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O-FIF nr. 1/2014 
 

 
Eneralforsamlingen er klubbens øverste myndighed – og har just været 

afholdt med meget fint fremmøde. Der var her lejlighed til at høre 

formandens, ungdomsformandens og kassererens positive resultater for 2013 og 

deres optimistiske syn på klubbens udvikling i 2014. Det går rigtig godt på næsten 

alle områder.  Kompashuset var vel det eneste punkt der skaber lidt panderynken – 

det er lidt slidt. Men det skyldes jo at det bliver brugt så flittigt!! Bestyrelsen er i 

dialog med kommunen – det er jo kommunens hus! 

 

Dette nummer af O-fif er det sidste du modtager fra trykkeriet – det blev vedtaget at 

der kun udsendes printet udgave til de der specielt beder om det i  o-service. Se side 

4 hvordan du gør. 

 

Vi ses i skoven!                     ;-) Leif 
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Forsiden: Nicoline Holm Splittorff er årets ungdomsløber     ( ;-) Leif )
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Generalforsamlingen vedtog 
enstemmigt: 

 
Medlemmer der i fremtiden ønsker at modtage O-FIF i 
postkassen, vil få denne A4 printede udgave leveret med 
posten (se vedlagte prøve print).  
Løberen skal dog selv markere ønsket om at modtage O-
FIF under løberoplysninger i O-Service: 
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Fra formandens beretning: 
 

FIF Hillerød Orientering– flittigste arrangør af orienteringsløb i Danmark, blandt de mest aktive deltagere i orientering, en 2-cifret vækst i 

antal aktive medlemmer og hele 6 udøvere udtaget til landsholdopgaver i rødt og hvidt i 2013 og en VM sølvmedalje.  

Vi er sikkert blandt de klubber der har bedst fremmøde ved klubtræninger; flest ungdomsmedlemmer; flest km2 ny orienteringskort, bedste 

sponsorstøtte; mest aktive pensionistgruppe, flest klubture og sikkert mange flere rekorder.  Alt sammen et udtryk for et meget højt 

aktivitetsniveau, både når vi kommer i skoven selv med kort, og når vi arbejder frivilligt for at give andre oplevelser – at være medlem år 

2013 i FIF Hillerød Orientering, er et meget aktivt valg. 

Bestyrelsen og dermed klubben satte sig en stribe mål for 2013: 

 Fastholde det nuværende udbud af aktiviteter  Øge udnyttelsen af klubbens aktiviteter  Synliggøre klubbens aktiviteter

 Fastholde antallet af starter ved orienteringsstævner  At være i top 3 i medaljestatistikken  At 

udnytte hele klubbens bredde i forbindelse med afholdelse af vores eksterne arrangementer  At alle klubbens eksterne 

arrangementer aftales og bemandes i direkte samarbejde, således at mål, økonomi og ressourcetræk er klart defineret inden et 

arrangement aftales 

 At daglige driftsopgaver udstikkes af bestyrelsen, men udførelsen skal i langt højere grad håndteres af medlemmer uden for 

bestyrelsens rækker  At udarbejde, implementere og følge en ansvarlig økonomisk udvikling i klubben, 

således at aktivitetsniveauet fastholdes, uden at vi gentagne år skal forbruge af formuen. 

8 af 9 mål blev indfriet og kun punktet om at daglige driftsopgaver (og stævneledelse) i højere grad burde udføres af ikke-

bestyrelsesmedlemmer blev ikke nået – tvært imod. 

 

 

 

Orienteringskort Vi tog i 2013 for alvor hul på, at købe korttegning udefra og det kommer de 3500 deltagere ved vores arrangementer, 

såvel som vores egne medlemmer til gode. Dårlige kort er som at spille fodbold med en flad bold, og at være begynder på et dårligt kort er 

endnu værre. Tiden hvor store kortprojekter blev udført af frivillige forbi for en stund, måske for altid i FIF, og vi skal derfor vende os til at 

kort koster penge. 2013 blev året hvor vi ”frigav” flere af vores bynære kort til fri download for alle interesserede fra vores hjemside. 

Kommune og Folkeoplysning har støttet korttegningen og vi giver naturligvis tilbage. Adventure udøvere, roere, spejdere og andre 

skovbrugere vil gerne, at vi næsten gratis (til samme pris som for medlemmerne under DOF) giver dem adgang til vores kortfiler. I 2013 har 

svaret været en afvisning. Det har været bestyrelsens holdning, at orienteringsløb skal dyrkes i orienteringsklub – så er man med til at yde for 

fællesskabet og til de gode kort.  

Vi har i flere år ikke haft et kortudvalg og det til trods for vi er den klub der har flest km2 med aktuelle orienteringskort. Orienteringskortet er 

for de fleste blevet et sportsanlæg som vi forventer parat, på lige fod med fodboldspillere og håndboldspillere. Det er en tanke værd hvad FIF 

gør den dag den sidste trækker stikket ud. Meget få kan i dag håndværket at rekognoscere gode kort. Endnu færre brugte i 2013 disse 

færdigheder for klubben og kun en ny var parat til at lære håndværket fra bundet med tegning af nærkort og revision af samme – I FIF sætter 

vi ikke uprøvede kræfter til at revidere og tegne vores konkurrencekort, for den vej gavner ingen. 

Skal vi udbrede vores sport, rekruttere i ny områder, skal der orienteringskort til. I bestyrelsen har vi i 2013 besluttet, at vi vil fremme 

mulighederne for orientering ved, at være med til at fremstille kort i Skævinge og meget gerne øst for Hillerød Kommune. Uden frivillige 

kræfter skal dette ske via prof. arbejdskraft, og det skal ske med økonomisk støtte fra kommune mv. Indenfor Hillerød By er der også mange 

områder hvor vi og andre kunne have glæde af orienteringskort. Vi har materialerne og mangler bare de frivillige.Elite 

Vores elitegruppe er trods gode økonomiske forhold blevet smallere – dels en konsekvens af at færre satser på et smalt dansk landshold og 

dels fordi vi måske har manglet et fælles projekt. Med hele 5 elever i sportstalentklasser håber vi med tiden, at kunne gøre gruppen bredere 

igen. Vores topelite satser på at blive bedst i verden, og det bliver man ikke ved alene at deltage i klubbens træninger. Det betyder vi ser dem 

(for) lidt, men vi er med dem og de med os når mesterskaberne skal løbes, og også i 2013 var det her at vi mærkede bånd og fællesskab 

fortsat var stærkt. Vi har fortsat løbere boende i Århus og Linkøping – måske vender de hjem til Hillerød en dag, hvis vi kan give dem de 

rette rammer. Vi budgetterede i 2013 med at bruge lige så mange midler på eliteudøvelse af vores sport som i 2012 og lykkedes. Vi havde 

håbet at se vores bedste løbere mere til klubbens hjemlige aktiviteter, til glæde for dem der ikke ser stjernerne til DM og VM, og til glæde for 

topeliten for, at fastholde bevidsthed og bånd til den klub som har givet dem så meget! 

MTBO og elitesatsning er det blevet småt med i 2013, og vi må erkende at denne del af vores sport ikke har kunnet trække ny stjerner op på 

niveauet som de nu pensionerede medaljetagere fra VM og EM. 

I 2013 er vi blevet en mere aktiv deltager i Hillerød Elite. Kommunens eliteoverbygning er fortsat fattig og bruger, meget fornuftigt, 

hovedparten af midlerne på den succesrige skoleordning  - Talentklasser der nu udvides med gymnasium og andre ungdomsuddannelser. De 

første spæde skridt er taget i retning af at skabe gode forhold for også unge efter gymnasiealderen – et spændende arbejde vi vil være en del 

af. 

TKC Sjælland er fortsat ruge- og socialkasse for fremtidens orienteringsløbere i alderen 14 til 20 år. Selv med mange interne aktiviteter, kan 

vi ikke undvære dette fællesskab.Stævner, frivillige og økonomi 

Når vi laver stævner er det tydeligt at kvalitet og god planlægning giver glade frivillige og glade deltagere.  Alle stævner blev gennemført 

med høj kvalitet, men i 2013 blev det også tydeligt hvor sårbare vores organisation er når funktionsledere ”falder ud” – vi har lært at der på 

lederposterne skal være 2 om opgaven hver gang.  Tak til alle jer der trak læsset ikke bare en gang, men var på frivilligt job mange gange i 

år. Et godt gæt er at vi fortsat leverer mindst 10.000 frivillige arbejdstimer pr. år. Vi kommer aldrig i nærheden af at kunne lønne denne 

indsats. I 2013 tog forsøgte vi at styre ny og gamle initiativer ved, at efterspørge om formålet med hver aktivitet og konkurrence som 

involverede mere end egen arbejdskraft. Der skal fortsat være plads til initiativ og ny aktiviteter, men vi bør veje om det giver os værdi som 

forening. Forbundsansatte ser gerne vi bruge endnu mere energi på eksterne orienteringsaktiviteter og det samme vil kommunen gerne have – 

det er vigtigt at vi her beslutter om det er klubprojekter, eller om det måske i stedet er anden frivillighed der skal drive denne ny aktivitet. 

Klubbens opgave er at skabe rammer for at den organiserede orientering kan vokse og få endnu bedre kår – at de der vil være med i 

fællesskabet (og der er plads til flere) også er de der profiterer. Vi skal som i 2013 lave sublime orienteringsløb og være dygtige arrangører 

når vi laver motionsløb, for at skabe god økonomi for klubbens økonomisk krævende aktiviteter. 

Vores økonomi er takket være den store aktivitet med at arrangere stævner og løb særdeles sund. Vi tilpasser på mange fronter vores aktivitet 

til de indtægter vi får, og skærer vi et indtægtsgivende løb fra, uden at erstatte det af andet, ja så må vi også skære i aktivitet og støtte. Vi skal 

alle ud at være frivillige hjælpere hvert år og rigtig mange af os flere gange.

”FIF Hillerød Orientering– flittigste arrangør af 

orienteringsløb i Danmark, blandt de mest aktive deltagere i 

orientering, en 2-cifret vækst i antal aktive medlemmer og 

hele 6 udøvere udtaget til landsholdopgaver i rødt og hvidt i 

2013 og en VM sølvmedalje.” 

 

 

”Vi er sikkert blandt de klubber der har bedst fremmøde ved 

klubtræninger; flest ungdomsmedlemmer; flest km2 ny 

orienteringskort, bedste sponsorstøtte; mest aktive 

pensionistgruppe, flest klubture og sikkert mange flere 

rekorder.  Alt sammen et udtryk for et meget højt 

aktivitetsniveau, både når vi kommer i skoven selv med kort, 

og når vi arbejder frivilligt for at give andre oplevelser – at 

være medlem år 2013 i FIF Hillerød Orientering, er et meget 

aktivt valg.” 

 

 

”Når vi laver stævner er det 

tydeligt at kvalitet og god 

planlægning giver glade frivillige 

og glade deltagere.” 
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I 2013 har vi givet forbundet vores bud på mesterskaber vi kan arrangere frem til 2019 – 4 stk. Tidlig planlægning giver de frivillige tid til at 

finde de rette rammer for et stævne, og ikke mindst får vi tid til at reservere og planlægge vores aktiviteter i skoven. Vi t ilbød også forbundet 

at lave et mesterskab i Skåne, for at give deltagerne en anderledes oplevelse i et terræn der var ukendt for alle – vi fik desværre nej, men det 

er vigtigt, at vi som stort klub har budt os til, når det både i kreds og i forbund er svært at finde arrangører til de store løb. Sponsorer 

Vores sponsorarbejde fik et stort løft i år og med ny samarbejdspartnere fik vi mulighed for at bruge tæt på 100.000 kr. på tøj og udstyr til 

elite og ungdom. Tak til de firmaer der havde modet til, at tro på at vi var en god samarbejdspartner og vi håber med specielt et fantastisk 

forår, at have givet jer fuld valuta for jeres penge. Det styrker fællesskabet når vi alle har den samme flotte dragt! Sponsorer skal uanset hvor 

meget vi kan hente hjem, aldrig blive en del af klubbens økonomiske fundament, men er alene en kærkommen hjælp til meraktivitet det 

enkelte år. Tænk hvis flere ville tage ansvar for denne opgave – hvad kunne det ikke blive til! 

På kanten af 2013 er det også på sin plads at spørge om klubben som bredde ønsker at have sponsorer – altså forpligtende samarbejder 

mellem vores klub og firmaer hvis formål er at tjene penge. Når fodboldklubben får en ny sponsor, forpligter det typisk også medlemmerne i 

klubben til en eller form for loyalitet om at prøve sponsors produkter. 2013 viste det kan være svært i en orienteringsklub som vores.  

Hvis du skulle være i tvivl har klubbens ungdoms og eliteteam sponsoraftaler med: 

Noname (sportstøj – klubtøj), Adserballe & Knudsen (entreprenørfirma)FA Stilladsudlejning (stilladsfirma)Nordsjællands 

Materieludlejning (byggemateriel)Klubben har sponsoraftale med Spar Nord Bank HillerødForbund og kreds 

Et par håndfulde af klubbens medlemmer er også aktive i arbejdet på kreds og forbundsniveau – også i 2013 vigtigt at huske, at uden det 

store arbejde der udføres i forbundsregi , vil vores klubogså have trange kår. Ingen fra vores klub har de sidste (mange) år stillet sig til 

rådighed for at stå spidsen for udvalg under DOF. Vores medlemmer bruger energien andetsteds, måske til glæde for klubben, og til gengæld 

må vi så leve med at politikken ikke altid går den retning vi ønsker. Der er indflydelse til dem der vil gøre en indsats! I kredsens bestyrelse 

har vi i mere end 20 år ikke været repræsenteret, og vores manglende indflydelse i kredsen kulminerede i år med, at vi sikkert på grund af en 

fejl, ikke blev inviteret til klubledermødet i afslutningen af 2013. Vi får de ledere eksternt som vi fortjener. Fra 2014 er igen repræsenteret i 

kredsbestyrelsen – tak til HP. 

Vi har til gengæld flere meget aktive der har deltaget på andre fronter.  Udvikling og test af ny systemer til tidstagning, kontrollantarbejde 

ved både kredsløb og DM’er og ikke mindst flere frivillige trænere, der deltager på både nationalt som på kreds plan. Tak for det. 

 

 

 

Forbundet har de sidste år fået flere ansatte, blandt andet ved hjælp af delvis ekstern betaling. Konsulenterne bliver ansat til spændende 

projektopgaver, rigtig meget til glæde for de ikke organiserede orienteringsbrugere. Håbet hos DOF og DIF er, at vi kan få fanget nogen af 

de nysgerrige til at dyrke orientering i klub, og det giver vist også resultater her og der. 2-3 ansatte til at rekruttere 100 ny medlemmer under 

forbundet! Vi er blevet indbudt til ethvert projekt for eksterne, og hvert projekt har krævet megen energi fra vores frivillige – energi vi givet 

tager fra andre typer af aktivitet. Det er vigtigt vi stopper op og vurderer om det er den rette måde at bruge energien på og om det skaber 

rekruttering hos os. Vi skal ikke bare følge med fordi det holder de ansatte hos DOF beskæftigede. Vi skal turde være med til at sætte kursen 

for DOF og ikke overlade dette til ansatte hvis delvise mål jo må være at sikre sig selv beskæftigelse endnu et år.Hillerød Kommune og 

Naturstyrelsen – vores nære samarbejdspartnereVores klub har i 2013 haft et intenst samarbejde med såvel Hillerød Kommune som 

Naturstyrelsen Nordsjælland. Når det gælder Hillerød Kommune har vi igennem hele året kæmpet med at få renoveret Kompashusets værste 

skavanker og til sidst fik vi startet arbejdet. Tak til jer der var vedholdende i kampen, for vores hus er et aktiv vi ikke kan undvære.  

Samarbejdet mundede udover blandt andet 2 ny Find Vej projekter og ikke mindst en aftale om at bruge fælles midler til en hjertestarter til 

Agernsamlerne. Klubmedlemmer var med til at lave Kulturløb og Motionsløb, og senest deltog vi i Læringsarrangement for skolerne 

(præsentation af motion i det grønne rum). I ny skolereform lægges der op til samarbejde med sportsklubberne, og Hillerød Kommune vil 

gerne have os med, men er det en opgave for de frivillige ledere i vores klub og giver den os værdi? 

For første gang kom vi på HSI (Hillerød Samvirkende Idræt) budget med korttegning. 69.000 kr. til korttegning som kan/skal forbruges over 

2013 og 2014. Det giver os mulighed for at tegne den sidste del af Grib Skov på nyt grundlag, lidt revidering, mere nyt sprintkort i Hillerød, 

sprintkort i Skævinge og måske Freerslev Hegn. Til gengæld har vi i 2013 lagt en stribe bynære kort ud til fri benyttelse af byens borgere – 

ligger på klubbens hjemside. 

Anders Bachhausen blev udnævnt til årets træner i Hillerød Kommune. En velfortjent hyldest af en super træner, og vi deltager med 

eliteansvarlig/trænerteam også i Hillerød Elites møder. Vi kunne være med til at styre kursen endnu mere hvis vi vil, og det samme gælder i 

C4 hvor erhvervsliv, kommune og de store events i byen mødes.  

Vi har i den lokale administration hos Naturstyrelsen en meget fair og villig samarbejdspartner og vi er givet også den mest flittige 

organiserede gruppe der bruger skoven. Ved Pinsestævnet mødte vores banelæggere stor velvilje til at flytte rundt på naturzonerne således at 

både natur og banelægning blev tilgodeset.  Naturstyrelsen er midt i at færdiggøre ny plan for skovbruget og vi har i 2013 været aktive 

medspillere. Områder der frem til årsskiftet, har været åbne, vil snart blive lukket for de fleste åbne løb, mens andre områder åbnes op. Jeg 

tror vi skal være godt tilfreds med den forventede aftale, der med planlægning vil give os endnu mere skov at træne i.Aktiviteter og 

arrangementer 
Som arrangører har medlemmer af klubben som nævnt været utrolig flittige – det er ikke noget nyt, men nu har vi syn for sagen: I 2013 har 

vi stået for eksterne orienteringsarrangementer med næsten 3500 starter eller 1000 mere end den sjællandske klub der laver næstflest. Der til 

kommer motionsløb. 

Rigtig mange var med til at bidrage med deres arbejdskraft og det er en nødvendighed når man ser listen over årets mange arrangementer.

 Tirsdagtræninger året rundt med mellem 40 og 85 deltagere, og 1 gang om måneden er over 60 personer med til 

fællesspisning 

 Lørdagstræninger i den del af sæsonen hvor der ikke er konkurrencer med 20 til 40 deltagere.

 Løbeskole i sommerhalvåret hver torsdag med 15-30 deltagere 

 Vinterstyrketræning hver torsdag i vinterhalvåret med 20-45 deltagere  Agernsamlingen hver 14. dag og 

der til eksklusive ture for gruppen.  MTBO- vinterløb med ca. 100 deltagere hver gang (når vejret ikke drillede)

 Nytårsløb, første nytårsdag  Vinterklubtur til Karlshamn for elite, ungdom og bredde 

med 70 deltagere  Påsketur til Horsens Påskeløb   Klubtur til DM Sprint og DM 

Ultra Lang Fanø  Klubtur til SprintHelg i Blekinge  Sommertræningslejr til Tjekkiet 

med næsten 70 deltagere  Klubtur til DM Mellem og Midgårdsorm (Silkeborg)  Klubtur til DM Stafet og Lang 

på Møn  Klubtur til Divisionsfinale i Frøslev – Bronzemedalje til Cup-general Carsten Dahl

 Ungdomstur til Göteborg i efterårsferien  ”Sommerklubstafet” med fællesspisning 

 

”Vi skal som i 2013 lave sublime 

orienteringsløb og være dygtige 

arrangører når vi laver motionsløb, for 

at skabe god økonomi for klubbens 

økonomisk krævende aktiviteter.” 

 

”Vi har til gengæld flere meget aktive der 

har deltaget på andre fronter.  Udvikling 

og test af ny systemer til tidstagning, 

kontrollantarbejde ved både kredsløb og 

DM’er og ikke mindst flere frivillige 

trænere, der deltager på både nationalt 

som på kreds plan. Tak for det.” 
 

 

”Vi har i den lokale 

administration hos Naturstyrelsen 

en meget fair og villig 

samarbejdspartner og vi er givet 

også den mest flittige 

organiserede gruppe, der bruger 

skoven.” 
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Julehygge og oppyntning af Kompashuset  Juleløbfidusløb  Åbens løb (KUM) udtagelsesløb i sne og kulde, marts 

måned i Grib Skov Vest  Find Vej Dag med royalt besøg og masser af presseomtale – Indvielse af Find Vej 

Eghjorten  Motionsløb for Hillerød Hospital  Indvielse af Find Vej på Egedam  Åben 

løb og 3 Dages testløb for Eliten i Hillerød Vest og Søskoven  Kulturmotionsløb i samarbejde med mange andre

 Naturløb for skolerne  Skovcup sammen med andre klubber (og ungdom som vandt igen)

 Divisionsløb for 3. til 5. division i Grib Skov Vest  Slotsstistafet med Atletikklubben med rekorddeltagelse og 

rekordoverskud  Smuk Kvindeløb – nu alene og med rekordoverskud  MTB-Maraton 

medhjælpereSportslige højdepunkter 

Der har været masser af sportslige højdepunkter i 2013 og et par enkelte dukkerter.  Når det gælder elite fylder Nicolines utrolig flotte 

sølvmedalje ved juniorvm i sprint naturligt allermest – hvilken præstation! Rigtig meget fortjener at blive nævnt og her følger en del af 

præstationerne. For min del er det også et sportsligt højdepunkt, at vi har haft rekord mange ny der har debuteret i orientering (orientering på 

egen hånd uden skygge) – fremtidens eliteløbere! Vores ungdomsløbere op til 16 år har igen været hovedleverandør af klubbens medaljehøst 

– flittigst og dygtigst af alle var Nicoline Splittorff med 5 medaljer. Vi stræbte efter succes ved de største danske stafetter for vores elite, incl. 

Dm, og lykkedes alene ved Midgårdsormen. Plads til forbedring på dette punkt.  

6 løbere udtaget til landsholdsopgaver ved VM, World Cup, JuniorVM, EYOC og JEC – sportslige højdepunkter hvor klubbens unge elite fik 

lov til at bide skeer med de bedste.  Signe udtaget til World Cup New Zealand – desværre skadet og resultaterne blev på 

det jævne  DM Nat med Guld til Søren H21, Sølv til Signe D21  DM Ultra Lang: Guld til Cecilie D20, Sølv til Nicoline D20 

og bronze til Søren H21  JuniorVM : Lang: Cecilie 6. og Nicoline 9. Sprint: Sølv til Nicoline,  VM :  Søren 34. på lang  DM 

MTBO: Sølv til Maja i D20 

 DM Mellem:  Guld til Nicoline i D20 og Sølv til Cecilie i D20  Midgårdsormen: FIF blev 2’er  DM 

Stafet: D21 nr. 5 og D20 Sølv  DM Lang: D21 Anne Konring Larsen vandt bronze, Nicoline Sølv i D20, H21 Sigge 

Lundedal 5.  Divisionsfinalen : FIF vandt bronze  JEC – Europamesterskab 

juniorer: Cecilie 6. på lang distance i D20Her til har +35 gruppen også været flittige til at samle medaljer til deres private 

samlinger. Sociale højdepunkter 

Intet er så godt som et veltilrettelagt stævne til at ryste ny og gamle medlemmer sammen. På den front har vi haft mange højdepunkter i 

2013. 10 Fællesspisninger og ikke mindre end 8 klubture er med til at give ung som gammel, begynder som elite en enestående mulighed for  

at være sammen – for at bygge på fællesskabet.  Divisionsmatcher , klubstafet og Juleløb er også vigtige aktiviteter, mens der pt ikke har 

været nogen der har savnet/haft lyst til at arrangerer klubfester eller temaaftener – vi kan ikke nå det hele.   

Vi har i 2013 været fælles og sociale omkring orientering flere gange ugentligt. Et gæt er at mindst 100 medlemmer er samlet hver uge til 

fælles social og fysisk oplevelse, og alligevel var der mange vi ikke nåede i 2013. Vi har sågar en mindre skare af medlemmer for hvem 

orientering er en oplevelse de ikke selv har prøvet, men de er med i orienteringsklubben da vi leverer tilbud de gerne vil have uden at de vil 

være en del af orienteringsforbundet. Jeg håber at alle også vil være med når vi mødes for at lave stævner for vi er en social sport der er 

afhængig af alle yder til fællesskabets bedste.Kompashuset og materiel 

Kompashuset bliver brugt flittigt til både egen og andres aktiviteter. Agernsamlinger med 30-40 deltagere og fællesspisninger/træninger med 

mere end 60 deltagere fylder huset op ved siden af de små gruppers egne træninger. Det slider på huset og det kunne se ud til, at vi skal bruge 

flere ressourcer på daglig rengøring og ikke mindst vores eget vedligehold af hus og omgivelser – vi skal tage vores del og vil kommunen så 

tage de store renoveringsregninger, har vi også hus langt tid fremover. Det ville være rart om flere af de der bruger huset meget, også gik 

forrest i arbejdet med at holde huset. Tak til jer der brugte en af årets sidste dage på at muge ud og rengøre huset. Vi bruger også huset til 

festivitas og andre vil også gerne bruge huset – firmaer, adventureløbere og andre ikke DIF organiserede. Vi valgte i 2013 at begrænse denne 

aktivitet for at være sikre på at huset er til rådighed for orientering.  

Vi har skiftet lidt materiel ud og har sørget for at køkkenet har fået flere potter og pander – senest er endnu en container kommet til. Med tag 

over containerne har vi udvidet vores materielplads betragteligt og det bliver lettere at være frivillig. 

Industrivaskemaskine, finere service, større køleskab har været efterspurgt – vi valgte i 2013 at huset med de nuværende faciliteter dårligt har 

plads til mere isenkram. O-fif, Hjemside, nyhedsmail, Facebook og Nyhedsbrev fra ungdom og Elite 

Med flere ugentlige arrangementer/træninger, store løb der skal afvikles og en omverden vi gerne vil orientere om vores aktivitet, skal der 

information til. Tidligere var O-fif, telefon og alm brevpost alene vejen frem for at bringe nyheder om det skete og hvad der lå foran. O-fif 

tjente os i 2013 som en af klubbens samlingspunkter hvor bredden i vores aktiviteter blev bragt til alle klubmedlemmer, og med både en e-

postudgave og en trykt udgave fremsendt til alle, var det op til os hvordan vi ville læse om stort og småt.  4 udgaver blev det til, for skal vi 

sende og trykke et blad, ja så skal der også være fylde i magasinet, for omkostningen pr. gang er lidt mere end 30 kr. pr. blad. Måske er det 

tid for at overveje om midlerne kan bruges bedre for at bringe information rundt til klubbens medlemmer? 

Vi har også rigtig mange nyhedsbreve ud via klubbens hjemside om aktiviteter, påmindelser, ændringer og alt hvad der nu kan have med – 

dem kan vi ikke undvære og det giver klubbens frivillige mulighed for at nå ud til alle. Ulempen er på den anden side også at sendes alle, 

også de som måske er uaktuelle for begivenheden – måske de opleves som spam?  Skal vi fortsat sende rundt til alle, eller skal vi vælge at 

kun de aktive som selv søger informationen skal have nyt?  

Vi fik også en ny hjemside der igennem hele året er blevet forbedret. Dette er for rigtig mange det første møde med vores klub og det 

naturlige sted at slå op når vi vide det sidste ny om træning, adresser, arrangementer og om lokale resultater. Vi ville gerne være kommet 

endnu længere med siden, men når de få der kan og vil skrue på teknikken er hængt op på mere presserende opgaver i klubben, slår tiden 

ikke til. Nogen siger at hjemsiden snart er historie, og afløses af ny muligheder, men når jeg ser antallet af hits på siden og på diverse 

nyheder, er der langt igen til vi lukker den aktivitet! 

Elite, ungdom, Smuk og Sommerlejr havde i 2013 deres Facebookside og selv de mest stivnakkede må erkende, at dette sociale medie giver 

os og vores sport muligheder for at dele information. Frontløberne skal som i 2013 være de der føler sig mest hjemme med mediet og så må 

vi andre følge trop og glædes ved arbejdet. 

Sidste skud på stammen af nyhedsmedier er Nyhedsbrevet fra Ungdom og Elite – en udgivelse der er meget rettet mod vores omgivelser. 

Nyhedsbrevet giver os mulighed for at få præsenteret de super resultater og det seriøse arbejde der lægges for dagen af vores eliteløbere. 

Klubbens medlemmer får også dette elektroniske blad, og vil opleve at flere historier måske siden kan læses i o-fif med en lidt anden vinkel. 

Vil vi opnå anerkendelse og få den opmærksomhed som sporten fortjener, er det en vej til at præsentere sporten. Om det var en succes må du 

selv vurdere!Klubtøj/udstyrKlubtøj med ny sponsorer og nyt look er nu nået ud til mere end 100 af vores medlemmer, og 2013 var på den 

måde ikke så ringe når man tænker på at rigtig mange veteraner befinder sig bedst i den dragt de havde på lige da de var udvoksede! Det så  

drønende flot ud på stævnepladserne rundt i landet, og lidt fedt at eliteløbere fra andre klubber har givet komplimenter til det flotte look. Det 

samler klubben at vi kan have en fælles dragt. I 2013 blev det sådan, at der kun blev købt dragter ind 2 gange årligt, og at ingen kunne være  

 

”Når det gælder elite fylder Nicolines 

utrolig flotte sølvmedalje ved junior-VM i 

sprint naturligt allermest – hvilken 

præstation! For min del er det også et 

sportsligt højdepunkt, at vi har haft 

rekord mange ny der har debuteret i 

orientering (orientering på egen hånd 

uden skygge) – fremtidens eliteløbere!” 

 

”Intet er så godt som et 

veltilrettelagt stævne til at ryste 

ny og gamle medlemmer 

sammen. På den front har vi haft 

mange højdepunkter i 2013.” 
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sikre på at vi havde en dragt liggende på lager – begrænset lager er klubbens sikkerhed for at vi ikke binder kapital i dragter der siden ikke 

kan sælges.  Der er kommet sponsormærker på klubdragten som vi alle køber – dette er nyt hos os, men hos vores naboer, hvor sporten er 

stor, har det været normalen længe, at alle er parate til at bære sponsorernes logoer.  

Takket være de mange frivillige arbejdstimer og stævneledernes evne til at frembringe et bedre økonomisk resultat end budgetteret, blev der 

til slut i året udbudt lækre blå jakker med et stort klubtilskud. En måde at belønne de frivillige og så for vi at se om vi også i fremtiden kan 

overraske med gode tilbud efter gode økonomiske resultater. 

Nyt på udstyrsfronten var også, at vi hos vores sponsor fik en webshop.  25-30 klubmedlemmer har købt tøj via shoppen, hvor vi som klub 

får 30% af den pris som medlemmerne betalte. Der er rigtig meget fedt løbetøj, skitøj og udrustning til løb.  

Vores løbesko mv. får vi fortsat 15% rabat på når vi køber hos Løberen.Medlemmer  

Tilbage i 2012 sandede bestyrelsen, at det nok aldrig blev familieorientering eller Find Vej projekter der ville blive rekrutteringskilden i FIF. 

Vi havde forsøgt at ændre klubbens øvrige aktiviteter således, at de kunne passe mest mulig til ny mulige aktiviteter, lavet specialtræninger 

til ny udøvere, gjort det gratis – ja man skulle næsten have gaver for at ville komme – det virkede bare ikke hos os. Beslutningen blev da 

truffet om, at skal vi rekruttere, skal det være til rigtig orientering og til aktiviteter hvor klubbens øvrige medlemmer deltager i. Her skulle 

vores tirsdags og lørdagstræninger, som mest organiseres af ungdomsudvalget, være trækplastret. Stik imod konsulenternes anvisninger blev 

ny nysgerrige henvist til vores hjemside for, at se hvor de ugentlige træninger foregår, for i Hillerød skifter træningsstedet 2 gange ugentligt. 

Når de ny møder til træning er der masser af leben og larm, og allermest begejstring for orientering som skal dyrkes ude i skoven. Det er ikke 

sikkert det virker andre steder, men vi har på 1 ½ år haft en medlemsfremgang på 15 % eller lidt mere end 35 ny aktive medlemmer. 

Samtidig har vi det seneste år kun sagt farvel til en håndfuld aktive medlemmer. Kredsen af passive medlemmer – altså medlemmer som ikke 

dyrker orientering, eller som er medlem af DOF via anden klub har været konstant. 

Det er altså ved klubbens tirsdags og lørdagstræninger du kan møde de ny og de kommende medlemmer, og vil du gøre en indsats for 

rekruttering skal du møde op for at skygge og introducere vores dejlige sport til en ny, en tirsdag når lyset bryder frem til foråret.  

Det ser også ud til at medlemmernes aktivitet er øget gennem året, og det jo præcis vores berettigelse, at medlemmerne kommer af huse og 

får brugt vores og forbundets aktiviteter. Agernsamlerne har et stadigt større fremmøde af både passive og aktive, vintergymnastik det 

samme. Vi har flere deltagere til vores tirsdagstræninger og så har vi flere starter til DOF aktiviteter ifølge O-Service. Jo flere der bruger os, 

jo færre mister vi nå de sociale og sportslige bånd bliver for svage til at fastholde et medlemskab. Vi skal som klub fortsat  være glad for at 

der også er medlemmer der selv om de af den ene eller anden grund ikke har været i skoven i 2013, fortsat støtte os og DOF med deres 

medlemskab. 

Det fremgår også af statistikken, at vi har både ny og gamle medlemmer som har forladt os (og sporten). Hvis udmeldingen kommer fra en 

der gennem lang tid ikke har fundet tiden eller lysten til at dyrke sporten og fællesskabet, er det ikke en skam at vi må sige tak for denne 

gang, men det er skidt hvis ikke vi finder ud af hvorfor ny medlemmer først ikke bruger os og siden melder sig ud. Det er væsentlig lettere  at 

genrekruttere den der har prøvet vores sport, end at skulle hente helt nye til klubben.Bestyrelses og udvalgsarbejder 

Vi har tidligere haft en lang række af udvalg, mere eller mindre aktive. I dag har vi reelt set kun 2 aktive udvalg tilbage, nemlig 

ungdomsudvalget og løbsudvalget – det sidste består alene af bestyrelsesmedlemmer og i det andet er også over halvdelen af medlemmerne 

fra bestyrelsen. Et udvalg har vi reelt set først, når flere deltager i planlæggende aktivitet på et område, deltager politisk i at udvikle klubben 

og som naturligvis gør det i samarbejde med klubbens bestyrelse. Det styrker demokratiet når flere medlemmer, end klubbens bestyrelse, er 

med til at stikke linien ud for vores virke, og det giver bestyrelsen mulighed for uddelere opgaver.  

Til gengæld har vi forsat en stribe engagerede klubmedlemmer der tager ansvar for forskellige opgaver lige fra vedligehold af Si udstyr, 

Kompashus, klubblad, hjemside til korttegning og klubtøj. Super vigtigt og I skal have stort tak det arbejde som I har udført og som næsten 

ingen når at tænke over bliver udført. Det ville givet være en styrke hvis flere tog initiativ og ansvar i stedet for at vente på de blev spurgt! 

Der til har vi gode aktivitetsgrupper så som Agernsamlerne der fremmer aktiviteten for dele af klubbens medlemmer og ad hoc grupper der 

etablerer og gennemføre aktivitet.  Super vigtige grupper, for alle skaber aktivitet, skaber glæde for sportens udøvere. 

Bestyrelsen har som beskrevet i starten af beretningen været ganske aktiv i 2013, og der har været et godt fremmøde og en villighed til at 

fordele de mange opgaver mellem alle. Gode diskussioner har været grundlaget for hvor klubben har bevæget sig hen, og det har været en 

fornøjelse at være formand med et så aktivt team. En speciel tak skal der lyde til de af bestyrelsens medlemmer der har været aktive her og 

der og alle vegne. Ideelt set skidt, at I er så aktive med arrangementer og drift af dit og dat i klubben, for I har naturligvis mindre overskud til 

at være politiske og søge vejen for fremtiden, når I er stævneledere, banelæggere, kursusledere, trænere for vores vigtigste aktiver. På det 

anden side giver det FIF en bestyrelse, der i den grad har fingeren på pulsen. 

Vi har et super team i bestyrelsen, og jeg håber vi kan fortsætte denne linie også i 2014. Der er plads til dig der vil tage ansvar i klubben og 

der er plads til, at du også som ny kan tage en tjans – vi støtter dig meget gerne, så du kommer tørskoet i land, når du trækker i arbejdstøjet 

for FIF.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

”Det er ikke sikkert det virker 

andre steder, men vi har på 1 ½ 

år haft en medlemsfremgang på 

15 % eller lidt mere end 35 ny 

aktive medlemmer” 

 

”Vi har et super team i bestyrelsen, 

og jeg håber vi kan fortsætte denne 

linie også i 2014. Der er plads til dig 

der vil tage ansvar i klubben og der 

er plads til, at du også som ny kan 

tage en tjans – vi støtter dig meget 

gerne, så du kommer tørskoet i land, 

når du trækker i arbejdstøjet for 

FIF.” 
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Thomas Eriksen 

motiverer valgte af 

årets 

ungdomsløber: 

Nicoline Holm 

Splittorff 
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Nicoline 

modtager 

pris for sin 

VM 

sølvmedalje 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Søren Peter 

Larsen 

videregiver 

FIF-prisen 

til Sandra 

Simonsen 
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Kære klubkammerater 
FIF Hillerød deltager i Find vej Dagen 

2014 med arrangementet 

 

Find vej fra 
Kompashuset den 

5. april. 
 

Det er en rigtig god chance for at synliggøre vores klub og aktiviteter, og vi håber 

derfor, at I alle vil hjælpe med til at gøre dagen til en succes.  

Så tag familie, venner og bekendte med til Kompashuset kl. 13 den 5. april. Og del 

meget gerne flyers ud til alle, I kender. Flyers ligger til fri afhentning i klubhuset.  

Del også meget gerne informationen på Facebook, hvis I har en profil der. På 

facebook.com/findveji/events ligger vores arrangement sammen med de 44 andre på 

Find vej Dagen.  

 

Find vej Dagen havde 

3.305 deltagere i 

2013, og Dansk 

Orienterings-Forbund 

satser sammen med 

Nordea-fonden 

naturligvis på at slå 

det tal i år, så vi kan 

få kendskabet til 

orientering endnu 

bredere ud i 

befolkningen. 

 

 /Leif Sig, 

stævneleder 
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Her har du klubbens større arrangementer i 2014 – du må meget gerne melde dig til 

at tage et lederjob og lige så gerne reservere dage til dit frivillige arbejde – vi får 

brug for alle også i 2014 og tiden der følger hvis vi både skal lave god orientering og 

tjene de nødvendige midler til aktivitet, jakker, orienteringskort, ungdomsarbejde og 

alt det andet som vi bruger de mere end 300.000 kr. som vi tjener på arrangementer.  

Vi har brug for 10.000 frivillige arbejdstimer i 2014! 

Du tilmelder dig som hjælper via hjemmesiden http://www.fiforientering.dk/hjaelp 

eller direkte til Bo på formand@fiforientering.dk 

Hvis du har specifikke spørgsmål til enkelte arrangementer, kan du kontakte den 

ansvarlige/stævneleder for arrangementet.

Arrangement Type Dato Ansvarlig/Stævneleder Hjælp 

Natcup O-LØB 08.01. Henrik Poulsen 10 

MTBO MTBO 11.01. Søren Peter Larsen 5 

Mini kursus O-LØB 01.03. Thomas Eriksen/Chris Bagge 5 

SM Nat 2. afdeling O-LØB 12.03. John Søndergård/ Bo Simonsen 15 

Find Vej I – dag O-LØB 05.04. Leif Sig 15 

SkovCup O-LØB 07.05. Sandra Simonsen 15 

Hospitalsløb LØB 08.05. Karsten Funder/Leif Sig 30 

Forårsorientering  - sprint/sprint 
stafet 

O-LØB 16.05. Søren Wassard/John Søndergård 75 

Forårsorientering – mellem O-LØB 17.05. Søren Wassard/John Søndergård 60 

Forårsorientering - lang + SM 
lang 

O-LØB 18.05. Søren Wassard/John Søndergård 60 

"Jagten på…" LØB 23.05. Karsten Funder 10 

SM Stafet O-LØB 29.05. 
Jette Bachhausen/Søren Peter 
Larsen 

35 

Naturløbet LØB 03.06. Leif Sig 20 

Slotssti-stafet LØB 20.08. Carsten Dahl/John Søndergård 25 

SMUK Kvindeløb LØB 07.09. Bo Simonsen 75 

Divisionsmatch (nedrykning 3-4-5 
div.) 

O-LØB 21.09. 
Lauge Sørensen/Mads 
Vindegaard 

40 

http://www.fiforientering.dk/hjaelp
mailto:formand@fiforientering.dk
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Læringsturen til Göteborg 
 

Turen starter vel egentlig hos familien Simonsen på Sandviggårdsvej om aftenen. 

Marie, Camilla, Annika og jeg spiser aftensmad sammen med Bo, Sandra og Siri. 

Efter tøse-hygge og snak blev der lang om længe ro på Annikas værelse omkring kl. 

23:00.  

 

Måske lidt for søvninge og zombieagtige var vi alle oppe igen kl. 04:50 – en halv 

time før afgang. Morgenmaden blev spist, og de i forvejen pakkede tasker blev smidt 

i bilen og vi forlader inkørslen på Sandviggårdsvej kl. 05:20. Humøret er i top og 

snakken går. Sådan når vi færgen. Overfart Helsingør-Helsingborg var virkelig en 

fantastisk, og også lidt uhyggelig oplevelse i mørke, men vi nåede sikker over 

Øresund, og så forsatte turen med kurs mod Göteborg. Trætheden begyndte lige så 

stille at melde sig, og jeg tror kun at det var Bo der fik set hele turen til Göteborg.  

Vi ankom til Göteborg’s klubhus kl. 09:00, og satte vores ting i 

omklædningsrummet og satter os ind i fællesrummet. Her bliver vi sat ind i hvad der 

skal ske.  

 

Vores første træning blev løbet fem minutters løb fra klubhuset, og vi fik hver en 

eliteløber med ud som skygge. Denne tur var virkelig en god tur, for når man løber 

med en man ikke kender, er al fokus på orienteringen, og ikke hvad man fx skal 

have til aftensmad. Det var også virkelig fedt fordi eliteløberen kan give nogle rigtig 

gode tips og ideer, som man kan bruge til sin egen teknik.  

 

Efter en fed formiddagstræning er der frokost tilbage i klubhuset, hvor der blev 

serveret spaghetti og kødsovs. Mums! Da alle var mætte, og lige havde fået sundet 

sig lidt, holdt Johan Runeson foredrag, om orienteringteknik (nordisk). Han havde, 

som Bo også skriver i sit opsamlingsbrev ”2014 – masser af glæde og masser af 

succes”, mange gode pointer og tips at give.  

 

Da han var færdig blev der serveret kage, og da alle havde fået og roen havde sænket 

sig, holdte Lina Strand et andet foredrag, der var mindst lige så spændende. (hendes 

pointer står også i Bo’s opsamlingsbrev.) 

Efter de to spændende foredrag kom vi til eftermiddagstræningen, som stod på 

langtur på almindeligt o-kort, hvor vi skulle bruge det vi havde lært af foredragene 

og det vi havde lært af vores skygger om formiddagen.  

Da vi var kommet i mål blev der badet og spist en lille bid mad. Derefter blev folk 

hentet, og vi takkede for en dejlig dag, satte os ud i bilen og vendte snuden mod 

Danmark.  

 

Tak til Bo og Bettys fond for en rigtig dejlig tur.  

/Nicoline Holm Splittorff
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Klubtur til Åhus i snestorm 
 

Den 17.-19  januar var der klubtur til Åhus. Jeg havde pakket alt mit varme tøj og 

det var jeg glad for. Det stod nemlig på snemænd, sneboldskampe og sneborge. Det 

kunne ikke blive bedre. Vi var ikke kun FIF Hillerød af sted. To familier fra 

Silkeborg trodsede sneen og tog den lange tur over til Åhus. Lasse fra Tisvilde tog 

også med. Fredag aften stod det på natløb i et rigtig fedt terræn. Lørdag morgen blev 

jeg vækket af en meget glad Frederik der havde stået ude foran min dør og ventet på 

at jeg vågnede. Dagen bød på to fede træninger i to vildt fede terræner.() Efter 

spisning var der højtlæsning i Byggemand Bob for Frederik, men også en masse 

spil. Der blev spillet rigtig meget Poker (Godt der ikke blev spillet om rigtige 

penge). Alle var nok lidt trætte da træningen søndag stod foran døren. Men man 

kunne ikke lade være med at give den ekstra gas, da alle viste at der ville gå lang tid 

før vi kom til terrænet igen. Jeg syntes at det var en helt fantastisk tur. 

/Annika 

 

 
 
Tak for en hyggelig klubtur! 

Trods sne og vind blev der fundet mange poster, bygget snemand, kastet mange 

snebolde og diskuteret over de mange højdekurver! 

Hilsen 

/Sandra og Bo
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Juleløbet 2013 

 
På en våd og kold december søndag, drog FIF'erne mod Kompashuset for at deltage 

i årets juleløb á la Thomas Eriksen. 

 

I år stod den på chokoladejulekalenderløb - alle løbere kom ud på en bane med 24 

poster, hvor der var et mere eller mindre retvisende kortudsnit bag hver låge. 

 

Det var intet mindre end en fantastisk oplevelse, der fik den våde og kolde skov til at 

være både sjov og indbydende. 

 

Alle FIF nisserne takker overnisse Thomas for en dejlig oplevelse.  
 

Den første O-ringen-etape – gik i 
Hillerød i 1965. 

I anledning af at O-ringen startede i 1965 og at den allerførste etape var i Hillerød 

har et par af Agernsamlerne, Jørgen Chr. Nielsen og Kurt Nilsen været i arkiverne. 

 

Jørgen har kontaktet en gammel o-ven i Sverige og fået hans beretning og kort fra 

den første etape som gik i St. Dyrehave – med start i Præstevangen. 

Find kortudsnittet og følg beskrivelse af vejvalget som er omhyggeligt nedskrevet. 

Det gjorde man før GPS’erne!
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På netudgaven af O-fif er det lettere at se og læse kort og kommentarer. 

;-) Leif 
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Kortet er meget nemmere at læse via hjemmesiden 

;-) Leif 

 

 
 

Det originale kort er i 1: 20.000
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Vintergymnastik for alle  

 

 
 

God basistræning for alle! Kom og styrk din krop med sjove 

øvelser og circuittræning sammen med de andre fra klubben! 

Vi starter op torsdag, den 26.september 2013 fra kl. 19.45-21.00 i 

gymnastiksalen på Frederiksborg Byskolen. 

 

Vel mødt! 

Sandra Simonsen



Side 22 

 
Nye medlemmer siden 1.1.2013 

 
Jan Hausner Henriette Andersen 

Erik Ellemann Hoegh Lærke Konring Larsen 

Sille Fabricius Skovgaard Silke Konring Larsen 

Vigga Graff Frederiksen Jarle Schmidt-Andersen 

Marianne Sloth Madsen Jesper Rubin 

Luise Damm Hansen Søren Hinge-Christensen 

Marius Nyhegn Nalini Mortensen 

Kim Hansen Thalisa Mortensen 

Konrad Nielsen Anika Mortensen 

Chris Brinch Larsen Lone Mortensen 

Steffen Schubert Christian Damgaard 

Asmus Brun Stallknecht Josefine Bjørklund 

Odin Brun Stallknecht Heidi Holmberg 

Alde Skovlyst Nora Reumert Knudsen 

Mads Vindegaard Peter Dyrsting 

Niclas Cook Simonsen 
Andreas Vestergaard 
Olsen 

Lucas Lauterbach Alkjær Mette Kirkeby 

Ebba Graf Frederiksen Jacob Vestergaard Olsen 

Ulrik Frederiksen Bertram Madsen 

Rikke Vejgaard-Nielsen Mads Ingvardsen 

Asger Lindgreen Holmberg Egil Nielsen 

 
I ønskes alle velkommen i  
FIF Hillerød Orientering 

 
 

                  Natur, oplevelser og samvær
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Påsketur 2014 

 

Så gentager vi succesen fra sidst, hvor vi var 33 unge og gamle af sted. Denne gang 

har vi valgt at tage på påsketur til en spejderhytte på Fyn. For som den kvikke eller 

nørdede o-løber sikkert allerede har spottet så foregår påskeløbene 2014 på Fyn. Det 

er ikke så tit vi for lov til at løbe på Fyn, så her er en oplagt chance.  

Arrangørerne skriver: ”Det er næsten 40 år siden, at de fynske skove for første og 

hidtil eneste gang lagde jord til et Påskeløb. Det er derfor en stor fornøjelse igen at 

kunne indbyde til Påskeløb i 2014, i noget af det bedste og mest varierede terræn 

Fyn kan byde på. De tre etaper ligger indenfor en afstand på ca. 30 km i et 

naturskønt og kuperet 

område.”  

De tre etaper er i følgende 

skove:  

1. etape er i Sollerup / 

Svanninge Bjerge 

2. etape er i Krengerup 

skovene 

3. Etape er i Holstenshuus 

skovene 

 

Hvem skal med? - Det er dig som er: 

 

- Motionist/Eliteløber/Ungdomsløber 

- Forældre til ungdomsløber 

- Barn af orienteringsløber 

- Hyggeonklen/Legetanten 

- Træt af at sove i telt fordi det skal være billigt 

- Dig som savner hyggelig samvær med de andre i klubben 

Dvs. alle er velkomne også dig som ikke er medlem endnu.

 Kortudsnit 

af 2.etape i 

Krengerup 

Skovene. 
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Træningsplan – februar, marts og 
april 

 

Fremgår af kalenderen på FIF’s hjemmeside. 
 

-karruselliste 
Dato 

Skov/områ

de 
Mødested KRAK Arrangør 

Startti

d 

sø 

02/03 

Teglstrup 

Hegn 

Esrumvej 

(nær Nygård) 
27 F6 HSOK 

10:00-

10:30 

sø 

09/03 

Egebæksva

ng 

Strandvejen, 

Skotterup 
48 A1 HSOK 

10:00-

10:30 

sø 

16/03 

Klosterris 

Hegn 

Klosterrisvej 

(syd i 

skoven) 

26 E5 HSOK 
10:00-

10:30 

sø 

30/03 

Teglstrup 

Hegn 

Ndr. 

Strandvej, 

Julebækhus 

27 K2 HSOK 
10:00-

10:30 

 

 

http://www.ostkredsen.dk/
http://www.ostkredsen.dk/


 

 

Åbne løb – ”i nærheden” 
 

 

 
 

22/2 lørdag Øst VinterSerie
n MTBO 

MTB
O 

-  11:00 Mountainbike  

23/2 søndag Øst Vinterlangdi
stance 

C Gribskov  09:30 RETRO 
vinterla...  

26/2 onsdag Øst Natcup C Farum 
Lillevang  

18:30 Natløb  

28/2 fredag Øst U1 kursus, 
Østkredsen 

B&U Hillerød, 
Selskov/Gade
v 

18:00 U1 Kursus, Øst  

1/3 lørdag Øst VinterSerie
n MTBO 

MTB
O 

-  11:00 Mountainbike  

1/3 lørdag Øst Mini kursus Ku Selskov/Gade
vang  

11:00 Kursus, Øst  

2/3 Fastelavn Øst Troldens 
fodspor 

C Hvalsøskoven
e  

  tilmelding  

5/3 onsdag Øst SM nat 1. 
afd 

A Lille Hareskov    Natløb  

8/3 lørdag Øst VinterSerie
n MTBO 

MTB
O 

-  11:00 Mountainbike  

12/3 onsdag Øst SM nat 2. 
afd 

A Præstevang  19:30 Natløb  

 15/3 lørdag  Øst MTBO MTB
O 

Stenholt Vang 
og Gl. Grønho. 

  Mountainbike  

16/3 søndag Øst Kredsløb C Skjoldenæshol
m / Gyldenløv. 

  Lang (klassisk)  

16/3 søndag Øst MTBO MTB
O 

Lystrup Skov  09:00 Mountainbike  

19/3 onsdag Øst SM nat 3 . 
afd 

A Liseleje & 
Asserbo Plant 

19:30 Natløb  

21/3 fredag Øst Danish 
Spring 

C Helsingør  15:00 Sprint  

22/3 lørdag Øst Danish 
Spring 

C Tisvilde Hegn  13:00 Mellemdistance  

23/3 søndag Øst Danish 
Spring 

C Tisvilde Hegn  09:30 Langdistance  

29/3 lørdag Øst DM Nat DM Jægerspris 
Nordskov  

18:00 DM-Nat  

https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3881
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3881
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?tfane=Hvor&vis=3881
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3881
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3881
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3792
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?tfane=Hvor&vis=3792
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?tfane=Hvor&vis=3792
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3792
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3877
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3877
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3791
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3791
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3791
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3873
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3873
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3784
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3784
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3784
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3690
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3690
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3690
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3690
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3690
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3690
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3690
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3690
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3690
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3776
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3776
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