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Formandens ønske om flere medlemmer og 
klubben som matchvinder 
 
Vi er en veldreven foreningsklub med en god og sund økonomi og 
vi har medlemmer, der aktivt møder op til træningsløb og ung-
domstræning, samt gerne yder en arbejdsindsats for klubben. 
 
Det ønsker jeg, vi skal blive ved med at være. En klubs fundament 
er medlemsantallet. Vores medlemsstatus er faldet til 96 medlem-
mer, så jeg oplever, at vi har en udfordring i at få flere medlem-
mer. Ikke kun at få medlemmer for antallets skyld, men også ger-
ne medlemmer, der kan lide vores sport, konkurrence og samvær 
med ligesindede.  
 
Flere medlemmer kunne også gøre vores klubmesterskaber til løb 
med mange deltagere. 
Vores klubmesterskab i august blev desværre svagt besøgt; 13 lø-
bere. Bestyrelsen har mange gange debatteret, hvad der skal til for, 
at klubmesterskaber kan blive tilløbsstykker for klubbens med-
lemmer. Vi har ikke fundet svaret endnu – vil vi dog gerne have et 
klubmedlem, der vil tage udfordringen op; arrangere klubmester-
skaber så de bliver et tilløbsstykke – er du interesseret så henvend 
dig endelig til mig. 
 
Eskil og jeg havde en fin tur til Billund for at løbe ved DM Mel-
lem. Det havde dog været endnu mere sjovt at have flere med fra 
klubben – det gør deltagelsen sjovere, jo flere der er til at evaluere 
sit løb med. Derfor håber jeg også, at mange af jer har tilmeldt jer 
divisionsmatchen. Det er sjovt at løbe i andre terræner og det er 
sjovt at konkurrere. Som sportsfolk er det sjovere at udføre sin 
sport, når der er konkurrence, og jeg vil da gerne opleve, at klub-
ben vinder en match.  
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Tag udfordringen op – hjælp med at få flere medlemmer. Fortæl 
jeres netværk om vores dejlige sport, der både er motion for hjerne 
og hjerte, og fortæl dem om de gode muligheder for socialt sam-
vær og for at deltage i konkurrencer.  
  
Søren 
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Succesfuld afvikling af JFM 
 
Et halvt års forberedelser resulterede i et succesfuldt stævne med 
rigtig mange deltagere. 
 
Næsten 1000 løbere var i skoven d. 8. og 9. august, så stævnele-
delsen var rigtig godt tilfredse. Det er dejligt, at der møder mange 
op; arbejdet med et stævne er næsten det samme uanset deltager-
antal. Stort fremmøde giver et større overskud og stævnet har gi-
vet et pænt tilskud til økonomien i OK Esbjerg og OK West. 
 
Tilbagemeldinger fra deltagerne har kun været positive. Banerne 
til lang blev opfattet som lange og med mange poster. De er dog 
udført efter reglementet til et mesterskabsstævne; det er ikke noget 
nyt, at O-løbere fra andre dele af landet oplever, at baner i vores 
skove og plantager opleves som lange! 
 
Stævneledelsen er taknemmelig for den hjælp, som medlemmer af 
OK Esbjerg og OK West har udført for, at stævnet blev afviklet så 
flot og succesfuldt. Vores arbejde med planlægning i stævneledel-
sen er uden værdi, hvis ikke der er dygtige og flittige medlemmer 
til at hjælpe med at få det udført.  
 
Tak for hjælpen! 
 
Anders Boysen og Søren Pedersen. 
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Husk: Adventurerace for klubbens medlem-
mer 
 
Som nævnt i sidste nummer af WESTNYT arrangeres der ad-
venturerace for klubbens medlemmer lørdag d. 19. september. 
 

 
 
Start kl. 14.00 ved Oksbøl Vandrerhjem. 
 
Efterfølgende afholdes et fælles grillarrangement ved Oksbøl 
vandrehjem med konkurrencer i beachvolly, ballebold og fod-
bold-/frisbeegolf! 
 
Pris pr. deltager 40 kr. 
Inddeles i hold á 6-8 personer. 
 
Grillpakke (marineret kyllingebryst, pølse, salat og flutes) kan 
bestilles for 35 kr. 
 
Tilmelding/bestilling senest lørdag den 12. september 
til Anna Trab: trab@esenet.dk - 61 68 13 96. 
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Labyrintløb ved Pandekagehuset 
 

 Medlemmer af OK-West og OK-Esbjerg har helt ekstraordinært 
fået lov at bruge labyrinten ved Kvie Sø til at løbe orientering i. 

Mod en startafgift på 30 kr. får du en tur i labyrinten og bagefter 
en pandekage med syltetøj og sukker i pandekagehuset ved Kvie 
Sø. Drikkevarer må selv købes. 

Det foregår torsdag d. 1/10 kl. 17, hvor vi mødes ved Pandekage-
huset ved Kvie Sø. 

Tilmelding af hensyn til Pandekagehuset  til Per Bovien Christen-
sen enten på mail: pbc@advopartner.dk eller 20 23 28 99. 

 

Per. 
 

 
 

Træning i Sverige og Blodslitet i Norge i efter-
årsferien 
 
Så er vi tilbage igen med at prøve at se, om vi kan blive nok til en 
tur til Sverige og Norge i efterårsferien for OK-West og OK-
Esbjerg folk 

Planen er, at vi tager af sted til Sverige tidligt om morgenen tors-
dag d.15/10 og forsøger at nå at løbe ét løb i løbet af torsdag ef-
termiddag. 
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Sidst på eftermiddagen indkvarteres vi på Ängögården på Flatö. 
Dette er en dejlig spejderhytte med plads til 42 personer og med 
fælles køkken.  

Den ligger på den nordlige ende af Flatöen, som er en ø ca. en ti-
mes kørsel fra Göteborg. Hytten ligger direkte ned til vandet og 
har en fantastisk beliggenhed.  

Den er ejet af kirken og det koster 200 svenske kroner pr. døgn. Vi 
skal mindst være 15 personer pr. døgn. Med dagens kurser er det 
146 kr. pr. døgn for en god seng at sove i. Se link til stedet på 
WESTs hjemmeside!  

Vi løber orienteringsløb på naboøen Orust om fredagen og alle, 
der har lyst, tager til Blodslitet i Frederikstad i Norge om lørdagen 
for at løbe. Det er det norske internationale langdistanceløb og er 
fantastisk at deltage i.  

Vi kommer tilbage om lørdagen til Ängögården og søndag for-
middag rydder vi op og tager hjem. 

Maden laver vi selv i køkkenet på Ängögården. 

Ikke-orienteringsløbere er selvfølgelig også velkomne, idet der vil 
være rig mulighed for svampeture og gåture i de smukke områder. 

Prisen for det hele incl. ophold, fortæring og transport vil forment-
lig løbe op i ca 1.200-1.300 kr.. Vi deles om madudgifterne og in-
gen tjener på det. 

Jeg har lovet den svenske kirke at give besked så hurtigt som mu-
ligt, så hurtige tilmeldinger er meget velkomne. Sidste tilmel-
dingsfrist senest d. 1/10 

Husk, at sidste frist for tilmelding til Blodslitet er d. 5/10. 
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Tilmelding kan ske til: Per Bovien Christensen, tlf. 75 26 04 10 el-
ler mail pbc@advopartner.dk 

 

Per. 
 
 
 
Reklame for orienteringssporten 
 
Ved et træningsløb i Blåbjerg Plantage kom en nysgerrig motions-
løber over for at høre, hvad det var, vi havde gang i. Per Bovien 
greb straks chancen for at skaffe et nyt medlem og udfoldede o-
løbsportens fortræffeligheder. Han endte med denne poetiske be-
skrivelse af, hvordan man har det efter et løb: ”Når jeg kommer i 
mål, er jeg træt! Træt, men veltilpas. Hver en sveddråbe er udgydt 
med glæde!” - Det er da smukt! Hvis motionsløberen ikke blev 
overbevist, er det i hvert fald ikke Pers skyld. 
 
Egil. 
 
 
Pointløb i december 
 
En god løbesommer skal selvfølgelig videreføres med et spæn-
dende efterårsarrangement. 
 
De seneste to år har vi gennemført vores egen form for pointløb, 
som kort fortalt går ud på at finde så mange poster, man kan, på 1 
time. Er man så uheldig at komme i mål efter 1 time, vil vi uddele 
strafpoint med rund hånd og smil på læben. Vi har fået mange sjo-
ve kommentarer de foregående år og vil selvfølgelig gøre, hvad vi 
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kan for, at I vil få endnu en løbeoplevelse. Vi garanterer for, at alle 
kan deltage uafhængig af, hvor lang tid man har løbet. 
 
Vel mødt til træningsløb d. 5. dec. 2009. Vi glæder os allerede til 
at se jer! 
 
Med venlig hilsen Thorkild og Klaus 
 
 
Klubmesterskabet i Lang 
 
Klubmesterskabet i Lang, - det vil sige almindelig, eller klassisk 
eller mellem eller… 
 
Det er lidt forvirrende med betegnelser, der ændrer navn og bliver 
mindre logiske, selv om der selvfølgelig er en vis logik i, at når 
kortere er blevet til lang, så er lang blevet til ultra lang. Men jeg 
synes, det er forvirrende. Navneændringen hænger sikkert sam-
men med den ujævne aldersklassefordeling i o-sporten, og at gen-
nemsnitsalderen er stigende, hvilket viser sig ved oprettelse af 
H80, men altså også ved at en almindelig distance er begyndt at 
føles lang, så derfor kaldes den nu lang.  
 
Klubmesterskabet i Lang burde være en festdag med alle mand af 
hus – men der kom kun 12, og så bliver det lidt tyndt med konkur-
rencen. Det er ærgerligt, for det var en fin dag. Louis havde lagt 
udfordrende baner, vejret var godt, kortet var nyt og skoven 
ukendt for de fleste, fra Nymindegablejren lød der musik og alt 
var godt.  
 
…eller næsten godt, for da jeg fandt slugten ved post 17, var po-
sten væk; forsvundet fra jordens overflade. Jeg gjorde, som jeg 
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skulle: Ud til vejen nord for og ind igen, nåede til samme sted, 
dernæst steph-metoden i den udadgående spiral, der endte med en 
overbevisning om, at jeg måtte have tegnet den forkert ind. Det 
havde jeg nu ikke. Indsamlingen af poster havde bare glemt, at en 
af de første poster blev brugt som nr. 17 på den lange bane. Øv! 
Det kastede dog en specialpræmie af sig: Carls Special. 
 
Berøvet konkurrence på H19 var det derfor en let sag for Palle 
Cavan at blive mester, da han i dagens anledning var ved alle po-
ster i tide. 
 
Egil kunne let være blevet H35 mester, men løb en H50 i fin tid. 
Det er han jo imidlertid alt for ung til, så det blev Flemming Toft, 
der blev banemester. H60 tog Erling sig af i overbevisende stil. 
Asta blev D35 mester for jeg ved ikke hvilken gang. Tillykke! 
Men kunne det ikke være sjovt med noget konkurrence? Astrid 
blev D15-18 mester og var ene om at repræsenter ungdommen. 
Sidst på eftermiddagen skrumpede de 12 ind til 5 og den traditio-
nelle festivitas blev forlagt til Varde, hvor Karen og Erling havde 
tændt grillen. Dagen sluttede med interessant diskussion eller ud-
veksling af synspunkter om nye kort og normer; ingen af parterne 
flyttede sig vist. 
 
Tak og tillykke til alle, der deltog. For næste år kan vi jo så pas-
sende opstille et nyt mål: 
Mindst 30 deltagere til klubmesterskab og en ordentlig fest bagef-
ter. 
 
Sven W. 
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Klubmesterskaberne i natløb 
 
Klubmesterskaberne i natløb afvikles i 2009 fredag, den 6. no-
vember i Vrøgum vest med Bo Hagsten som banelægger.  
 
Første start er kl. 18.00, og der kan dystes på følgende baner: 
 
Herrer ca. 6000 m svær 
Damer ca. 5000 m svær 
Alene/par ca. 4000 m mellemsvær 
Alene/par ca. 3000 m let. 
 
Det er selvfølgelig tilladt at deltage på en bane uden at være med i 
konkurrencen.  
 
HUSK, WEST har et par pandelamper, der kan lånes efter prin-
cippet først til mølle! Henvendelse om lån kan ske til Mogens Ni-
elsen. 
 
Når løbet er færdigt, drager vi til klublokalet i Vrøgum, hvor vi 
indtager vores medbragte mad samtidig med, at vi på behørig vis 
hylder aftenens vindere.  
 
Sæt allerede nu X i kalenderen ved den 6. november, og kom og 
deltag i årets sidste klubmesterskaber. 
 
Dagen efter – lørdag, den 7. november – er der træningsløb ligele-
des i Vrøgum vest med samme banelægger. 
 
Vel mødt til natløb! 
 
Anna Trab  



 

WEST - NYT SIDE 13 2009 - 3
 

Træningsløb   

lørdage 13.00 – 15.00  
onsdage 17.30 – 19.30  
 

Baner 
Til almindelige træningsløb tilbydes følgende baner: 
 

A 7 - 10 km Svær orientering 

B 5 - 7 km Svær orientering 
Ofte en del af A-banen 

C 3,5 - 4,5 km Svær orientering  
Ofte en del af A-banen 

D 3,5 - 4,5 km 
Mellemsvær orientering 
Flere vejvalg. Et følger vej og sti.  
Posterne i terræn på/nær opfang 

E 2 - 3 km Begynder/let orientering.  
Mange poster, der står ved sti og vej 

 
EMIT postenheder til rådighed 
 

41 42 43 44 45 50 
51 54 56 63 70 71 
77 78 79 80 81 82 
83 84 85 87 88 90 
91 92 93 94 95 96 
97 100 111 119 175 Mål 

 
Husk sedler om op- og nedtagningsdatoer på posterne.
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Kalender 2009 
 
Uge Dag Dato Løbstype Klub Skov 

38 onsdag 16  sep Træningsløb OKE Marbæk 

38 søndag 20  sep Divisionsløb   Søndermarksskoven

39 lørdag 26  sep Træningsløb West Ål/Stibjerg 

40 lørdag 03  okt Træningsløb West Vrøgum Øst 

41 lørdag 10  okt Træningsløb OKE Østskoven 

42 lørdag 10. okt MBO West Blaabjerg Øst 

42 lørdag 17  okt Træningsløb West   

42 søndag 18. okt MBO OKE Marbæk 

43 lørdag 24. okt Træningsløb West Varde By 

44 onsdag 28  okt Natløb OKE Marbæk 

44 lørdag 31  okt Træningsløb West Kærgård 

45 fredag 06  nov Klubmesterskab West Vrøgum Vest 

45 lørdag 07  nov Træningsløb West Vrøgum Vest 

46 lørdag 14  nov Træningsløb OKE Marbæk 

47 lørdag 21  nov Træningsløb West Varde Sdr. Vest 

48 lørdag 28  nov Træningsløb OKE Østskoven 

49 lørdag 05  dec Pointløb West Vrøgum Øst 

50 lørdag 12  dec Træningsløb West Ål / Stibjerg 

51 lørdag 19  dec Træningsløb OKE Guldager 

 
 
 
Banelæggere og hjælpere til begyndere søges. 
Henvendelse til Peter Gammelvind, 75 22 21 32 eller 
peter@gammelvind.dk. 
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Startsted Banelægger(e) Bemærkning 
      

      

      

Klublokalet Monika og Henrik   

      

      

    Efterårsferie 

      

    sprint 

    Natløb 

Klublokalet     

    Klub Nat 

      

      

Motionsstien Thorkild og Klaus   

      

Klublokalet Thorkild og Klaus Julebanko 

  Thorkild, Klaus & Christian   

Naturskolen     

 
 
 

Ændringer forekommer. 
Tjek hjemmesiden www.orientering.dk/west for seneste æn-
dringer. 
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5 våde dage i Tjekkiet 
 
Klokken var få minutter i otte en mandag aften i juni. Udenfor 
øsede det ned. Vi var tre i bilen og havde været 12 timer under-
vejs. Vi forlod et solbeskinnet Danmark. Da vi rundede Berlin 
skiftede vejret. Ikke bare for denne dags vedkommende, men for 
hele den kommende uge. Det vidste vi bare ikke dengang.  
 
Længere imod syd havde vi krydset grænsen til Polen. Det kunne 
både ses og mærkes. Farverne ændrede sig og vejen blev noget 
mere ujævn. Hastighedsbegrænsningerne var det ikke svært at 
overholde. Vi kunne slet ikke køre så stærkt! 
 
Bag i bilen lå vores telt. Tørt og lunt, men det sted, vi skulle rejse 
det, var alt andet end tørt. Vi listede indenfor i stævnecenteret, der 
viste sig at være et lidt ældre skisportssted. Et sted, der havde set 
bedre dage, og som tydeligt bar præg af gammelt østeuropæisk 
farve og materialevalg. En blanding af brunt, gråt og grumset 
grønt. Belysningen var heller ikke noget at skrive hjem om. Kolde 
lyslilla neonrør prøvede forgæves at sprede lidt hygge. 
 
Indenfor var vi ventet og yderst velkomne. Vejret kunne de tjekki-
ske værter ikke gøre noget ved. Men de kunne komme os til und-
sætning. Og det gjorde de. En fløj af centret var under modernise-
ring. Der var ingen møbler, men et tørt og rent tæppe på gulvet og 
et fint WC med bad, men uden spejl. Vi sagde ja tak, og indrettede 
os med campingbord, stearinlys, liggeunderlag og soveposer i 
rummet, mens vores stormkøkken blev forvist til klinkegulvet tæt 
på toilettet. Et fornemt logi.     
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Hvem er vi?  
Jeg skal lige huske at fortælle Jer, hvem vi er. - Et lidt umage team 
på 5 danske. Fra det østdanske kom Hans Jessen og hans søn Sø-
ren. Hans er skovfoged ved Skov og Naturstyrelsen, Vestsjælland 
og vores Teamleder. Begge er de også medlemmer af Hvalsø OK, 
og ret ambitiøse.  
 
I vores bil var vi 3 fra det vestdanske. Vi repræsenterede Skov- og 
Naturstyrelsen, Blåvandshuk og havde OK West som vores fæl-
lesnævner. Sven Wodschow og jeg var det danske holds lidt tunge 
ende. Med os havde vi en modig Nicoline Lorenzen. Som eneste 
danske pige tog hun helt uimponeret med på turen skråt ned igen-
nem Europa. Og det sammen med et par halvgamle, snorkende 
mænd, og fik vist en fin oplevelse og en medalje med hjem.  
 



 

WEST - NYT SIDE 19 2009 - 3
 

Sur var hun aldrig, bortset lige fra det øjeblik, hun opdagede, at vi 
ikke kunne finde et spejl til hende. Ellers var spørgsmål ikke, om 
vi havde noget med. Nej, spørgsmålet var: Hvor har I gemt det?   
 
Fortræning 
Allerede tirsdag fik vi testet løbeskoene. Skoven omkring ski-
sportsstedet, der mere nøjagtigt lå i landsbyen Zlaté Hory tæt på 
den polske grænse, hed på kortet ”St. Maria”.  Her fik vi lært at 
bjerge ikke er bakker. Og at ”St.” må står for ”store”.  
 
Jeg tog en afkortet tur og oplevede en skov, der hældede tæt på 45 
grader. Kortet var OK, men regnen gjorde det lidt tungt. Vi ople-
vede flere gange, at skoven og luften blev tæt af tåge, som på mi-
nutter fortættede og faldt som tung regn. Sigtbarheden blev på se-
kunder øget fra 10-15 meter til flere hundrede. Et flot naturfæno-
men, som det var værd at være vidne til. 
 
Dagen sluttede med teamledermøde og et skovfagligt seminar. Det 
sidste var faktisk ret spændende, men vi var enige om, at det kun-
ne gøres bedre. Det er vigtigt ,at oplægsholderne taler et tydeligt 
engelsk, og at lange opremsninger af tal og statistikker ikke gør 
sig.   
 
Lige inden møderne, havde vi fået etableret vores lille ”salgsbod”. 
Hjemmefra medbragte vi banner, flag, indbydelser og danmarks-
kort samt turistmateriale. Det blev en meget iøjefaldende bod, 
hvor alt vores medbragte materiale om EFOL 2010 i Nymindegab 
var væk i løbet af meget kort tid. Selv vores blinkende minicykel-
lygter, som skulle skabe lidt fest og farver, forsvandt sporløst alle-
rede den første aften.  
 
Sprint og åbning 
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Første konkurrence var onsdagens sprint. Der var tale om en skov-
sprint, der blev afviklet i et område med forladte guldminer. Ikke 
urimeligt kuperet, men fyldt med små finurligheder. Søren Jessen 
tog her guld i M20. Rigtigt flot. Ved aftenens kombinerede åb-
ningsceremoni og præmieoverrækkelse blev dannebrog luftet for 
første gang. Ingen af deltagerne var i tvivl om, at Danmark var til 
stede. 
 
Åbningsceremonien var på grund af regnen flyttet indenfor. Der 
var taler, flaghejsning og lokal kolorit i form af dansepiger i meget 
korte skørter og historiske uniformer med flotte gamle våben. Et 
udmærket arrangement, som gav os lidt at tænke over. 
 
Mellem  
Torsdag var mellemdag. Efter en lille tur i bus var vi fremme ved 
`Cerná Voda.  En mellemdistance på 4,1 km lyder ikke af ret me-
get. Men med små 200 meter stigning og 14 drilske poster vokser 
opgaven.  
 
Jeg havde to mål og nåede dem begge. Jeg ville gennemføre og 
ikke blive sidst. Det blev til lidt over en time i fuld kontrol, inden 
det gik helt galt på de sidste 5 poster. De lå tæt i et småkuperet og 
meget detaljerigt mineområde med småhøje, slugter og klipperev-
ner i flere niveauer. 
 
Vi startede i noget, der lignede tørvejr. Men sidst på banen kom 
der et skybrud, som gjorde dagslyset til en grågrøn, grumset brun-
lig skumring inde i skoven. Brillerne duggede og temperaturen 
faldt fra noget over 20 grader til måske det halve på få minutter. 
Jeg bommede både post 10, så 11 og sidste også post 12 og 13, in-
den jeg slukøret humpede i mål. Det var nedtur, og langt fra det 



 

WEST - NYT SIDE 21 2009 - 3
 

jeg havde troet på. De havde snydt den gamle ræv. Men sådan er 
orientering heldigvis også.   
 
Dagen sluttede med, at vi spiste ude. Udmærket og meget billigt.  
 
Ekskursioner og banket 
Et fast programpunkt i EFOL er de skovfaglige ekskursioner. Der 
var i år tre at vælge imellem. Fra arrangørernes side var der lagt 
store kræfter i, at give os en spændende og lærerig oplevelse. Jeg 
bemærkede, at det sociale også var vigtigt ved EFOL. Snakken gik 
i bussen og spørgelysten var stor og nærværende.  
 
Jeg skal ikke trætte med detaljer, men der blev kikket på beplant-
ninger, hegning og træ produkter. Lidt bemærkelsesværdigt er det, 
at man tilsyneladende ikke har nogen nævneværdig konfliktzone 
imellem friluftsliv og naturbeskyttelse. I de fleste lande synes kon-
flikten i langt højere grad at stå imellem skovmanagement og na-
turbeskyttelse.  
 
Dagen sluttede med en banket. Både ekskursioner og banketten 
lærte vi meget af. Det kunne let gøres både bedre og sjovere. Vig-
tigst af alt var, at vi fik respekt for det arbejde, disse dele af EFOL 
også består af. Det må vi ikke tage for let på. 
 
Om aftenen var der EFOL Annual Meeting. Den årlige ”general-
forsamling”. Mødet var præget af stor lydhørhed og vilje til at fin-
de hinanden. EFOL bevæger sig. Det var dejligt at mærke. Vi fik 
her lov til at fremlægge vores oplæg til EFOL 2010.  Et oplæg, der 
blev taget rigtigt godt imod.  
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Stafet og hjem 
Lørdag vågnede vi til den sædvanlige regn på ruden. Sidste kon-
kurrencedag var lidt i fare. Regnen havde nu været så kraftig og 
vedvarende, at vejen og landsbyer blev skyllet bort. Det skete i de 
samme bjerge, som vi befandt os i. Endda med dødsfald til følge.  
 
Det lykkedes arrangørerne at få også den sidste konkurrence af-
viklet. Vores enlige pige, Nicoline, havde ingen danskere at danne 
hold med, og kom derfor på et til lejligheden sammensat hold. Og 
det endda i W20. Holdet skiftede som nr. 5 og sidste hold efter 
første tur, men Nicoline havde et godt løb og hentede 3 pladser. 
Det blev således til en smuk anden plads og sølv. Bare rigtigt flot! 
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EFOL 2009 i Tjekkiet blev lukket med maner. Vi fik EFOL flaget 
overdraget og med hjem til Danmark. Lidt opholdsvejr under det 
meste af seancen og – selvfølgelig - styrtregn til sidst.  
 
Trætte trillede vi hjemad. En enkelt mindre polsk navigationsfejl 
og ikke mindst det faktum, at det lykkedes Sven at køre vores bil 
tør midt om natten, kunne ikke ødelægge helhedsindtrykket af en 
dejlig tur. 
 
Orientering er livet. Det fik vi atter bekræftet.  
 
Næste år står vi i OK West og OK Esbjerg sammen om værtskabet 
for deltagere fra 14-15 lande. De skal have en god gang klitorien-
tering, dansk mad og hygge, samt et afslappet men velorganiseret 
EFOL 2010. Det bliver bare mindst lige så spændende.    
 
Preben Schmidt 
  
 
Lidt om EFOL 2010 i Danmark og Sydvestjyst 
5 dages 
 

EFOL 2010 
Vært er OK West og OK Esbjerg i samarbejde med Dansk Orien-
terings-Forbund og Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk. Dato-
erne er fra 10. til 14. August 2010, med tidligst ankomst den 9. 
august og seneste afrejse den 15. august.  
  
Der forventes 300-350 deltagere fra 14-15 lande.  
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En vigtig del af arrangementet er det skovfaglige seminar og eks-
kursioner med fagligt indhold.   
  
Emnet er her: Balancen mellem beskyttelse og benyttelse.  
  
Arrangement får stævnecenter i Nymindegablejren.  
  
2 af løbsområderne vil være nye, for de fleste orienteringsløbere, 
idet Nyminde Plantage og Kærgård Plantage herved igen åbnes for 
orientering. Øvrige bliver formentlig Vesterlund Plantage lige ved 
stævnecenteret i Nymindegab samt Blåbjerg Øst og Varde by til 
en spændende bysprint.  
 
Sydvestjysk 5 dages 
Herudover forventer vi besøg af mange danske og medrejsende 
publikumsløbere. Til dem er der et tilbud om at følge EFOL me-
sterskaberne tæt. Herefter er det muligt selv at og prøve kræfter 
med de samme baner og kort. Der bliver fri start med put & run 5 
dage i træk. 
 
Meget mere om EFOL 2010 senere. Husk blot at sætte et x i din 
feriekalender udfor den 9.- 10. august 2010 allerede nu. 
 
 Preben Schmidt 
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Gave fra OK-West til DDS-Spejderne i Nørre 
Nebel. 
 
Lørdag d. 29. august indviede spejderne i Nørre Nebel en ny hytte, 
der ligger i skovbrynet ind til Nørre Nebel Skov. Da alle mine 
børn er spejdere dér, var jeg til stede ved indvielsen. 
 
Kort forinden havde jeg været til træningsløb i netop Nørre Nebel 
Skov efter en helt nytegnet kort. På kortet ser skoven ikke ud af 
noget særligt. Den udgør et langstrakt bælte mellem en række 
marker. Det viste sig imidlertid at være et sværere terræn at løbe i, 
end jeg havde forventet, fordi der er meget knæhøj bevoksning i 
ujævn bund, som gør det svært at løbe. Det har jeg ikke bemærket 
de få gange, jeg tidligere har gået tur ad stierne. Den uventede 
sværhedsgrad gjorde dog ikke oplevelsen ringere. 
 
Med træningsløbet i frisk erindring gjorde jeg spejderlederne op-
mærksom på, at der altså fandtes et orienteringskort over deres 
nærmeste nabo. Vi blev enige om, at jeg skulle skaffe nogle styk-
ker, så de kunne udnytte denne mulighed. Da jeg nævnte dette for 
Jens A. Sørensen, som har tegnet kortet, syntes han, at spejder-
gruppen skulle have 20 kort som indvielsesgave, hvilket de derfor 
har fået. 
 
Jeg kan derfor hilse fra spejderne og sige tak for gaven. 
 
Egil. 


