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TalentKraftCenter TKC

i FIF Hillerød orienteringsafdeling

Der var brede smil over hele linien, da FIF-orientering i sidste uge fik status af talentkraftcenter under Team Danmark.
Med centret får klubben, sammen med samarbejdspartnerne fra Birkerød og Søllerød, et forum, hvor de allerbedste
nordsjællandske unge orienteringsløbere får optimale forhold at forbedre sig under.
Navnet på det nye Team Danmark-center bliver "TKC Spring Cup", og det vil blive ledet i et samarbejde mellem FIF og
orienteringsklubberne i Birkerød og Søllerød. Som træner håber centret at kunne ansætte den regerende danske mester,
Anne Konring Olesen, der efter 2 års træningsophold i Norge vender hjem til Hillerød til sommer.

Ny sponsor

Samtidig med, at kraftcentret blev lanceret, så kunne klubben også præsentere den nye sponsor, Arbejdernes Landsbank,
der fremover skal være en af klubbens nære samarbejdspartnere. Et samarbejde som formand Carsten Dahl ser meget
positivt frem til:
"Det her giver os mulighed for at lade op til ti unge talenter komme med i centret, og faktisk giver det os forhåbninger om
at opfylde vores visioner om medaljer ved VM 2007."

Også Hillerød Kommune bakker op om det nye kraftcentret. Formanden for Fritids - og Kulturudvalget, Ingo Hvid
(soc.dem) udtaler således: "Idrættens Udviklingsråd har længe arbejdet for et tættere samarbejde mellem
idrætsforeningerne, erhvervslivet og kommunen. Planerne er for øjeblikket til høring i Hillerød Samvirkende
Idrætsforeninger, hvorefter Fritids- og Kulturudvalget skal arbejde videre med idéerne fra de nedsatte arbejdsgrupper."

Konkret omkring kraftcentret siger Ingo Hvid: "Vi glæder os til at se nærmere på aftalerne og mulighederne for, at
kommunen kan støtte op om dette talentkraftcenter. Fra Hillerød Kommune skal lyde et stort til lykke til FIF´s
orienteringsafdeling."
Og der er grund til tillykker og brede smil i FIF’s orienteringsafdeling i øjeblikket. Således har klubben netop vundet første
runde af 1. Division med sejre over samarbejdspartneren, Birkerød, samt Farum og Ballerup. Klubben er dermed godt på
vej til at forsvare sit danske mesterskab for klubhold, men den endelige afgørelse falder dog først i sensommeren.

/frit efter Hillerød Posten
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Cup-matchen i Klosteris Hegn 25. maj
FIF Hillerød – Ballerup: 124 – 57

FIF Hillerød – Øst 106 – 77

FIF Hillerød – Farum 95 – 87

134 tilmeldte FIF’ere er ny rekord! Det viste sig med tydelighed, at det er vigtigt at alle møder frem – man kan nemlig
aldrig regne med hvem der scorer points på dagen!

Se nu bare denne match (med fokus på dysten mod Farum):

Bane 1 – Vi taber banen til Farum, men Kasper A. henter vigtige point ved at slå Rasmus Søes. Mon ikke H35-løberne
henter points næste gang?

Bane 2A – Overlegen bane! Har vi ikke den ene så har vi den anden! Søren Sloth bedste FIF’er, Rasmus Djurhuus højeste
point og gode point til Carsten Steberg og Emil Folino.

Bane 2B – Vi taber til Farums damer med alle de udenlandsk klingende navne! I Anne Konrings fravær må Maria, Lise O.
Larsen og Heidi Hinge slæbe points hjem.

Bane 3A – Her hjælper det, at hedde Karsten, Funder og Schultz haler vigtige points hjem – banen lige.

Bane 3B – Her er vi overlegne ved Betty, Eva Olesen og Marie Andersen.

Bane 4 – Her takker vi for Maja Sørensens points – hun er den eneste Sørensen der giver points i dag. Jvnf. indledningen.
Denne bane må kunne give flere points næste gang.

Bane 5 – Masser af gode points til ungdom og til motionisterne! Paul Klogborg, Mads K. Larsen, Rasmus Folino, Christoffer
Wiberg scorer.

Bane 6 – Vores 5 points hentes af kun 3 løbere! Anne Olsen, Anita Sørensen og Louise Olesen.

Bane 7A – Her hentes de nødvendige point af Casper Bogan, Henrik FredericiaRasmus Akselsen og Aske Ertmann.

Bane 7B – Her er Signe Klinting (igen!) topscorer, Trine Bennetzen hjælper til.

Bane 8 – Det nødvendige klares sagtens! Lars Sloth hurtigste FIF’er.

;-) leif
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Glæd den snart 60-årige med en god gave
- SÅDAN SKREV VI I SIDSTE O-FIF ( MAJ 2002 NR. 3)

"At blive 60 år er for mange den flotteste fødselsdag, man kan fejre! Livets arbejdsindsats er så godt som afsluttet, og nu
skal andre af livets gode sider dyrkes yderligere meget.

FIF Hillerød Orientering kan også se tilbage på et flot 60-årigt "arbejdsliv", der kronedes med DM for hold sidste år, og
klubben kan desuden gå fremtiden fortrøstningsfuldt i møde med både en dejlig og dygtig ungdomsafdeling og en stor
samling aktive og arbejdsomme voksne.

I jubilæumsudvalget forestillede vi os, at klubbens medlemmer – forhenværende såvel som nuværende – gerne ville glæde
den 60-årige med en god gave! Ideer kan af og til være svære at få, når man skal give gaver!"

Vi skrev derfor videre, at udvalget ville foreslå, at det skete i form af en pengegave til brug for udgivelsen af et
jubilæumsskrift, så det kunne blive rigtig stort og flot. MEN NU VED VI, AT DET BØR VÆRE EN BOG Vi har samlet så meget
stof og materiale til en interessant og spændende jubilæumsbog og synes, det vil være ærgerligt, hvis den ikke kan
udgives.

DESVÆRRE må vi på nuværende tidspunkt konstatere, et der kun er indkommet 1800 kr til jubilæumskontoen, og det er
ikke tilstrækkeligt – og heller ikke rigtigt tilfredsstillende. Men det kan jo være DU ikke har læst sidste O-FIF godt nok? Og
hvis blot hvert medlem giver 1 kr. for hvert af de 60 år, klubben fylder, så er vi godt kørende. Og det er der næppe nogen,
der ikke har råd til? Ellers kan mor og far vel bidrage lidt? Klubben gør da et stort arbejde for deres børn – også.

Opfordringen her gælder også de mange passive medlemmer eller andre venner, klubben har!

Alle bidragsydere vil blive nævnt i skriftet, dog uden omtale af beløbsstørrelse. Beløbet sendes til klubbens bankkonto:
5358-0303259, Arbejdernes Landsbank, FIF Hillerød Orientering, mærket: "Jubii."

Vi har ALLE i kortere eller længere tid haft store glæder ved at færdes i skoven og i klubben gennem vor fælles idræt, så
derfor håber vi, at flest muligt vil glæde den 60-årige!

Med venlige hilsner på jubilæumsudvalgets vegne,

/Ivar Berg-Sørensen
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FREDERIKSBORG IDRÆTS-FORENING FYLDER 100 ÅR DEN 7. 7. 2002
Frederiksborg Idræts-Forening fylder 100 år den 7.juli i år, og det skal naturligvis festligholdes.

Du har måske allerede set jubilæumsplakaten i Kompashuset? Ellers kig godt på den.

FIF er desværre ikke så stor som ved 75 års jubilæet i 1977, rent faktisk er der kun 4 afdelinger tilbage, som bruger FIF-
Hillerød navnet: atletik, fodbold, gymnastik og orientering.

Men disse afdelinger har besluttet at festligholde 100 året. Det sker ved en RECEPTION søndag den 7.juli kl.11-14 i
klublokalerne på Vestre Holme, og lørdag den 28. september vil der blive afholdt en stor GALLAFEST i Frederiksborghallens
restaurant. Alle er velkomne til den gratis reception, mens der er begrænset deltagerantal ved festen i september.

I forbindelse med jubilæet udgives også et jubilæumsskrift med omtale af, hvad der er sket i de fire tilbageværende
afdelinger, hvor hovedvægten især lægges på de sidste 25 års begivenheder. Orienteringsafdelingen bidrager naturligvis
også her med en artikel. Alle klubbens medlemmer vil få mulighed for at få et eksemplar af dette jubilæumsskrift, som
altså ikke må forveksles med den jubilæumsbog, vi selv vil udgive i forbindelse med vort 60 års jubilæum til november.
Den vil blive langt mere omfattende og detaljeret (se andetsteds i O-FIF herom!).

De kommende uger skulle der gerne komme mere om 100 års-jubilæet i de lokale aviser, så kig godt efter og læs
artiklerne. Det er jo ingen skade til at kende baggrunden for den forenings og klubs eksistens, som man er medlem af.

/Ivar Berg-Sørensen
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Projektleder overfaldet af musvåge i Grib Skov!
På VFR-projektets næstsidste træningsaften før sommerferien, torsdag den 6.juni, skete der dramatiske ting, som fik en af
de nye medlemmer til at udbryde: "Det har I ikke fortalt os noget om også kunne ske!" Og det måtte vi jo give ham ret i!

Gruppen af nye løbere og mere erfarne løbere var efter det teoretiske oplæg i Kompashuset sammen med aftenens
instruktør og banelægger, Egil Nielsen, og de øvrige trænere og holdledere kørt i skoven for på Grib Skov Nødebo kortet at
gennemløbe de veltilrettelagte baner, hvor aftenens særlige orienteringsmoment om kurveforståelse skulle trænes. Det var
en flot aften, og alle havde en god tur i skoven. Dog endte den lidt dramatisk for projektlederen, som på vej til næstsidste
post, der blev taget som kompasgang gennem terrænet, pludselig mærker et slag i baghovedet. Han stopper op i den tro,
at et stykke træ var faldet ned i hovedet på ham, men da han kigger op, ser og hører han en musvåge sidde og skrige
oppe i et træ! Et par af de nye løbere, der var tæt ved, gøres opmærksomme på fænomenet, men først ved ankomsten til
mål bliver projektlederen gjort opmærksom på, at han bløder fra et lille hul i baghovedet!

Han var kommet for tæt på musvågeboet med unger, og det skulle han have én over nakken for! Andre løbere – gamle i
gårde – kunne straks berette om tilsvarende tildragelser med musvåger! Selv har jeg aldrig før oplevet noget i den retning,
men som en anden af de nye løbere sagde: "Det var da godt, den ikke ramte dig i øjnene!"

Ja, sådan kan man altid få nye oplevelser, når man kommer i skoven, og de nyrekrutterede løbere og mange fra
Fastholdelsesgruppen i VRF-projektet har haft en del af disse, om end ikke helt så dramatiske, i den forløbne forårssæson.
Sidste gang inden sommerferien var den 13.juni, hvor o-momentet særligt fokuserede på brugen af kompas. Herefter
skulle deltagerne evaluere forårsforløbet og komme med forslag til opfølgningen til efteråret.

På den baggrund holdt styregruppen møde den 18. juni, men de nærmere planer for efterårets program kan først afsløres i
næste nummer af O-FIF. Men vi håber naturligvis på at se alle forårets løbere og meget gerne andre nye medlemmer.

Hvordan gik det mon ellers for dig og de øvrige klubmedlemmer med at få afleveret sedler med opfordring til
orienteringsløb til venner og bekendte? Fik du ikke brugt midtersiderne i sidste nummer af O-FIF, så gem dem, og benyt
dem i begyndelse af august, hvor der nok skal være nogen til også at tage sig af nye interesserede o-løbere.

Hillerød Posten har optaget vore træningsløb om torsdagen under rubrikken "Det sker i ugen", så her kunne du også
opfordre arbejdskammerater og andre til at se, hvad vi i efteråret kan byde på.

Vi vil desuden opfordre ikke bare VRF-deltagerne, men også klubbens øvrige medlemmer til at benytte Karusselløbene til at
holde formen ved lige i sommer, for den 24.august kommer hurtigere og mere pludseligt end ventet, og da skulle vi gerne
være på vej mod topformen!

 

God sommer og god træningslyst!

Med venlige hilsner på styregruppens vegne

/Ivar Berg-Sørensen, projektleder.
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Spring Cup 28. – 30. marts 2003!
Knapt er sidste flotte arrangement ovre før næste års Spring Cup er lagt i støbeskeen.

Næste års stævneledelse er nu efter lidt tid på plads – og de første møder er afholdt.

Årets besætning er som følger:

Stævneleder: Camilla Ryge ØST
Marketing: Karsten Funder FIF
Sekretariat: Anders Klinting FIF
Service: Tave V. Andersen ØST
Løb: Jan Jacobsen ØST
Stævnepladser: Erling Skov Nielsen FIF

Alle etapechefer og banelæggere er ligeledes i hus – der er tale om både nye friske hjerner og gamle garvede hoveder. Fra
Øst er Morten Ebbensgaard natetapechef og Mette Steffensen/Morten Nørgaard er i spidsen for stafetten. FIF stiller med
Leif Sig og Søren Peter Larsen i spidsen for Klassisk, der igen er IOF World Ranking Event!

Natbanerne I Gadevang bliver lavet af Mads K. Larsen og Jacob Hansen FIF. Klassisk i Store Dyrehave står i Asger Nielsen
og Pernille Sommer ØST for mens Lars Konradsen og Lars Lindstrøm FIF skal stå for stafetbaner i Danstrup Krogenberg.
Som flere sikkert bemærker har vi altså INGEN etaper i Grib Skov i år - og det er nok godt.

Af nye ideer arbejder vi meget på at skabe en bedre transportstruktur for de løbere der kommer langt væk fra.

Vi arbejder ligeledes på at forbedre vores marketing, vi har således nye ideer til rekruttering af løbere fra de østlige dele af
Europa – vi vil gerne fastholde at Spring Cup er det storstævne hvor Øst og Vest mødes – det sker ikke så mange andre
steder.

Vi vil meget gerne blive bedre til at skaffe sponsorer – vi har mange flotte produkter at sælge – f.eks. navn på
hjemmesiden der årligt har ca. 25.000 hits, annoncer på kortene, reklamenavne på stævnepladser, i indbydelse og
programmer. Hvis I kender nogle der kunne være interesserede i at få sit navn frem for et lille beløb må I gerne give en
fra stævneledelsen besked – vi er selvfølgelig i det hele taget interesseret i input og gode ideer fra klubbernes medlemmer
– det er jo vores alle sammens arrangement!!

Det var alt i første omgang.

/Camilla Ryge
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BANELÆGGERKURSUS
Var det noget?

Har andre haft det som mig; en – ofte udtalt - mening om gode og dårlige baner, men absolut ingen erfaring med eller
viden om banelægning.

Kan vi samle en god håndfuld deltagere til et kursus i løbet af efteråret? Kurset forventes at kunne afholdes på en lørdag
eller to aftener.

Efterfølgende burde der være masser af lejlighed til, at teste evnerne som banelægger og man bliver aldrig en dårligere o-
løber af det!

Hvis du er interesseret, så slå på tråden i løbet af sommeren

På gensyn i skoven,

/Tinne 4824 3042.
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Udprintning af kort.
Vi har lavet en speciel aftale med vores O-FIF-trykker om at kunne printe kort i mindre antal til favorable priser. Prisen er
3 kr. for A4 og 6 kr. for A3.

Kortene bliver printet på blankt papir, så de ser virkelig flotte ud.

Hermed har vi mulighed for at lave rigtig fine træningskort hjemme fra PC'en.

Du skal bare sende en e-mail med en kort-fil i O-CAD eller Condes format

sammen med oplysning om ønsket antal og størrelse. Ring og check leveringstiden (ofte kun 1 dag), og få enten kortene
sendt med posten, eller kør forbi Birkerød og hent dem. Af hensyn til håndtering bør vi ikke bestille mindre end ca. 20 kort
ad gangen.

Ring til mig om nærmere oplysninger!

/Carsten Dahl
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Hjææææælp,
jeg skal være far! Da jeg ikke er kendt for at være den beskedne type, kan jeg ikke nøjes med et barn, heller ikke to. Jeg
skal kort sagt være trillingefar, hvis alt forhåbentligt går godt! Et par af mine flinke naboer har udregnet, at jeg kan se
frem til 24 bleskift i døgnet, to timers søvn og en helt anderledes økonomi.

Vil jeg kunne skelne min egen økonomi med klubbens, når månedens forbrug af bleer (720 stk) skal indkøbes? Jeg ved det
ikke, men en ting er sikkert; jeg får slet ikke tid til at lave regnskab, budget, kontingentopkrævning og hvad der ellers
følger med kasserertjansen.

Undertegnede og resten af bestyrelsen søger derfor en ny kasserer, med omgående tiltrædelse, så jeg kan nå at overdrage
"forretningen" på fornuftig vis.

Historien fortæller, at det ikke er den nemmeste post at besætte, men jeg håber virkelig at en barmhjertig sjæl vil træde
til. Nogen umulig opgave er det jo trods alt ikke og FIF Hillerød kan ikke undvære en kasserer.

Interesserede kan henvende sig til undertegnede eller vores formand, Carsten Dahl tlf. 48 24 23 06 –
carsten.dahl@get2net.dk

/Jakob Selzer

Kasserer på lånt tid.

48 26 86 55

selzer@vip.cybercity.dk

mailto:carsten.dahl@get2net.dk
mailto:selzer@vip.cybercity.dk
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 Nyt tiltag for FIF-ungdom.
U-fif er ungdommens nye vartegn i o-fif. Kasper Andersen er redaktør af disse sider med dette logo (som er lavet af
Kasper).

O-fif’s redaktør til U-fifs redaktør Kasper Andersen:

Først det klassiske: Hvordan og hvornår begyndte du at løbe orienteringsløb?

Det gjorde jeg da Jacob Hansen med familie hev mig med ud til et orienteringsløb, og så faldt det i min smag. Det var
Jacobs lillebror Kristian som var den største årsag, da vi legede meget sammen.

Hvad er et fede ved at dyrke o-løb?

At der aldrig er to baner der er ens. Samt at man aldrig kan forudse hvad der sker. Og som jeg altid siger så er det bedste
ved at løbe orienteringsløb det varme bad bagefter.

Hvad skal vi bruge U-fif-siderne til?

Til at høre lidt om ungdomsløbernes syn på orienteringsløb og deres o-oplevelser. Det er en del som mangler i O-FIF. Der
bliver næsten altid skrevet noget OM ungdommen, men aldrig noget AF ungdommen.

Hvad siger kammeraterne til at du løber o-løb?

De syntes at jeg er lidt mærkelig. At løbe rundt ude i skoven med mudder til knæene giver ikke mening for dem. Så de
fleste kammerater findes nok indenfor orienteringskredse.

Hvad siger pigerne?

De syntes nok mest at det er lidt ulækkert med al det ulækre og beskidte tøj, men hvad så? Det er jo sjovt.

Kan du beskrive, hvad der er særligt ved FIF Hillerød?

Det er sådan en dejlig klub, da alle altid er glade, og har en specielt mentaliteten. Eks. til påskeløbene er vi nok den eneste
klub som hepper alle vores løbere i mål, og DET er sejt.

Hvad har du af fremtidsplaner?

Bygningsingeniør, samt gode internationale o-resultater.

Er der noget du godt ville have svaret på, som jeg ikke har spurgt om?

Næææhhhhh.
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 Fra Spring Cup – en etapevinder
I henhold til klubbens bestemmelser for de bedste løbere – har jeg bedt Emil om at fortælle om sin oplevelse af at vinde en
etape i Spring Cup 2002. ;-) leif

Hvordan er det at vinde sin klasse i SC?

Spring Cup er et stort løb og det samtidig er udtagelsesløb til flere af de store løb, er det selvfølgelig noget specielt at løbe
og alle har normalt en masse nerver. En anden ting ved Spring Cup er at det er så professionelt arrangeret, at man ikke
kan sætte en finger på noget, banerne er gode, servicen er i top og det hele går bare godt.

Hvordan er det at vinde sin klasse i SC?

Det er selvfølgelig altid rart at vinde, men når det er et stort løb som Spring Cup er det endnu bedre. Fordi Spring Cup er
noget specielt, er det også et specielt løb at vinde.

Lidt om løbet og banen, præmierne osv.

Jeg havde en relativt sen starttid så der var mange der var kommet ind da jeg skulle ud til starten. Jeg snakkede lidt med
nogle af dem og det mest anvendelige råd fra dem alle var, at man bare skulle løbe rigtigt hurtigt. Jeg havde dog allerede i
forvejen besluttet, at jeg ikke ville løbe særligt hurtigt til første og anden post for at komme godt ind på kortet. Og så først
derefter sætte rigtig fart på. Det gik også rigtig til de første par poster, så jeg følte at jeg godt kunne satse lidt mere på
resten af banen. Jeg løb rigtig hurtigt, og har max. bommet fem meter. På et forholdsvis langt stræk læser jeg forud på
kortet, og ser, at vi til sidst har et rigtigt langt langstræk. Jeg fortsætter dog i samme tempo og får også de næste poster
uden bom. Jeg havde inden løbet sat det mål, at jeg skulle løbe på ca. 36 min. Da jeg kom til langstrækket, som også var
det tredje sidste stræk kunne jeg godt se at min tid blev hurtigere end 36 min. Efter langstrækket var der kun et kort
stræk at løbe før det lange opløb. Jeg var til sidst i opløbet ved at gå lidt død, men så ser jeg Rasmus Djurhuus komme
løbende ned mod mig råbende et eller andet med at det var en rigtig god tid, så jeg tog mig sammen og spurtede op ad
den sidste bakke og i mål. Det med at det var en rigtig god tid passede også fordi jeg havde løbet de 6.325 km på 33.54
min., og jeg vandt kun med 15 sekunder så det var godt at jeg lige fik de sidste kræfter fra Rasmus’ hepperi.

/Emil Folino Nielsen
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 Ny Ungdomstræner
 

Som de fleste nok har hørt et par gange har vi i FIF en af landets største, hvis ikke den største, ungdomsafdeling.

Vi har gennem et par år nu prøvet at finde en træner til den ældre halvdel af ungdommen, men uden større held. Nu er det
lykkedes os at finde en kvalificeret kandidat til posten, og vil gerne introducere jer for Lars Lindstrøm.

Lars har tidligere løbet for Kolding OK og Spring Cup OK, og er nu blevet meldt ind i FIF Hillerød. Han har været på
Juniorlandsholdet en årrække og med i U23 landsholdstruppen. Han har derfra megen erfaring for orienteringsløb på højt
plan. Vi er alle i bestyrelsen glade for at have fundet en god ungdomstræner og byder Lars velkommen i klubben som nyt
medlem og træner.

/Kasper A.
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 KUM 2002
Årets KUM var i år henlagt til sydkredsen, nærmere betegnet Gråsten skov, som er de fleste FIF’ere bekendt. Igen i år
havde FIF sat deres præg på østkredsens hold, da der var 14 FIF’ere udtaget. Til gengæld var Hillerød først på bussens
opsamlingsrute, så de fleste FIF’ere skulle ret tidligt op. Så er man for en enkelt gangs skyld glad for at man bor i
Jægerspris og kunne stige på i Farum en time senere.

Men det var en lang tur, så for at vi ikke skulle kede os blev der arrangeret Melodi Grand Prix. Der var mange gode, men
det blev Gay-Q (vores H 19-20 hold) som løb af med sejren.

Vel ankommet på stævnepladsen var det tid til den klassiske konkurrence. Skoven var en hel del tættere end jeg huskede
den fra divisionsfinalen. Jeg løb da heller ikke særligt overbevisende og havnede nede midt i feltet. Til gengæld var der
mange af de andre FIF’ere der klarede sig bedre end jeg gjorde. Det samlede resultat måtte vi dog vente med til om
aftenen.

Efter løbet blev vi alle sammen transporteret til en kaserne, hvor festen skulle holdes. I modsætning til de sidste par år
kom festen næsten i gang til tiden! Igen i år blev det en kanon fest, hvor ikke mindst maden var af højere standard end
set længe. Senere blev det afsløret at østkredsen, selvfølgelig, vandt KUM (igen, igen, igen).

Dagen efter skulle vi forfærdeligt tidligt op, for at løbe stafet, igen i Gråsten. I år skulle D 17-20 løbe første tur hvilket H
17-20, som plejer at løbe første tur, var pænt mugne over. D 17-20 løberne vendte da også tilbage i samlet flok efter 10
min. og skiftede til H 17-20, så vi fik lov til at løbe vores første tur. Men det skabte en del kaos ved skiftet, hvilket bl.a.
Betød at en anden østkredsløber tog undertegnedes kort. Så måtte jeg løbe med hans kort, hvilket betød at begge hold
blev disket…kanon! Generelt var det vist ikke lige østkredsens dag, for nord vandt stafetten, øst blev nr. 2 og syd nr. 3.

Da alle løbere var kommet i mål og præmieoverrækkelsen var blevet afholdt, gik turen tilbage til Sjælland efter endnu et
forrygende KUM.

/Rasmus S.
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 Tiomila 2002 – i modvind og mudder
Da et par ungdomsløbere, (Maria, Anders B., Rasmus S. & undertegnede) den sidste weekend af april, sammen med
SCOK, drog mod Stockholm for at deltage i én af verdens største stafetter, var det med beskedne håb: En god weekend
med godt vejr, og gennemført hold. Det første lille stykke tid så ønskerne om vejret ud til at blive opfyldt, men der gik ikke
lang tid, før det begyndte at regne.

Vi boede i Katrineholm’s klubstuga, som var både luksuriøst og stort, så på dette tidspunkt gjorde det ikke så meget. Den
næste dag, og lidt længere regnede det, og til sidst var vi lidt bekymrede over hvordan stævnepladsen ville se ud. Og med
god grund. Jeg var ikke selv med til DM på Bornholm, men efter hvad jeg har hørt var der meget vand ??? Det var der dog
ikke her. Det hele var forvandlet til mudder !!! Lige meget hvor man gik druknede man i mudder, og selv de mest
desperate forsøg på at holde sine ting nogle lunde rene, var forgæves.

Vi var desværre kommet for sent til at se damernes stafet, men trods skuffelsen over ikke at se damernes afslutning, og se
mudderet, blev der hurtigt positiv stemning i lejren. Dette var da vi så Anne Konrings hold, Nydalen, komme ind på en 4.
plads. Tillykke Anne !! Men klokken blev mange og først da urene viste 22:00 gik starten til den store stafet. På et hold til
Tiomila er man 10 personer, der hver skal løbe mellem 8-16km, hvor omtrent 6-7 af turene er natture. Stafetten starter
som sagt sent om aftenen og slutter først næste morgen / formiddag. Så efter starten skyndte størstedelen af alle løbere
sig ned i deres soveposer for at lade op til løbet. Jeg personligt skulle først ud og løbe 8. tur på SCOKs 2. hold, så jeg
kunne roligt lægge mig til at sove.

Først hen imod klokken 10:30 fik jeg så lov til at løbe. Vores hold stod i den heldige situation at vi skulle på efterstart, og
så med hele tre løbere. Nu får jeg lige lyst til at fortælle at jeg har været med til Tiomila 3 gange, og ikke én af gangene er
jeg IKKE kommet i efterstart, så jeg har stadig en rigtig Tiomila-deltagelse til gode. Da Anders B (som også var kommet i
efterstart som 9. tur) og jeg var kommet i mål, havde vi fået nok af mudder, men stolte som vi var tog vi hjem med et
gennemført hold. Troede vi !!! Da resultaterne efter en længere ventetid kom på Internettet, viste det sig at vores hold var
blevet disket, da en ikke-FIF’er havde lavet fejlklip.

Så Tiomila i år blev for mit og andres vedkommende ikke kun med masser af dårligt vejr, men også med resultatmæssig
modvind – ÆV! Men jeg vender tilbage næste år !!!!

/Kasper Andersen
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Kan du gætte hvem han er?

Han hedder Lars Lindstrøm, og er FIF Hillerøds nye ungdomstræner.

Kasper Andersen byder Lars velkommen til klubben på side 17.

I næste nummer af O-fif arbejder jeg på et nærmere portræt eller måske selvportræt.

Velkommen til FIF Hillerød.

;-) leif
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