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30. årgang Oktober 2002 Nr. 6

 

På billedet (I ikke-tilfældig rækkefølge): Jacob Hansen, Lars Lindstrøm,
Keld J Kasper, Thomas Meyer, Peter R Hansen, Bo Simonsen, Rasmus
Sørensen, Lars Jensen, Anders Bachausen, Rasmus Djurhuus, Carsten
Stenberg, Lars Konradsen, John Søndergaard, Sigge L Jensen, Søren
Larsen, Lars Sørensen, Anders K Olesen, Emil F Nielsen, Emil Olesen,

Frederik Klinting, Carl-J Rosenberg, Michael Oreilly, Carsten Dahl, Toke
Ertmann, John Ra-dich, Daniel Dysted, Rune Boas, Anne K Olesen, Heidi
Hinge, Anne Maarup, Gry Gasbjerg, Maria K Olesen, Sandra Simonsen,

Tinne Dorfelt, Camilla Bachhausen, Mette P Meyer, Karsten Schultz, Jorgen
C Nielsen, Henning Løwenstein, Karsten Funder, Leif Sig, Eva K Olesen,

Betty Folino, Marie B Ander-sen, Mette Klinting, Ruth Ertmann, Jette
Bachhausen, Hans Sloth, Maja Sørensen, Lisbeth G Larsen, Helga Nielsen,
Egil Andersen, Rasmus F Nielsen, Andreas Olesen, Jesper Rosenberg, Claes

Bogan, Lauge S Sørensen, Christopher Wiberg, Poul B Olesen, Carsten
Hansen, Bjarne S Jensen, Anders Klinting, Bo Ertmann, Hans H Hviid, Anne
L Olsen, Anita S Sørensen, Lærke L Jensen, Stina Soede, Dorte Konradsen,

Thomas Kiel, Flemming Meyer, Aske Ertmann, Søren S Sørensen, Jack
Westhal, Signe Klinting, Bodil Bjerg, Bodil Nielsen, Katja Reibert, Marie B

Nørgaard, Toke Kristensen, Mathilde B Andersen, Anna L Konradsen,
Rasmus P Meyer
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30. årgang Oktober 2002 Nr. 6

 

På billedet (I ikke-tilfældig rækkefølge): Jacob Hansen, Lars Lindstrøm,
Keld J Kasper, Thomas Meyer, Peter R Hansen, Bo Simonsen, Rasmus
Sørensen, Lars Jensen, Anders Bachausen, Rasmus Djurhuus, Carsten
Stenberg, Lars Konradsen, John Søndergaard, Sigge L Jensen, Søren
Larsen, Lars Sørensen, Anders K Olesen, Emil F Nielsen, Emil Olesen,

Frederik Klinting, Carl-J Rosenberg, Michael Oreilly, Carsten Dahl, Toke
Ertmann, John Ra-dich, Daniel Dysted, Rune Boas, Anne K Olesen, Heidi
Hinge, Anne Maarup, Gry Gasbjerg, Maria K Olesen, Sandra Simonsen,

Tinne Dorfelt, Camilla Bachhausen, Mette P Meyer, Karsten Schultz, Jorgen
C Nielsen, Henning Løwenstein, Karsten Funder, Leif Sig, Eva K Olesen,

Betty Folino, Marie B Ander-sen, Mette Klinting, Ruth Ertmann, Jette
Bachhausen, Hans Sloth, Maja Sørensen, Lisbeth G Larsen, Helga Nielsen,
Egil Andersen, Rasmus F Nielsen, Andreas Olesen, Jesper Rosenberg, Claes

Bogan, Lauge S Sørensen, Christopher Wiberg, Poul B Olesen, Carsten
Hansen, Bjarne S Jensen, Anders Klinting, Bo Ertmann, Hans H Hviid, Anne
L Olsen, Anita S Sørensen, Lærke L Jensen, Stina Soede, Dorte Konradsen,

Thomas Kiel, Flemming Meyer, Aske Ertmann, Søren S Sørensen, Jack
Westhal, Signe Klinting, Bodil Bjerg, Bodil Nielsen, Katja Reibert, Marie B

Nørgaard, Toke Kristensen, Mathilde B Andersen, Anna L Konradsen,
Rasmus P Meyer

 

 



Så er ferien slut og en ny løbssæson står for døren

http://www.fif-orientering.dk/fif/OFIF/2002_06/Velkommen.htm[08-08-2021 17:26:15]

Stort tillykke til os alle sammen! Sikken en 60-års-jubilæumssæson vi har haft/har! Masser af DM-medaljer (se inde i
bladet), DM for klubhold (se inde i bladet) og masser af andre gode begivenheder (se inde i bladet). Det var imponerende
at se hvordan FIF-farverne fyldte på DM-stævnepladserne - og det var udvisning af en klubånd vi kan være stolte af, at så
mange tog med helt til Limfjorden for at løbe de forholdsvis korte cup-baner. Tak for indsatsen og tillykke til os alle. 

;-) leif

Deadlines og udgivelsestidspunkter

 Deadline Udgivelsesuge

Nr. 7/2002 d. 14.11. 48

Forsiden: DM-vindere 2002 (Foto: Carsten Dahl’s kamera).



DM-finale
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DM -finalen mod Pan og Odense
Som noget særligt til finalen var der etableret online resultatformidling i et særligt telt på
stævnepladsen og på alteret var anbragt en monitor som løbende fulgte målgangen.

Således gik pointene fra kl. 11.10 efter de første 2 målgange.

Undskyld Odense – men jeg fik ikke noteret jeres point!

Jeg har bedt topscorerne på hver bane om et indlæg til O-fif – og her bringer jeg de
indlæg jeg fik plads til!!

Som noget særligt til finalen var der etableret online resultatformidling i et særligt telt på
stævnepladsen og på alteret var anbragt en monitor som løbende fulgte målgangen.

Således gik pointene fra kl. 11.10 efter de første 2 målgange.

Klokken:

Point

FIF

Point

Farum
11:10 1 1
12:12 100 81
12:27 93 90
12:31 94 89
12:40 95 88
12:46 92 91
12:59 92 91
13:10 92 91
13:30 92 91

Undskyld Odense – men jeg fik ikke noteret jeres point!

Jeg har bedt topscorerne på hver bane om et indlæg til O-fif – og her bringer jeg de
indlæg jeg fik plads til!!

Et uskarpt sejrsceremonibillede!

(Foto: Leif Sig – jeg troede der
var autofokus på det kamera!)

 

Fra bane 1:
Så lykkedes det os endnu engang at vinde DM for klubhold. Godt gået alle FIF´ere. På bane 1 klarede jeg mig som en af de
bedst placeret FIF´ere lige efter 3 Pan-løbere. Desværre ramte jeg ikke lige et kanon løb ligesom sidste år til cup-finalen,
men det gik ok alligevel. Jeg startede godt på banen og gik lige i post 1. De næste par poster fik jeg ikke fin-orienteret
ordentligt på, så jeg brugte lidt ekstra tid på at finde helt frem til posterne. Et par gange var jeg faktisk ret tæt på posten,
men kunne ikke på øje på den. Det skabte lidt irritation, men jeg prøvet at holde koncentrationen på de næste par poster.
Efterhånden som det gik bedre og bedre med at finde posterne, følte jeg nu også, at jeg tempoet var godt. Efter et langt
stræk ca. halvvejs på banen, kom jeg ind på den afsluttende sløjfe nord og vest for stævnepladsen. Her ramte jeg et godt
tempo, og fandt de sidste par poster uden bom. Da næstsidste posten var fundet, gik det i fuld fart direkte mod
sidsteposten og mål. Da jeg kom i mål var jeg ikke helt tilfreds med mit løb, da jeg havde lavede nogle dumme fejl i
starten. Jeg kunne se på resultattavlen, at jeg var 3½ min. efter Rene Rokkjær, men der kom kun yderligere 2 Pan-løbere
foran mig på bane 1, så jeg endte med at være godt tilfreds med 4. pladsen, trods alt. Det vigtigste var jo at vi vandt
samlet.

O-hilsen

/Jacob Hansen

Fra bane 3A:
De fleste vil nok være enige med mig i at vejret i Vesthimmerland den 15. september var perfekt. Som jeg husker det, var
der svag vind og sol fra en skyfri himmel og samtidig - på grund af årstiden - ikke for varmt, lige til O-løb.

Den 15. september 2002 blev en dag jeg sent vil glemme – fordi jeg netop den dag opnåede en for mig ganske uvant
placering øverst på resultatlisten.

Egentlig havde jeg været i syv sind – skulle jeg tage med SG’erne til Annet Krogs 50-års fødselsdag, til familiefest hos
svigermor på Vestfyn eller til Nordjylland til DM-Nat og -Klub. Det endte med en kombination af de to sidstnævnte, hvilket
siden viste sig at være et godt valg.



DM-finale
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Jeg begyndte ellers ikke for godt med et dårligt vejvalg til post 1. I stedet for at følge hugningerne højre om tog jeg vejen
venstre om, hvilket betød, at jeg senere skulle på tværs igennem grantykningen ind til posten. Carsten Stenberg, som
startede på Bane 2A et minut senere, og havde samme førstepost, havde da også posten noget før mig. Post 2: lige på
efter kompasset med en sød lille høj på vejen til at styre efter. Post 3 (kontrol 150), en rigtig puttepost, skulle stå i en
slugt – den slugt var vi flere, som ikke kunne få øje på ude i landskabet. Men da den var placeret korrekt i forhold til
stibilledet fik jeg den hurtigt, 29 sekunder hurtigere end Jørgen Christian, som havde næstbedste mellemtid, og derfra
overtog jeg førerpositionen fra Karsten Funder, som ellers havde været hurtigste løber på post 1 og 2. På resten af banen
"satte" jeg et minut på post 9 (en 90°-fejl, hvad Dorte Konradsen kan bevidne – undskyld den forkerte "hjælp", du fik,
Dorte), et minut på post 10 (lod mig trække for langt mod højre af en post, der stod alt for tidligt) og et minut på post 14
(forsinket at en tydelig sti, som manglede på kortet) – men bortset herfra løb jeg tæt på det optimale.

Det ville have været muligt at løbe banen 4-5 minutter hurtigere, men heldigvis bommede alle andre endnu mere, så jeg
og FIF vandt – hvilken herlig dag.

/Karsten Schultz

Fra bane 3B
Det var bare en rigtig god weekend, vi havde. Det er så dejligt, at der er nogen der har arrangeret det hele. Aftensmaden
var klar da vi kom til hytterne, der var endda også dessert.

Vi kørte derefter hurtigt til natløbet, det var en rigtig flot aften, nå det var jo slet ikke det jeg skulle skrive om.

Næste dag, efter en god morgenmad tog vi ud til stævnepladsen.

Der kom en meget stor bus til p-pladsen, -- det vrimlede ud med løbere med samme rød/ blå/hvide-overtræktøj, --
stævnepladsen bliver hurtigt fyldt specielt i et hjørne.

Alt dette kunne gøre andre klubber lidt bange. Jeg ved ikke, hvad de andre klubber tænkte , men det så flot ud.

Jeg prøvede at varme lidt op inden løbet og da jeg fik kortet i hånden var jeg varm og klar. Jeg overvejede på vej til første
post, er det i dag jeg skal løbe igennem eller uden om. – Det er vist både det ene og det andet. Skoven var dejlig varieret,
åben græs, flad plantage og åben kuperet med gode slugter. Jeg bommede ikke meget, kun små svaj, men ikke hurtigt.

Jeg så ikke mange på min vej, da jeg startede så tidligt, men det var ret hyggeligt da jeg mødte Ruth. Jeg måtte virkelig
se om jeg kunne finde nogle ekstra kræfter, så jeg kunne følge med hende ned ad stien. Det lykkedes.

Resten af min tur gik godt.

Det at vi vandt var ok, men det vigtigste var at, det var en dejlig dag, dejlig skov og en hel masse rare FIF at snakke med.

o-hilsen

/Eva Konring Olesen

Fra bane 4:
Her meddeler Jette Bachhausen, at der ikke var noget at skrive hjem om – det var Mona Nørgård – og så os andre!!

 

Fra bane 5:
Jeg vandt bane 5 fordi jeg løb sikkert og bommede kun ca. ½ minut. Jeg havde bestemt mig fra start at løbe sikkert. Jeg
valgte sikre vejvalg og løb egentlig ikke særlig stærkt, indtil jeg kom op til Lauge Sørensen ved post 8. Lauge havde fart på
og det pacede mig frem. Han kom måske til at løbe for stærkt., så han missede nogle poster. Jeg tror jeg vandt tid på
vores post 15, hvor jeg løber udenom ad en sti, hvor mange af de andre løber igennem brombær og krat. Jeg løb stille og
roligt mod slutningen af banen og derfor havde kræfter til en ordentlig spurt i mål.

/Rasmus Folino Nielsen / H 13-14 A Point: 3 – 3 – 3



60 års jubilæum
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60 års jubilæum
FIF Hillerød Orientering fylder 60 år d. 6/11 2002, og vi indbyder i den anledning til reception. Det foregår ikke på dagen,
men

søndag d. 17/11 kl. 13-15 i Kompashuset.

Før receptionen vil der - som traditionen i vores sport byder - være et lille o-løb i Gadevang med start mellem kl. 10 og 11
- tilmelding ikke nødvendig.

Ved samme lejlighed vil vi præsentere vores nye flotte jubilæumsbog, som redaktionen under Ivar Berg Sørensens ledelse
har skrevet på det sidste års tid.
Bogen bliver på ca. 120 sider med masser af billeder fra de sidste 60 år.

Alle klubbens medlemmer vil få bogen, mens andre vil kunne købe den for kr. 80,- (+ evt porto). Kom og hent den ved
jubilæet!

Vi håber at se en masse klubmedlemmer og o-venner til vores jubilæum, så vi kan få en snak om o-løb før og nu, hvilket
netop er temaet i jubilæumsbogen!

/ Bestyrelsen
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O-fif bringer den fantastiske oversigt over samtlige DM-medaljer erobret
af FIF’ere i 2002:

DM-lang
GULD Hans Sloth H 75
GULD Anne Konring Olesen D 21
GULD Rasmus Djurhuus H –16
BRONZE KAspar Andersen H 17-18
BRONZE Emil Folino Nielsen H -16
BRONZE Maria K. Olesen D -20
BRONZE Lise Oline Larsen D 35

DM-kort

GULD Rasmus Djurhuus H –16
SØLV Anne Konring Olesen D 21
SØLV Sigge L. Jensen H –16
SØLV Bo Simonsen H 35
SØLV John Søndergård H 40
BRONZE Emil Folino Nielsen H -16

 DM-klassisk

GULD Signe Klinting D -12
GULD Emil foline Nielsen H 15-16
GULD Hans Sloth H 75
SØLV Anne Konring Olesen D 21
SØLV Anne Maarup D 35
SØLV Sigge L. Jensen H -16
BRONZE Kasper Andersen H -18
BRONZE Andreas Olesen H -14
BRONZE Maria Konring Olesen D -20
BRONZE Bo Simonsen H 35
BRONZE Anita Sørensen D -14

DM-nat

GULD Anne Konring Olesen D 21
GULD Sigge L Jensen H -16
GULD Lars Konradsen H 45
SØLV Anne Maarup D 35
BRONZE Emil Folino Nielsen H -16

DM-stafet

GULD Emil F. Nielsen H -16
Sigge L. Jensen
Rasmus Djurhuus

SØLV Marie B. Andersen D 13-16
Signe Klinting
Anita S. Sørensen

SØLV Rasmus F. Nielsen D/H 13-14
Christopher Wiberg
Andeas Olesen

BRONZE Jeppe Ruud H 17-20
Rasmus Sørensen
Kasper Andersen

BRONZE Stinne Skammelsen D 21
Maria Konring Olesen
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Anne Konring Olesen
BRONZE Betty Folino D Min 150

Jette Bachhausen
Eva Konring Olesen



4 nye medlemmer
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4 nye medlemmer
Til alles overraskelse fik FIF d. 26 september hele fire nye medlemmer. Lone og Jakobs trillinger blev ved optælling i
forbindelse med fødselen til firlinger, to piger og to drenge. Børnene og de lettere overraskede forældre har det ifølge
faderen godt. Vi byder de fire små velkommen og siger tillykke til forældrene.

/Tinne

Her er de fire fra venstre mod højre: Bastian, Ida, Emma og Malte, fotograferet af Carsten Dahl.

 

 



klubmesterskab
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Klubmesterskab 2002
 

Lørdag den 16. november

Så er det atter tid til den store begivenhed, nemlig klubmesterskabet.

I år har vi valgt, at benytte Lillerød’s klubmesterskabs løb hvilket betyder, at det kommer til, at foregå i Rude Skov.

Tilmeldingen foregår som til et almindeligt løb. Specielt for Hillerøds mesterskab er følgende:

Du deltager kun i klubmesterskabet hvis du løber enten:

6 km svær (bane 3)

4,5 km mellemsvær (bane 7)

3,5 km let (bane 9).

4 km kort svær bane ( Bane 5)

Tilmelder du dig andre baner deltager du ikke i mesterskabet.

Ved tilmeldingen angiver du hvilken kilometer tid du forventer, at kunne gennemføre på.

Det skal bemærkes at undertegnede har ret til at "revidere" den enkeltes forventede kilometer tid. Således vil en løber få
ændret kilometer tiden, hvis der er tale om en erfaren løber der løber en let bane eller hvis tiden er åbenbart forkert.

Vi påregner, at alle skal være i mål ca. kl. 14:00

Tilmelding senest 3/11.

Starttiderne vil blive lagt på nettet, ophængt i klubhuset og kan endvidere oplyses hos Tinne på telefon 4824 3042 i
dagene op til løbet.

Se Lillerøds indbydelse for yderligere information vedr. Stævneplads, parkering, bad m.v.

/Tinne



O-løb blandt slædehunde og isbjerge

http://www.fif-orientering.dk/fif/OFIF/2002_06/isbjerge.htm[08-08-2021 17:26:18]

O-løb blandt slædehunde og isbjerge.
Hvis du allerede nu går og overvejer, hvor næste års store O-løbs oplevelse skal foregå, er her et forslag: Tag til Ilulissat/
Jakobshavn i Grønland og deltag i Arctic Midnight Orienteering.

Jeg var så heldig at få et rejselegat af Dansk Forfatterforening, til at tage en tur til Grønland og lave research til en ny
ungdomsroman, og jeg opdagede ved et tilfælde, at der var 3-dages O-løb i Ilussiat.

Jeg tilmeldte mig introduktionsløbet, som dels foregik i byen Ilulissat og dels i fjeldet.

En mere storslået kulisse for et O-løb, har jeg svært ved at forestille mig: De farvestrålende grønlandske træhuse,
udsigten over indlandsisen, og de gigantiske isbjerge i den krystalklare blå fjord.

Før start blev vi budt velkommen på såvel grønlands som dansk, og blev specielt gjort opmærksom på de områder, der var
skraveret med rødt: Område med slædehunde. Vi blev advaret mod at skyde genvej gennem disse, med mindre vi havde
en meget god rejseforsikring. Det var dog heller ikke en tanke, der på noget tidspunkt havde strejfet mig.

De fleste huse i Ilulissat er placeret på mindre klippeknolde, og der hører egentlig ikke haver til, men udenom huset ligger
hundeslæder, snescooter, gamle fangstredskaber og andre ting som er for store til at have indendørs. Opgaven bestod så i
, dels at finde posten, dels at sikre sig, at der ikke var bundet slædehunde i nærheden af posten, eller bag den nærmeste
klippeknold.

Efter de første 3 km., kom vi ud i fjeldet, hvor den højeste bevoksning var ca.10 cm. Den bestod af et smukt
blomstertæppe, som fjedrede når man løb hen over det. Der var næsten ingen stier, så der skulle løbes efter kompas
(misvisning 42 grader). Ækvidistance på 5 meter, gjorde også det hele noget mere vanskeligt. Posterne var godt gemt, og
placeret andre steder end man er vant til. F.eks. post 10: Østlig eskimogravsted. Fint nok. Det var en bunke flade sten.
Men da jeg bøjede mig ned for at klippe, lå der et 2-3.000 år gammelt eskimokranie og grinede af mig. En slags bemandet
post! Godt det ikke var et natløb.

Udsigten i fjeldet var fantastisk, og jeg gav mig tid til at nyde den. Isbjerge der langsomt gled forbi og solen der ikke på
noget tidspunkt så meget som tænkte på at nærme sig horisonten.

En stor naturoplevelse, og så blev jeg ikke nr. sidst af de 12 startende i min række, også lidt af en oplevelse.

/Henrik Nilaus



VRF projektet fik besøg
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VRF-projektet fik besøg!
VRF-projektet kom godt fra start den 22.august efter et par opvarmende karruselløb den 6. og 13.august. Der har
sidenhen også været god tilslutning til torsdags- eller lørdagstræningerne, og flere af projektets medlemmer ydede flotte
indsatser ved divisionsmatchen i Kulsbjerg den 24.8 og ved Landsfinalen den 15.9. At være med til at blive
danmarksmester i sin første sæson for klubben? Det er da noget at være stolt af og glad for!

Torsdag den 5. september havde VRF-projektet besøg af den nye breddekonsulent, Preben Schmidt, der sammen med
mindst en snes VRF’ere havde en dejlig tur i Gadevang-Nødebo området, hvor Karsten Schultz havde lagt fine baner til at
forbedre deltagernes forståelse for kurverne i naturen. Med den nedgående sol som en ekstra flot naturoplevelse og ingen
musvåger, der jagtede hverken projektleder eller andre løbere, blev det en fin afslutning på sæsonens tordsdagstræninger.

Ved et efterfølgende møde med Preben Schmidt gav han over for styregruppen udtryk for, at han havde haft en god snak
med nogle af løberne, der var meget positive og tilfredse med forløbet, og han fornemmede også den gode stemning, der
prægede gruppen. Han kunne foreslå, at man måske gav deltagerne lidt skriftligt materiale med hjem, så disse
efterfølgende kunne bearbejde det gennemgåede moment. Det har været overvejet, men styregruppen mener, det vil
være bedre, hvis begynderne får en let tilgængelig, ikke for dyr bog som f.eks. "Kan du finde vej?", der ganske vist er
tiltænkt skoleelever, men udmærket kan anvendes af voksne.

Preben Schmidt anså holdledernes funktion som uhyre vigtig, så de nye, der kommer til klubben straks fra starten
fornemmer, at der en, der "tager sig af dem", og som de kan spørge om nødvendig hjælp i tvivlsspørgsmål. Det var Preben
Schmidts håb, at det ville lykkes klubben at fastholde de nye løbere, der var kommet til, og at de med tiden kunne blive
involveret i nogle af klubbens opgaver såsom banelægning, korttegning, holdledere for nye eller andet.

VRF-projektet har kunnet glæde sig over tilgang af flere nye i efteråret efter et par artikler i Frederiksborg Amts Avis og
Hillerød Posten, men desværre har vi også været nødt til at sige farvel til nogle af de ivrige, der var med fra starten af
projektet. De var ikke kede af at løbe o-løb, tværtimod, men andre idrætter eller nyt arbejde nødte dem til at vælge. Vi har
dog håbet om, at nogle af dem kommer igen.

Ud over cup-matcher har VRF-gruppen prøvet at deltage i flere B-løb, og det er jo her den rette o–løbs stemning også kan
fornemmes. Vi håber denne linie kan fortsættes, og så håber vi i øvrigt på, at der vil være mange af de nye, der også får
lyst til at deltage i vinterens gymnastik, der nu er godt i gang, så man dels kan holde formen ved lige, dels bevare
kontakten til klubbens øvrige medlemmer.

Endelig minder jeg om det særlige arrangement for især VRF-projektets deltagere, der finder sted tirsdag den 22.
oktober kl. 19.30 - 21.30 i Kompashuset, hvor Peter Hansen vil fortælle om livet som eliteløber i orientering og Betty
Folino komme med et indlæg om tøj, løbeudstyr m.v. Aftenen kan i øvrigt også anvendes til, at man hygger sig sammen
og kommer med ønsker til styregruppen om den kommende sæsons træningssamlinger. Hvad med at overveje deltagelse i
Jættemilen den 10.11?

På gensyn og mange venlige hilsner fra

/Ivar Berg-Sørensen.



Ski jakker
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Har du set vores nye SKIJAKKE ?
Vi er efterhånden en del, der har købt/fået den nye FIF-skijakke.

Den er rigtig god – også om sommeren, hvor man kan bruge fleece’n og jakken hver for sig. Jakken er vandtæt, og
fleece’n er god lun til en kølig dansk sommeraften. På skiferien er den naturligvis uovertruffen!

Hvis du også kunne tænke dig en jakke, f.eks. som julegave, så skal du melde dig til undertegnede nu!

Prisen bliver ca. 900 kr. Den fås i alle størrelser fra 130 til XL.

(vi har et par enkelte jakker på lager – spørg Betty)

/Carsten Dahl (48 24 23 06)



Klubfest
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Klubfest
Lørdag den 16 november kl. 18:30 i Kompashuset.

Det er er god tradition at vi efter klubmesterskabet afholder årets klubfest. Igen i år har vi meget at fejre, endnu et
danmarksmesterskab for klubhold samt masser af individuelle og stafettitler samt kåringen at klubmesteren.

Foreløbigt ligger kun følgende fast:

Tid og sted: Kompashuset lørdag den 16. november kl. 18:30

Tilmelding senest den 3. november til festudvalget, eller på den ophængte liste i Kompashuset.

Der mangler dog stadig medlemmer til festudvalget, så hvis du syntes at vi igen i år skal have en god fest og har lyst til at
give en hånd med, så kontakt det festudvalget.

Mette Klinting/4828 7124

Thomas Kiel/4824 1908

Tinne Dorfelt/4824 3042.



Sæt kryds i kalenderen den 28/1

http://www.fif-orientering.dk/fif/OFIF/2002_06/klubnat.htm[08-08-2021 17:26:20]

Sæt kryds i kalenderen den 28/1
Klubmesterskab i natløb

Der afholdes klubmesterskab i natløb for anden gang til januar. Datoen er den 28 januar og du kan læse mere om løbet i
O-FIF næste gang.

 

/Tinne



DM-medalje top 10 listen

http://www.fif-orientering.dk/fif/OFIF/2002_06/top10.htm[08-08-2021 17:26:21]

DM-medalje top 10 listen
Fra OK Pan’s hjemmeside har jeg kigget denne oversigt ud – alle medaljer er tildelt nogle point - guld mere end sølv og
endnu mere end bronze – og det bliver til følgende top 10 efter at alle DM-medaljer er uddelt:

1 FIF Hillerød 70 point

2 OK Pan 58 point

3 OK Øst 53 point

4 Farum OK 51 point

5 Tisvilde Hegn 48 point

6 Silkeborg OK 39 point

7 HSOK 37 point

8 Odense OK 32 point

9 Kolding OK 31 point

10 Roskilde OK 29 point

 

Det er da en meget flot liste!

;-) leif



FIF 100 år - og hæder

http://www.fif-orientering.dk/fif/OFIF/2002_06/100.htm[08-08-2021 17:26:21]

FIF Hillerød 100 år-

og mere hæder til IF Hillerød Orientering.
Lørdag d. 28. september fejrede FIF Hillerød sit 100 års jubilæum med et festarrangement i Frederiksborghallen.

Til orienteringsafdelingen var der hæder og rosende ord til to af vores skattede medlemmer.

Egil Andersen modtog en guldnål for sine gode resultater i både atletik- og i orienteringsafdelingen. Et liv med mange
sportslige præstationer og en stor indsats på lederniveau både på klubniveau og på forbundsniveau. Egil er stadig god for
et par medaljer!

Egil er for længst udnævnt til æresmedlem i FIF Hillerød Orientering.

 

Betty Folino modtog ligeledes en guldnål for sine gode personlige resultater, og fordi hun som leder har vist (viser!)
nytænkning i arbejdet med klubben og i forbundet. Bettys arbejde har skaffet mange e medlemmer og mange gode
resultater til klubben.

Stort tillykke med den velfortjente hæder og de flotte ord.

;-) leif

Frit efter Frederiksborg Amts Avis

 

 

 



Kontoriondkøb og kursus

http://www.fif-orientering.dk/fif/OFIF/2002_06/kontor.htm[08-08-2021 17:26:22]

Kontorindkøb med rabat hos Toftes

Som en udløber af Spring Cup sponsor arbejdet har FIF nu fået en rabat aftale i stand med Toftes Kontorforsyning. Så hvis
du skal købe kontor artikler til Spring Cup eller FIF Hillerød, så bør du benytte vores konto hos Toftes - og spare de
procenter det kan give.

Indkøb skal på konto "Spring Cup - 45856581" eller konto "FIF Hillerød Orientering - 48268655" når du handler i deres
butik i Hillerød eller Lyngby. Så betaler kassereren, når du afleverer det attesterede bilag.

Husk det!
/ Anders Klinting

 

Stævnelederkursus
Gert Steffensen fra OK Øst afholder at sit DOF kursus i stævneledelse specielt for OK Øst og FIF Hillerød. Ideen kommer fra
Spring Cup stævneledelsen, men det retter sig også mod andre, som har interesse i stævneledelse, - nu eller i fremtiden.

Datoen er onsdag den 23/10 om aftenen. Tid og Sted afgøres senere - men hvis du føler det er noget for dig så meld dig til
Anders Klinting, 48287124 eller ank@dhi.dk

mailto:ank@dhi.dk


Spørgsmål til UFIF drengene

http://www.fif-orientering.dk/fif/OFIF/2002_06/ufif1.htm[08-08-2021 17:26:22]

Spørgsmål til HNIE-drengene fraU-FIF-redaktøren:

 

Skal vi starte med den klassiske, hvor længe har i løbet orienteringsløb?? Og hvordan startede i??

Emil: hele mit liv, familien løb også var det lidt oplagt

Rasmus: Hele mit liv, far løb oplagt

Hvilket af alle de resultater i har opnået, er i mest stolte over?? Og hvorfor??

Emil: DM klassisk H-16, fordi det er det er mest prestigefyldt at vinde DM-klassisk

Rasmus: DM-lang H-16, Langt og hårdt og derfor fedt at vinde

Jeg ved at i har været sammen med et par piger, men hvilken pige fik æren af jeres første kys?? Hvornår var det??

Emil: Rikke i børnehaven (Rasmus har senere været sammen med hende)

Rasmus: Han tåger for meget til at kunne huske det

Hvad er grunden til at i valgte at tage på efterskole, på HNIE??

Begge: Et fedt og lærerigt år, både o-løbs-mæssigt og skole-mæssigt

Hvilke planer har i for fremtiden, efter efterskolen?? Og karrieremæssigt??

Som med en mund: Ungdoms-landsholdet!!!!!! Landsholdet!



Tillykke
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Tillykke
til følgende klubmedlemmer, der har / eller har haft store begivenheder at fejre:

50 års fødselsdag!
Bodil Nielsen d. 2. august

Henrik Nilaus Nordmaj d. 19. august
Else Marie Mandøe d. 2. oktober

Bjarne Skram Jensen d. 12. oktober

60 års fødselsdag!

Annelise Hansen d. 16. juni
Helga Nielsen d. 3. november

Else Højer-Pedersen d. 11. oktober

30 års fødselsdag!

Mette Meyer d. 23. juli
Sølvbryllup!

Birgitte & Jan Hansen d. 5. september



Medlemsnyt
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Medlemsnyt:

Velkommen til:

Anders Gilleladen

Bryggervangen 38, 3. tv

2100 København Ø

tlf. 39 20 43 42

Ida Theil Sørensen (1998)

Milnersvej 36

3400 Hillerød

Tlf. 48 24 14 99

Aage Damsgaard (1944)

Høje Lønholt 9

3480 Fredensborg

tlf. 48 47 59 31

email: tovelin@mail.tele.dk

Jesper Søgaard (1966)

Mads Søgaard (1996)

Agertoften 22A

3400. Hillerød

Tlf. 48 24 82 48

Email: Jesper-soegaard@ret-
raad.dk

John Jepsen (1957)

Krogvej 11

3320 Skævinge

48 28 90 10

Email: krogvej11@mail.tele.dk

Flemming Meyer (1966)

Rasmus Meyer (1996)

Skolebakken 56

2830. Virum

Tlf. 45 85 21 60

Jack Westphal er inde i varmen
igen!

 

Adresseændringer:

Thorkild Sørensen - er flyttet til:

Ullerødvej 48

3400 Hillerød

Mathilde Dahl - er flyttet til:

Hyrdebakken 4B

3400 Hillerød

Mikkel Schønning - er flyttet til:

Skovledet 136

3400 Hillerød

Emil Folino Nielsen - er flyttet til:

Himmelbjergegnens Natur- og
Idrætsefterskole Vesterled 1, Glarbo
8680 Ry

Rygters Bureau:

Annika, Sandra & Bo

flytter til FIF-vej…..

 

mailto:tovelin@mail.tele.dk
mailto:krogvej11@mail.tele.dk
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