
NORDPILEN 
2016 – 4
Du sidder nu med det 4. nummer af den  elektroniske
 udgave af Nordpilen i 2016
Træerne har smidt bladene,  Også  for Nordpilen falmer bladene, 
nye tider, nye platforme. 
Dette er formodentligt det  sidste nummer. Bestyrelsen indstiller
til Generalfosamlingen at bladet ophører.
En epoke i klubsjælen, et bindeled til medlemmerne har tiden, 
og teknologien gjort overflødig.
Med en lille omskrivning: Evigt er kun det forgangne!
Men husk: Hjemmesiden og Facebook siderne bliver kun 
læseværdige, hvis netop du kommer med dine gode og 
spændende O-historier/oplevelser.
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 ORIENTERINGSKLUBBEN
                       ESBJERG                   
                     KLUBHUS:
             GRÅDYBPARKEN 19
                   6700 ESBJERG
        

           WWW.OKESBJERG.DK

http://WWW.OKESBJERG.DK/


Formanden har ordet

Året nærmer sig sin afslutning, og derfor vil jeg gerne bruge et par linjer på at se 
tilbage. I år 2016 havde vi stor succes med klubbens åbne løb. Næsten 100 til start i 
Grindsted og næsten 400 til start i Marbæk. Desværre må klubben tage turen ned i 3. 
division. Dette år havde klubben ikke en chance i 2. division og fuld ”fortjent” skal 
klubben i 2017 løbe i kredsens laveste division.

Medlemstallet er ikke vokset i 2016, desværre må klubben endnu engang opleve et 
fald. Vi er nu tæt på 90 medlemmer og dette kan/vil medføre ændret praksis omkring 
prioritering af nye tiltag og eksisterende aktiviteter.

I kan andet sted i bladet se indkaldelsen til Generalforsamlingen. Som I vil læse så 
modtager alle bestyrelsesmedlemmer genvalg, MEN ligesom resten af klubbens 
medlemmer er klubbens bestyrelse også en flok frivillige mennesker. Mennesker der 
også har andet at bruge tiden på end orienteringsløb. Så citatet ”sammen løfter vi i 
flok” er dybt aktuelt.

Så kære medlem, kære os alle, hvis vi ønsker os blot mere end en klub, hvor vi 
sammen kan dyrke orienteringssporten, hvor vi hver uge kan udbyde et træningsløb, 
hvor vi kan byde nye medlemmer velkomne, hvor kvalitet er en forventning og ikke 
blot et håb, så er det nu, lige nu, at alle klubbens medlemmer, os, skal tilbyde vores 
evner, vores initiativrigdom og ja, vores tid.

Bestyrelsen har valgt at prioritere følgende områder højest i år 2017:
 Træningsløb – kontakt Mette Lolk på lolk@youseepost.dk
 Rekruttering – kontakt Rudolf Sørensen på okesbjerg@yahoo.dk
 ”Cowi-ligaen” i Dejbjerg – kontakt Ulrik Revsbech på ulr@esbjergkommune.dk


Til julemødet vil der være en kort orientering, med mulighed for spørgsmål, og 
forhåbentligt også brugbare svar. Så mød op. Vis at VI alle vil klubben og sporten.

Med venlig hilsen

Rudolf Sørensen
Formand for Orienteringsklubben Esbjerg

.
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Generalforsamling onsdag den 1. februar 2017. 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Orienteringsklubben 
Esbjerg onsdag den 1. februar 2017 kl. 19. i klubhuset. 
 
Dagsorden for generalforsamlingen er jf. klubbens love fra den 25. 
februar 2005: 
 

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

a. Rudolf Sørensen, modtager genvalg
 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er 

a. Lars Svarer, modtager genvalg 
 Kurt Thorøe, modtager genvalg 
c. Hanne Jochumsen, modtager genvalg 
d. Valg af suppleant til bestyrelsen 

8. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.  
9. Eventuelt  

 
Forslag, der skal behandles under punkt 5 skal være formanden i hænde skriftligt 
senest 8 dage før Generalforsamlingen.  
 
På bestyrelsens vegne 
Rudolf Sørensen 
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Spisning i forbindelse med Generalforsamlingen den 
1. februar 2017. 

Kl. 18.00 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 

Indkaldelse til generalfors. i OKE's Venner.

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af OK Esbjerg's 
generalforsamling ons.  d. 1. feb. 2017 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 kontingent
4. Indkomne forslag
5. Ændring af vedtægter ang. indkaldelse, jf. § 5 og 9
6. Udpegning af 2 repræsentanter til bestyrelsen, den ene skal være OKE's kasserer
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Formand Poul Larsen

_________________________________________________________________________

NORDPILEN •  December 2016                Orienteringsklubben Esbjerg



OKE's Venner

Vennerne er en selvstændig forening under OK Esbjerg og yder støtte
til ungdomsløberne. Der ydes bl.a. støtte til 50% af udgifter til klubtøj
og startafgifter, OK Esbjerg betaler den anden halvdel, samt 100% af
udgiften til kurser. I år 2015 beløb støtten sig til kr. 12.860,00.

Nordpilen udkommer elektronisk, hvor tidligere i årets sidste nummer
var vedlagt et indbetalingskort til foreningen. Selvom det var ligesom
om det hjalp bedre end denne opfordring, udsender vi ikke et særskilt
indbetalingskort. 
Ingen tvivl om vi sætter stor pris på din støtte, alt har interesse, så
vi fortsat kan yde støtten. Du må gerne være medlem af både OK
Esbjerg og OKE's Venner. Håber mange vil støtte foreningen, nogle
har allerede indbetalt. Er du i tvivl om det er gjort, så spørg kasseren.

Alle passive medlemmer befinder sig i OKE's Venner og har betalt
kontingent for 2016.

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    

Træningstilbud.

Årets træningsløb kan ses på 
http://www.okesbjerg.dk/kalender/kalender.pdf.
På linket kan du se løbsområde, banelægger osv.

 Du kan også se, hvilke løb der mangler en 
banelægger. Er det lige dig så kan du kontakte 
Mette Lolk på lolk@youseepost.dk. 

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.

_________________________________________________________________________
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Indbydelse til åbne løb / kurser

Skov/ kurus Få korte bemærkninger
Ukendt Hvornår: 22. januar

Arrangør: OK West
Stævne: Langdistance
Tilmeldingsfrist: Ukendt

Ukendt eller skal 
vi sige hemmeligt

Hvornår: 29. januar
Arrangør: Kolding OK
Stævne: Fidusløb
Tilmeldingsfrist: Ukendt

Ukendt Hvornår: 26. februar
Arrangør: OK Esbjerg
Stævne: Langdistance
Tilmeldingsfrist: Ukendt

Blokhus 
klitplantage

Hvornår: 10. – 12. marts
Arrangør: Aalborg OK
Stævne: Nordjysk 2-dages
Tilmeldingsfrist: Ukendt

Jægersborg Hvornår: 18. marts 
Arrangør: Tisvilde Hegn
Stævne: DM nat
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 Hanne Jochumsen (hanne.jochumsen@outlook.dk).

_________________________________________________________________________
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Igen igen (Nytårs-hovedpineløb)

Snart er det jul og så bliver det nytår. 
Det betyder, at det snart igen er tid til det traditionsrige, men uforudsigelige 
nytårshovedpineløb i Nørreskoven.

Igen vil der være start fra klubhuset den 1. januar kl. 13.00.
Niels og jeg er igen banelæggere og naturligvis får I igen her et vink om, hvad der 
venter.

Under alle omstændigheder vil der igen blive udbudt to baner på henholdsvis ca. 6 km
og 
4 km ….hvis man altså er meget omhyggelig med kortet og ikke er alt for klodset 
undervejs.

Med de bedste nytårshilsner

Niels og Poul

            

 
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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Klubmesterskab-lang 2016
afholdt onsdag d. 14/9-2016 i Kærgård Nord.

Vor fælles træningsløb med OK West var denne onsdag opgraderet, så
vi kunne afvikle klubmesterskabet for OKE medlemmer. Det var årets 
sidste onsdagstræningsløb, hvorfor starten var fremrykket til kl. 17.00.
Erik Skaarup, West havde indvilget i at lave 7 baner. Banerne var rigtig
fine i et fantastisk klitterræn. Trods reelle poster gav banerne store
udfordringer til løberne. Højt græs og lyng plus måske årets varmeste 
aften gav høje km-tider. Ole var bedst med en kmtid på 11.26.
44 modige skovløbere havde fundet vej denne aften, heraf 19 fra OKE.
Ingen ungdom. Så pokalerne til bane 5, 6 og 7, ml.svær, let og begynder
skal ikke graveres i 2016. Posterne var sat ud og banerne trykt. Rigtig
gode baner, så vi skal måske lave en reprise på en dag senere på året. 
Bane 4 med seniorerne havde flest deltagere. Mette er bare god i klit-
terræn. På bane 2 havde Mogens, Henrik og Niels en tæt dyst. Strækket
9-10 afgør klassen, Mogens 8.54, Henrik 12.32 og Niels 13.09, iøvrigt 
samme stræk 7-8 på bane 4, hvor Mette bruger 9.28 og mig selv 20.21.
Sjældent har jeg været så træt på de sidste poster. 
Sidsteposten var placeret på en høj i et åbent område, tæt på en koloni
med bier i en jordhule. Disse bier blev meget arrige og aggresive efter-
hånden som trafikken af løbere tog til. Det var vist grunden til Lissie
slog mig med 15 sekunder - kom flyvende i mål med et par bier i nylonen.
Tillykke til de 5 klub-lang mestre, der tog pokalen:
Palle Lang Nielsen, Mogens Lang Nielsen, Ole Gadsbølle, Mette Lolk
og Villy Møller Hansen.

Stor tak til Erik Skaarup for arrangementet.

Louis      

_________________________________________________________________________
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Klubmesterskab-lang 2016

 Tillykke til de 5 klub-lang mestre, der tog pokalen:

Palle Lang Nielsen, Mogens Lang Nielsen, Ole Gadsbølle, Mette Lolk
og Villy Møller Han

Louis

_________________________________________________________________________
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Vintercup 2016 – 2017

Så er vi kommet rigtig godt i gang med vintercuppen.

Efter 2 etaper, hvor 36 forskellige løbere har deltaget, ser opbakningen rigtigt godt ud.

Der er jo i år ændret lidt på reglementet, pointsystemet er lavet om og antal af 
tællende løb
er ændret. 

OBS: 3. etape er i forbindelse med klubbens juleafslutning onsdag d. 7. december.

Palle Lang laver en bane på SEPE kortet.

Med O-hilsen

Jørgen

_________________________________________________________________________
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   Årets sidste udfordring i De Hårdes Klub var løbet Dirty Trail i Silkeborg 
Vesterskov – et løb, der virkelig levede op til sit navn. 

_________________________________________________________________________
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Julehyggebanko-komsammenaften i klubhuset 
onsdag den 7. december kl. 19.30.
Mødet er for alle, og da julen er traditionernes tid, skal vi gøre, som vi plejer:

• synge julesange 
• drikke gløgg og spise æbleskiver (klubben er vært) 
• guffe slik og kager (vi medbringer hver især et lille bidrag) 
• drikke kaffe/te/sodavand (klubben er vært) 
• nogle skal modtage flotte pokaler 
• spille det helt specielle O-løbs-signatur-banko 

Husk hver især at medbringe en lille pakke til en værdi af 20-30 kr. som præmie i O-
løbs-signatur-banko.Mødet er for alle - så kom og vær med til en hyggelig aften. 
Samme aften løber vi dagens afdeling af vintercuppen i Nørreskoven med start kl. 
18.00, så du kan sagtens nå begge dele.

O-hilsen Hanne

Nyt medlem:
1/10 Vincent Roose (årg. 1983)
        Gorsgade 98, 1.th., 6700 Esbjerg

Vi byder dig hjertelig velkommen i klubben, og håber du vil få mange
gode oplevelser i klubben og i skoven. Tag godt imod Vincent.
Louis

Kontakter:           

 Formand:                                                 
Rudolf Sørensen   

Tlf: 61 78 03 32 
okesbjerg@yahoo.dk 

Næstformand: 
Hanne Jochumsen 

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

Kasserer: 
Louis Sørensen 

Tlf: 75 11 55 61 
louis.soerensen@post.tele.dk 
Klubkonto: 1551-0002019191 

Løbstilmelding: 
Hanne Jochumsen 

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

Startafgiftskonto: 9712-0001869515 

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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