
Referat fra generalforsamling 23. februar 2011 

Der var 17 af klubbens medlemmer, som deltog. 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

Jens Roesgaard blev valgt 

Pkt. 2 Formandens beretning – herunder beretning fra udvalgene 

Jane indledte med at mindes Helge Serup, som pludselig døde for et halvt år siden. 

Formandsberetning Nordvest OK 23.02.2011 

2010 må for Nordvest OK vist siges at være ungdomsløbernes år.  

Signe er blevet udtaget til U16 landsholdstruppen og 4 ungdomsløbere, Amalie, Karoline, Mikkel og Jens, 
var på U1 kursus. Det var noget, der blev lagt mærke til. Som vi kunne læse i sidste nummer af Opfanget 
bruger Signe mange timer på træningen. På sidste års generalforsamling blev der talt om, hvordan klubben 
kunne støtte Signe. Bestyrelsen besluttede efterfølgende at give Signe en løbedragt og 1000 kr. til løbetøj 
efter eget valg gerne med klublogo på.   

Til årets klubfest fik Kristian Edsen Aktivitetspokalen bl.a. p.g.a. ungdomstræningen. Desværre havde vi ikke 
tidsnok set, at Klubfesten faldt samme aften som de 5 ungdomsløbere var på kursus. Vi savnede de unge 
mennesker. Vi er meget stolte af dem og det lover godt for fremtiden. De var med til at få 
Kronhjortegeviret til klubben, til at sikre os en 1. plads i 3.division, så måske vil de - sammen med endnu 
flere -  føre os op i 2. div.! Her vil de lidt ”gamle” unge, Troels og Christian, også være et godt aktiv. 

Skoven: 

Vores sportsplads, skoven, har haft det svært i det forløbne år. Først var det vinter med rigtig meget sne 
rigtig længe og flere løb måtte aflyses. Derefter blev der foretaget kraftige fældninger i skovene til stor 
gene for korttegnere og løbere. Der bliver ikke ryddet op som førhen, så det må vi nok vende os til.  

Vores skove har ikke kun været brugt til vores egne løb. Der har været flere udenlandske juniorlandshold på 
besøg f.eks fra Norge, Schweiz og Finland. Det har givet gode indtægter til klubben, men p.g.a. de mange 
fældninger har der også været brug for lidt hjælp til rekognoscering vedr. banerne, og Henrik har også søgt 
skovtilladelser. Vi har hjulpet Herning OK med at lave natløb i Vilsbøl, lavet O-løb i Stenbjerg for Thy til 
lands, til vands og i luften og lavet O-løb i Tved til Hanstholm Friskoles motions/aktivitetsdag.   

Jo, vores skove har været flittigt brugt. 

Sponsorer: 

I efteråret søgte jeg  JK-Automater om et beløb til indkøb af nye lette stænger til EMITenheder. Det var en 
dejlig overraskelse at modtage brev om, at vi havde fået 12.000 kr. De nye stænger er bestilt og bliver 
leveret inden længe.Sponsoraftalen med Sparekassen Thy udløber i år. De 8.000 kr. om året har været et 
godt bidrag til økonomien. Tilbudet om at trykke op til 8x50 stk. A3 kort har været meget værdifuldt for 



klubben. Det har været nemt at få trykt kort til klubmesterskabsløbene, og vi har også brugt det til enkelte 
andre løb. 

Efter Helges død kontaktede jeg Sparekassen for at høre, om de ville trykke det første nr. af Opfanget. Jeg 
håber, at vi ved forhandling fortsat kan få både de 8.000 kr., mulighed for at få trykt kort - måske lidt flere - 
og få trykt Opfanget. 

Hos Sportigan fik vi lavet en aftale om bonus medlemskort/ klubkort. Når man handler hos Sportigan i 
Thisted og viser  bonus-medlemskortet optjenes bonus til klubben. 

Klubben får 10% i årsbonus af det samlede medlemskøb. Jeg har fået så mange kort, at der kan deles ud til 
familie, venner og bekendte, der vil støtte klubben.  

Thisted Bryghus, Dragsbæk Margarinefabrik, Skoda og Sportigan er fortsat kortsponsorer på henholdsvis 
Tvorup Øst, Tved, Vandet og Vilsbøl kortet. 

Thisted Bryghus har også leveret øl til både Klitløb og NJM-dag. 

Kontrakten med Thisted kommune om Faste poster i Eshøj udløber her i foråret. Der er sket en del 
fældninger også derude, så kortet skal revideres og jeg vil forsøge at forhandle et tilsvarende beløb som 
sidst hjem. 

Afholdte/Fremtidige arrangementer. 

Den 24. april blev det første MTB O-løb i klubbens historie afviklet. Chr. Krogh, Poul Poulsen og Jens 
Roesgaard havde været initiativtagere og løbet blev trods mange træfældninger lige op til løbsdagen 
gennemført med succes: godt vejr , 15- 20 glade og interesserede deltagere og en fin presseomtale dagen 
derpå. Det lille MTB O-udvalg har også planlagt løb i den kommende sæson.   

I 2010 arrangerede klubben et vellykket Klitløb den 13. juni i Lodbjerg Klitplantage. Silkeborg OK efterlyste 
fortræning om lørdagen, da de planlagde en klubtur med bl.a. mange ungdomsløbere til Thy. Kristian Edsen 
og Jan Andersen lovede at stå for det. Desværre kom der ikke så mange som Silkeborg havde forventet, 
men det var også en skuffelse for banelæggerne, at nærmest ingen NOK løbere deltog. Det skyldtes måske, 
at mange var beskæftiget med at etablere stævneplads mv. (Det må vi huske fremover.)   

NJM-dagen  den 24. oktober i Tvorup Øst fik takket være banelægger, Bjarne, en rigtig fin pressedækning: 
”Over stok og gren i regnen. O-løbere på vandvejen. Rigtige orienteringsløbere frygter ikke regnvejr – de 
bliver bare våde”. Jo, vejret var ikke så godt, men løbet var en succes. 

I 2011 skal vi afholde Op/Nedmatch for 1., 2. div. den 25.sept. i Tved. Henrik Overgaard er banelægger og Lone 
stævneleder. Vi forventer mange deltagere og får brug for megen hjælp, så sæt allerede nu et stort kryds i 
kalenderen.  

På budget 2011 er der afsat penge til en Klubweekend.Vi er endnu lidt usikre på datoen – satser på 3.-4.sept. 

I 2012 skal vi arrangere Klitløb den 17.juni og  NJM-dag den 21.oktober i Vandet Plantage. Her er jobbene som 
både stævneleder og banelægger ledige. 



Og så er der lige et par år til 2017, hvor vi afholder Påskeløb med  Mariagerfjord OK.  

Til sidst et stort til lykke til Klubmestrene 2010: 

Klubmestre 2010 blev:   D-12       Karoline Tange          H-12      Mikkel Tange og  Jens Edsen  

                                        D 16-18  Signe Edsen                

                                        D 19B     Merete Møller           H-19B    Anders Borggaard 

                                                                                             H 19A    Henrik Overgaard 

                                        D 40        Mette Edsen              H 40       Kristian Edsen 

                                        D 50        Lone M. Jensen         H 50       Leif Hansen 

                                        D 60        Anna Jørgensen         H 60      Henning Jørgensen 

Selvom vi ikke er så stor en klub, så er vi meget aktive. Medlemstallet er stabilt, men der er plads til mange 
flere. 

Jeg vil slutte med at takke alle klubmedlemmerne for deres indsats i 2010.  

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og jo, I tog ”fusen” på mig med den fine buket i anledning af NOU’s 
lederpris. 

23. februar 2011 

Jane Thode Jensen 

Fokus på frivilligt arbejde i 2011  

2011 bliver det europæisk år for frivilligt arbejde. Det betyder, at projekter og aktiviteter, der tager afsæt i 

at gøre noget for frivillige eller som opererer med en frivillig dimension, vil blive vægtet højere, når 

beslutningen om 2011-årets mange tilskudsmillioner skal tages.  

Trænings- og skovudvalget 

Året 2010 bød på de traditionelle otte klubmesterskabsløb samt diverse træningsløb fordelt over det meste 
af året. Sæsonen startede dog med flere aflysninger af de første vintertræningsløb på grund af megen sne. 

Deltagermæssigt er vi stort set status quo i forhold til tidligere år, hvilket vil sige mellem 20 - 30 deltagere 
pr. løb. Der har været tale om løb af god og varieret kvalitet med forskellige temaer primært om lørdagen. 

Vi har i bestyrelsen forud for den kommende sæson talt om muligheden for træningsløb midt på ugen i 
stedet for træningsløbene om søndagen. Bestyrelsen er enige om igen i de lyse måneder at forsøge med et 
par træningsløb om aftenen midt på ugen. Det første er på programmet en torsdag aften i begyndelsen af 
maj.Kontakten med Skovdistriktet omkring skovtilladelserne har sidste år fungeret fint set i lyset af de 
problemer, der var året før, hvor en ny intern politik omkring forstyrrende aktiviteter som orienteringsløb, 
militærøvelser m.m. i bestemte perioder var under udarbejdelse hos Skov- og Naturstyrelsen Thy. Gennem 



en god og konstruktiv  dialog er deres syn på vores klubløb med omkring 25-30 deltagere ikke længere et 
problem, så vi får pt. skovtilladelser til stort set alle de løb, som vi ansøger om. 

Henrik Overgaard 

Ungdomsudvalget 

Nordvest OK´s bestyrelse besluttede i 2009, at vi i 2010 ville lave en indsats målrettet på ungdomsløbere, 
og derfor startede vi forårs sæsonen 2010 med ungdomstræning. Vi ville fra klubbens side gerne fastholde 
de ungdomsløbere vi allerede havde, og selvfølgelig også gerne trække nogle nye til. Kristian Edsen sagde ja 
til at fungere som træner, og Susanne og undertegnede var praktiske mht. invitation, reklamer i avisen, 
forplejning osv.  

3 lørdage i løbet af foråret mødtes vi i hhv. Legind, Tvorup og Tved Plantager, med forskellige 
orienteringstekniske temaer, og en eller anden form for O-løb. Der kom ikke mange nye medlemmer ud af 
indsatsen, men vi fik til gengæld en flok engagerede ungdomsløbere. 

Til det sidste U1 kursus i Nordkredsen, havde vi således hele 4 løbere af sted., så alt i alt må det siges at 
have været en succes. U1 kurset blev desværre afholdt samme dato som vores klubfest, så på opfordring 
fra ungdomstræneren, besluttede bestyrelsen at ungdomsløberne skulle have deres egen fest, hvor 
klubmestrene kunne få overrakt pokalerne. Festen blev holdt først i december måned hjemme hos Mette 
og Kristian, og det var en rigtig hyggelig aften med lav selv pizza, sodavand, og diverse former for 
underholdning.  

2010 har været et år med rigtig mange fine resultater blandt ungdomsløberne. Noget jeg selv syntes var 
rigtig spændende, var kampen om at blive klubmester i H12 klassen. Det var et drama uden sidestykke, og 
det var 2 meget spændte løbere der kom i mål, til den sidste afdeling af klubmesterskabsløbene. Efter at 
alle regler var taget i brug, stod de stadig lige, og de kunne næsten ikke holde ud at tage hjem, uden at det 
var afgjort, hvem der blev klubmester. Så der blev hurtigt truffet en beslutning om, at lade dem begge to 
vinde, og det er, så vidt jeg ved, aldrig før sket i klubbens historie.  

Signe blev sidst på året udtaget til U16 landsholdstruppen, og det er jo i kraft af, dels hendes store 
træningsindsats, som vi har læst om i opfanget, hendes mange gode resultater i diverse løb rundt om i 
landet, og selvfølgelig talentet for O-løb. Hendes forældre har jo også en andel i succesen, for de kører 
hende utrætteligt rundt i hele landet. Det er et resultat vi godt kan være stolte af i Nordvest OK, det er 
nemlig kun sket en gang før i klubbens historie, da Regitze i sin tid var udtaget. Som Jane nævnte i hendes 
beretning har klubben støttet  Signe med en løbedragt og 1000 kr., og med de fine resultater og udtagelsen 
til U16 landsholdet, må man jo sige at pengene er givet godt ud, for det er jo god reklame for klubben, når 
hun drager land og rige rundt. 

Fra bestyrelsens er vi meget stolte af de unge mennesker, og hvis vi formår at holde fast i de unge, ser det 
jo lovende ud for fremtiden. Derfor er der også planer om, i 2011, at videreføre ungdomstræningen, og 
skulle nogen af de ældre modeller i klubben være interesserede, er de selvfølgelig også velkomne.  

Lone Jensen 

 



 PR-/Bladudvalget 

Der har i årets løb været flere artikler om NOK med klubresultater og enkeltpræstationer. Jeg vil også lige 
nævne den store, flotte artikel fra NJM-dagen i Tvorup øst, som var bragt i Nordjyske. Den blev bemærket 
af mange. 

Først på året var der to rigtig fine indslag i Nationalpark TV. Vi kunne følge familien Edsen som o-løbs guider 
og senere var det Kristian Krogh og Jens Roesgaard der gav smagsprøver på MBTO i Nationalparken. 

NOK og bladudvalget mistede i 2010 pludselig Helge Serup. Det var tydeligt, at redaktørarbejdet faldt Helge 
let og det var en fornøjelse at være til redaktionsmøde, hvor Helge´s rolige gemyt og lune humor var 
fremtrædende. Vi vil savne Helge. 

Opfangets fremtid var til overvejelse – kunne og skulle bladet fortsætte? 

Heldigvis tilbød Susanne Karlshøj at træde til som redaktør og bladet fortsætter med at udkomme. Tak for 
det Susanne og tak til det øvrige bladudvalg for godt samarbejde. 

Gunver Grøn 

Kortudvalg 

I 2010 har jeg brugt næsten al min korttegnertid i Tvorup Øst. Jeg har lavet en omfattende genopretning af 
kortet på grundlag af nye luftfoto, der bliver mere og mere nøjagtige, og så GPS, det har taget lang tid, og 
koster mange kilometerpenge, jeg håber at økonomien kan holde til det, efter omstændighederne blev jeg 
tilfreds med resultatet, det gik godt med at få afviklet NJM løbet uden om de fældede og endnu ikke flisede 
områder, det er ikke nemt at lægge baner, hvis der sker ændringer hele tiden, jeg var blevet lovet, at der 
ville blive fliset, og så bare må konstatere, at det er der ikke, derimod fik jeg en større overraskelse, da jeg 
skulle lave klubmesterskab, bare 3 uger efter NJM løbet, da fandt jeg ud af, at der var sat ikke mindre end 7 
nye indhegninger op, der var jeg heldig med, at jeg selv havde remedierne, til at jeg kunne få dem tegnet 
ind, når der skulle trykkes i sparekassen, det ærgrer mig, at jeg fik trykt 50 ekstra kort, ved NJM løbet, her 
mangler indhegningerne, men så hurtigt kan det gå. 

Jeg er glad for, at Hermann også er gået i gang med korttegningen og også rentegningen med Ocad 
programmet, det skal nok gå, selvom han nok er noget miljøpræget, jeg tror han er mere lærer end elev, 
han spørger ihvertfald ikke om ret meget, der er  nok at se til, både i Vandet og Vilsløb, jeg føler det er som 
en afstivning, jeg står ikke så alene med det hele. 

Også Leif er gået i gang med, at få bragt Nystrup kortet til live igen, han har lavet en hurtig revision, da 
kortet skal bruges til vinterlang på søndag. 

Her i 2011, er det så Tved, der skal have opmærksomhed, det bliver vist svært, det ser ikke godt ud, hvis 
deres fældningsplan bliver gennemført, kan det se ud til, at den bliver ligeså massekreret som Vilsbøl. Hvis 
vejret tillader det, vil jeg revidere på Sønderherreds kortet, det jeg kan nå inden klubmesterskabet. Jeg 
regner også med, at Hermann arbejder videre med Vilsbøl kortet. Vi har også fået tilladelse til at tegne 
Bøgestedrende området, desværre med nogen begrænsning. 



Sidste år bad jeg om hjælp til at få skovfældninger tegnet ind på nogle Condes filer, det er der ikke mange, 
der har gjort noget ved, vi har så hele året måttet kravle over disse trædiger. 

Tak til dem der har hjulpet med korttegning i 2010. 

Henning Olesen 

Materiel 

Målbanner noget medtaget, men renvasket. Materiel ellers ok i depotet i Vandet. Der har været kludder 
med tidtagningsmateriel. Det har været bragt til DOF-butikken i Karup, hvor et stik er udskiftet. 

Erik Hedegaard   

Tilmeldinger 2010 

Vi har stadig en vækst i antallet af tilmeldinger og starter til udenbys løb. 

Antallet af tilmeldinger er steget fra 215 i 2008, 247 i 2009 til 303 i 2010. 

Tilmeldingerne er fordelt på 36 løbere. Nogle tilmeldinger gælder flere starter. 

Antallet af starter er steget fra 253 i 2008, 316 i 2009 til 335 i 2010. 

Udenlandske løb er ikke talt med. 

Væksten skyldes også i år i stor udstrækning familien Edsen, der har 122 starter af de 335 

Hvis man laver en top 10 liste over antallet af starter så ser den sådan ud: 

Signe Edsen   35 starter 

Kristian Edsen  33 starter 

Jens Edsen  28 starter 

Mette Edsen  26 starter 

Jane Thode Jensen  19 starter 

Hermann P. Jensen 19 starter 

Henning Olesen 17 starter 

Anna Jørgensen 15 starter 

Henning Jørgensen 15 starter 

Leif Hansen  13 starter 

Hermann  



MTB-O 

Der blev i 2010 arrangeret et MTB-O løb, der var en succes dog åben for flere deltagere. Poul Poulsen er 
udtrådt af udvalget og Kristian Krogh fraflytter området i løbet af 2011 pga. uddannelse. En deltager har 
tilbudt at hjælpe til ved løb og evt. søge sponsor. Andre interesserede arrangører er velkomne.  Der er 
planlagt MTB-O-/fodorienterings løb 2. april 2011 i Tvorup v. shelterpladsen.  

Jens Roesgaard 

Kommentarer til beretningerne: 

Sponsorater har svære vilkår pt, og derfor passer klubben på de nuværende sponsorer. Eventuelt opnå tryk 
af kort til træningsløb. 

Vejledning til Condes efterlyses. 

Ungdomstræningen planlægges nogle lørdage samme tidspunkt som træningsløb. Kristian Edsen laver let 
og mellemsvær bane og kontakter banelæggerne de gange, der er ungdomstræning. Derudover påtænkes 
sjov o-træning på nogle hverdagsaftner, hvor alle er velkomne – inspireret af lederuddannelse. 

Pkt. 3 Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Der var ekstraordinær indtægt fra JK Automater samt ved salg 
af Dueholmkort. 

Pkt. 4 Gennemgang af budget for år 2011 

Budget blev godkendt 

Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent 

Kontingent forbliver uændret 

Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

Pkt. 7 Valg af formand (i ulige år) 

Jane Thode Jensen blev genvalgt 

Pkt. 8 Valg af bestyrelse 

Susanne Karlshøj, Lone Jensen, Henrik Overgaard, Gunver Grøn blev genvalgt. 

Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter 

Dagmar Tange og Mette Edsen blev genvalgt 

 



Pkt. 10 Valg af 2 revisorer 

Kaja Larsen og Henning Jørgensen blev genvalgt 

Pkt. 11 Valg af revisorsuppleant 

Jørgen Knudsen blev genvalgt 

Pkt. 12 Eventuelt 

Henning Olesen foreslog, at man rejser det store, hvide telt til NJM-løb for at øge kiosksalg blandt andet. 

Kristian Edsen fortalte, at Signe har købt knælange tights og jakke med NOK reklame for det donerede 
beløb sidste år. 

De nyindkøbte letvægts EMIT-stænger kommer til at ligge hos Leif. Kristian Edsen foreslår, man også 
anvender EMIT til træningsløb. 

Træningsløb dagen før et løb, hvor der samtidig laves stævneplads, blev drøftet.  Bestyrelsen fremførte, at 
medmindre der er efterspørgsel på et sådant løb, bør det ikke tilstræbes. Der var forslag om at ændre 
tidspunkt for opstilling af stævneplads og rykke starttid for træningsløb. 

Sponsorer kunne gøres opmærksom på reklameværdien af annoncer ved f.eks. at ændre annonce fra 
klubbladet til kortsponsor eller reklameskilt ved større løb. 

Klubben tilmeldes Thy360.dk 

 

 

 

 

 

 

 


