
SOK NYHEDSBREV JUNI 2021 
  

Skoven er blevet grøn, sommeren er lige om hjørnet og forhåbentlig er vi på vej tilbage til det 
mere normale igen. Hermed nyhedsbrevet om hvad der rør sig i klubben bl.a. den kommende 
Generalforsamling, indvielse af et nyt kort og indbydelse til årets Sct. Hans løb.   
Lidt om divisionsmatcherne i år og kommende store arrangementer som klubben står for: NACS 
med EM i september 2021 og Påskeløbet i 2022. Til allersidst en ganske lille beretning om det 
første arrangement vi har afholdt efter nedlunkningen, nemlig Gudenådysten. 
God læselyst. 
  

Generalforsamling - langt om længe og lige om lidt.  
Der er endelig blevet sat dato på den udskudte generalforsamling, nemlig d 10 juni kl. 18. Her 
starter vi med fælles spisning af sandwich, inden vi tager fat på dagsordenen. Af hensyn til 
bestilling af sandwich, bedes man tilmelde sig spisning til Mette Jørgensen på e-
mail mette@skaanning-jorgensen.dk eller sms 5190 8510 senest 8/6 kl. 20.00. 
Man kan naturligvis også deltage i Generalforsamlingen uden sandwich og tilmelding, så møder 
man blot op kl. 18:30. Vi håber at kunne afholde forsamlingen udendørs, så medbring en ekstra 
jakke og evt. myggebeskyttelse. 

Et punkt på dagsordenen er bestyrelsens forslag til Vedtægtsændringer, hvor essensen er en 
justering af bestyrelsessammensætningen, så der ikke automatisk er sammenhæng mellem at 
være formand for visse af klubbens udvalg, og en bestyrelsespost. Indkaldelsen blev oprindelig 
sendt ud med post i marts. Den opdaterede indkaldelse med den nye dato (10/6), er at finde på 
hjemmesiden og blev udsendt pr e-mail til klubbens medlemmer onsdag d 26/5. Så den, inklusiv 
diverse bilag, skulle gerne være landet i jeres mailboks. Hvis ikke så kontakt Martin på 
formanden@silkeborg-ok.dk  
Hermed igen en opfordring til at læse materialet igennem og meget gerne bidrage med spørgsmål 
og ideer som sendes til Martin inden Generalforsamlingen.  
Derudover må I også gerne overveje, om der skulle være interesse for at indgå i udvalgsarbejde 
eller bestyrelsesarbejde i klubben.  

Helt aktuelt er der en ledig post som formand for, eller bare menigt medlem af, træningsudvalget. 
I opslaget på Hjemmesiden (link her) er det muligt at få lidt mere viden om udvalgets opgaver. Ud 
over organisering af de forskellige træningstilbud, indebærer det også rig mulighed for at sætte sit 
præg på udviklingen at klubbens træning og andre aktiviteter. Så hvis der iblandt jer medlemmer 
skulle være en eller flere der har visioner for udviklingen af klubbens træningstilbud, evt. i 
samarbejde med andre grene af klubben, så kom glad.  
Kontakt evt. Martin eller et andet medlem af bestyrelsen for at høre nærmere. 
 
De Åbne træningsløb fortsætter indtil sommerferien. Herefter er det mest sandsynlige at vi vender 
tilbage til de ugentlige træningsløb da vi ikke kan få forlænget den særlige skovtilladelse til at løbe 
hele ugen, som vi har haft det sidste års tid.  I dette forår har Morten og Tove organiseret de åbne 
løb, men takker nu af, se opslaget på hjemmesiden her.   
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Divisionsmatcher - status 2021 
Lørdag d 29/5 var en, lidt begrænset, flok SOK'ere til sprint Divisionsmatch I Kjellerup. 
Divisonsmatchen er en konkurrence for klubhold, hvor man konkurrerer med andre på ens egen 
alder og niveau og på den måde samler points i matcherne med de andre klubber i divisionen. Det 
er lidt nyt at der indgår et sprintløb som en af tre divisionsmatcher i løbet af sæsonen. Det 
startede sidste år, hvor alle tre matcher dog blev aflyst. 

Til løbet i Kjellerup var der 41 tilmeldt fra Silkeborg OK og de der deltog kæmpede bravt, og fik 
samlet en del points sammen. Vi måtte desværre se os slået af både Horsens OK og OK-PAN, men 
klarede dog at få flere points end Herning OK. Meget af det vi 'mistede' points på, var at der var 
flere klasser hvor vi slet ikke havde nogle deltagere, og derfor helt gik glip af de mulige points og i 
det lys kan det være lidt ærgerligt at vi ikke var flere afsted. Men også fordi divisionsmatcherne er 
en rigtig god mulighed for at komme afsted og møde andre fra klubben. Noget vi måske især 
trænger til efter godt et år hvor vi i høj grad har trænet for os selv.  

En anden grund til, at der måske ikke var særlig mange afsted til sidste weekends divisionsmatch, 
kan være den generelle usikkerhed om organiseringen af 1.divisionsmatcherne i Nordkredsen i år. 
Den første, der skulle have været afholdt i Tved plantage sidst i april, blev aflyst. Muligvis som 
følge af bekymring hos arrangørklubben om hvorvidt det kunne afholdes i den daværende corona-
situation, og derudover misforståelser i kommunikationen med deltagerklubberne. Der er dog 
kræfter i gang for at finde en erstatning for den aflyste match blandt klublederne i Nordkredsen. 
Når der er nyt om det, vil det blive annonceret via hjemmeside og FB. 
Næste planlagte divisionsmatch er d. 5. september i Rold skov (Rebild bakker og Vælderskoven), 
og der vil blive arrangeret klubtur med bustransport. Tur og deltagelse er for alle klubbens 
medlemmer, ung og gammel, ny og erfaren, så sæt allerede nu kryds i kalenderen, det kan blive en 
supergod oplevelse.   

  

   
Julsø-Ultra, lykkedes det også at afholde i år. Dog over to dage og med lidt ændret ruteforløb, og start og mål ved 
klubhuset. Den ’korte’ distance på 30 km var rundt i bakkerne Vesterskoven fredag d 31/4 og lørdag d. 1. maj løb de to 
lange distancer på 60 og 80 km rundt om Julsø. De der løb længst, var lige en tur rundt i Vesterskoven som opstart.  



Klubben inviterer til Sankt Hans løb og spisning torsdag d. 24. juni 
2021 kl. 18 – 21 ved klubhuset 
Arrangementsudvalget skriver:  
Løb et særligt o-løb på årets længste dag – efterfulgt af spisning og hygge omkring bålet!  
Sankt Hans løbet har tradition for at byde på særlige orienteringsmæssige udfordringer. I år vil Lars 
Ole stå for et fidus-løb, et point-løb og en let bane. Der vil være start fra klubhuset mellem kl. 18 
og 18.30. Vibeke og Knud Vogelius inviterer også til Præ-o. 

Efter løbet er grillen varm fra kl. 19.30. Koteletter, pølser og hvad du ellers vil have på grillen, 
sørger du selv for. 
Tilbehør i form af blandet salat, kartoffelsalat og flutes i portionsanretninger sørger 
arrangementsudvalget for. Øl, vin og vand kan købes.  
Aftenen sluttes af med bål. Vi synger eller brummer sammen midsommervisen og en tidligere 
formand holder årets båltale. 
Deltagelse er gratis, man tager jo selv maden med!  

Herfra kan kun opfordres til at deltage, det plejer at være en rigtig hyggelig aften.  

Der har dog allerede været de første fællesarrangementer i klubben, bl.a. da det nye kort over 
Hvinningdal blev officielt indviet d 22 april, ved et lille arrangement. Kortudvalgsformand Ulrik 
Mathiasen beretter:  

Ny skov er sat under fod i Hvinningdal 
Hvorfor er der 5 meter-kurver herude vest på?, lyder spørgsmålet fra det uvidende klubmedlem 
ved ankomsten til Hvinningdal. Altså, vi er ikke ude på den jyske hede, vest for Ejdervej! (men nord 
for Ejderen!?) 

Der var sved på panden og tunge ben efter en frisk rundtur på det nye kort. Tove Jakobsen havde 
lagt baner for en enhver smag og sværhedsgrad. Løberne tog godt imod både kort og baner. Alle 
nød at komme til orienteringsløb med mulighed for snak i små grupper med de klubmedlemmer, 
som man ikke havde set så længe.  

 
Enkelte baner inviterede til et kort besøg i området nordvest for motorvejen med en enkelt post. 
En længere rundtur i dette område må vente til Naturstyrelsen har tyndet ud i skoven og fjernet 
de mange rækker af træer, der er fældet til flishugning. Henrik Felding arbejder på at opnå 
tilladelse til at løbe i Funder Krat, der ligger lige sydvest for Hvinningdal. Et spændende område 
med stejle skrænter ned imod Ringvejen. Vi skal dog ikke glæde os for tidligt, for en god bid af 
Funder Krat er privatejet.  

Både rentegner Ole Thisted og Clive Allen, der har rekognosceret (plus undertegnede) var mødt 
frem for at modtage tilbagemeldinger fra løberne på korttegningen. Det var heldigvis mest 



positive, men korttegnere kan altid finde noget, der kan gøres bedre! Både Ole og Clive har siden 
løbet været i gang i skoven og ved computeren med at forbedre kortet.  

 I starten af juni mødes klubbens korttegnere til dette års første træf og starter med en rundtur i 
Hvinningdal. Emner for træffet bliver bl.a. vækstgrænser, spor og vurdering af undervegetation. 

Kommende Store arrangementer i Silkeborg OK.  
I løbet af det næste år står SOK for at organisere og afvikle to rigtig store arrangementer.   
Det drejer sig om Europamesterskabet i adventurerace i forbindelse med NACS, (Nordisk 
Adventurerace Challenge Silkeborg), og Påskeløbet i foråret 2022.  
Herunder vil Anna Movin fortælle lidt om organiseringen bag det store adventurerace og 
stævneledelsen bag Påskeløbet giver en status på planlægningen af Påskeløbet, som nu er ved at 
komme i omdrejninger igen efter at det blev udskudt et år. 

NACS og EM i adventurerace 
I år er klubbens årlige Adventurerace noget større end normalt, da der afholdes EM på Master 
banen, som derfor skal have en vindertid på 60 timer og en max tid på ca. 80 timer. På 
deltagerlisten findes 13 nationer og 40 hold i alt. En pæn del af holdene er danske, hvilket sikrer at 
vi kan få en pæn deltagelse selv hvis der er rejserestriktioner i Europa, hvilket vi selvfølgelig ikke 
håber. EM-masterkonkurrencen starter onsdag d 1 september og målet lukker søndag morgen. 
Lørdag morgen regner vi med at kunne kåre de nye Europamestre og hylde dem her i Silkeborg. 

Simon Grimstrup er banelægger og banens store træk er på plads. Nu er finpudsningen og 
detaljeplanlægningen i fuld gang, hvor Niels Witting og Frederik Schiøtz assisterer med blandt 
andet planlægning af logistik. Banens forløb er ganske hemmeligt, men vi kan afsløre at den viser 

båder Danmark og Silkeborgs fineste natur frem       

Da Masterruten er blevet mere arbejdskrævende, er der trådt tre nye kræfter til for at arrangere 
Challenge og Fighter distancerne, hvor der også er udsolgt med 60 hold pr distance, suppleret med 
forsvarets mesterskab i adventurerace, der også afholdes til løbet. De nye kræfter er Gry 
Christensen, Henriette Rokkjær og Rasmus Oscar og de er i fuld gang med at planlægge et super 
skægt løb til deltagerne. 

   

Men derudover er der ganske mange kræfter involveret i organiseringen af det store arrangement.  
Anna Movin er som tidligere år en slags blæksprutte, der holder styr på tilmeldinger, hjemmeside, 
facebook, tracking og andre forefaldende opgaver. 

Dorthe Hansen sidder med i styregruppen med kommunen og Nordisk som repræsentant for SOK 
og har som erfaren arrangementsplanlægger været vigtig for at få opbygget strukturen i 
planlægningen. 



Inger Simonsen står for hjælperkoordinering til alle distancer og har heldigvis øvet sig i nogle år så 
hun ved, hvad det kræver. Giv hende endelig besked, hvis du har tid og lyst til at give et nap med. 

Flemming Johannsen står for start-mål og stjernecentrum-opbygning samt at få hentet og bragt de 
udenlandske deltagere til og fra lufthavnen.  

Martin Fjordvald, Jonathan Elvø og Erik Bobach er vores tekniske team, der sørger for at vi kan 
levere en resultatliste for alle tre distancer rimelig hurtigt, selv om nogle hold springer en post 
eller en disciplin i stjernecentrum over.  

Sidst men ikke mindst står Jens Børsting bag et stort projekt om at dække løbet via online 
videostreaming og gøre det seværdigt med speakning mv. Det er et kæmpe arbejde og giver 
mange udfordringer, da deltagerne jo bevæger sig spredt og over store afstande.  

Alt i alt er det vildt spændende at være med til at skabe dette kæmpe event.  

  

Bag det hele bakkes klubben op af Nordisk, som sidder for bordenden til styregruppemøderne, og i 
praksis primært er navnesponsor og økonomisk garant, men som også har nogle dygtige 
medarbejdere og noget udstyr, som vi kan drage fordel af.  

Fra kommunen har løbet fået tilknyttet Henrik Karlsen fra EventSilkeborg, som har erfaring med 
store events, da han blandt andet var med til at arrangere MTBO VM i Viborg for et par år siden. 
Kommunen støtter ligeledes op om løbet ved at arrangere outdoor uge hele ugen op til løbet som 
en del af deres 175-års jubilæum 

Jo jo Corona kan godt gå hjem og lægge sig – og helst lidt hurtigt - for vi har planer til september. 
Vi har også plan B, men vi krydser indtil videre fingre for at vi må sende lidt over 500 mennesker 
ud i skoven. 

  

Påskeløb 2022 
Stævnelederne Anette Bagger Sørensen og Poul Mouritsen skriver: 

Imens verden har været lukket ned, har vi siddet med mundbind og sprit, for at tegne de første 
streger til Påskeløb 2022. Den 10. maj var funktionslederne samlet ved klubhuset til planlægning 
og de første snakke omkring løbene. Det bliver et stort arbejde, men med det hold det er lykkedes 
at sætte sammen til at styre slagets gang, kan det kun blive godt. 
Påskeløbet gennemføres fra 14. til 16. april 2022 og vi har tre spændende terræner på menuen. 1. 
etape i Hårup Sande og omkringliggende skov. 2. etape på Himmelbjerget og 3. etape med 
jagtstart på Sletten. Med rigtig gode banelæggere og noget af det bedste terræn vi kan byde på 
tror vi, at grundlaget for et godt påskeløb er til stede. 
  



Det vi står foran nu, er at banelæggerne skal gøre de første tanker, så kortene kan blive færdige 
med de rigtige områder. Desuden drager vi i skoven med stævnepladsansvarlig, materielansvarlig 
og banelæggere for at få fastlagt placering af stævnepladser og parkering i forhold til etaperne. 
Ellers fortsætter den bredere del af planlægningen fra medio september. Det er også herefter, at 
der for alvor bliver bud efter alle medlemmerne, så de forskellige hjælperfunktioner kan blive 
besat. Har du allerede ønsker om en hjælperfunktion, så tøv ikke med at kontakte Mette 
Jørgensen, som koordinerer den del. 

 Ellers er det jo en god ide at sætte kryds i kalenderen til påske 2022. Det bliver sjovt at lave et 
stort stævne sammen og det bliver jo det første påskeløb efter 2 års pause. 
  

Gudenådysten 
At klubben er i stand til at afholde gode arrangementer, fik vi bekræftet i starten af maj, hvor 
klubben arrangerede Gudenådysten, der fungerede som divisionsmatch for klubberne i 2. og 3. 
division. Der var mange overvejelser og tilpasninger til diverse Corona-restriktioner. Men det 
lykkedes at afholde et godt løb, 
indenfor de gældende rammer.  
Som startansvarlig havde jeg 
mulighed for at hilse på rigtig mange 
af deltagerne - og det var fantastisk. 
Det mindede lidt om når køerne 
kommer på græs. Der var, for en stor 
dels vedkommende en boblende 
glæde over at skulle til et 'rigtigt' løb 
igen, med startlister, og tidtagning og 
alt muligt, ovenikøbet i den 
skønneste mest lysegrønne forårs-
bøgeskov. Så selvom der stadig var, 
og er begrænsninger for afholdelse af 
store stævner, så var det et tegn på at 
det bliver mere og mere som vi 
kender det - og nok også har savnet 
lidt.  
  
Herfra handler det vist bare om at komme ud og nyde sommeren i skoven, deltage i de forskellige 
løb og klubaktiviteter og hvad der ellers byder sig.  
God sommer 
 


