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De støtter FIF Hillerød Orientering – Støt dem! 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skift til CBB og tilmeld dig FIF 
Hillerøds ”CBB Mobil Forening”. 
Så tjener klubben 6% på alt det, 
du ringer for – uden det koster 
dig en øre! – Tvært imod! 
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OOOO----FIF nr. FIF nr. FIF nr. FIF nr. 5555/2008/2008/2008/2008    
 
interen er snart over os! – men det betyder ikke at orienteringsløbere går i 
dvale af den grund. 
 

Som det fremgår at dette nummer (og af hjemmesiden) er der inviteret til AL-sprint 
og klubmesterskaber– og der er masser af træningsløb. Jeg vil også gerne henlede 
opmærksomheden på muligheden for at nørde på kort og baner som du ikke selv 
havde mulighed for at deltage i. På www.vejvalg.dk kan du finde de store danske løb 
- og på  www.runoway.se kan du finde de svenske. 
 
Du bør læse og tage stilling til Bo’s indlæg om klubbens aktiviteter som oplæg til 
vinterens drøftelser og til generalforsamlingen. 
 
Vi ses i skoven  ;-) leif 
 

 
Indhold 
DM for klubhold ......................................................................................................... 4 
DM PÅ rømø .............................................................................................................. 5 
DM Mellem ................................................................................................................ 6 
Midgårdsormen .......................................................................................................... 7 
Klubmesterskabet 2008 .............................................................................................. 8 
Hvorledes skaffe midler ............................................................................................. 9 
JWOC i Göteborg ..................................................................................................... 12 
Erik Klogborg  .......................................................................................................... 13 
Om manglende faste poster ...................................................................................... 14 
Tilbud til skiløbere ................................................................................................... 15 
Vintergymnastik ....................................................................................................... 16 
Øst Karruselløb......................................................................................................... 17 
Åbne løb ................................................................................................................... 18 
 
 
 
Deadlines og udgivelsestidspunkter 
 Deadline Udgivelsesuge 

Nr. 6 20.11. 49 
 

Forsiden: FIF Hillerøds vinderhold i Midgårdsormen.  (Foto: Emil Olesen)
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DM for klubholdDM for klubholdDM for klubholdDM for klubhold    
 

Vi var bare 52 tilmeldte, og med et par 
afbud fra starten var det med en vis 
nervøsitet vi startede ud fra Hillerød 
Stadion kl. 5 søndag morgen i øsende 
regnvejr og kraftig vind. Men meget 
skulle vise sig at blive bedre i dagens løb! 
 
Kl. 9:50 var vi fremme i Hjermin Skov, 
som skulle vise sig at have nogle meget 
dybe slugter med nogle meget våde 
moser. Kl. 11 (ved min post 5) tittede solen frem, og lysnede situationen en del. 
Kl. 12 lå vi ikke særlig godt i den samlede stilling. Sågar et af sydkreds-holdene var 
foran os. Men da Bo Sim kom ind som den sidste FIF'er vendte billedet. Vi var da 
foran 3 af klubberne, Snab Vejle, Odense OK og OK Pan Århus. Tisvilde og 
Silkeborg lå stadig ca. 20 point foran og måtte vente på de allersidste løbere før det 
stod klart, at Tisvilde havde vundet. 
 
På bane 1 blev Rasmus Djurhuus bedste FIF'er på en 4. plads. Pokalhelten Casper 
Wraa endte noget usædvanligt helt nede på 12'e pladsen, hvilket dog var næstbedste 
FIF-placering! Søren Sørensen (16) og Andreas Olesen (18) tog de sidste point. 
 
Bane 2A blev vundet af Bo Simonsen, som satsede det hele - og efter sigende stadig 
er udmattet efter løbet. Men hans 5 x 8 point førte jo altså til bronze-medaljen, så det 
var det værd! Carsten Stenberg blev en flot nr. 8 og Lars Konradsen nr. 12, mens 
Søren Peter Larsen tog de sidste point på 20. pladsen. 
 
På bane 2B var vi "kun" 2 juniorer, Signe Klinting og Lærke Jensen. De lod så en 
endnu yngre pige vinde banen, Ida Bobach, men tog sig af 2. og 9. pladsen, hvilket 
gav gode point. 
 
Bane 3A gik mindre godt, da bedste FIF'er blev Karsten Schultz på 14. pladsen. 
Aage Damsgård og Jens Holmgaard tog de sidste point. 
 
Bane 3B blev en succes, da Amalie Søndergaard vandt og Lotte Friberg blev 3'er. 
Det sikrede Amalie dagens pointsluger-præmie hos pigerne! 
 
På bane 4A tog Henning Løwenstein (8) og Jens Høyer (21) pointene. 
 
På bane 4B blev Annelise Hansen bedste FIF'er på 11. pladsen, mens Betty Folino 
blev en flot nr. 15 og fik de første point efter sin sygdom! 
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Dagens eneste debutant, Jesper Høyer, blev bedste FIF'er på bane 5 som nr. 11. 
Allan Theill (20) og Frederik Søndergaard (21) fik andre gode point. 
 
På bane 6 blev Nicoline Klysner nr. 2, mens Cecilie Klysner blev nr. 5. Bente 
Søndergaard og Helle Marie Lindelof fik også point. 
 
Mads Theill blev nr. 2 og Oscar Tulloch nr. 5 på bane 7A, og sørgede dermed for 
gode point. 
 
Thea Hein Petersen fik klubbens eneste point på bane 7B som nr. 19. 
 
Ben bane 8 var Emil Søndergaard hurtigst som nr. 3, mens Nalini Julia Mortensen 
blev nr. 23, Ida Theill nr. 25 og Annika Simonsen nr. 31. 
 
Flot løbet af alle! 
 
Næste år kommer vi stærkt igen. 
Hvis vi kan kvalificere os til finalen igen (og det kan vi selvfølgelig!), så foregår det 
på Sjælland - og så bliver vi rigtig mange! 
 
Carsten 

 

DM weekenden på RømøDM weekenden på RømøDM weekenden på RømøDM weekenden på Rømø    
 
Fredag tog Cecilie, Lotte og jeg, Nicoline, af sted til Løgumkloster. Vi sov et sted 
der hed Klosterhallen, hvor mange andre fra klubben også skulle overnatte. Vi boede 
i en lille hytte, som lå lige over for Amalie og hendes families hytte. Vi kom sent, så 
vi skyndte os i seng for at være friske til stafetten.   
Næste morgen kom vi op og tog af sted mod Rømø. Jeg syntes stævnepladsen var 
lidt forvirrende, men alligevel god, for det var nemt at se publikumsposten og mål. 
Jeg var nr. 1 på holdet, mig Cecilie og Amalie, og da jeg skulle ind i start boksen 
kunne jeg ikke finde ud af hvor jeg skulle hen eller hvor jeg skulle clear min brik. 
Men det fandt jeg så ud af og af sted løb jeg. Jeg bummede første posten, pga. 
terrænet var lidt forvirrende men jeg fandt hurtig ud af det, og resten af banen gik 
fint. Jeg var jo ikke kommet med de hurtigste og blev ikke presset så meget, men jeg 
mødte nu et par stykker på min bane. Jeg syntes terrænet var hårdt at løbe i, især det 
åbne hvor jeg tog for mange lige-på vejvalg. Cecilie løb anden tur og hun løb rigtig 
godt, faktisk var hun den hurtigste af alle anden ture på vores bane. Det var rigtig 
nervepirrende da Amalie var ude, og jeg blev rigtig glad da hun kom ind som 3er. 
Det var helt vildt fedt at stå på podiet, der var enormt mange mennesker. Mange 
flere end man lige umiddelbart tror, når man går rundt på stævnepladsen. Det var 
holdet: Emma Klingenberg, Ita Klingenberg og Cæcilie Christoffersen der kom på  
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første pladsen og Anne Mette Schmidt, Sofie Mathiasen og Stine Bagger Hagner der 
kom på 2 pladsen   
Om aftenen var der fælles spisning for klubben, og det var meget hyggeligt. Og så 
var der jo også lækker, gratis ---------- --- til dessert. Den nat sov vi i et rum på 
madrasser, og jeg sov nu helt fint.  
Der var også morgenmad for klubben. Jeg kørte med Amalie og familien der ud for 
de skulle starte nogen lunde samme tid som mig. Jeg kom ud til start alt for tidligt, 
omkring 40 min. Det var faktisk ret dejligt, for det fik mig på en måde til at slappe 
lidt af og koncentrere mig. Ude i skoven prøvede jeg hele tiden at have tempo på, og 
vide præcis hvor jeg var. Skoven var rigtig dejlig, og jeg kan meget bedre lide 
Sønderland skov end Nørreland skov, for jeg syntes der var rigtig mange 
gode/tydelige ting at orientere efter og ledelinjer. Det gik rigtig godt, og jeg kom ind 
som nr. 1. Det var uudholdeligt at gå rundt og vente på, at der måske ville komme 
nogen og vinde over mig. Men det gjorde der heldigvis ikke. Det er en enorm dejlig 
tanke at tænke, jeg er Danmarks mester. På andenpladsen kom Amalie Tripax, og på 
tredjepladsen kom Camilla Bevensee.     
 

 Skrevet af Nicoline Friberg Klysner 
 

DM Mellem 2008DM Mellem 2008DM Mellem 2008DM Mellem 2008    
 
DM mellem foregik om lørdagen, i Køge i skoven Borup sydvest.  
Starttiderne lå omkring kl. 12, så vi kørte derned om formiddagen. Vi var i god tid, 
men alligevel gjorde jeg mig klar næsten lige da vi kom, jeg kan bedst lide at være i 
god tid. ;D Solen skinnede og vejret var super, der var en masse mennesker, og 
stemningen var rigtig god. Da det så endelig nærmede sig min starttid, begyndte jeg 
at løbe ud til start, men da jeg var ca. halv vejs, opdagede jeg, at jeg havde glemt 
min definitionsholder. Jeg skyndte mig tilbage for at hentet den. Da jeg så kom ud til 
start var der hele 12 min. til jeg skulle starte, så jeg havde vist ikke behøvet at 
skynde mig så meget, men så var jeg varmet op. 
Ude på banen gik det rigtig godt, og jeg lavede kun et bum. Det var fra 5’eren til 
6’erne, hvor jeg kom til at vende kortet helt forkert, så jeg ender på en stor sti, hvor 
jeg finder ud af, hvor jeg er. Terrænet var ikke særlig svært, og der var mange gode 
ledelinjer. Jeg synes banen var rigtig god, og der var mange vejvalg at vælge 
imellem. Jeg tror det var det, der gjorde, at der var stor spredning på tiderne. D 13-
14 og H 13-14 løb samme bane, den var 3,5 km lang. 
 
Pigernes top 3 resultater var:  Drengenes top 3 resultater var:  
Cecilie Klysner: 25:50 Thor Nørskov: 20:17  
Nicoline Klysner: 27:47 Joakim Sie: 22:25 
Sidsel Hull: 28:01 Stefan Petersen: 24:43 

Skrevet af: Cecilie Friberg Klysner 
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Midgårdsormen 2008Midgårdsormen 2008Midgårdsormen 2008Midgårdsormen 2008    
 
 
Til Midgårdsormen havde de fleste sovet i telt fra dagen før, hvor der havde været 
DM mellem. Lørdag aften var der fælles spisning, det smagte faktisk rigtig godt, og 
der var en rigtig hyggelig stemning☺  
Om natten var det meget koldt og løberne blev startet rigtig sent, første start var kl. 3 
om natten. Det var en hyggelig stævneplads + teltplads. Teltpladsen var ligesom 
puttet lidt væk fra det andet og lå væk fra der hvor de startede, så det var muligt at 
falde i søvn. (: løbet var nede ved Sorø, i Sorø Sønderskov.  
Jeg var sammen med Amalie og Nicoline var på et hold, vi løb ”Røskva”. Nicoline 
løb første tur, så løb jeg og til sidst Amalie. 
Tisvilde havde også stillet hold, i samme klasse med Simone, Mathias og Amanda. 
Nicoline og Simone kom ca. ind samtidig, og på 2. turen kom Mathias og jeg også 
ind samtidig – selvom vi ikke havde haft samme bane. Så Amanda og Amalie blev 
sendt ud på samme tid, det var rigtig spændende, og vi stod i lang tid og ventede på 
at se, hvem der kom først. Det endte med at Amalie kom først i mål, og Amanda 
kom lige bagefter.  
 
Og det skal lige nævnes at Allerød blev nr. 3  
Banen var helt fin, og en god længde. Men nogen steder var terrænet lidt svært at 
løbe i, med mange brændenælder og torne. Mit eneste rigtige bum var da jeg kom til 
at bytte om på post 6 og 9 og vendte kortet forkert. Men ellers var det et rimelig 
fejlfrit løb jeg havde. 
   
Skrevet af: Cecilie Klysner    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Side 8 

 
 

 
 

FIF Hillerød  
Klubmesterskab 2008 
 

Søndag den 16.11.   2008  klokken 10:00.  
Beskrivelse: Klubmesterskab 2008 i orienteringsløb samt andre 

orienteringsmæssige disipliner! Efterfølgende frokost i 
kompashuset hvor der samtidig er præmieoverrækkelse.  
Alle er velkomne uanset niveau. 

O-Dicipliner Almindelig Orienteringsløb                  Sprint 
O-teknisk viden                                    Generel klubviden 
Generel O-viden             Banelægning (forkortet udgave ☺ ) 
Alle dicipliner er tilrettelagt efter alder og niveau. 

 Mødested: På parkeringsplads på Helsingevejen mellem Bomvej og 
fabrikvej 

  
Se FIF hjemmeside for yderligere detaljer. 

Kort: Gribskov – Gribsø 
Bad samt sauna: Kompashuset 
Børnebaner: Der vil være børnebane. Voksne kan skygge. 
Tidsregistrering: Ja.  Sportident, kan også lånes fra klubben. 
Tilmelding: Tilmelding via FIF hjemmeside eller direkte til Henrik B. 

Hansen. 
Senest 1/11-2008. 

Baner/Længder: Alderstrin Længde Sværhedsgrad 
H/D 8-12 2-2,5 km Begynder* 
H/D 13-16 3-4,5 km Let 
H/D 17-20, 
H/D21  

8-12 km Svær 

H/D 35-80 3-9 km Let- Mellemsvær-Svær 
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Løbernes klasse inddeling bestemmes ud fra egen og 
stævneledelses vurdering. 

Præmier: Der er præmier til vindere i hver alderstrin. Der gives point 
for hver disciplin. Der tages højde for alderen for de yngere 
løbere. 
Præmieuddeling foregår i kompashuset. 

Frokost: Der vil være frokost i kompashuset fra ca. 13:00. Der vil 
være smørrebrød. Øl, Vin og vand kan købes. 
Alternative løsninger kan forkomme på forspørgsel. 

Stævneorginisation: Henrik B. Hansen, bestyrelsen samt Chris Bagge. 
 
HBH/2008 

 
Hvorledes skal vi skaffe og bruge Hvorledes skal vi skaffe og bruge Hvorledes skal vi skaffe og bruge Hvorledes skal vi skaffe og bruge 

vores midlvores midlvores midlvores midler i fremtiden?er i fremtiden?er i fremtiden?er i fremtiden?    
Hvad skal vi bruge vores økonomiske midler til og hvor meget vil du betale for at 
være med i FIF Hillerød Orientering? 
 
Vi nærmer os det tidspunkt hvor bestyrelsen skal sætte et forslag til budget op. Der 
har ikke været tradition for at vi i fællesskab har brugt megen energi på at diskutere 
økonomi, men vil du have indflydelse, er det nu du skal overveje hvorledes du vil 
sammensætte vores indtægter og udgifter. 
 
Skal vi arbejde med et status quo?  Skal vi have flere indtægter for at kunne holde 
samme eller højere aktivitet, eller skal vi sætte aktiviteten et gear ned, så vi slipper 
for at lave indtægtsgivende aktiviteter og måske får et lavere kontingent? 
 
Vores hjemkommune Hillerød har hverken penge til det ene eller det andet og vi kan 
ikke forvente at få midler til at renovere den kommunale ejendom, Kompashuset – 
uanset om det er en rude der går, om klinkerne falder ned af væggene eller om taget 
er utæt. Vi skal med andre ord beslutter os for enten at være ligeglade, eller bruge af 
vore egne midler til at renovere og vedligeholde huset. Hvad mener du? 
Skal vi udskifte borde, stole og reoler eller skal vi vente til det falder fra hinanden? 
 
Vi modtager i dag tilskud fra kommunen til vores ungdom, men vi får ingen støtte til 
vores idrætsanlæg, orienteringskortet. Jeg tror ikke at denne urimelighed udjævnes, 
når det gælder vores sportsanlæg, og vi bliver måske aldrig ligestillet med de der får 
fodboldbaner, svømmeanlæg og løbebaner af kommunale midler. Vi skal have 
tegnet vores kort, og rækker frivillig arbejdskraft ikke til, må vi finde midler til 
denne opgave – hvor skal vi tage pengene fra? 
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Jeg tror heller ikke at vi får flere midler til ungdommen og vil vi bruge mere på 
denne gruppe, kan vi kun tage midlerne fra kassen. Er ungdommen for dyr og skal 
de eller deres forældre betale mere? Skal kontingentet stige for ungdom som i dag 
får mere end tidligere eller er dette en super investering? Giv din mening til kende. 
 
Hvordan er det med eliten? Vi har et elitebudget der er i toppen, præcis som vores 
løbere er det, men er det ok? Skal eliten skabe flere indtægter selv? Tror du på at de 
kan flytte en del til sponsorfinansiering eller skal vi skabe ny indtægtsgivende 
virksomhed der kan sørge for at vi kan hold niveauet eller måske tilbyde endnu 
mere?  
 
Hillerød Elite Idræt nåede lige at fødes, før end at midlerne skulle bruges til 
administration og i fremtiden skal kommunerne spare og hvor kommer så pengene 
fra til elite som vi har fået i 2007? Skal eliten spare et tilsvarende beløb eller skal vi 
finde midlerne på anden vis? 
 
Er det forældre og venner til grupperne elite og ungdom der skal sørge for at afvikle 
indtægtsgivende aktiviteter for netop de grupper, eller er det en opgave for alle? Skal 
vi have 2 slags kontingent så en gruppe kan vælge alle de belastende aktiviteter fra, 
mod i stedet at betale højere kontingent eller modsat skal nogen have et lavere 
kontingent fordi de deltage i afvikling af aktivitet? 
 
Skal vi ansætte endnu en træner, en cheftræner der kan sørge for træning af både 
unge og ældre? Skal vi fortsat have en fristartordning som alle kan deltage i eller 
skal det kun være for elite og ungdom? Skal vi ofre dette organ, O-fif fordi vi ikke 
vil bruge de nødvendige midler eller skal det vitaliseres med farvebilleder osv.? Vil 
du hjælpe med at vi får samlet midler ved at vi igen får betalte annoncører i bladet, 
eller skal pengene hentes fra kontingentpuljen? 
 
Skal vi fortsat have vores eget sportIdent udstyr eller skal vi spare her og nøjes med 
at låne udstyr i kredsen når det er ledigt? Skal vi udskifte klubtøjsdesignet og derved 
stå tilbage med et større parti af det gamle med tab til følge? Skal vi i fremtiden kun 
kunne sælge klubtøj til de der er med i den årlige bestilling og derved spare os for et 
lager? Kom med dit bud. 
 
Skal vi have brugerbetaling på klubaktiviteter? Skal vi have flere aktiviteter? 
 
Vi har for indeværende år budgetteret med et underskud på over 50.000 kr. og da vi 
både har indkøb en materielcontainer, afholdt kommunale omkostninger til 
renovering af Kompashuset, eliten har måttet vinke farvel til et 25% af deres 
indtægter som skulle være kommet fra Hillerød Elite Idræt og vi har købt nyt  
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grundmaterialer til brug for ny korttegning, vil underskuddet sikkert blive meget 
større. Det kan vi nok ikke tåle flere år.  
 
Ny indtægter: 
Vi har mulighed for at øge vores indtægter ved at lade kontingentet stige – 100 kr. 
pr. medlem giver små 30.000 kr. ekstra pr. år. 
Vi kan arrangere flere motionsløb eller lign hvis vi er parat til at yde 
arbejdsindsatsen – vigtigt er det at vi fortsat har energi til at arrangerer og dyrke 
orientering! 
Vi kan tro på at vores nuværende arrangementer og kortsalg stiger i afkast, men det 
vil nok være meget tvivlsomt.  
Salg af annoncer til O-fif kan give et tilskud. 
Vi kan satse på flere sponsorer, men hvad skal vi sælge dem og hvem skal gøre det? 
Allerede i dag er der medlemmer der klager over at vores sponsor sender dem 
materiale! 
 
Ny udgifter: 
Fortsat renovering af Kompashuset er tæt på en nødvendighed. 
Mere lønnet personale til trænergerningen. 
Øgede udgifter til eliten når tilskud fra det lokale eliteprojekt udebliver 
Stadig voksende ungdomsafdeling kan betyde øgede udgifter. 
Professionel hjælp til korttegning. 
 
Sparepunkter: 
Mindre støtte til elite og ungdom. 
Fristartordning for de voksne kan slettes. 
 
Jeg mener vi fortsat skal være ambitiøse og skal give plads til både gode elite og 
ungdomsforhold. Der skal være mulighed for alle grupper for at få de rette 
hjælpemidler, remedier og faciliteter til rådighed for at kunne udføre frivilligt 
arbejde til glæde for de mange. Jeg mener vi fortsat er en billig sport (når vi ser bort 
fra omkostningen til kørsel til løb udenfor Nordsjælland), men den kan måske tåle 
en større brugerbetaling på kontingent eller aktivitet. Hvad mener du? 
 
Har du en mening om emnet, må du meget gerne henvende dig til et medlem af 
bestyrelsen, skrive i O-fif og du må meget gerne sende et par linier pr. mail til 
bosim@get2net.dk 
 
/Bo Sim 
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JWOC 2008 i GöteborgJWOC 2008 i GöteborgJWOC 2008 i GöteborgJWOC 2008 i Göteborg    
 
Fra den 30. juni – 6. juli 2008 foregik Junior Verdens Mesterskaberne i orientering 
(JWOC) ved Göteborg i Sverige. FIF-Orientering v. Henrik Bjørn Hansen havde 
aftalt med OK Rigor, som har klubhus syd for Göteborg, at FIF kunne lege sig ind 
på deres klub stuga i dagene 4. – 6. juli, og flere fra klubben havde meldt sig til 
turen.  Men vi var nogle fra klubben, der havde ferie, som gerne vil bruge dagene til 
at følge ”vores egne ungdomsløbere”, så vi aftalte med OK Rigor, at vi kunne 
komme allerede den 30. juni og indtage stugan. Anders Konring Olesen, Rasmus 
Djurhuus, Emil og Betty Folino kørte derfor fra Hillerød allerede mandag formiddag 
for at kunne overvære sprinten, som fandt sted mandag eftermiddag. 
Jeg har været med til JWOC én gang tidligere, i Litauen i 2006. Dengang var vi kun 
en lille håndfuld danske tilskuere. Derfor var det en dejlig og glædelig overraskelse 
at komme ind på stadion mandag eftermiddag for at se sprint og møde hundredvis af 
danske flag og mange danske tilskuere. Ungdoms-sommerlejre fra Øst – Nord – og 
Sydkredsen havde valgt at lægge deres lejre ved Göteborg og iagttage 
konkurrencerne og mange andre danske O-interesserede var kommet for at heppe. 
At det oven i købet blev til dansk guldmedalje hos pigerne den dag gjorde 
stemningen endnu bedre! 
Efter ca. 3/4 times kørsel i området syd for Göteborg og lidt problemer med at finde 
stedet indtog vi Rigortorp, en rigtig dejlig klubgård i flotte, fredelige omgivelser, 
med gode træningsskove, kort og et velforsynet klubhus og køkken. Vi fire boede 
alene på Rigortorp indtil de andre FIF’ere kom sidst på ugen. Vi tilbragte tiden med 
at træne i de nærliggende skove, se konkurrencer (når der ikke var hviledag), slappe 
af og købe ind. Der var enkelte tilskuerløb. Nogle besøgte de danske løbere i deres 

lejr, når der ikke 
var konkurrence.  
 
Vejret var 
fantastisk of 
solrig. 
Her nyder Emil 
og Anders maden 
og en snak ved 
Rigortorp. 
Rasmus 
Djurhuus var i 
gang med at lave 
baner og sætte 
poster ud til os 
andre. 
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Efter tilskuerløbet fredag var FIF’erne fuldtallige og vi kørte hjem til Rigortorp for 
at nyde det dejlige måltid, som Mette og Anders Klinting havde lavet og medbragt 
hjemmefra. Det blev til nogle hyggelige dage sammen med klubkammerater ved 
Rigortorp. Det gode vejr fortsatte og det blev til både grillaften og morgenhygge i 
solen. 

 
Og den gode danske stemning 
fortsatte resten af JWOC til 
konkurrencerne. Danskerne 
klarede sig rigtig godt og efter 
svenskerne var det land, der tog 
næstflest medaljer. Især vores 
egen Signe Klinting var helt 
afgørende i damernes flotte 
resultat i stafetten. Det er rart at 
tænke på, at de mange danske 
tilskuere og de mange rød/hvide 
flag og råb kan have haft en 
positiv indflydelse på resultatet.  
Tak til alle de andre deltagere og 

især Henrik for en dejlig klubtur til årets højdepunkt i orienteringsoplevelser! 
/ Betty Folino 

    
Erik Klogborg Erik Klogborg Erik Klogborg Erik Klogborg     

1. Feb. 1946 1. Feb. 1946 1. Feb. 1946 1. Feb. 1946 ––––    19. Sep. 200819. Sep. 200819. Sep. 200819. Sep. 2008    
 
Fredag d. 19. Sep. 2008 døde Erik Klogborg af den kræftsygdom, der gennem en 
længere periode havde haft sit tag i ham. Med vanlig omhu fortsatte Erik med at 
passe sit daglige arbejde så længe han magtede det, for det var nu engang for ham 
den bedste måde at håndtere situationen på. 
 
Erik nød altid sine ture i skoven i fulde drag, og ekstra gode var de dage, hvor også 
familien havde lyst til at være med. Ud over at være aktiv orienteringsløber, nød FIF 
Hillerød også godt af Eriks arbejdskraft, idet han gennem en lang årrække gjorde en 
stor indsats i klubbens bestyrelsesarbejde, iøvrigt sammen med Merete. 
 
Eriks altid positive og venlige imødekommenhed vil være et savn på stævnepladsen. 
 
Æret være hans minde 
/Emil Olesen 
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Om manglende faste poster ved Om manglende faste poster ved Om manglende faste poster ved Om manglende faste poster ved 
Svanninge Bakker og i Grib SkovSvanninge Bakker og i Grib SkovSvanninge Bakker og i Grib SkovSvanninge Bakker og i Grib Skov    

 
Det var noget beskæmmende at høre, hvor skuffet Leif var blevet efter sit besøg på 
Fåborg Turist kontor. Hvis du var gået ind på turist kontoret i Hillerød var der ikke 
et tilsvarende tilbud og heller ikke et kort. Men havde du henvendt dig til Hillerøds 
turistchef vil jeg tro at han ville kunne fortælle dig at et tilsvarende projekt, dog med 
noget mere kød på, er under opsejling i Hillerød. Og hvorfor tror jeg så det? 
Jo, der er fordi jeg sidder i det udvalg der er oprettet blandt Agernsamlerne, for at få 
et sådant projekt op at stå i skovene omkring Hillerød. Og i det udvalg har vi haft 
kontakt til blandt andet turistkontoret, der var ret interesseret i at få det med i deres 
brochure, om hvad der er gang i - i og omkring Hillerød. 
Man kan jo så med god ret spørge hvorfor turistchefen for Hillerød ved noget om 
sagen når du som almindeligt medlem af FIF-Orientering ikke ved noget. Her må jeg 
nok påtage mig en stor del af skylden for den manglende information. Vi har i 
udvalget selvfølgeligt hele tiden holdt klubbens bestyrelse underrettet om hvor vi var 
henne, men ikke følt at de var kød nok på sagen til at informere bredt i klubben. Det 
vil jeg søge at råde bod på nu. 
 
På klubbens vegne har vi taget kontakt til Skov og Naturstyrelsen og Hillerød 
Kommune med henblik på at oprette et Grønt Partnerskab. Vi har også været i 
forbindelse med turistforeningen – og vi holder dem stadig underrettet om hvad der 
sker! Vi er nu kommet så langt at kommunen har stillet os et pænt beløb i udsigt, så 
vi kan lave en tryksag i lighed med den der er lavet for Tisvilde Hegn og SNS har 
lovet os, at de vil levere pælene, maling og skilte til disse. For tiden er vi ved at 
indhente priser på det trykte materiale. 
 
Vi har fået opstillet en tids- og aktivitetsplan, samt en liste over de steder, der er 
interessante, eller på den ene eller anden måde har en historie. Disse planer og lister 
tog vi med os fredag den 12. september, hvor vi for første gang mødtes med 
repræsentanter fra SNS og kommunen. På dette møde blev vi enige om at lave en 
samarbejdsaftale mellem de tre parter. SNS har lovet at komme med et oplæg inden 
udgangen af oktober.  
 
I Agernsamlerudvalget for faste poster arbejder vi ihærdigt på at få enderne til at 
hænge sammen, for der er jo altid lige noget der ikke er helt som man regner med. 
Men vi glæder os allerede nu til den første halvdel af maj måned, hvor vi regner med 
at indvie projektet, når skoven er så smuk at det næsten kan tage vejret fra  
 
/Morten Grove Jacobsen 
Agernsamler 
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Tilbud til skiløbere 

 
FIF er medlem af Dansk Skiforbund, og der er derfor mange gode tilbud, som I kan 
se på www.skiportal.dk . 
 
Hvis det kribler kraftigt for at komme på sne (for langrendere), er der: 

IDRE, LANGRENDSKURSUS/TUR 

PÅ IDRE FJELD, 27. NOVEMBER TIL 1. DECEMBER 2008 
 
Der er 3 dage på sne med bustransport begge veje. Arrangeret af HSOK og KS 
Sidste tilmelding 1. november. Se mere på ovenstående hjemmeside. 
 
/Lars Konradsen 

 
 
 

Tømrer/snedkermester  André Boas 
www.boasbyg.dk 

Mobil: 21 67 52 83 Tlf.: 48 17 32 96  Mail: boas@pc.dk 
Træt af høje energipriser, så se her: 

Gratis 
For klubbens medlemmer 

Tjek af vinduer og isolering - samt tag. 
Ring og aftal tid
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FIF – Vintertræning for alle 
 

 
Vi starter igen torsdag, den 2. oktober 2008 kl. 

19.45-21.00 i gymnastiksalen på 
Frederiksborg Byskole. 

 
Programmet henvender sig til alle, uanset 

alder og køn! 
Vi styrker hele kroppen med mange forskellige 
øvelser og slutter af med cirkeltræning og 

udspænding.  
Du bliver så klar til vinterferien og en ny 

orienteringssæson 2009! 
 

Vel mødt! 
Sandra Simonsen 
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-karruselliste 

Dag Dato Skov/område Mødested Krak Arrangør Starttid 

lø 25-10 
Farum 
Lillevang m.fl 

P-plads Øst, 
Slangerupvej 

 
Farum 
OK 

13:00-14:00 

lø 25-10 
Teglstrup 
Hegn S 

Gurrevej  HSOK 13:00-14:00 

lø 25-10 Tisvilde Hegn 

Asserbo 
Slotsruin, 
Bisp 
Absalonsvej 

31 H6 THOK 13:00-14:00 

lø 15-11 
HSOKs 
klubgård 

Gl. 
Hellebækvej, 
Helsingør 

28D6 
Østkreds
en 

15:00-16:00 
MTBO 

lø 15-11 
Teglstrup 
hegn NØ 

Klubgården, 
Gl. 
Hellebækvej 

28 D6 HSOK 13:00-14:00 

lø 15-11 
Grib Skov 
Nord 

Mårum 
station 

 
FIF 
Hillerød 

11:00-12:00 

lø 22-11 
Krogenlund og 
Ganløse Eged 

Rosenlundvej   13:00-14:00 

lø 22-11 
Hornbæk 
Plantage 

Sandagerhus
vej 

 HSOK 13:00-14:00 

lø 22-11 St. Dyrehave 
P-plads på 
Isterødvej 

 
FIF 
Hillerød 

11:00-12:00 

sø 30-11 Lystrup   OK Øst  

lø 06-12 
Danstrup og 
Krogenberg 

P-plads på 
Helsingørvej 

 
FIF 
Hillerød 

11:00-12:00 
MTBO 

sø 07-12 
Danstrup 
Hegn 

Danstrupvej, 
skovens NV-
ende 

 HSOK 10:00-11:00 

lø 13-12 
Præstevang 
og St. 
Dyrehave 

Byskolen, 
Carlsbergvej 

 
FIF 
Hillerød 

11:00-12:00 
MTBO 

fr 26-12 
Teglstrup 
hegn 

Klubgården, 
Hellebækvej 

28 D6 HSOK 10:00-11:00 

ma 29-12 
Teglstrup 
hegn 

Klubgården, 
Hellebækvej 

28 D6 HSOK 17:00-18:00 
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Åbne løb Åbne løb Åbne løb Åbne løb ––––    ”i nærheden” ”i nærheden” ”i nærheden” ”i nærheden”     
 
 

D. Kat Skov Kr. Klub Tilm. Bemærkning 

26/10 A Rude Skov Øst 
OK Øst 
Birkerød 

17/10 Kredsløb 

1/11 C Ravnsholt Øst Allerød OK 24/10 Klubmesterskabsløb 

5/11 Cn Stenholt Vang Øst FIF Hillerød  31/10 Natcup 

8/11 C Hillerød Øst FIF Hillerød  31/10 AL sprinten 

9/11 C Gribskov Syd Øst OK 73 26/10 Jættemilen, SRL, JRL 

15/11 
MT
B-
O 

Grib Skov 
Nord 

Øst 
FIF Hillerød 
Orientering 

12/11 Vinter-Serien MTB-O 

19/11 Cn Tokkekøb 
Hegn 

Øst OK S.G. 14/11 Natcup 

22/11 
MT
B-
O 

St Dyrehave Øst 
FIF Hillerød 
Orientering 

19/11 Vinter-Serien MTB-O 

29/11 C Flere skove Øst 
OK Øst/Lyngby 

OK 21/11 Vintercup 

3/12 C Trørød Hegn Øst Søllerød OK 28/11 Natcup 

6/12 
MT
B-
O 

Danstrup/Krog
enberg 

Øst 
FIF Hillerød 
Orientering 

3/12 Vinter-Serien MTB-O 

13/12 
MT
B-
O 

Præstevang/St 
Dyrehave Nord 

Øst FIF Hillerød 
Orientering 

10/12 Vinter-Serien MTB-O 

13/12 C Tokkekøb 
Hegn 

Øst 
OK Øst/Lyngby 

OK 
5/12 Vintercup 

17/12 C Hareskovene Øst Ballerup OK 12/12 Natcup 

 

Yderligere omtale af disse løb og invitationer til 
flere kan findes via www.o-service.dk 

 
 



 

 

  

FIF Hillerød Orientering 
 

O-FIF er FIF Hillerød Orienterings medlemsblad.  

Redaktør (ansvh.) Leif Sig, Stationsvej 63B, 3230 Græsted 
� 48 39 16 77, e-post: leif@sig-post.dk 

Trykkested Kopi Experten, Åbyhøj 
Annoncer Henvendelse til redaktøren 
                                 1/4 side   900 kr f. 6 O-FIF  
                                 1/2 side 1500 kr f. 6 O-FIF 
                                 1/1 side 2500 kr f. 6 O-FIF, 1300 kr f. 3 O-FIF, 600 kr pr O-FIF 

Synspunkter, der udtrykkes i O-FIF, er ikke nødvendigvis udtryk for FIF Hillerød 
Orienterings officielle holdning. Det er tilladt helt eller delvist at gengive indholdet 
af O-FIF under forudsætning af tydelig kildeangivelse. Direkte aftryk af O-FIF eller 
dele af O-FIF må kun ske med bladets udtrykkelige tilladelse. 
 

Adresser og telefonnumre 

Formand: Bo Simonsen � 48 22 18 15 bosim@get2net.dk 
Kasserer: Simon Reusch � 40 11 56 14 simonreusch@hotmail.com 
Ungdom: Chris Bagge � 45 42 46 59 chris.bagge@privat.dk 
Kortsalg: Bo Simonsen � 48 22 18 15 bosim@get2net.dk 
 

Adresser og WEB sites 

Kompashuset ....................................................... Ødamsvej 36, 3400 Hillerød  
FIF ............................................................................... www.orientering.dk/fif 
Online Tilmelding ............................................................... www.o-service.dk 
Startkontoservice m.m. .................................. www.pi-hotel.dk/fiforientering 
 

Bank: Arbejdernes Landsbank (reg. nr. 5358) 

Hovedkonto nr. 0303135  Startkonto nr. 0303267  Tøjkonto nr. 0303275 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt klubtøj? 
Bestil online på 
www.orientering.dk/fif/shop 
 

Eller ring til Helle Lindelof  
på � 24 26 34 89 



 

 

 
 
 
 

Din filial i Hillerød: Nordstensvej 2 

 tlf.  38 48 30 58 
 e-mail:  5358@al-bank.dk 


