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FOK Nyhedsbrev – Efterår 2011 
 

Hej FOK’ere! 
 

Så er sensommeren over os, og det er blevet tid til årets anden udgave af FOK-nyhedsbrevet, med 
nyt om hvad der rør sig i klubben og beretninger fra noget af det som har fundet sted siden sidst.  
Håber I vil nyde læsningen og at vi ses til nogle af de mange kommende arrangementer. 

 
 

Dette blad indeholder: 
 
FOK update – siden sidst 
FSL    
Sommerlejr  
Faste poster & ’Find vej i…’ 
Øvrige afholdte 
arrangementer  
Mikkels EYOC triumf! 
     
Kommende arrangementer 
Furobodatur  
Klubmesterskaber  
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generalforsamling 
Klubaftener 
 
Øvrige meddelelser 
Gratis deltagelse i 
karruselløb FOK arrangerer 
O-skærms-øreringe  
 
Kend din sport  
Kend et medlem  
Udvalgt fra DOF  
Lexikassen 
  
(MTB-O-siderne: Intet nyt i dette nr.) 
 
U-siderne inkl. U-kalender 
 
Kalender med kommende aktiviteter  
     
Har du noget du gerne vil have med i næste nyhedsbrev er du velkommen til at sende forslag til sus_vj@hotmail.com 
(Redaktionen forbeholder sig ret til at sortere i indlæg). 

 

O-hilsen fra bestyrelsen ☺ 
 
 

Sidste Nyt: Farum OK tilbage i 1. Division efter di visionsmatch d. 18/9!  
Resultatet blev: Søllerød OK – Farum OK: 113 – 87, Farum OK – OK Øst: 104 – 88,  
Farum OK – Roskilde OK: 110 – 87.  
Altså bliver det Søllerød OK og Farum OK der det næste år er i 1. division, mens OK Øst og 
Roskilde OK er i 2. division. – Tillykke til os!  ☺ 

Foto: Susanne Vedel Jørgensen
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FOK update – siden sidst 
 

Farum Sø Løb 
I år holdt vi 10-års jubilæum med Farum Sø Løb, som takket være de mange hjælpere blev endnu 
en succes. Til trods for miniferien lykkedes det at komme på den anden side af de 1000 tilmeldte, 
folk var glade og vi fik mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne, herunder Borgmester Ole 
Bondo Christensen, som også holdt åbningstalen. Han startede talen med ordene: ’Velkommen til 
Farum sø løbet – Nr. 10. i rækken. Løbet der bliver bare bedre og bedre.’ Se resten af hans tale på: 
http://www.olebondo.dk/2011/06/farum-soe-loeb/  

 
Løbet blev i øvrigt i år afholdt som en 
del af Furesø Tennisfestival, i 
samarbejde med Nordic Sportsgroup; 
et samarbejde med spændende 
muligheder, som også fortsættes 
næste år. 
 
Traditionen tro blev årets Farum Sø 
Løb fuldt op med en hyggelig 
grillaften og eftersnak i klubhuset, for 
alle hjælperne.  

 - Susanne Vedel Jørgensen 

 
Sommerlejren 2011  
Årets sommer klubtur gik i år til Svängsta i Blekinge hvor vi havde lejet OK Skogfalkens klubhus 
midt i skoven. Der var lagt an til et festmåltid. Ikke for os løbere, men derimod for de glubske 
svenske skovflåter og myg. 
 
De første friske løbere ankom onsdag aften til regn, regn og mere regn. Det sænkede dog ikke 
humøret og vi var sikre på at vejret nok skulle blive 
bedre. Vi blev klogere… 
 
Torsdag 
Dagen startede på et (for nogle, heriblandt 
undertegnede) ugudeligt tidligt tidspunkt, nemlig kl. 
8 ved at Lars VJ med 300 decibel gjorde samtlige 
levende og døde væsner i hele Svängsta og omegn 
opmærksom på at morgenmaden var serveret. Det 
sitrede af spænding på lejrens første tur i det 
grønne, som foregik lige ved klubhuset. Mikkel og 
Malthe havde lavet nogle rigtig gode baner i det 
flotte terræn. På trods af regnen var det en skøn tur i 
det grønne. Vel tilbage i klubhuset blev folks 

vejvalg ivrigt diskuteret, der blev spillet Bezzerwizzer og set Tour de France. 
Alt sammen i selskab med mere regn, regn og atter regn.  
 
Fredag 
Fredagens løb foregik i en skov 6 km væk. Det gik umådelig godt for løberne, postudsætterne 
kunne slet ikke følge med hehehe! Det gjorde heldigvis ikke noget, for vejret var skønt og 
skovbunden var fuld af blåbær, så der var flere der tog sig en lille ”spisepause”. På vej hjem til 

Starten går ved Farum Sø Løb 
Foto: Susanne Vedel Jørgensen 

Grillhygge i solskin ☺ 
Foto: Susanne Vedel Jørgensen 
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klubhuset var der en gruppe der valgte at udforske lokalområdet lidt (de fór vild!). Som de ivrige 
orienteringsløbere de var, ville de også undersøge om det var muligt at navigere terrænet med 
lugtesansen (de fandt først ud af at de var helt på afveje da de kom i tanker om at der ikke havde 
lugtet af kolort på vejen ud!). Det kan godt være at en orienteringsløber kan finde et 50cm dybt hul 
midt i et tæt bevokset område, men at skulle navigere på veje med et kort forsynet med gade- og 
bynavne indtegnet er straks en anden sag. 
 
Om eftermiddagen var der nogle der tog ind til Karlshamn for at udforske denne hyggelige gamle 
by og hvad den havde at byde på af butikker og ikke mindst lækker is.  

 
Lørdag morgen blev der traditionen 
tro holdt lejrstafet i strålende 
solskin. Banerne var designet af 
Bodil og Lone. Stemningen var 
højspændt, alle holdene var meget 
opsat på at vise de andre hold 
skosåler og der blev ivrigt diskuteret 
løbsstrategier.  En af de mere 
interessante strategier gik på at 
efterlade alle plastikstrimlerne på et 

på forhånd aftalt sted, således at ingen behøvede at løbe ret langt og postindsamleren slap for at lede 
efter dem. Jeg synes det er vældig interessant at denne strategi netop blev fremsat af det hold der 
endte med at vinde... Jeg kan dog bekræfte at de ikke snød, vi andre lod dem bare vinde. 
Vinderholdet bestod af Anna, Erik, Peter og Malthe. 
 
Lørdag bød også på lidt sightseeing i den svenske skærgård hvor to grupper besøgte hver deres ø. 
Den første ø var en lille skærgårdsø som lå en kort sejlads fra Karlshamn. Centralt på denne ø var et 
fort, komplet med en skummel krudtkælder, som var fra den tid hvor Danmark og Sverige kæmpede 
om herredømmet over Blekinge, Halland og Skåne. Der var også et museum og det hele var pakket 
ind i overdådige omgivelser med blomstrende kirsebærtræer og en smuk udsigt over skærgården. 
Måske Danmark skulle have kæmpet lidt hårdere for at beholde området… Til slut endte alle på 
mystisk vis på en café til vafler og kaffe. 
 
Den anden tur gik til Tjärö, en lidt større skærgårdsø 1½ times sejlads væk. Der er blevet lavet et 

orienteringskort over hele denne ø, så det gav en 
god mulighed for at udforske det unikke landskab 
på hele denne ø. Vejret var perfekt og vi fik oven i 

købet selskab af et 
brudepar, som skulle bo 
på øens vandrehjem (går 
vi ud fra). Sejlturen hjem 
var ret voldsom, men det 
gjorde ikke noget, da jeg 
tror vi alle sammen faldt 
i søvn på turen. Jeg 
gjorde i hvert fald. 
 

Søndag: 
Søndag bød også på et løb inden vi for alvor fik travlt med at pakke sammen. Løbet foregik nogle 
kilometer fra klubhuset og landskabet var som de foregående dage præget af stejle bakker, varieret 
bevoksning og masser af stup. 
 

Starten går ved årets lejrstafet 
Foto: Susanne Vedel Jørgensen 

O-løb på Tjärö 
Foto: Susanne Vedel Jørgensen 
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Alt i alt var det en fantastisk tur på trods af at vejret ikke altid var med os. Humøret var til alle tider 
højt, det kan jo ikke være anderledes når så mange skøre mennesker er samlet på et sted. 
Landskabet var meget smukt, terrænet var spændende og lærerigt at løbe i. Jeg lærte i hvert fald 
meget. Blandt andet at svenskerne ikke slukker for strømmen i deres strømførende hegn bare fordi 
der kommer nogle djävulska danskar for at løbe orienteringsløb… Tak for en god tur! 
 

- Helena Mora-Jensen 
 
Faste Poster i Farum Lillevang – Projektet ”Find ve j i” 
Nu har vi fået etableret 35 faste poster i Farum Lillevang. Det har været en lidt 
langtrukken proces. Som det første punkt har vi haft forhandlinger med DOF om de 

økonomiske vilkår. Derefter søgte vi og fik midler af Furesø Kommune. Derefter har Bendt 
Frandsen i samarbejde med Statsskovdistriktet (NSS) udarbejdet en plan for hvor de 35 pæle kunne 
placeres. Samarbejdet med Skovridder Kim Søderlund og Jens Juelstorp fra Naturstyrelsen har 
været særdeles positivt. De tilbød at stå for nedgravningen af pælene, og det er lidt af et arbejde. For 
at sikre os at pælene blev placeret korrekt, markerede Bendt postplaceringerne med en stålstang. Da 
pælene var placeret, blev der sat skilte på dem, med angivelse af et nr. og en kode. De faste poster 
kan nu bruges til at skabe en række løb, uden det kræver udsætning af poster.  
 
Det primære formål er dog at vise vores sport over for den brede offentlighed i kommunen. Der er 2 
startsteder – et ved P-pladsen på vejen fra Farum til Lynge (’Bananparkeringen’) og et ved skuret i 
Nyvang på vejen mellem Farum og Ganløse. Her kan skovgæster tage en "Find vej i"-folder i de 
opsatte kasser. I folderen er der en lille kort begynderbane fra hvert startsted, samt henvisning til 
klubbens hjemmeside, hvorfra man frit kan downloade pdf-filer med 4 baneforslag for hvert 
startsted, samt et kort med alle 35 poster. 

 
Lørdag den 20. august indviede vi posterne ved et 
arrangement ved den overdækkede bålplads i Farum 
Lillevang. En del borgere havde fundet vej derud, og 
både borgmesteren, skovridderen og formanden 
holdt en lille tale, inden de fremmødte begav sig ud 
på en let bane. Der var fint vejr og god stemning. 
Borgmesteren skrev begejstret om oplevelsen på sin 
personlige blog, og om tirsdagen var der en pæn 
artikel i Furesø Avis med disse to billeder.  

 
 

Vi har efterfølgende også kunnet glæde os over, at nogle 
af de nye, der mødte op ved indvielsen, efterfølgende er 
komme til vores ugentlige torsdagstekniktræninger. 

 
 
 
 

- Bendt Frandsen og Peter Reinholdt  
Øvrige afholdte arrangementer  
Derudover har Farum OK selvfølgelig også afholdt og en række andre arrangementer siden sidste 
nyhedsbrev, for eksempel SM-stafet, samt været medarrangør på Furesø Sommerlege. 

 

 

Trængsel ved teltet for udlevering af kort 
Foto: Helena Mora-Jensen 

Malte når posten lige 
inden borgmesteren 
Foto: Helena Mora-Jensen 
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Mikkel i mål som vinder på 
langdistancen 
Fotos: https://picasaweb. 
google.com/eyoc2011cz  

 
Desuden et STORT TILLYKKE  til Mikkel 
Aaen med EYOC-triumfen [European Youth 
Orienteering Championships] i sommers, hvor 
han tog ikke mindre end tre medaljer: SSSØØØLLL VVV på 
sprint-distancen, GGGUUULLL DDD på langdistancen og 
endelig GGGUUULLL DDD i stafetten også! – et større 
indlæg om dette følger i næste nyhedsbrev! 
 

 

 

 

 

 

 

Kommende arrangementer 
 

Furobodatur 
Årets klubtur går igen til Furuboda ved Åhus, denne gang i weekenden d. 18-20/11, og er som 
sidste år en fællestur med Tisvilde Hegn OK. 
 
Vi har forhåndsbooket et antal værelser og gymnastiksalen fra fredag aften til søndag samt 
svømmehallen nogle timer lørdag. 
 
Turprisen bliver: 

Dette inkluderer 2 x morgenmad, 2 x frokost + 1 x 
aften. Vi køber fælles ind til natmad fredag aften. 
Overnatning i gymnastiksalen er i sovepose på eget 
liggeunderlag eller i værelser med senge. Transporten 
er for egen regning. 
 

Vi vender tilbage med endeligt program og mulighederne for O-løb i det svenske på hjemmesiden: 
www.farumok.dk – Men tilmeld dig allerede NU på hjemmesiden så du sikre dig en plads. 
Værelserne fordeles efter først til mølle princippet med Steen og Tim Falck som overdommere. 
Som sidste år bliver der o-løb fredag aften, lørdag formiddag og eftermiddag og søndag formiddag 
eller alternativt adventure race. 
 

Send gerne en mail til Steen på stause@post11.tele.dk om dine ønsker. 
- Steen Stausholm 

 
 Klubmesterskaber 2011  
Årets dagklubmesterskaber finder i år sted i forbindelse med Allerød OK’s klubmesterskabsløb 
søndag d. 23/10. Tilmelding på O-service. 
 

Årets natklubmesterskaber vil blive afholdt fredag aften d. 18/11 på Furubodaturen. Så her kan 
slås to fluer med ét smæk: spændende natløbskonkurrence og masser af træning sammen med dine 
søde klubkammerater i skønt svensk terræn. Tilmelding på hjemmesiden. 

- Anette Holm 

Børn til 6 år: Gratis  
Børn 6-12 år: 100,- kr 

Over 12 år: 200,- kr. i gymnastiksalen 

Voksne:  400,- kr. i værelserne 

Mikkels EYOC triumf ! 
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Klubfest og generalforsamling 2012 
Uddeling af klubmesterskabspræmier og den legendariske klubfest må I vente lidt længere på i år. 
Bestyrelsen har nemlig besluttet at afholde klubfesten anno 2011 umiddelbart efter 
generalforsamlingen lørdag d. 25/2-2012. Mere om dette dobbeltarrangement på hjemmesiden i det 
nye år. Men skriv dagen ind i kalenderen allerede nu!! 

- Anette Holm 
 
Klubaftener  
Hold øje på hjemmesiden med annoncer for klubaftener med spændende temaer!!! 
Nu også med spisning. 

- Bestyrelsen/ v. Anette 
 

Øvrige meddelelser 
 

Gratis deltagelse i de karruselløb Farum OK arrange rer 
Bestyrelsen har besluttet, at det som en service for klubmedlemmerne skal være gratis for alle 
klubbens medlemmer at deltage i de karruselløb, klubben selv arrangerer, og ikke blot for 
ungdomsløberne. Men vær opmærksom på, at det kun er de karruselløb, klubben selv arrangerer, 
ikke de øvrige løb på karrusellisten. Se fremtidige karruselløb, og hvem som arrangerer, her: 
http://www.orientering.dk/farum-ok/dk/karussel/ostliste.asp  

- Ole Christiansen 
 

O-skærms-øreringe 
Her ses et billede af en prototype håndlavet o-skærms-ørering.  
Det her par er lavet med nogle forhåndenværende materialer, men kan laves i 
andre materialer også. Hvis du er interesseret i et par, eller mere info, så send 
en mail på: hmorajensen@yahoo.com  

 
- Helena Mora-Jensen 

 

Kend din sport 
 

Kend din klub 
I denne sektionen af nyhedsbrevet præsenteres nogle af klubbens medlemmer, så vi kan lære 
hinanden bedre at kende på tværs af klubben. I sidste nr. var det formanden og næstformanden; nu 
fortsættes med endnu et par medlemmer af Farum OK’s bestyrelse. 
 
Kend din bestyrelse 

Navn: Ulla Rosenberg 
 

Løbsklasse: D50, men løber kun konkurrence i 
forbindelse med Divisionsmatch, hvor jeg oftest 
deltager i D35B. 
 

Har løbet orienteringsløb i: Ca. 10 år 
 

Har været medlem i Farum OK siden: 2000 
 

Antal år i bestyrelsen: 8 år 

Foto: Helena Mora-Jensen 
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Særlige interesse- og ansvarsområder indenfor sporten/klubben: Ungdommen, hvor jeg har god 
hjælp fra Bodil og Masha til de mere o-tekniske sider. 

Min sjoveste historie fra o-sporten:  
Min allerførste stafet, en Nytårsstafet, hvor jeg var stand-in på sidste-turen, inden jeg selv var 
medlem, men bare med mine egne børn til løb. Jeg løb ud på efterstarten, uden at vide ret meget om 
signaturer og uden kompas. Jeg vidste kun at trekanten var starten, men ikke at start-punktet ikke 
nødvendigvis var på stævnepladsen., så der gik lidt tid med at finde ind på kortet. Hver gang jeg 
fandt en post var en af de andre på banen, en noget ældre dame, der samtidig. Jeg løb, kravlede, 
rullede i grøfter og ærgrede mig over at jeg ikke kunne løbe fra den gamle dame! Jeg var ude i ’100 
år’. Da jeg langt om længe nåede i mål, var der en som viste mig, at der bag på kortet var 
postbeskrivelser….. Glemte jeg at nævne at jeg gennemførte!!!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Navn og løbsklasse: Peter Reinholdt - en glad o-løbs-motionist i klasse H55 
 
Relation til o-sporten, Farum Ok og bestyrelsen: 
Orienteringsløb er for mig verdens bedste sport. Den kombinerer som ingen andre sportsgrene elite-
præstationer med breddemotion. Ingen andre sportsgrene giver samme muligheder for at 
familiemedlemmer i alle aldre kan dyrke sport på hver sit niveau samtidigt.  

Nåh - men dette blads læsere er nok ikke lige målgruppen 
for den slags budskaber. I ved det jo allerede. 
En anden specialitet, som er ret unik for sporten, er at 
man kan udøve den rigtig dårligt, uden at blive til grin. 
Forskudte starttidspunkter gør, at ingen hænger sig i, 
hvornår man kommer i mål, medmindre målslusen skal 
pakkes sammen, eller man er ham med bilnøglerne.  
Det sidste er faktisk en egenskab ved sporten, som jeg 
personligt har haft meget glæde af. På trods af at jeg har 
haft 43 år til at øve mig i, siden min debut i Blåbjerg 
Plantage ved Vesterhavet i 1968, er jeg aldrig blevet 
særlig god til orientering. Så bortset fra nogle få resultater 
i yngre junior klassen, har jeg ikke præsteret noget, som 
har kunnet imponere end ikke min gamle mor. Det gode 
ved det er, at jeg bliver ved med at nyde at komme ud i 
naturen til o-løb alligevel. 

Jeg flyttede til Farum i 1994 og meldte mig ind i klubben. I mange år dukkede jeg bare op til 
karruselløb en gang imellem og en åben bane ved de større løb i ny og næ. På den måde lærte jeg 
ikke rigtig nogen at kende, og jeg var også anonym for klubbens øvrige medlemmer. For nogle år 
siden sagde jeg dog ja til at tage en tørn i bestyrelsen. Jeg synes ligesom der var "pay back time" 
efter alle de år som passiv o-løbs nyder. 
Siden har jeg arbejdet med to hovedområder, nemlig: bredde (introduktion af nye 
voksenmedlemmer i klubben) og materiel (herunder stævnepladsansvarlig ved vore store løb). Det 
seneste jeg har lavet, er indvielsesarrangementet for vore nye faste poster i Farum Lillevang, 
Terkelskov og Nyvang. 
Jeg glæder mig over at vi i de senere år er kommet tilbage på sporet med gode klubarrangementer, 
som både tilbyder sportslige udfordringer og socialt samvær. Her tænker jeg på Furobodaturene i 
november, sommerlejr i juli, mange spændende ungdomsaktiviteter og klubaftener. Dette samtidig 
med imponerende elitepræstationer, som markerer os fornemt på o-løbs landkortet. 
Vi ses i skoven! 
Peter 
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Udvalgt fra DOF  
Resumé af udvalgte nyheder fra Dansk Orienterings-Forbund (DOF): 

 
� Mellemdistancen ved årets VM i orienteringsløb blev fantastisk spændende for Danmark da 

Ida Bobach med en tidlig start kom i mål med en imponerende tid, og hun endte med kun at 
blive slået af svenske Helena Jansson og sikrede sig dermed sølvet.  
Se mere på: http://www.do-f.dk/nyheder/news.cgi?id=4728 

 
� Find vej i Danmark er nu også kommet på Facebook; besøg den på 

http://www.facebook.com/findveji og husk at trykke ”Synes godt om”, hvis du selv er 
Facebook-bruger. Facebook-siden bliver fast kalender for ’Find vej i …’-events.  
Se mere på: http://www.do-f.dk/nyheder/news.cgi?id=4713  

 
� Danish dynamite ved EYOC: Ved EYOC i Tjekkiet løb det danske U16 landshold sig til en 

guldmedalje ved stafetten, med holdet Thomas Knudsen, OK Melfar på førstetur, Magnus 
Maag, Søllerød OK på andentur og Farum OK’s supertalent Mikkel Aaen på tredje tur. 
Holdet kom i mål til en sikker sejr, ikke mindre end 5.09 min foran sølvvinderne fra 
Litauen. Mikkel tager hjem fra EYOC med 2 guld- og 1 sølvmedalje. 
Se mere på: http://www.do-f.dk/nyheder/news.cgi?id=4681  
 

 
Lexi-kassen 
 
Vidste du… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…At det første VM i orienteringsløb blev 
afholdt d. 1. oktober 1966, nær landsbyen 
Fiskars i Finland 
[Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Orienteringsløb] 

 

 

…At Danmark fik sin første verdensmester i 
orienteringsløb i 1974, ved Mona Nørgaard. 
Danmarks anden, og seneste, individuelle (senior) 
verdensmester var Allan Mogensen (Farum OK) i 
1993. 
- I 1997 fik Danmark sit første, og hidtil eneste, 
stafet-verdensmesterhold, bestående af Torben 
Skovlyst, Carsten Jørgensen, Chris Terkelsen og 
Allan Mogensen (Farum OK)  
[både Torben og Chris har også løbet for Farum OK 
 – Chris er stadig medlem] 
- Derudover fik Farum OK endnu en verdensmester 
i 1999, ved Yvette Baker (GB), som var medlem af 
klubben i en årrække mens hun boede i Danmark. 
[Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Orienteringsløb] 
&  [Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Yvette_Baker] 
 

 
…At Danmark har fået en række junior-
verdensmestre i orienteringsløb siden 2006.  
- Og i 2010 under VM i Aalborg blev det til 
ikke færre en tre individuelle og én stafet -
guldmedalje til Danmark 
 [Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Orienteringsløb] 
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U-siderne 
 

Ungdomsnyt: 
 

Så er vi allerede godt i gang med sensommerens træninger og stævner. 
Alle træninger, og hvor de afholdes, fremgår af hjemmesiden (www.farumok.dk) 
 Hvis man har brug for transport til træningen, kan man møde op ved kubhuset 
torsdage kl. 17. 
 
I sommerens løb har vi været med i Furesø Sommerlege, hvor vi i juni var med til 

at arrangere en idrætsdag for Furesø Kommunes 4. og 5. klasser, i alt ca. 700 børn, og i august 
afholdt Masha, med hjælp fra Simon, klubbens sommerferie-aktiviteter for 11-14 årige. 
 
Fra disse aktiviteter har vi fået nogle nye ungdomsløbere som, sammen med de trofaste 
ungdomsløbere, er flittige til torsdagstræningerne. Men der er altid plads til flere, og alle klubbens 
medlemmer er naturligvis velkomne når Masha, skiftevis med Andreas fra Allerød, arrangerer 
træninger med nøje planlagt teknisk moment. Synes man ikke man har behov for yderligere læring, 
er der også altid bare en bane man kan løbe. 
 
Flere har allerede været til DM-mellem, og Mikkel sørgede da også for at vi fik en 
flot guldmedalje med hjem i H-16 klassen. 
 
I den kommende weekend er der DM-Stafet og DM-lang. En håndfuld 
ungdomsløbere tager af sted og også her skulle der være gode chancer for medaljer. 
15. september holder vi U-hygge efter træningen, hvor Vitus’ familie har tilbudt at 
lave mad til ungdomsløberne. 
 
18. september skal vi løbe Divisionsmatch. Denne gang afholdes løbet ved Asnæs. Her skal vi 
helst have alle ungdomsløbere med, og der er en bane til alle, uanset man kun har været med til 
ganske få træninger. Ungdomsløbere, der gennemfører deres bane, giver point, uanset placering. 
Denne gang gælder det om vi i den kommende sæson skal løbe i 1. eller 2. division. Sidste match i 
foråret tabte vi med bare 1 point… SURT SHOW ☺ Det gider vi altså ikke igen! Så det er bare om 
at blive tilmeldt. 
 
Igen i år er der 7-Manna stafet i Sydsverige, i oktober. Vi vil arrangere en læringstur med både 
træning og konkurrence, sammen med ungdomsløberne fra Tisvilde Hegn OK.  
 

18.-20. november afholder vi vores årlige klubtur til Furuboda med 
spændende og anderledes terræn. Traditionen tro bliver der også et 
Adventure-løb for ungdomsløberne. Man kan læse mere om turen på 
klubbens hjemmeside og også allerede nu tilmelde sig. 
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 Aktivitetskalender-ungdom 
oktober november december 

1   1   1 vintertræning 

2   2   2   

3   3 vintertræning 3 VinterCup 

4   4   4   

5   5   5   

6 o-træning 6   6   

7 Træningslejr/hygge 7   7   

8 Træningslejr/hygge 8   8 vintertræning 

9  9   9   

10   10 vintertræning 10   

11   11   11   

12   12 sprint i Ballerup 12   

13 o-træning 13 Jættemilen 13   

14   14   14 NatCup 

15   15   15 vintertræning 

16   16 NatCup 16   

17   17 vintertræning 17 VinterCup 

18   18 

Klubtur & 

Natklubmesterskab 18   

19   19 klubtur 19   

20   20 klubtur 20   

21   21   21   

22  22   22 vintertræning 

23 Klubmesterskab 23   23   

24   24 vintertræning 24   

25   25   25   

26   26   26   

27 vintertræning 27   27   

28   28   28   

29   29   29   

30   30 NatCup 30   

31       31   
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FOK-kalender for resten af året og starten af 2012  
 
Oktober 2011 
01 lø Østkarrusel, Nørreskoven Øst [116 B2] 

Østkarrusel, Teglstrup Hegn [28 C5] 
Østkarrusel, Gadevang [64 G2] 

02 sø Orienteringsløb, Kredsløb Gurre Vang og Horserød 
Hegn (5) 

 
03 

 
ma 

40 
  

04 ti   

05 on   

06 to Træning, O-teknik Tokkekøb 

07 fr   

08 lø Østkarrusel, Krogenberg hegn [] 

09 sø   

 
10 

 
ma 

41 
  

11 ti   

12 on   

13 to Træning, O-teknik Ravnsholt 

14 fr   

15 lø Østkarrusel, Teglstrup hegn syd [] 
Østkarrusel, Hillerød by [64 H5] 

16 sø Orienteringsløb, Kredsløb Lille Hareskov og 
Jonstrup Vang (1) 
Orienteringsløb, Kredsløb Lille Hareskov og 
Jonstrup Vang 

 
17 

 
ma 

42 
  

18 ti   

19 on   

20 to   

21 fr   

22 lø Østkarrusel, Hammermøllen [] 

23 sø Orienteringsløb, Klubmesterskab - 
EfterårsMatchen Ravnsholt 

 
24 

 
ma 

43 
  

25 ti   

26 on   

27 to Ungdom, Vintertræning  
Orienteringsløb, Natcup Geel Skov 

28 fr   

29 lø Orienteringsløb, Bornholm Höst-Open Vaperne 
Orienteringsløb, Bornholm Höst-Open Bornholm 
Höst-Open 

30 sø Orienteringsløb, Bornholm Höst-Open 
Rytterknægten 

 
31 

 
ma 

44 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
November 2011 
01 ti   

02 on   

03 to Ungdom, Vintertræning  

04 fr   

05 lø Østkarrusel, Teglstrup Hegn [28 B5] 

06 sø Arrangement, Skovmarathon St. 
Dyrehave 

 
07 

 
ma 

45 
  

08 ti   

09 on   

10 to Ungdom, Vintertræning  

11 fr   

12 lø Orienteringsløb, Ballerup Sprinten Egebjerg 
Orienteringsløb, Ballerup Sprinten Egebjerg (1) 
Orienteringsløb, Ballerup Sprinten Egebjerg 
Østkarrusel, Teglstrup Hegn [28 B5] 

13 sø Orienteringsløb, JÆTTEMILEN Grib Skov Midt (5) 

 
14 

 
ma 

46 
  

15 ti   

16 on   

17 to Ungdom, Vintertræning  

18 fr Klubtur, Klubtur til Furuboda  
Orienteringsløb, Natklubmesterskab  

19 lø Klubtur, Klubtur til Furuboda  
Østkarrusel, Teglstrup Hegn [28 B5] 

20 sø Klubtur, Klubtur til Furuboda  

 
21 

 
ma 

47 
  

22 ti   

23 on   

24 to Ungdom, Vintertræning  

25 fr   

26 lø Østkarrusel, Teglstrup Hegn [28 B5] 

27 sø   

 
28 

 
ma 

48 
  

29 ti   

30 on Orienteringsløb, Natcup Rude skov (1) 
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December 2011 
01 to Ungdom, Vintertræning  

02 fr   

03 lø Orienteringsløb, Vintercup Kongelunden 

04 sø   

 
05 

 
ma 

49 
  

06 ti   

07 on   

08 to Ungdom, Vintertræning  

09 fr   

10 lø   

11 sø   

 
12 

 
ma 

50 
  

13 ti   

14 on Orienteringsløb, Natcup Lille Hareskov 

15 to Ungdom, Vintertræning  

16 fr   

17 lø Orienteringsløb, Vintercup Ravneholm/Geel Skov 
Østkarrusel, Teglstrup Hegn [28 B5] 

18 sø   

 
19 

 
ma 

51 
  

20 ti   

21 on   

22 to   

23 fr   

24 lø   

25 sø   

 
26 

 
ma 

52 
  

27 ti   

28 on   

29 to   

30 fr   

31 lø   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

01 sø   

 
02 

 
ma 

01 
  

03 ti   

04 on   

05 to   

06 fr   

07 lø Orienteringsløb, Vintercup Tokkekøb Hegn 

08 sø   

 
09 

 
ma 

02 
  

10 ti   

11 on   

12 to   

13 fr   

14 lø   

15 sø   

 
16 

 
ma 

03 
  

17 ti   

18 on   

19 to   

20 fr   

21 lø Orienteringsløb, Vintercup Lystrup Skov 

22 sø   

 
23 

 
ma 

04 
  

24 ti   

25 on Orienteringsløb, Natcup Ganløse Eged 

26 to   

27 fr   

28 lø   

29 sø   

 
30 

 
ma 

05 
  

31 ti    

 


