
Referat fra generalforsamling 22. februar 2012 i Sjørring Kultur- 
og Fritidscenter 
Til stede var 23 af klubbens medlemmer 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent 
 
Jørgen Nørmølle valgt 
 
Pkt. 2 Formandens beretning – herunder beretning fra udvalgene 
 
Formandsberetning 
Hvornår var det nu, det var? Ja, det kan være svært at huske, når der har været så mange 
spændende begivenheder i det forløbne år. Så er det rigtig godt, at vi har Opfanget og en meget 
god hjemmeside, hvor man kan finde alt om klubbens løb, resultater og andre begivenheder. 
 
2011 – året hvor Signe kom på U-16 landsholdet - begyndte med Vinterløb og Vinterlang i sne, og 
der fulgte mange gode trænings- og klubmesterskabsløb. Jeg synes, det er flot, at klubbens egne 
medlemmer laver så mange løb. Det tror jeg mange misunder os. Betingelserne er ikke altid lige 
nemme. Vi har mange dejlige skove, men der fældes, ryddes og flises stadig, og det vanskeliggør 
korttegning og banelægning. Alligevel fik vi lavet en flot Op/ned Match 1./2.div. den 25.september 
i Tved. Der var stor ros til banelægger, Henrik og stævnelederteamet, Lone og Susanne med 
funktionsledere.   
For anden gang blev der i april afholdt MTB-O løb. Denne gang i Tvorup Øst. En fin dag med glade 
og tilfredse deltagere. På landsplan er det en del af sporten, der er på vej frem, men der skal også 
være MTB’ere, der er interesseret i aktivt at gå ind i planlægning/afholdelse. Det tidligere lille ad 
hoc udvalg er nedlagt – kan /skal vi vælge et nyt?. 
 
Find vej … 
Find vej i .. projektet med faste poster i Vilsbøl blev færdigt lige før sommerferien. Bag det 
landsdækkende projekt står DOF, DIF, Friluftsrådet og Naturstyrelsen, og lokalt er Naturstyrelsen 
Thy, Nationalpark Thy og Nordvest OK partnere. Hermann havde revideret kortet, fundet 
postplaceringerne  - de 13 med Skat i skoven sammen med Kim Christensen – og udarbejdet/ 
tilrettet den særlige folder. De 30 malede egestolper blev sponsoreret af Naturstyrelsen´Thy, Fra 
DOF fik vi skilte med numre og talkoder, 1500 foldere og 4.000kr. til klubben for korttegning 
mm..Folderne blev delt ud til Turistkontorer, campingpladser mm,. og af de 1500 folder er der kun 
ganske får tilbage. De ”forsvinder” simpelt hen fra foldekasserne. Heldigvis har Nationalpark Thy 
sponsoreret trykning af 3.000 nye foldere. De bliver trykt på samme trykkeri, som de tidligere, her 
i foråret efter at kortet er blevet revideret. Der er, som mange af jer har oplevet, f.eks. opsat 28 
mindre hegn! I forbindelse med Find vej.. projektet var der flere indslag på Nationalpark TV: 
Hermann tegner kort, Kristian og Hermann fortæller om o-løb og Klitmøller Friskole løber efter de 
faste poster. Sidstnævnte efterlyste klippetænger på pælene. Det ville være nemmere og sjovere 
at bruge end talkoderne. Naturstyrelsen har betalt 30 klippetænger, og de er blevet skruet på. 
Klubben er med, når Dansk Orienteringsforbund i samarbejde med Dansk Idræts Forbund afholder 
”Find vej i Danmark” -dag den 28. april. Der bliver tale om en event, hvor alle sejl bliver sat for at 



gøre opmærksom på orienteringssporten over hele landet. Vores lille udvalg vil fortælle mere om 
dagen under beretninger fra udvalgene.  
 
Sponsorer 
I foråret forhandlede Lone og jeg en ny sponsoraftale med Sparekassen Thy. Den nye aftale gælder 
i 3 år og vi får 8.000 kr. om året. Derudover vil de trykke 8x50 stk A3 kort, klubbladet 2 gange om 
året samt 1000 ”turist”-foldere til Vilsbøl , hvis materialet er trykklart. Vi har også fået 4 flag til 
markering af mål/start. Det er forsat vigtigt, at Sparekassens logo kommer på de kort, der trykkes 
til vores løb. 
 
Aftalen med kommunen om de faste poster i Eshøj er blevet fornyet for en 3-årig periode. Vi har 
fået 6.000 kr, for vedligeholdelse af kort og stolper. Kortet blev revideret til Skovens Dag 8.maj,  
og stolperne blev malet i efteråret.. Kortene med baneforslag og klippekort trykkes og foldes på 
kommunen, og jeg fylder op. Skulle I se, at foldekassen er tom, må I endelig kontakte mig. Der 
kommer en revideret  planche med nyt kort op ved parkeringspladsen.  
 
Vores kortsponsorer er fortsat: Thisted Bryghus, Dragsbæk Margarinefabrik, Skoda og Sportigan 
på Tvorup Øst, Tved, Vandet og Vilsbøl kortene. De har også fået en samlet annonce i Klubbladet. 
Idealcombi, som har betalt annoncering i Opfanget får logo på Stenbjerg-kortet. Til de åbne løb er 
der fremstillet sponsorskilte, som hænges på opslagstavlen på stævnepladsen. 
 
Klubben fik afslag på en ansøgning til Thisted Forsikrings Lokalsikringspris, men der forsøges igen. 
 
Samarbejdsaftale 
Klubben har fået en henvendelse fra Thy Race & Thy Frilufts-& Klatreklub v. Flemming Søvndal 
Nielsen om en samarbejdsaftale ang.Thy Challenge lørdag den 13.oktober 2012. 
 
Thy Challenge er et Adventure Race med MTB-O & løb for 2 personers hold fra Bulbjerg til Agger. 
 
Vi skal:  lave et alm. O-løb ved Bulbjerg på 4-5 km. Stille 50 stk. postenheder med EMIT til 
rådighed, sætte ca.25 poster ud og samle ca. 40 ind. Stille med 3x2 personer ved start og O-løb, 
ved tjek i Nors og ved målområde ved Lodbjerg Fyr. Derudover skal vi stå for EMIT tidtagning til 
50-100 hold og resultatformidling.  
 
Klubben får 8.000 kr. Hver hjælper får BUFF + mad. 
 
Bestyrelsen har drøftet forslaget. Vi er opmærksomme på udgifter til leje af EMIT-brikker og 
kilometerpenge til hjælperne, men indstiller, at klubben indgår samarbejdsaftalen om Thy 
Challenge. 
 
Thy Challenge er en del af Thy Race, der også omfatter Thy Trail Marathon og Adventurerace Thy 
til lands til vands og i luften. Vi skal fortsat lave O-baner til Thy til lands til vands og i luften, 
ligesom vi har gjort siden 2005.  
 
 



Aktiviteter i 2012 og frem. 
Alle trænings- og klubmesterskabsløb lægges også i år ind på Thy 360.dk og Ud i naturen.dk. De 
kommer derfor også med i Ud i naturen kalenderen i avisen og i Nationalpark Thy’s  
oplevelsesfolder. 
I 2012 skal vi afholde Klitløb den 17. juni i Lild og Nordjysk Dag den 21. oktober i Vandet Plantage. 
Der bliver brug for mange hjælpere, så sæt kryds i kalenderen. 
I har sikkert også allerede sat kryds ved den 31/08-2/9, hvor der er Klubweekend i Bulbjerg. 
I 2013 skal vi lave 1. div. match den 23. juni og i 2014 skal vi lave Nordjysk Dag den sidste lørdag i 
uge 42. Og så skal vi da også lige lave Påskeløb sammen med Mariagerfjord OK i 2017! 
 
Resultater i 2011 
Klubbens medlemmer har opnået mange fine resultater til bl.a. DM løb, Påskeløb, 
Divisionsmatcher, NOU-løb, Skawdyst mv, og vi blev i 3.division! 
 
Til lykke til Klubmestrene 2011: 
 
D-12:  Karoline Tange                           H – 12  :  Elias Vestergaard. 
                                                                 H 13-15:  Mikkel Tange  
                                                                 H 19 A :  Henrik Overgaard 
                                                                 H 40     :  Torben Karlshøj 
D 50:  Susanne Karlshøj                       H 50     :  Leif Hansen 
D 60:  Dagmar Tange                            H 60     :   Flemming Vangsgaard                                                       
  
Også stort til lykke til Signe, der har ydet så meget udenbys og udenlands og som forsat er på U-16 
landsholdet.. 
 
Selvom vi ikke er en stor klub, så er vi meget aktive. Medlemstallet er stabilt, men der er plads til 
mange flere. 
 
Tak til alle klubmedlemmer for jeres indsats i 2011 og tak til bestyrelsen for godt samarbejde . 
 
Jane Thode Jensen 
 

Beretning fra trænings- og skovudvalget 

 
Sæsonen 2011 startede vanen tro med tre vintertræningsløb i januar / februar, hvorefter vi for 
alvor kom i gang med sæsonen midt i februar og frem til midten af november. 
Der har i løbet af året været arrangeret de traditionelle otte klubmesterskabsløb samt diverse 
træningsløb.  
 
Deltagermæssigt har vi ligget på niveau med de foregående 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, men der har også med succes været arrangeret enkelte træningsløb om 
torsdagen i de lyse måneder. 



 
Kontakten med Skovdistriktet omkring skovtilladelserne har det seneste år fungeret fint. For et par 
siden var der en del udfordringer omkring skovtilladelser / ny intern politik under udarbejdelse hos 
Skov- og Naturstyrelsen Thy omkring forstyrrende aktiviteter som orienteringsløb, militærøvelser 
m.m. i bestemte perioder. Belært af de seneste års erfaringer omkring stilleperioder m.v. samt 
gennem en god og konstruktiv dialog, så har jeg ikke de store problemer med at få skovtilladelser 
til vore klubløb med omkring 25-30 deltagere, så vi får pt. skovtilladelser til stort set alle de løb, 
som vi ansøger om. Et bevis herpå er også, at vi netop har fået skovtilladelse til et større løb – 
nemlig 1. div. match i 2013 i Bøgsted Rende, hvor Henning er igang med et helt nyt kort. 
 
Stor tak til de mange banelæggere for gode og varierede baner i løbet af året. 
  

Henrik Overgaard 
 
 
Beretning Ungdomsudvalget. 
 
Årets første aktivitet i ungdomsudvalget var ungdomstræning i marts måned i Stenbjerg, med 
kurver og kompas som tema. Midt i juni måned var der igen ungdomstræning, denne gang i 
Nykøbing, og på trods af den dårlige vejrudsigt, var der et fint fremmøde. Temaet var sprint, og 
det må man sige at ungdomsløberne gjorde. 
 
Igen i år har der været mange fine resultater, bl.a. et Nordjysk Mesterskab i stafet, hvor det var 
Amalie, Karoline og Jens der udgjorde holdet. Til NJM Lang var der igen 3 titler til Nordvest denne 
gang ved Jens, Signe og Troels. Signe og Christian Krog fik hver især  en samlet 2 plads til påskeløb i 
hhv.  D-16A og H 20AK. Da der var kaos i beregningen til påskeløbet på sidste etape, skulle der 
protester og en del mail skriveri til, før Troels fik sin velfortjente samlede 3. plads i H20AK.   
 
I år var Karoline og Mikkel med til Påskeløb for første gang. Det var dejligt at se, hvordan både de 2 
og Jens hyggede sig med hinanden, men også med alle de andre unge fra de 2 Århus klubber. Det 
giver venskaber på tværs, og det kan nok være med til at holde dem fast i O-sporten. Jeg håber 
Karoline og Jens mødte nogle af deres nye venner, da de sammen med Amalie i juni måned var på 
U1 kursus, for så får de forhåbentlig lyst til at deltage igen i år. Der er ingen tvivl om, at de på disse 
kurser får udviklet deres O-mæssige færdigheder, og måske er det derfor, der kommer så mange 
fine resultater, når vi er ude til stævner. 
 
I maj måned fik klubben den gode nyhed, at Signe var udtaget til U16 landsholdet, som skulle til 
EM i Tjekkiet. Det er en utrolig flot præstation, og det vidner bare om hendes helt utrolige 
fremgang de sidste 2-3 år. Det blev til flotte individuelle resultater i både sprint og langdistance, og 
en podieplads sammen med stafetholdet, som blev nr. 5. Den lige så gode nyhed er, at hun i 2012 
er forhåndsudtaget til alle træningsaktiviteter. Forhåbentlig bliver årets højdepunkt for hende  EM 
i Frankrig i slutningen af Juni måned. I klubben er vi meget stolte af Signes præstationer, og man 
må sige, at hun repræsenterer klubben på allerbedste vis. 
 
Lone Jensen 



Beretning PR-/Bladudvalg 
 
Der har i 2011 været en del artikler i aviserne især om Signes vej til U-16. Hen over sommeren 
havde Morsø Folkeblad fokus på de små sportsgrene og det gav en flot 2-sidet artikel om 
orienteringsløb og Familien Edsen. Også de unge nordjyske mestre fik spalteplads ligesom 
resultater i ny og næ er blevet bragt. 
Klubbladet, der udkommer 2 gange årligt, forsøger vi at give størst mulig indhold med spændende 
artikler om medlemmers oplevelser nær og fjern. Det er rigtig dejligt, at der er stor villighed til at 
yde bidrag til klubbladet. Tak for det. 
Klubbladet har med bankkrak og andre ændringer mistet sponsorer. Det er svært at skaffe nye 
sponsorer og da reklameværdien nok ikke er så stor i klubbladet, synes vi det er vigtigere at få 
kortsponsorer, som så får deres logo i klubbladet som bonus. 
Til slut tak til alle i bladudvalget for godt samarbejde. 
 
Gunver Grøn 
 
Beretning fra kortudvalget for 2011 
 
Jeg startede i 2011 med at revidere Sønderherredskortet, da der var sat klubmesterskab på 
programmet, jeg fik da rettet noget, men ikke komplet, jeg synes ikke dette kort er så interessant 
mere, på grund af alt det grusgravning og det der gror i vildnis og brombær. 
Derefter var det Tved det gjalt, det så helt umuligt ud med alt det der var fældet, jeg synes det var 
håbløs og var ved at opgive, jeg spurgte Henrik om hvad vi skulle gøre, men han så ikke så sort på 
det, jeg gik så i gang med at indkredse de fældede områder og skravere dem med rødt eller tegne 
nogle grendiger, arbejdet står så til at gøres om når der bliver fliset, jeg blev overrasket over, så 
gode baner Henrik fik lavet, på det grundlag. 
Så var der endelig blevet fliset i Tvorup Øst, det fik jeg så revideret lidt på. 
Den 30. maj begyndte jeg så på Bøgstedrende, det har været mit ønske i mange år, det er et stort 
projekt i et meget stort område, der er mange skønne klitter, det værste er at bjergfyrkrattet er 
meget tæt mange steder, jeg bliver nok nødt til at bruge den mørkegrønne pensel mange steder, 
jeg er da ikke helt vildt begejstret for det nye kurvemateriale, men det er jo nok alligevel det 
bedste der kan fås, det hele er streger og cirkler, der er ingen hældningsstreger, det er så op til 
mig, at finde ud af om det er en høj eller en lavning, en prik på kortet, kan lige så vel være en 
ulavning som en punkthøj, men det vigtigste er da, om positionen er rigtig. 
Da jeg i efteråret fik at vide, at Viborg ville besøge os til det sidste løb i Legindbjerge, var jeg lige 
ved at blive stresset, jeg vidste at mange udtyndingsrækker var blevet fliset til nye hugninger, jeg 
nåede så at bruge 4 dage, og var glad for at jeg fik det gjort. 
Hermann har arbejdet med Vilsbøl og Vandet i 2011, der har også været nok at se til. 
I år skal Hermann arbejde med Vandet, Leif ser efter fejl i Nystrup, og jeg skal videre med 
Bøgstedrende. 
Tak til dem der har hjulpet med korttegningen i 2011. 
 
     Henning Olesen 
 
 



Beretning materiel 
 
 Post 100 virkede ikke og der er bestil ny. 
Der er lavet optælling og der er ny materielliste på hjemmesiden. En af vores 2 el generatorer 
forsvandt i sommer Det blev fundet ud af, at udlejer af sognegården havde lånt den og havde 
glemt at levere den tilbage. Den er på plads igen. Det er besluttet, at generatoren låses fast via 
kæde. Vi har udlånt 15 vanddunke og 3 transportspande til Thy-race. 
 
Erik Hedegaard 
 
 
Tilmeldinger 2011 
 
I forhold til 2010 har vi haft et lille fald i både tilmeldinger og starter til åbne løb. 
Til gengæld er antallet af løbere, som har været udenbys vokset. 
 2008 2009 2010 2011 
Tilmeldinger 215 247 303 247 
Starter 253 316 335 328 
Fordelt på løbere  40 36 43 
 
Udenlandske løb er ikke talt med. 
Som sædvanligt skyldes en stor del af starterne familien Edsen. De har tilsammen 126 af de 328 
starter, hvilket er 38,4 %. I 2010 var det  ”kun” 36,4%. 
Top 10 listen ligner den fra sidste år: 
 Starter 2011 Starter 2010 Starter 2009 
Signe Edsen 38 35 30 
Kristian Edsen 34 34 26 
Jens Edsen 27 28 18 
Mette Edsen 27 26 23 
Jane Thode Jensen 16 19 14 
Leif Hansen 16 13 12 
Hermann P. Jensen 14 19 14 
Henning Olesen 13 17 12 
Anette B. Hansen 11  9 
Henning Jørgensen 9 15  
 
 
 
Hermann 
 
 
Kommentarer/tilføjelser til beretningerne: 
 
Spørgsmål til samarbejdsaftale vedr. Thy Challenge – antal af tilmeldte hold og vores 
arbejdsindsats. 



 
 
 Kristian Edsen har kontakt til journalist på Morsø Folkeblad, som gerne vil have oplæg/oplysninger 
vedr. løb og arrangementer til brug for artikler. 
 
Find vej Dagen d. 28. april 2012.  
 
Lone og Susanne lægger planer for dagen i VIlsbøl. Jørgen og Marie laver baner til træningsløb incl. 
2 lette baner på 3 og 6 km. Der er fra DOF´s side lavet event-pakke med beach-flag, 150 
kuglepenne, 25 t-shirts, antal gymbags, plakater, 1500 flyers til uddeling. Der udarbejdes folder 
med tekst og billeder som passer til vores klub, Der udarbejdes pressemeddelelse fra DIF/DOF og 
der kontaktes lokale medier. Der etableres samarbejde med Coop om udlevering af frugt. Der er 
præmier til uddeling. Der er bestilt stand på Store Torv lørdag d. 21. april hvor NOK vil være synlig.  
Kort trykkes i Sparekassen Thy. Kristian vil stå for introduktion til o-løb 
 
Susanne Karlshøj 
 
Tove Marie Klemme uddelte roser til bestyrelsen for aktivt arbejde. 
 
Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
Thisted ordning er kun for ungdomsløbere til kontingent og kursusvirksomhed. 
Forslag om at hæve kontingent så kort køb ved træningsløb er medregnet. 
 
Pkt. 4 Gennemgang af budget for år 2012  
 
Budget blev godkendt. 
Aldersgruppe kontingent ændret fra 0-24 år til 0-20 år. 
 
Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent 
 
Forslag om forhøjelse af kontingent fra 21 år og derover fra 400 kr. til 500,- årligt. 
For medlemmer under 21 år fra 160 kr. til 200 kr. årligt  
Kontingent er sidst ændret for 3 år siden.  
Der er aktive og passive medlemskaber. Passive medlemmer må ikke løbe o-løb i skoven og 
modtager ikke o-bladet. 
Forhøjelse af kontingent vedtaget. 
 
Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag 
 
Ingen indkomne forslag  
Præsentation af eventuelt nyt overtrækstøj. 
 
Pkt. 7 Valg af kasserer (i lige år) 



 
Bjarne Krogh ønsker ikke genvalg. Dagmar Tange er foreslået og valgt. 
 
Pkt. 8 Valg af bestyrelse 
 
Susanne Karlshøj, Lone Jensen, Henrik Overgaard, Gunver Grøn blev genvalgt. 
 
Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter 
 
Mette Edsen og Lise Tange blev valgt 
 
Pkt. 10 Valg af 2 revisorer 
 
Bjarne Krogh og Gerda Vangsgaard blev valgt 
 
Pkt. 11 Valg af revisorsuppleant 
 
Jørgen Nørmølle blev valgt 
 
Pkt. 12 Eventuelt 
 
Tak til Bjarne Krogh, som kom i bestyrelsen i 2003 og blev kasserer. Tak til Henning Jørgensen og 
Kaja Larsen for indsatsen som revisorer. (Jane) 
 
Erik Hedegaard foreslår man får trykt ekstra kort uden indtegnede baner. 
 
Henning Olesen gav udtryk for, at der kommer mange til løb og der bliver brugt mange kort holder 
gejsten oppe og at klubbens medlemmer er villige til at lave noget. Til løb i Tved købte man dyrere 
kort end vanligt, fordi man ikke ville bruge tid på pakke kort i poser.  
 
Kristian Edsen har deltaget i møder i TC-Nord, hvor træning foregår i Aalborg og omegn. Man 
havde glemt at opkræve dobbelt kontingent af Nordvest OK, der ikke var medlem af TC Nord. Ved 
at blive medlem spares dobbelt kontingent og det betyder, at vi udleverer kortfiler over skovene, 
så der kan arrangeres løb i vores område. Der bliver træningssamling medio marts fra TC Nord i 
skove i Thy.  
Imponerende at klub af denne størrelse kan stille så mange deltagere til træningsløb. Når så 
mange møder op til træning hver lørdag opfordres til at deltage i åbne løb rundt om i landet. For 
at opleve andre skove og terræner.  
 
Hermann oplyser det stadig kan nås at tilmelde sig til Nordjysk 2-dages. 
 
 
 


