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4 X VM medaljer
4 VM guldmedaljer – et stort tillykke til Dansk Orienteringssport.

Dette er det største sporten nognesinde har oplevet, og allerede sidste år var Dansk 
Orienteringsforbund det mest vindende forbund af alle forbund i Danmark. Så mon vi 
ikke gentager succesen igen.
Billederne blev vist i sidste nummer, men de tåler en gentagelse!!
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Formanden har ordet

Fra bestyrelsen.

Lidt kort om kommende arrangementer:

Det er Nørreskoven. Så bare glem alt, hvad jeg skrev i forrige 
klubblad. Mette og Ulrik er dog stadig Overnisse, så her tog 
jeg ikke fejl.

Hvis I har glemt hvornår? Så er det 2. juledag kl. 10.00 og 
hvis man tager den lange bane er man i mål (klogelig) senest 
kl. 10.59.59. Dette betyder, at der fin tid at nå diverse 
julefrokoster og her kan man endda med god samvittighed 

tage et ekstra stykke brød med sild og muligvis en lille skarp til.

Den 7. Februar 2016 – 1. afdeling af 2 laaange i Vest. Løbsområdet bliver Grindsted 
plantage. Louis og Rudolf Sørensen er hhv. stævneleder og banelægger. Kortet er ny-
revideret.

Den 10. April 2016 – Divisionsløb i Marbæk plantage. Løbet bliver højst sandsynlig et 
dobbeltstævne for både 1. og 3. division. Hanne Jochumsen er stævneleder og Henrik 
Hansen banelægger.

Husk at spørge stævnelederne om der er nogen I / DU kan hjælpe med. Det er meget 
nemmere når vi er flere om at løfte opgaven.

www.martinsen.dk

 Skolegade 7   
 6700 Esbjerg   
Tlf. 76 97 80 00 

  www.banknordik.dk 
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Poul Larsen og Niels Jensen har tilbudt endnu engang dagen der på løb. I deres tilbud 
skrev de, at løberne kommer hele Nørreskoven rundt. Enten mener de det eller ligger 
der noget kryptisk bagved. Lidt klippe / klistrer måske. Uanset hvad, så bliver det som
altid sjovt og udfordrerne. Frisk luft har desuden heller aldrig skadet.

Lidt kort om, hvad bestyrelsen ellers arbejder med:

I sidste klubblad skrev, at vi skulle betale en fast pris for klubhuset. Nu er kommunen 
igen fremme med sparekniven. For dette år betaler vi ca. kr. 4.200,-. Bliver 
kommunens nye bidragssatser vedtaget stiger dette tal i år 2017 til ca. kr. 14.000,-. 
Vi skal prise os lykkelige over, at man ikke kan lægge gebyrer på skovadgang. Jeg har
læst i medierne at nogle klubber får en ekstra udgift på kr. 100.000,- og nogen måske
mere. Nogen klubber melder sig lukningstruet eller er nød til at skære ned på 
aktiviteter. DER er vi ikke. Vi har ikke tænkt os at fyrer klubbens ungdomstræner eller
andre drastiske ting, men vi er nød til at se på sagen. Kontingentstigninger kan 
komme på tale eller plan B eller C osv. Vi som bestyrelse kan kun komme med 
anbefalinger (såfremt bestyrelsen kan blive enig, men mon dette ikke lykkes). 
Generalforsamlingen har den endelig magt til at vedtage, hvad klubben skal gøre. Så 
hvis du har en mening så husk allerede nu den næste Generalforsamling onsdag den 
3. februar 2016 kl. 19.00

SportIdent i Sydkredsen ja eller nej. Dette medførte en god diskussion i bestyrelsen. 
Næsten kaotisk afstemning på det seneste klubledermøde. Resultatet blev at flertallet 
af klubberne i Sydkredsen fremover vil investere i SportIdent. For OKE betyder dette 
intet i nuet. Vi har store investeringer i Emit, og har derfor ingen planer om at 
investere i SportIdent. Skulle klubben ”blot” erstatte klubbens træningssæt ville dette 
medføre en ca. udgift på kr. 100.000,-. Divisionsløbet i April vil blive afviklet med 
Emit.

Faste meddelelser fra bestyrelsen:

Alle relevante kortfiler i nyeste version ligger nu tilgængelig på et webbaseret drev. 
Fordelen ved dette er, at filerne altid er til rådighed og derfor behøver banelæggerne 
ikke venter på at nogen besvarer en mail 3-5 dage senere. Kontakt Jørgen Bang om 
adgang hertil.

Kort og skov – vi har i 2015 haft episoder, hvor træningsløbene er kommet på tværs 
af andre bruger af skoven. Klubben vil i starten af 2016 udarbejde et lille katalog til
klubbens banelægger således vi undgår tab af poster, flugtskydning og lignende. Det 
er desuden kom klubben for ørerne, at BaneDanmark og Esbjerg kommune vil lukke 
for overgangen mellem de 2 skovområder i Guldager plantage. Dette betyder reelt 
set, at skoven ikke mere kan bruges til træningsløb af ”normal” længde. Klubben 
arbejder på sagen.
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År 2015 startede vi 2. division og takket være en ihærdig indsats fra klubbens 
medlemmer i Revsø så slutter vi også i 2. division. 2 klare sejre og et ligeså klart 
nederlag blev det til, MEN det var nok.

Med årets sidste klubblad vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt og 
lykkebringende nytår. År 2015 betød for sporten mange topresultater til VM. Året 
betød også, at mange i forbindelse med Find Vej I dagen stiftede bekendtskab med 
vores sport og vores klub. Desværre evner vi stadig ikke at knække koden til at holde 
på disse mennesker. 

Med venlig hilsen
Rudolf Sørensen

Træningstilbud
Onsdag er der start kl. 17.30, og posterne indsamles ca. kl. 19.30. 
Lørdag er der start kl. 13.00, og posterne indsamles ca. kl. 15.00.
Der er transport fra klubhuset en halv time før start.

Dato Skov
Lør. d. 12. december Østskoven med start fra den østlige P-plads. Kørsel 

Henrik T.
Lør. d. 19. december Ål øst – startsted pt. ukendt. Kørsel Rudolf
Lør. d. 26. december JULENISSELØBET – tilmelding via o-service.
Fre. d. 1 Januar Nytårsløbet med start fra klubhuset.

STARTTIDSPUNKTET er kl. 11.00
Lør. d. 2. januar Vrøgum med start OK Wests klubhus
Lør. d. 9. Januar Guldager plantage med start fra Naturskolen – 

Måske sidste gang i Guldager – Kørsel Tonny
Lør. d. 16. januar Ål øst – Startsted pt. ukendt. Kørsel Børge
Lør. d. 23. januar Nørreskoven med start fra klubhuset.
Lør. d. 30. januar Nebel Bjerg – Startsted pt. ukendt. Kørsel Poul.
Lør. d. 6. februar Ingen træningsløb pga. langdistance om 

søndagen.
Lør. d. 13. februar Vejers Syd – startsted pt. ukendt. Kørsel Rudolf.
Lør. d. 20. februar Solbjerg med start fra vejen igennem plantagen 

mod Tjæreborg. Kørsel Henrik T.
Lør. d. 27. februar Ingen træningsløb pga. langdistance om 

søndagen.
Lør. d. 5. marts Nørreskoven med start fra klubhuset.
Lør. d. 12. marts Østskoven med start fra den østlige p-plads. Kørsel 

Tonny
Lør. d. 19. marts Tranedal – startsted pt. ukendt. Kørsel Børge.
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Følg med på OKE`s og West hjemmeside vedr. de ukendte startsteder, henholdsvis på:
OKE startsteder / kort: http://www.okesbjerg.dk

West startsteder / kort: http://www.okwest.dk/

Hvis du/I ønsker at benytte ovennævnte kørselsmulighed, skal du/I senest kl. 19.00 
dagen før træningsløbet kontakte Poul Larsen på tlf. 7516 74 00. Han vil så koordinere
kørslen med den kørselsansvarlige for den gældende dag.
Hvis den udvalgte chauffør ikke kan køre den pågældende dag, finder han selv en 
afløser.

  
Tilbud om Natløb. (Vintercup)
Tirs. d. 15. dec Spangsbjerghaven
Tirs. d 5. januar Lyshøjen
Tirs. d. 19. januar Tarp
Tirs. d. 2. februar Veldtofte
Tirs. d. 9. februar Bramminge
Tirs. d. 23. februar Arnbjerg
Fre. d. 4. marts Vrøgum - Klubnat for OK West
Tirs. d. 8. marts Marbæk – Klubnat for OK Esbjerg

Der udbydes ingen fælleskørsel til natløb.
Hold øje med hjemmesiderne omkring startsted og starttidspunkt.

Indbydelse til åbne løb / kurser

Skov/ kurus Få korte bemærkninger
Esbjerg Nørreskov Hvornår: 26. December

Arrangør: Julenisserne
Stævne: Julenisse Løbet
Tilmeldingsfrist: 19. december

_________________________________________________________________________
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DOF akademiet Hvornår: 16. januar
Arrangør: DOF
Stævne: Uddannelsesdag
Tilmeldingsfrist: 8. januar

Grindsted Plantage Hvornår: 7. februar
Arrangør: OK Esbjerg
Stævne: 1. afd. Laange Dage
Tilmeldingsfrist: Pt. ukendt

Vejers - Kærgård Hvornår: 28. Februar
Arrangør: OK West
Stævne: 2. afd. Laange Dage
Tilmeldingsfrist: Ukendt

Stenderupskovene 
+ Fovslet

Hvornår: 24. – 26. Marts
Arrangør: KOK / Melfar
Stævne: Påskeløbet
Tilmeldingsfrist: Ukendt

Tilmelding foregår via O-service. Den oplyste tilmeldingsfrist er den ordinære. Evt. 
frister for eftertilmelding kan ses i o-service. I o-service er der desuden link til 
ovennævnte arrangementer / indbydelser samt en del andre arrangementer, som jeg 
her ikke har nævnt. 

Har du ikke adgang eller kan du ikke huske din adgangskode til O-service, kontakt da 
venligst Per Christensen (JPC@fanonet.dk).

            

 
MøllerSport 
Leverandør til orienteringsidrætten

og danske O-løbere i 30 år 

Egernvej 18 · 8680 Ry 
Tlf. 86 89 19 96 

mail@mollersport.dk 
www.mollersport.dk 

       Landinspektør Esbjerg 
    Kronprinsensgade 68, 6700 Esbjerg 

www.landsyd.dk 
esbjerg@landsyd.dk 
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Klubmesterskaber år 2016

Mesterskaberne for år 2016 er næsten på plads. 

Klubnat – Marbæk den 8. Marts (DM nat kortet fra år 2015 anvendes)
Klubultralang – Fanø Midt den 5. Maj (Kristi Himmelfartsdag)
Klubsprint – Nørrekskoven den 1. juni (grill-hygge efterfølgende)
Klublang – Endnu uvist, men mon vi ikke finder på noget godt

På bestyrelsen vegne
Rudolf Sørensen

Nytårsløb Nytårsdag 1/1 2016

Efter jul kommer der igen et nytår.
Det har vi i snart mange år budt velkommen ved at indbyde
alle der magter det til et spændende nytårshovedpineløb fra
klubhuset i Nørreskoven fra kl. 13.00.
Der udbydes 2 baner en kort og en lang på ml. 3-6 km.
Terrænet er det samme, men for at finde vej skal du bruge knop-
pen, altså ikke den på planterne, der varsler forårets kommen.  
Vi garanterer det bliver umagen værd, at stå 'tidligt' op.

Efter en lille pause sidste nytår er det mangeårige banelægger-
team Niels og Poul igen på banen.

Louis    
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Vintercuppen er i fuld gang
De mørke aftener er her og det dejlige mørke er kommet for at udfordre os.

Så nu er det bare at få fundet pandelampen ud af skabet og komme afsted for 
nu ruller OKE’s Vintercup igen. Cuppen består i år af 10 afdelinger fordelt hen over 
hele vinteren. Der kan være lagt overraskelser ind, så det er helt sikkert værd at finde
vej til skoven.…

I 2015/16 løbes der vintercup om tirsdagen (start når det er mørkt.... ca. 18.00, tjek
hjemmesiden og facebook)
Ungdomsløberne kan fortsætte deres træning om tirsdagen  – der er pandelamper til 
alle ungdomsløbere og måske enkelte til udlån.     

Se info + resultater på hjemmesiden.
Til første afdeling af Vintercuppen, som Mette og Ulrik stod for var der 27 
løbere og de 2 banelæggere. Der var også 4 af vore 
ungdomsløbere der tog en tur i ”Den hemmelige
skov”.

Et super flot fremmøde, som lover godt for sæsonen. 
Hele programmet er meget varieret, lige fra luftfotos til sprintkort og
almindelige O-kort.

Jeg glæder mig til at se så mange som muligt til løbene.

 Jørgen Bang

Vinterlang 2016 - 1.del af '2 Lange dage i Vest'.

Allerede nu kan I sætte kryds i løbskalenderen Søndag d. 7. feb. 2016,
hvor vi arrangerer 1. del af Sydkredsens vinterlang i Grindsted Plantage.

2. del af de traditionelle vinterløb afholdes af OK West søndag d. 28. feb.
i Vejers-Kærgård.Hans Jochumsen har lige lagt sidste hånd på et nytegnet kort over
plantagen, som han egenhædig har puslet med de sidste måneder.

Banelægger er Rudolf Sørensen med Louis Sørensen som stævneleder.
Mødested er Grindsted Landbrugsskole, hvor der er parkering og mål.

_________________________________________________________________________

NORDPILEN •  December 2015                Orienteringsklubben Esbjerg



Der udbydes 5 følgende baner:
Bane 1 16 km, Bane 2 12 km, Bene 3 10 km, Bane 4 6 km, Bane 5 4 km

Alle baner er med svær orientering, men med et helt nyt o-kort kan
alle være med. Tilmelding til løbet skal ske via O-service.
Brug løbet til at komme i form til de mange spændende løb, der ligger
forude.

Louis    
 

 

Klubmesterskab-lang 2015
afholdt lørdag d. 26/9-2015 i Tranedal.
Mesterskabet i år blev afviklet med det programsatte træningsløb
vi har sammen med OK West. Banelægger var Sven Wodschow,
der havde kreeret nogle fine baner på et helt nyt kort tegnet af
Palle Cavan. Fornemt vi kunne være med til løbet, der samtidig var 
premiere og indvielse af kortet, der er beliggende mellem Vejers Nord 
og Kærgård.

Trods massiv annoncering tog kun 21 OKEere mod tilbudet på en
en fin solskinsdag. De fik til gengæld noget at se til i det storslåede
klitterræn med få skovpartier. Specielt blev de lidt ældre løbere
udfordret med høje knæløft gennem hedelyngen.
Stor tak til Sven for arrangementet.

Resultaterne følger vedlagt og kan også ses på hjemmesiden.

Tillykke til de 8 klub-lang mestre, der tog pokalen:
Niels Boysen, Rudolf Sørensen, Ole Gadsbølle, Helene Nissen,
Mette Lolk, Per Christensen, Freja K. Sørensen og Kristian K. 
Sørensen.

Louis
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Generalforsamling onsdag den 3. februar 2016

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Orienteringsklubben 
Esbjerg onsdag den 3. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden for generalforsamlingen er jf. klubbens love fra den 25. 
februar 2005:

- Valg af dirigent (ikke bestyrelsesmedlem)
- Formanden aflægger beretning 
- Regnskabet forelægges til godkendelse 
- Fastsættelse af næste års kontingent 
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af formand

o Rudolf Sørensen (er ikke på valg)
- Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er

o Jørgen Bang, modtager genvalg
o Louis Sørensen, modtager genvalg
o Henrik Thomsen, modtager genvalg
o Valg af suppleant til bestyrelsen

 Hans Jochumsen, modtager genvalg
- Valg af 1 revisor og 1 suppleant. 
- Eventuelt 

Forslag, der skal behandles under punkt 5 skal være formanden i hænde skriftligt 
senest 8 dage før Generalforsamlingen. 

På bestyrelsens vegne
Rudolf Sørensen

Spisning i forbindelse med Generalforsamlingen den 3. februar 2016.

Kl. 18.30 vil der være mulighed for at få noget dejligt mad inden Generalforsamlingen.
Forhåndstilmelding er nødvendigt på grund af bestilling af maden. 
Tilmeldingen skal ske til undertegnede enten på mail, personligt 
eller telefonisk senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Maden er gratis, og med kasseres velsignelse sikkert også en øl eller
vand. Maden vil igen komme fra Favorittens smørrebrød.

Med venlig hilsen
Rudolf Sørensen
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OKE's Venner
Vennerne er en selvstændig forening under OK Esbjerg og yder
støtte til ungdomsløberne.
Da Nordpilen i år udkommer i en elektronisk udgave, udsender vi heller
ikke noget indbetalingskort, som kan benyttes til at indbetale din støtte.
Vi vil sætte stor pris på din støtte, alt har interesse, så vi fortsat kan
yde støtte til ungdomsløberne. Du må gerne være medlem af både OK 
Esbjerg og OKE's Venner. Håber mange vil støtte foreningen.

Alle passive medlemmer befinder sig i OKE's Venner. De har fået
indbetalingskort for 2015, og har betalt kontingent.

Kontingentet er som da foreningen blev stiftet i år 2001
fortsat minimum kr. 50,00. Støtten kan indbetales direkte på
foreningens konto - reg.nr. 3445 konto 3203327854.

Bestyrelsen
Formand Poul Larsen, Kasserer Louis Sørensen,  Ib K. Lønborg

Indkaldelse til generalfors. i OKE's Venner.
Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af OK Esbjergs
generalforsamling ons. d. 3. feb. 2016 kl. 19.30 i klubhuset.
Forslag fra medlemmerne skal være formanden for bestyrelsen
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af diregent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab, fastsættelse af næste års kont.
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlem og suppleant til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Formand Poul Larsen
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Klubbens Ærespokal.

Nedenstående er bestyrelsens motivation til at indstille Bente Pedersen som modtager
af klubbens Ærespokal 2015.

Alle kender Pedersen, Bente Pedersen. Alle ved hvornår Pedersen 
er tilfreds med sig selv og sit løb. Modsat ved alle også når hun 
ikke er. Bente er ikke vokset op med klubben, men hun vokser 
med sporten. Bente er særdeles hjælpsom person, som tør tage 
ansvar for sig selv og andre. Bente tør også stille spørgsmål til det
vi plejer. Bente er altid en smilende person, der tør ser fremad 
selvom det nogle gange går baglæns. Klubben håber du fortsat 
vokser med sporten og selvfølgelig klubben.

På bestyrelsens vegne
Rudolf Sørensen

KLUBLIV DANMARK

I Nordpilen 3/2015 beskrev vi denne sponsormodel udviklet af DGI,
og som skulle give mange sponsorkroner til vor klub.

I skrivende stund er der kun tilmeldt 8 medlemmer fra OK Esbjerg.
Kom nu, det koster dig ingenting og der er ingen fare. Se hvordan
du gør på www.klublivdanmark.dk 

Louis

Blik for SKILTE &
DESIGN 

lund skilte
            www.lundskilte.dk
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Ungdomspokalen:

Kristian K Sørensen har opnået flotte 397 point! Godt gået!!

Kontakter:           
 Formand:                                                 

Rudolf Sørensen   
Tlf: 61 78 03 32 

okesbjerg@yahoo.dk 

Næstformand: 
Hanne Jochumsen 

Tlf: 75 33 89 21 
hanne.jochumsen@bbsyd.dk 

Kasserer: 
Louis Sørensen 

Tlf: 75 11 55 61 
louis.soerensen@post.tele.dk 

Løbstilmelding: 
Per Christensen 

Tlf: 28 97 46 00 
JPC@fanonet.dk 

Ungdom: 
Henrik Thomsen 

Tlf: 40 20 72 20 
hbt@esbjergkommune

Kort & skove: 
Jørgen Bang 
Tlf: 40 98 45 67 

bangsbiks@gmail.com 
Hjemmeside: 

Kurt Thorøe 
Tlf: 40 62 35 99 
thoroe@pc.dk 

Klubblad: 
Lars Grevang 

Tlf: 22 13 98 24
lgrevang@gmail.com 
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1 Kristian K. Sørensen 98 99 90 86 100 100 397
2 Freja K. Sørensen 97 96 84 82 49 47 359
3 Mathias Jensen 60 84 49 86 70 61 301
4 Niels Boysen 58 94 70 63 285
5 Martin W. Nissen 100 100 75 275
6 Johanne Jensen 71 62 68 30 19 33 234
7 Frederik Svarer 93 86 49 228
8 Jeppe Fribæk 94 86 180
9 Iben Lang Nielsen 86 62 148

10 Troels Lang Nielsen 83 59 142
11 Erik Boysen 73 66 139
12 Christian Thorøe 41 68 109
13 Sofie Krarup Thomsen 85 85
14 Sebastian Sørensen 85 85
15 Jakob Thomsen 71 71
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