
Referat fra generalforsamling 20. februar 2013  
i Sjørring Kultur- og Fritidscenter 
Tilstede var 22 af klubbens medlemmer 
 
Pkt 1. Valg af dirigent 
Jørgen Nørmølle valgt 
 
Pkt. 2 Formandens beretning - herunder beretning fra udvalgene 
 
Formandsberetning 2013. 
Klubben 
Nordvest OK er ikke en stor klub – i DOF’s verden er vi en af de små klubber d.v.s. en klub på under 
100 medlemmer. Det var som en af de små klubber, at NOK i februar blev månedens vinder i 
medlemskonkurrencen. Vi havde fået 2 nye medlemmer, fik diplom og en flot buket blomster.  
Vores medlemstal- nu på 77- er gået lidt ned. Vi har i årets løb haft nogle udmeldelser, men det 
har fortrinsvis været medlemmer, som vi ikke har set i skoven i flere år. Til gengæld er der kommet 
nye til, og dem byder vi meget velkommen. Det meget vigtigt, at vi får flere unge/yngre 
medlemmer. 
Vi bliver alle ældre, og det er ikke alle, der synes, at de kan blive ved med at lave løb, men jeg 
synes en af kvaliteterne i klubben er de ugentlige trænings – og klubmesterskabsløb. Kan vi blive 
ved med at lave løb næsten hver uge? Kan vi blive ved med at lave 8 Klubmesterskabsløb? Er der 
behov for ændringer omkring Klubmesterskabsreglerne?  
 
Hvordan får vi flere medlemmer? 
DOF har haft meget focus på medlemssituationen  i 2012. Hver gang, vi er til møder i Nordkredsen 
snakker vi om, hvordan vi kan få nye medlemmer. Er det annoncer, der virker? Er det plakater, 
husomdelte flyers eller den personlige kontakt på Torvet, på arbejdspladsen eller i familie- og 
vennekredsen? Klubben deltog med stor succes i Find vej i Danmark-dagen den 26. april. Vi havde 
over 60 deltagere og selvom vi ikke havde kongelig deltagelse og kom i ugebladene, så kom Oles 
vinderbillede i Orientering og præmien har Lone fået lov at bruge. Dagen gav synlighed, men som i 
mange andre klubber ingen medlemmer, men vi prøver igen i år. Som I har kunnet se i Orientering, 
kan vi nu alle invitere en ven, nabo, kollega, skolekammerat, familie eller virksomhed med til ”Find 
vej i Danmark”-dagen den 13. april. I år er det med Skolemesterskab. Dansk Skoleidræt, Dansk 
Orienteringsforbund og Dansk Idræts-Forbund tilbyder i foråret 2013 alle skoleklasser at blive 
introduceret til orientering på en spændende og lærerig måde. Skolerne får tilsendt et flot og 
pædagogisk materiale med øvelser til 5 lektioner– velegnet til 3.-7. klasse. Vi har via en 
kontaktlærer til idrætslærerne i Thisted kommune sendt en mail, hvor vi gør dem opmærksom på 
tilbudet. Vi håber, at nogle skoler benytter sig af tilbudet og melder sig til Find Vej Skolemester-
skab, hvor eleverne sammen med forældre og venner skal finde så mange poster som muligt.  
Der har vist aldrig været gjort så meget og været så meget omtale af orienteringssporten som i det 
forløbne år, men hvor bliver medlemmerne af, spørger DOF’s formand og opfordrer os til at vende 
det ude i klubberne. Hvad gør vi i det kommende år for at få flere medlemmer? Skal vi måske 
deltage i en evt. Foreningsmesse i Thyhallen den 28. september? 
 



Samarbejdsaftale. 
På sidste års generalforsamling fik bestyrelsen opbakning til at lave en samarbejdsaftale omkring 
Thy Challenge den 13. oktober 2012. Klubben skulle have 120 kr. pr hold dog minimum 8000 kr. 
Det har været rigtig spændende at være med til. Vi har fået nogle erfaringer specielt omkring 
EMIT-tidtagning, men også med O-løbet i Bulbjerg og postudsætning/indsamling af de 33 poster - 
på land og i vand! Der var 48 hold tilmeldt, og det var flot, at 4 af klubbens medlemmer på 2 hold 
klarede alle strabadserne. Vi regner med, at samarbejdet fortsætter i år, hvor løbet planlægges til 
lørdag den 12.oktober.  
For 8. gang lavede vi orienteringsløb til Thy til lands, til vands og i luften---. Det blev en god dag og 
dejligt at opleve de 2 hold fra Nordvest OK klare alle udfordringerne – næsten! Det var også en 
meget fin reportage med billeder, der var i Opfanget. I år planlægges det til den 3. august, og det 
bliver med DM på de lange baner.  
Disse extreme løb giver også synlighed for o-sporten, da orienteringsløb indgår som en del af 
løbene. Vi har da også oplevet, at der er kommet nogle til vores træningsløb for at lære noget 
mere om o-løb. 
 
Sponsorer. 
Sparekassen har som hovedsponsor betalt 8.000 kr. Den 3-årige aftale skal genforhandles i 2014. 
 
Vores kortsponsorer er fortsat: Idealcombi, Thisted Bryghus, Dragsbæk Margarinefabrik, Skoda og 
Sportigan  på Stenbjerg, Tvorup Øst, Tved, Vandet og Vilsbøl kortene. De har også fået en samlet  
annonce i Klubbladet. Til de åbne løb er der fremstillet sponsorskilte, som hænges på 
opslagstavlen på stævnepladsen. 
På det nye Bøgsted Rende kort er actium+ blevet sponsor. Jeg har fået afslag fra Mejerigården/ 
Premier Is, Tican og Thisted Forsikring.  
 
JK Automater Spil ApS har støttet med 5.000 kr. til indkøb af 5 EMIT-enheder og 15 komplette 
letvægtsstativer samt skærme. Jeg havde søgt om 9000 kr. Bestyrelsen har besluttet, at klubben 
betaler restbeløbet til anskaffelsen. Når vi får de 5 nye EMIT-enheder har vi 55 poststativer, og det 
var hvad der var brug for til Thy Challenge. Vi behøver så ikke låne/ leje hos NOU.   
 
Ansøgningen til Thisted Forsikrings Lokalsikringspris om 12.600 kr. til anskaffelse af et klassesæt på 
30 stk. EMIT brikker er blevet afslået. 
 
Året, der gik. 
I 2012 afholdt vi 2 åbne løb. Klitløbet i Lild den 17. juni havde 83 deltagere. Det blev en fin dag, og 
de mange løbere på de lange baner - 27 på 20.km., 13 på 15. km og 20 på 10 km. – giver bestemt 
mod på at fortsætte det traditionsrige løb. Efterfølgende fik banelæggerne Leif og Hermann NOU’s 
Banelæggerpris. Den 21. oktober havde vi Nordjysk Dag i Vandet. Der var 97, der fuldførte løbet i 
det flotte efterårsvejr. Til begge løb kunne deltagerne nyde Tove Maries og Dagmars indbydende 
kiosk. Hvis NOU havde haft en kiosk-pris, skulle de bestemt have haft den. 
I juni var der, som Ole skrev på den altid opdaterede hjemmeside, verdenspremiere på Bøgsted 
Rende kortet. Henning Olesen har brugt rigtig mange timer på kortet, og det bliver spændende at 
kunne lave flere løb på det nye kort. Det står sin første rigtige prøve til div.matchen til Sct. Hans. 



Først i september havde vi en vellykket klubtur med natløb, pointløb, o-træning og stafet til 
Bulbjerghus. Det er dejligt, at der er nogle, der vil planlægge disse ture, og efter den fine omtale i 
Opfanget må det blive et tilløbsstykke næste gang – sandsynligvis i 2015. 
 
2013 og fremover. 
Til 1. div. matchen i Danmarksturneringen søndag den 23. juni i Bøgsted Rende dyster Horsens OK, 
OK Pan, Silkeborg OK og Aarhus 1900 Orientering. Leif er banelægger og Lone er stævneleder. Der 
bliver brug for mange hjælpere udover funktionslederne, så sæt kryds i kalenderen.  
I 2014 planlægger vi Klitløb i Hjardemål søndag den 22.juni og Nordjysk Dag søndag den 
19.oktober i Nystrup. Vi har endnu ikke fået skovtilladelse til Klitløbet. 
I 2015 vil vi forsøge at få en divisionsmatch i efteråret – er den 20.sept. en mulighed? 
Inden vi ser os om er det 2017 og så skal vi afholde Påskeløb sammen med Mariagerfjord OK. 
 
Resultater i 2012 
Klubbens medlemmer har opnået mange fine resultater til bl.a. DM løb, Jysk-Fynsk 
Mesterskabsløb, Påskeløb, Divisionsmatcher, NOU-løb, VestJysk mv, og vi blev i 3.division! 
 
Til lykke til Klubmestrene 2012: 
D13-15: Amalie Vestergaard                 H – 12  :  Jens Edsen. 
                                                                   H 13-15:  Mikkel Tange  
                                                                   H 19 A :  Henrik Overgaard 
D 40:  Mette Edsen                                 H 40     :  Jan Andersen 
D 50:  Lone M. Jensen                            H 50     :  Leif Hansen 
D 60:  Gerda Vangsgaard                       H 60     :   Flemming Vangsgaard                                                       
  
Til lykke til Signe, der har været en del af U16-landsholdstruppen og nu er udtaget til Juniorelitens 
U18 gruppe 2013 og blev Årets Sportsnavn på Mors.  
Til lykke til Erik Hedegaard med aktivitetspokalen  
 
Dansk Idræts-Forbund har focus på de frivillige og på den store indsats, de yder i de forskellige 
klubber. I er alle sammen frivillige i Nordvest OK, og der skal lyde en stor tak til alle 
klubmedlemmer for jeres indsats i 2012 og tak til bestyrelsen for godt samarbejde . 
                                                                                           
                                                                                                                                  Jane Thode Jensen 
 
Beretning fra trænings- og skovudvalget 
 
Sidste sæson har aktivitetsmæssigt lignet de foregående år med tre vintertræningsløb i januar / 
februar – efterfulgt af diverse træningsløb samt 8 klubmesterskabsløb i perioden midt februar 
frem til sæsonafslutningen i november. 
 
Deltagermæssigt har vi ligget på niveau eller lidt lavere de foregående år med ca. 20 deltagere pr. 
løb – de seneste to vintertræningsløb i år har dog desværre kun haft 6-7 deltagere, så det kan kun 
gå fremad i foråret. De seneste par år har jeg fået lidt afbud til banelægger-opgaverne både til TR-
løb / KM-løb, så min udfordring fremadrettet er at få programmet til at nå sammen fra februar til 



november med ugentlige træningsløb samt 8 klubmesterskabsløb, så vi ikke bliver tvunget til at 
afkorte sæsonen eller reducere til eksempelvis 6 årlige KM. 
 
Kontakten med Skovdistriktet omkring skovtilladelserne har det seneste år fungeret fint, og jeg har 
ikke oplevet de store problemer med at få adgang til skovene i forbindelse med vores klubløb. 
 
Stor tak til de mange banelæggere for gode og varierede baner i løbet af året. 
  

Henrik Overgaard 
 
Beretning ungdomsudvalget 
 
For ungdomsudvalget startede 2012 med et arrangement i Snedsted Hallen i februar måned, hvor 
Signe fik en anerkendelse fra Thisted kommune, for hendes flotte resultater og præstationer i 
2011. Alle de største talenter i kommunen blev hædret, så det var flot at Signe var iblandt dem. 
I løbet af 2012 blev det til mange andre flotte resultater for Signe, bl.a. sølv ved DM lang, 
jysk/fynsk mester i sprint og en samlet 3 plads ved årets påskeløb. Som formanden har nævnt, er 
hun blevet kåret til årets sportsnavn 2012 på Mors her i januar måned, og hun er med i DOF’s 
Juniorelite trup hele 2013, så hun kan godt være tilfreds med sig selv. 
 
Der har også været fine resultater for klubbens øvrige ungdomsløbere, bl.a. vandt Jens Edsen bane 
7 ved klitløbet, og Mikkel, Karoline og Amalie fik en andenplads ved NJ-stafet. Derudover var hele 
5 af klubbens ungdomsløbere udtaget til KUM i forårssæsonen, nemlig Amalie, Karoline, Signe, 
Jens og Mikkel. Jens Edsen har desuden været en flittig deltager på alle U1 kurser i årets løb. 
 
I forårssæsonen var der arrangeret ungdomstræning 2 gange, den 24. maj i Tvorup Øst og den 2. 
juni i Eshøj, og Kristian Edsen stod igen for træningen. Jeg mener at kunne huske at det første 
arrangement var OK med hensyn til antal deltager, men det var kun Amalie der dukkede op i Eshøj, 
så det skal vi gerne have lavet om på i 2013.  
 
I 2012 deltog vi i DOF’s kampagne ”Find vej dagen” i april måned med stor succes. Arrangementet 
var målrettet familier med børn, og med omkring 60 deltagere, hvoraf mere end halvdelen var 
børn, burde der være basis for nogle nye unge klubmedlemmer. Til de efterfølgende 2 
arrangementer dukkede enkelte af familierne op, men desværre gav det heller ikke pote denne 
gang, i form af nye medlemmer. Det er efterhånden svært at se, hvad det er der skal til for at 
tiltrække nye medlemmer. I 2013 deltager vi igen i ”Find vej dagen”, og denne gang er der lagt op 
til, at skolerne i området kan deltage i ”Skolemesterskabet”, så vi håber på at se rigtig mange unge 
mennesker og deres forældre og lærere i skoven den 13. april. 
 
Til vores klubweekenden i september måned, var de unge godt repræsenteret. De forskellige løb 
var tilrettelagt så de kunne deltage i dem alle sammen, så det var god træning for dem. Når vi ikke 
var ude at løbe, var der planlagt rigtig god underholdning for børn og barnlige sjæle, så efter min 
mening, virkede det som om at de unge, ligesom vi andre voksne, havde en rigtig god weekend. 
 

Lone 



Beretning fra PR-/Bladudvalg 
 
Der har i 2012 været flere artikler om Nordvest OK både resultatorienteret og om arrangementer 
som Find vej dagen d. 28. april 2012. Det er vigtigt at have mediernes bevågenhed for at 
synliggøre, at orienteringssporten findes lige her, selvom det måske ikke giver så mange nye 
medlemmer. 
 
Klubbens hjemmeside redigeres og opdateres promte på bedste muntre vis, så informationer 
straks kommer medlemmerne til gode. En levende hjemmeside er guld værd og vejen frem. 
 
Klubbladet – Opfanget – udkommer med spændende, uddybende og sjove beretninger fra 
klubbens medlemmer. Tak for stor villighed til at komme med indlæg – det er med til at skabe et 
rigtigt godt klubblad. 
 
Stor tak til alle i bladudvalget for godt samarbejde 
 
     Gunver Grøn 
 
Beretning fra kortudvalget for 2012. 

 Mit arbejde med korttegningen i 2012 har næsten udelukkende foregået med Bøgsted 
Rende kortet, jeg har været derude 19 gange, og så rentegnet ca. ligeså mange dage, når jeg ser på 
min kalender, kan jeg se at jeg er blevet meget generet af et meget vådt efterår, når jeg skal køre 
over 50 km, skal jeg være nogenlunde sikker på tørvejr. 
 Påskedag, dagen efter at jeg var kommet hjem fra påskeløbene, kørte jeg til Tved, det 
var planen, at det skulle være 2 påskedag, men også her sagde vejrmeldingen, at det var bedst om 
søndagen, og det kom til at passe, jeg havde en anelse om at der var blevet fliset en masse, og det 
holdt stik, jeg nåede at se på næsten alle de rødskraverede områder, de er så blevet tegnet 
lysegule, nu er de da blevet mere fremkommelige, det var en hurtig revision, og der står Tved 
kortet så nu, jeg blev godt nok meget træt den påskedag. 
 Jeg kan mærke at vores kort, har været meget efterspurgt den sidste års tid, det er da 
godt.      
 Hermann har arbejdet med Vilsbøl og Vandet i 2012, der har også været nok at se til. 
 Tak til dem der hjulpet med kortegningen i 2012.   
 
 
                                                                                                                                                 Henning Olesen 
 
Beretning materiel 
Der er lavet optælling og status er uændret. Stænger til ophæng af væskeposter mangler 3 stk, 
stolper trænger til renovering og der anskaffes nye. Der mangler snart plastbægre. Materielliste 
lægges på hjemmesiden. 
      Erik Hedegaard 
 
Tilmeldinger 2012 
I forhold til 2011 er antallet af tilmeldinger og starter til åbne løb stort set uændret. 



 2008 2009 2010 2011 2012 
 

Tilmeldinger 215 247 303 247 247 
Starter 253 316 335 328 323 
Fordelt på løbere  40 36 43 37 
 
Udenlandske løb er ikke talt med. 
Som sædvanligt skyldes en stor del af starterne familien Edsen. De har tilsammen 100 af de 323 
starter, hvilket er 31,0 %. I 2011 var det 38,4%. 
Top 10 listen ligner den fra sidste år: 
 Starter 2009 Starter 2010 Starter 2011 Starter 2012 

Kristian Edsen 26 34 34 27 
Steffen Alm    26 
Jens Edsen 18 28 27 25 
Signe Edsen 30 35 38 24 
Mette Edsen 23 26 27 24 
Hermann P. 
Jensen 

14 19 14 19 

Jane Thode Jensen 14 19 16 18 
Henning 
Jørgensen 

 15 9 14 

Lone M. Jensen    11 
Leif Hansen 12 13 16 10 
Henning Olesen 12 17 13 10 
Anette B. Hansen 9  11  
 
O-service. 
O-service stopper senest med udgangen af 2013. Der kommer et nyt tilmeldingssystem, som har 
lidt flere faciliteter.  Der oprettes kurser til efteråret. 

Hermann Jensen 
 
Beretninger godkendt. 
 
Pkt 3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
Regnskabet gennemgået og godkendt 
 
Pkt. 4 Gennemgang af budget for år 2013 
Budget blev godkendt. 
 
Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent 
Uændret kontingent 
500,- årligt. 200,- for unge under 21 år. 
 
 
 



Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag, men bestyrelsen foreslår ændring i vedtægter vedr. indkaldelse til 
generalforsamling, sådan indkaldelse til generalforsamling sker i klubblad eller via elektronisk 
medier. 
 
Pkt. 7 Valg af formand (ulige år) 
Jane Thode Jensen genvalgt 
 
Pkt. 8 Valg af bestyrelse 
Gunver Grøn ønsker ikke genvalg. Susanne Karlshøj, Lone Jensen, Henrik Overgaard blev genvalgt 
Kristian Edsen nyvalgt 
 
Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter 
Lise Tange og Mette Edsen genvalgt 
 
Pkt 10. Valg af 2 revisorer 
Gerda Vangsgaard og Bjarne Krogh genvalgt 
 
Pkt. 11 Valg af revisorsuppleant 
Jørgen Nørmølle genvalgt. 
 
Pkt. 12 Eventuelt 
Klubbens medlemssituation blev drøftet. Ingen tiltag har givet det store antal nye medlemmer. 
 
Der opfordres til at være aktive med rekruttering også i forbindelse med korttegning. 
Fokusgruppe kunne være voksne med børn i 8-10 års alderen.  
Det er blevet sværere at få fundet løbsarrangører til alle trænings- og klubmesterskabsløb.  
Frygt for at det bliver sværere at tiltrække flere medlemmer, hvis antal løb nedsættes. 
Forslag om at træningsløb ikke behøver være så perfekte og rekognoscering kan udelades. 
Der efterspørges hjælp til kortlæsning fra flere af klubbens medlemmer. Det er vigtigt, at banerne 
er lette for nye løbere. 
Medlemmerne vil gerne løbe selv til klubmesterskabsløb og ikke den dag løbe skygge. 
Måske medlemmerne koncentrerer sig for meget om eget løb og er derved uopmærksomme på at 
hjælpe nye i gang med brug af kort. Måske koble en ”fadder” på. 
Forslag om flere træningsløb med undervisning. 
Vi er gode nok til at tage imod de nye men ikke gode nok til at uddanne de nye.  
Måske prøve at smitte vores begejstring for o-løb til løbeklubber der ligner os 
Nogen er bange for at være alene i skoven måske byløb kunne være en ide 
Forslag om eftersnak hvor man går i skoven og snakker evt. problemer v. løb igennem 
Nye medlemmer kunne inviteres med ud til at rekognoscere inden løb.  
Kunne klubben gøres mere synlig f.eks. v. flere faste poster. 
Foreningsmesse i Thy hallen vil det give medlemmer?  
Tak til Gunver for 10 års bestyrelsesarbejde. 
Hermann reklame for Nordjysk 2 dages. 


