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FIF Hillerød Orientering fejrer lørdag d. 

4. november sine første 75 år 



 

 

O-FIF nr. 3/2017 
 

 

 et er 75 år siden at Poul Erik Milling fandt på at starte FIF Hillerød 

Orientering, som en afdeling af FIF Hillerød Atletik. 

 Dette fejres lørdag d. 4. november med et stort jubilæumsarrangement i 

Kompashuset.  

 

 I 2002 stod Ivar Berg-Sørensen i spidsen for at udgive et meget fyldigt 

jubilæumshæfte med de dengang 60 års historie. Fra det hæfte har jeg sakset 

omtalen af klubbens formænd til 2002. Undertegnede fortæller historien om 

klubbens formænd siden da. 

 

O-FIF vil meget gerne læse om jeres 

oplevelser med orientering – på 

eliteniveau, på klubniveau eller blot for 

dig selv, i Danmark eller udenlands – vi 

vil gerne dele oplevelserne med dig. 

Vi ses i skoven!           

           ;-) Leif 

 

 

 Sejt, sjovt og spændende 

 

Indhold i dette nummer: 

1. Indbydelse til 75 års jubilæumsrarrangement i Kompashuset lørdag d. 4. 

november kl. 13 

2. Klubbens formænd gennem tiderne. 

Forside:    Nuværende formand Bo Simonsen  

Foto: ;-) Leif 
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75 år med kort og kompas  

– i leg, alvor og fællesskab 
 

 

 

  

              Invitation til FIF Hillerød  

        Orienterings 75 års jubilæum 

Lørdag den 4. november 2017 

FIF Hillerød Orientering inviterer herved alle klubbens medlemmer, medlemmer fra andre 

klubber, venner, sponsorer og samarbejdspartnere til at deltage i jubilæumsarrangementet i 

og omkring Kompashuset, Ødamsvej 36 i 3400 Hillerød.   

Parkering på Hillerød Stadions parkeringsplads med indkørsel fra Selskovvej  

Program:  

13:00 – 15:00  Kom og deltag i vores jubilæums løb, gå en tur og find poster i 

skoven eller deltag i vores quiz  

• Mangepost løb med 75 poster placeret i og omkring Kompashuset, Stadion, 

Selskov og Gadevang .  Samlet start kl. 13:15. Find så mange af de 75 poster der er i skoven 

indenfor en valgfri tidsfrist på 30 min., 45 min. eller 60 min. Der løbes på et specialfremstillet 

kort rekognosceret i perioden 1942-2017 . Tilmelding til løbet sendes til 

john.sondergard@gmail.com senest den 28/10   

• 75 sekunders løb/gang/sprint på en opmærket rute. Du skal løbe/gå/sprinte 

præcis 75 sekunder uden brug af ur. Præmie til den som rammer tiden mest præcist. Du må 

gerne prøve flere gange. Tilmelding ikke nødvendig 

• Tip en 75’er jubilæums Quiz - med spørgsmål omkring klubbens historie og 

data Der er mulighed for omklædning og bad på Hillerød Stadion.   

15:00 – 17:00  Åben jubilæumsreception i Kompashuset  

• Klubben byder på lidt at spise og drikke (fadøl og tappas)  

• Mød vores medaljetagere fra årets orienterings VM, EM og DM  

17:00 - ?   After party – hæng ud efter receptionen, drik en fadøl eller nyd et 

glas vin og spis af resterne af tapassen, lyt til noget musik og lad os sammen få en 

uformel og festlig aften  

Vi håber, at se rigtig mange lørdag den 4. november   

/FIF Hillerød Orienterings bestyrelse 

1942 – 2017 

 

75 år 



 

 

75 år med kort og kompas  

– i leg, alvor og fællesskab 

 

 

 
 

 

 

 

Formændene og deres perioder: 

/Af Carsten Dahl (til 2002) og Leif Sig 

 

1942 – 1953 Hans V. Hansen  

HVH var en af de 10 grundlæggere af klubben, og han lagde under og efter 2. 

verdenskrig et stort arbejde i en periode på hele 11 år. De første 7-8 år var 

orienteringsafdelingen ganske lille, men det var i følge beretningerne en sej 

lille flok, som søndag efter søndag tog af sted på cykel til løb over hele 

Nordsjælland og Sydsverige. I slutningen af HVH's periode voksede klubben 

til 50 medlemmer, mest i kraft af familiemedlemmer, der opdagede de fælles 

glæder, som vi også i dag sætter så stor pris på. 

 

1953 – 1965 Emil Frederiksen 

EF blev formand, da ingen andre ville, skønt han ikke mente sig kvalificeret. 

Emil Frederiksen står vel i dag som den største "legende" i klubbens historie. 

Det skyldes ikke mindst hans enorme arbejde med at få det hele til at køre.  EF 

var simpelthen med i alt og klarede de fleste opgaver selv. Klubben voksede i 

hans tid fra 30 til 50-60 medlemmer, hvoraf mange opnåede fine resultater i 

både Danmark og udlandet. 

 

1965 – 1969 Kurt Nielsen 

KN overtog formandsposten som 25-årig, hvor han selv var en lovende ung 

løber. Det var ikke altid let at forene formandsposten med egen karriere, men 

han klarede dog på udmærket vis begge dele i hele 4 år. 

1942 – 2017 

 

75 år 



 

 

 

1969 – 1971 Tonni Nilsson 

TN overtog efter hårdt pres posten i en periode, hvor det var svært at finde 

bestyrelsesmedlemmer, endsige formænd. I sin 2-års periode klarede han det 

fint, men derefter var det stort set umuligt at finde en ny formand. 

 

1971 - 1973 Gert Bøgevig 

GB var slet ikke formand i den første periode, men havde blot klubadressen. 

Reelt udfyldte han dog formandsposten på udmærket vis, og klubben voksede 

i perioden op til 80 medlemmer. 

 

1973 - 1983 Hans Sloth 

HS startede efter bare 3 års o-løb som formand, idet han overtog klubadressen 

efter GB. I starten klarede han alle hverv selv, men den gik ikke længere, da 

klubben fra 1974 begyndte at vokse kraftigt. Det skete bl.a. gennem en masse 

nye ungdomsløbere, som HS selv gik i spidsen for med 4 børn (i 2002 er der 

10 aktive Sloth'er i klubben). Klubben kom første gang over 200 medlemmer 

i HS's tid, og i 1982 kunne man indvi Kompashuset. 

 

1983 - 1986 Kurt Rosenberg 

KR indførte den såkaldte "Hillerød-model", som gik ud på at uddelegere alle 

opgaver, og så blot følge op på, om de nu også blev gennemført. I KR's tid 

blev der udelukkende - med succes - fokuseret på bredden. Med det helt nye 

klubhus - det første egentlige klubhus i klubbens historie -, var der langt 

bedre rammer for klubarbejdet end tidligere, og det var naturligvis til alles 

store glæde. 

 

1986 – 1988     Gert Bøgevig 

Da KR blev gårdejer, trådte GB til, nu som rigtig formand.  GB gjorde et 

stort arbejde, og dels kom der lidt mere liv i eliten, dels fortsatte medlems 

fremgangen nu op til 240 aktive medlemmer. 

 

 



 

 

1988 – 1992 Thorkild Sørensen 

TS overtog roret for en storklub i fremgang, og i hans tid kom der virkelig 

gang i elitearbejdet, anført af en række meget initiativrige unge mennesker, 

som lokkede endnu flere eliteløbere ind i klubben. Også ungdomsarbejdet og 

klubsommerture og vinterture blev sat i gang i TS's periode, hvor klubben 

virkelig blomstrede. Klubben nåede i 1991 sin foreløbige top på 260 aktive 

medlemmer, og samme år igangsattes Spring Cup med stor succes lige fra 

starten. 

 

1992 – 1994 Emil Olesen 

EO startede i en periode med et meget højt aktivitetsniveau. Eliteteamet 

havde fundet sponsorer dels til Spring Cup, dels til sig selv, og der var behov 

for styring af alle disse aktiviteter og den økonomi, som fulgte med. Man kan 

sige, at klubben nærmest kogte, og det endte desværre med at den kogte over 

pga. de store spændinger mellem "de gamle" og de meget ambitiøse unge, 

hvor tingene ikke kunne gå hurtigt nok. Dette medførte, at bl.a. eliteteamet i 

løbet af 2-4 år smuldrede, og at klubben gik en vis afmatning i møde oven på 

en hektisk periode. 

 

!994 – 1997 Jørgen Dahl 

JO trådte til som formand i denne svære periode, hvor klubben var igennem 

en mindre krise, specielt pga. ovenstående problemer. Spring Cup havde 

desuden tæret hårdt på ressourcerne, og der var mange diskussioner om, 

hvorvidt man skulle fortsætte dermed eller ej. Alligevel klarede klubben sig 

dog igennem på sin store bredde, mens alle prøvede at komme til kræfter 

igen, og Spring Cup blev holdt i live med hjælp fra skiftende klubber. 

 

1997 – 2000 John Søndergård 

JS blev formand for en bestyrelse, hvor der ikke var mange gengangere. Oven 

på de hårde tider var der behov for nye kræfter, og i JS’s periode blev krisen 

efterhånden overvundet, og der kom nyt liv mange steder i klubben. Ikke 

mindst i ungdomsafdelingen skete der i denne periode en voldsom vækst som 

et resultat et målrettet arbejde. OK Øst kom med i Spring Cup, og dette var 

den rigtige løsning, idet der nu virkelig blev taget fra på de tunge poster. 

 



 

 

2000 – 2008       Carsten Dahl  

CD kunne overtage en klub, som på næsten alle områder var på vej fremad. 

Med de meget lovende ungdomsresultater begyndte vi pludselig at være med 

helt fremme i 1. division i Østkredsen, og det var derfor oplagt at gøre en 

ekstra indsats for at vinde den. Da det skete i 2001, og det dernæst også 

lykkedes at vinde landsfinalen, var det et meget synligt bevis på det store 

arbejde, der var blevet gjort, for at bringe klubben på ret kurs. Det lykkedes at 

genvinde mesterskabet for 2002, og samtidig topper klubben for første gang 

listen over DM-medaljer. Hermed har FIF Hillerød Orientering i 

jubilæumsåret 2002, markeret sig som den absolut stærkeste klub i Danmark! 

CD startede Slotsstistafetten i 2001 i samarbejde med FIF Atletik og var 

stævneleder til 2016. I 2007 blev Carsten Dahl - årets idrætsleder i Hillerød. 

AL-sprinten startes ligeledes af Carsten. 

 

2008 - 2011  Bo Simonsen 

”Det er ikke en hemmelighed, at vi havde en dyb krise i klubben tilbage i 

februar/marts, da ingen ville være formand. Ingen ville efterfølge en Carsten Dahl, 

der var drivkraft og ansvarlig for utrolig mange ting. Det var ikke fordi vi ikke havde 

de kvalificerede kandidater, men de var alle i denne ombæring travle på jobbet, med 

familiebegivenheder eller andet orienteringsarbejde. Vi fik dog løst krisen, fik 

konstitueret os i bestyrelsen og kom i arbejdstøjet. ” 

I Bo’s formandsperiode besluttede bestyrelsen, at 2011 er sidste udgave af Spring 

Cup. Bo var stifter af Spring Cup i 1992. 

 

2011 – 2013  Karsten Funder 

Karsten tilbyder sig som formandskandidat efter slutningen af sin erhvervsperiode. 

Klubben ansætter sin første lønnede ungdomstræner. I 2012 starter Karsten 

hospitalsløbet, som han stadig er stævneleder for. Karsten er ansvarlig for anskaffelse 

af tidtagningsudstyr sammen med et par andre klubber. Karsten er ansvarlig for 

programmering til det samme udstyr.  

 

2013 -          Bo Simonsen 

Bo overtager igen formandsposten, og sammen med en yderst aktiv bestyrelse er 

klubben meget tydelig i mange sammenhænge. Bo er yderst aktiv som korttegner, og 

klubben (Bo) er ansvarlig for rigtig mange kort. Bo er initiativtager til de årlige 



 

 

sommerture, efterårsture, vinterture og forårsture, alle meget store 

orienteringsoplevelser. Det er ligeledes, blandt meget andet, Bo’s fortjeneste, at der er 

skabt eliteklasser med orientering på Frederiksborg Byskole og på Frederiksborg 

Gymnasium. Smuk kvindeløb gennemføres med Bo som stævneleder alle årene. 

Efter nedlæggelsen af Spring Cup er klubben vært ved årligt 3 dages 

sommer/pinsestævne. 

I 2016 bliver Bo Simonsen årets idrætsleder i Hillerød. 

” Så snart jeg ser alle de glade ungdomsløbere, giver det nye kræfter til arbejdet som 

formand! ”  

 

Heldigvis har klubben mange glade ungdomsløbere. /Leif Sig 

 

 


