværd Friskole havde også 
lyst til at prøve orienteringsløb. 
Skolen ligger på Skovallèen ved 
Bagsværdvej og dermed ganske 
tæt ved Bøndernes Hegn. Eleverne 
kom til den store P-plads ved Skov-
brynet, hvor vi brugte et tidligere 
projekt med først en ganske let ba-
ne på et par km og derefter en lidt 
sværere med nogle af de første po-
ster suppleret med nye sværere. En 
sprintbane var der også mulighed 
for. 
Jeg siger samtidig tak til de med-
lemmer, der har hjulpet til i årets 
løb. Uden dem var det ikke muligt 
at afvikle de nævnte arrangemen-
ter. 
Dyssegårdsskolen i Gentofte 
Kommune har efter nogle prøvear-
rangementer sagt ja til et ”Find vej 
i skolen” projekt og skolekortet er 
ved at være færdigt. Derefter skal 
vi opsætte 40 postskilte og lave en 
række baner som skolen skal kunne 
bruge i undervisningen. Lærerne 
skal introduceres til projektet og vi 
skal arrangere et løb for eleverne. 
Nye poster i Bøndernes Hegn. 
Sammen med Ballerup Ok og Ok 
Skærmen fik vi tilbudt nye stolper 
til de faste poster i det område som 
de tre klubber dækker. Jonstrup 
Vang, Store og lille Hareskov og 
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Naver  
er en forkortelse for skandinaver, som 
bruges 
om håndværkere fra Skandinavien, der 
drager på valsen. 
En naver drager rundt i Europa og la-
ver forefaldende arbejde inden for sit 
fag. 
Især i 1800-tallet og 1900-tallet rejste 
håndværkersvende ud for for at dygtig-
gøre sig. Traditionelt var mestre inden 
for faget i andre lande forpligtet til at 
tilbyde arbejde eller et måltid mad til 
naveren. Der findes regler og traditio-
ner for navere på valsen, blandt andet 
må en naver kun opholde sig samme 
sted i seks måneder. 

Navertraditionen findes stadig, især 
inden for tømrerfaget   i Tysk-
land og Schweiz. (kilde:Wikipedia) 

Medlemsudflugt 
 
Klubben for berejste håndværkere i 
Helsingør holder til i Naverhulen, 
Sct. Annagade 21 i Helsingør 
Bent Mortensen har taget initiativ 
til et besøg for OK72’s medlemmer 
i Naverhulen, hvor de berejste 
håndværkere vil vise deres lokaler 
frem og fortælle røverhistorier om 
medlemmernes rejser og arbejde i 
Europa. En sang fra de varme lan-
de kan de også præstere. De har 
tilbudt et traktement med hånd-
madder, smørrebrød (hvad forskel-
len er står foreløbig hen i det uvis-
se) og drikkevarer til en rimelig 
pris. 
Bent arbejder videre på projektet 
og vil snarest komme med yderli-
gere oplysninger om tid, sted og 
pris. 

Luftfoto af Smør– og Fedtmosen 

https://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5ndv%C3%A6rker
https://da.wikipedia.org/wiki/Skandinavien
https://da.wikipedia.org/wiki/Europa
https://da.wikipedia.org/wiki/1800-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/1900-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/Tyskland
https://da.wikipedia.org/wiki/Tyskland
https://da.wikipedia.org/wiki/Schweiz
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Indvielse af kortet over Radiomarken. 
 
  
OK73 og Lyngby OK indbyder til indvielse af det nytegnede kort over Radio-
marken tirsdag den 17. april 2018 
  
Mødested:  OK73’ klubhuse, Bagsværdvej 144B Indgang fra nordsiden 
 
Parkering:       Der er ikke meget plads ved klubhuset, så vi anbefa-

ler at bruge rabatten på Bagsværdvej, med skyldig hensyn 
til færdselsreglerne 

 
Mødetid:        Kl. 17:00  
  
Samlet start:    Kl. 17:15 
  
Afstande:  Parkering til stævneplads 200 m 
 

Stævneplads til  start ca. 200 m 
 

Mål til Stævneplads 14 m 
 
Stævneplads:  OK73s klubhus, 1. sal 
 
Banerne:   1 Let, 1 mellemsvær 
 
Kort:   Nytegnet 2018, 1:4000 
 
Tidtagning:  SportIdent 
 
Max tid:  1½ time 
 
Mål:   Alle skal huske at stemple ud på stævnekontoret 
 
Eftersnak: Bliv gerne og tag del i samværet med saft m.m. 
 
Præmier:  Muligvis 
 
Stævneledere:  Finn, Jørn 
 
Banelægger:  Finn, Jørn 
 
Stævnekontrol: Ikke nødvendigt 

Foreløbig udgave af det nye kort over Radiomarken. Når sneen er væk ta-
ger vi en runde for at tegne de sidste rettelser ind inden vores løb den 17. 
april  
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OK73’s klub komsammen, - af-
løseren for den legendariske 
”Barnedåb” -, blev afholdt, 
d. 27. august i klubhuset. 
Inden frokosten skulle delta-
gerne ud på et lille oriente-
ringsløb over Radiomarken. 

Under løbet skulle der løses en 
lille kryds og tværs med 
krøllede spørgsmål. 

Madholdet bestående af Henny, 
Misser og Ruski havde igen 
arrangeret en herlig buffet. 

Der var fint fremmøde, og alle 
havde en herlig dag. Besty-
relse har besluttet at genta-
ge arrangementet.   

2. runde af klubmatchen for 5. 
Divisions blev afholdt, d. 3. 
september i Geel Skov og 
Ravnholm. 

Igen fik vi flere flotte individuel-
le resultater, men tabte på 
bredden til de øvrige klub-
ber. 

Op/ned klub match for 5. Divisi-
ons, afholdt, d. 24. Septem-
ber i Ravnsholt Skov. 

Med 2 uafgjorte og 1 tabt med 1 
point. Det ene point resulte-
rede i, at vi måtte rykke ned 
i 6. division, øv! 

Fordelen er, at der nu kun er én 
vej, og de er opad. 

Det 54. Jættemil blev afholdt i 
Grib Skov med Rune som 
banelægger.  

Stor ros til Rune for et spæn-
dende løb med mange super 
stræk. Ulla havde som van-
ligt gjort et stort arbejde 
med at rekruttere hjælpere. 
Det nye MEOS/IT hold med 
Camilla og Jakub klarede 
opgaven til ug.  

Det kommende WMOC i Grib 
Skov tiltrak et stort antal 
udenlandske løbere, og det 

samlede antal blev omkring 
650 løbere. 
Alt forløb perfekt, - et af de 

allerbedste.    
Stor tak til alle. 

Søndag efter søndag arrangerer 
Jens-Erik træningsløb i Ha-
reskovene. 

En lille flok af klubbens løbere 
benytter disse løb. Løbene 
annonceres på Face Book, 
og ind imellem kommer fa-
milier, der vil prøve oriente-
ringsløb.   
En kæmpe tak til Jens-Erik. 

OK73 fastholder fortsat 
”torsdags træningen” med 
Masja som banelægger. Det 
er fine løb, men lidt flere 
løbere fra OK73 er ønske-
ligt. 

 
Klubbens hjemmeside stod 

pludselig uden editor, efter 
Michaels pludselige udmel-
delse. Jakob T. var red-
ningsmanden. Lynhurtigt 
etablerede han en ny hjem-
meside med links til Face 
Book. 

Stor tak til Jakob T.   
Inge: 
SkovCup 
Vi arrangerede den 16.august. Det 
var et fint arrangement, men des-
værre med kun 65 børn. Foreløbig 
er man i SkovCup-gruppen enige 
om at fortsætte uændret med disse 
arrangementer. 
Vi må så selv prøve at spare på an-
tal af hjælpere.  Jeg havde 16 
hjælpere og det kan vi beskære 
lidt.  Banelægger søges til 15. au-
gust 2018. Vi stod også for kiosken 
ved finalen i Aggebo-Græsted. Her 
var vi 5 om opgaven. Birthe, Else, 
Misser, Ruski og Inge.  I 2018 er 
finalen planlagt til 16. juni i Asser-
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Inge får overrakt sin præmie af 
borgmester Trine Græse 

OK 73 generalforsamling 
26. februar 2018 

Gunner bød velkommen til 19 
medlemmer. 

Valg af dirigent – Pan (Henrik 
Kjederqvist) blev foreslået 
og valgt som dirigent. 

Pan konstaterede at gene-
ralforsamlingen var lovlig 
indvarslet via Skovtrolden.  

Formanden aflægger beret-
ning til godkendelse – 
Bestyrelsen har besluttet, 
hver at aflægge beretning 
for de områder, de er an-
svarlige for.  

Gunner: 
Årets første klubarrangement 

var SM nat i Tokkekøb Hegn 
onsdag, d. 15. marts. Jørn 
Andreasen var stævneleder 
og Lone Mortensen bane-
lægger.  

Alle var tilfredse med arrange-
mentet. 

Næste store klubsamling blev 
1. runde af klubmatchen for 
5. Divisions, afholdt, d. 30. 
april i Asserbo Plantage. 

Vi fik flere flotte resultater, og 
med senere forventning om 
at forblive i 5. division eller 
avancere til 4. division! 

Klubmesterskabet blev afhold, 
d. 18. juni i Præstevang. 

Bent Johansen, forrige års klub-
mester, havde lavet nogle 
svære baner med ”god” ud-
nyttelse af bakkerne.  Tak 
til Bent Johansen. 

Efterfølgende blev der afhold 
spisning i Hillerøds klubhus. 
Efter et fornemt traktement, 
arrangeret af Henny, Misser 
og Ruski, blev klubmestrene 
behørigt fejret.   

Herligt med 28 løbere og over 
40 deltagere. 

Medaljører i OK73 
 
Tidligere i år fejrede Gladsaxe 
Kommune de sportsudøvere fra 
kommunens klubber, der har vun-
det DM og forbundsmedaljer. 
Igen i 2017 var Inge medaljetager. 
Denne gang i DM-mellem i Nykob-
bel ved Sorø. 
Inge var naturligvis mødt op til fej-
ringen sammen med ”kolleger” fra 
andre sportsgrene. 
Bent Mortensen var med som an-
standsmand. Han kunne dog også 
have fået et par klapsalver med 
fordi han havde vundet bronze i DM 
nat i Jægersborg Hegn og sølv i DM
-mellem i Nykobbel. 
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Som tekniktræningen kunne opleves i Nørreskoven 
18. maj 2017 (selv om der står 18 på kontrolsedler-

ne). Der var også lette baner. 
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Som tekniktræningen kunne opleves i Ravnsholt 
21. september 201718. maj 2017 . Øverst den let-
te bane, nederst den mellemsvære. Se hvad der 
passer dig bedst og vælg når du næste gang får 
tilbuddet. 


