
SOK- Nyhedsbrev - februar 2022 
 
Hermed årets første SOK Nyhedsbrev, med lidt om forskellige aktiviteter i de kommende par 
måneder, Derudover er der også nyt fra korttegningsfronten og om den første klubtur med 
overnatning i to år. 
  
Der sker ting og sager ved klubhuset. I forbindelse med at Aqua har påbegyndt den planlagte 
udvidelse af parken, er der sket skovrydning på sydsiden af huset og opførelse af et ganske højt 
hegn der skal afgrænse os fra de ulve, elge, og los der bliver vores nye naboer. 
Det er stadig, i en - formentlig kort periode - muligt at følge stien sydpå mod Åen og Østerskoven, 
men vi skal snart til at finde alternative vejvalg. 
Omfanget af udvidelse er indtegnet på kortet over Vejlsø, så husk at anvende den nyeste udgave 
ved banelægning. 
  

Træningsløb.  
I februar-marts er der planlagt følgende træningsløb 

5/2 - på Sletten.     
12/2 - i Linå Vesterskov  
26/2 - i Østerskoven  
12/3 i Hjortsballe krat  
19/3 på Sletten 

I februar er der kortudlevering i klubhuset, og mulighed for sauna og kaffe - og måske kage, når 
man kommer tilbage fra skoven. 
Der mangler banelæggere/arrangører til Sletten og Hjortsballe så kom glad, der er rig mulighed for 
at lægge baner i er par spændende områder. 
  

Af andre løb er der: 
 Søndag d. 6/3 afholder Silkeborg OK Vinterlangdistance i Silkeborg Nord fra Hvinningdal til 
Gødvad. Der bliver sikkert brug for lidt hjælpere, men der er også fin mulighed for klubbens 
medlemmer for at deltage i et løb på næsten jomfruelige kort. Se mere om det herunder i Ulriks 
nyheder fra kortfronten. 
Der er indbydelse til løbet på klubbens hjemmeside her, og tilmeldingsfristen er d 27/2. 
  
Weekenden d. 12-13/3 arrangeres der klubtur til Nordjysk todages i Skagen. Hvor klubben har 
booket overnatning på Skagen Sports center og vandrehjemmet -  
læs hele indbydelsen på hjemmesiden (link her) 

Tilmeldingsfristen til klubturen er senest d 1/3 - og man skal også huske at tilmelde sig til selve 
løbet senest d.  25/2  

  
  
 

http://silkeborg-ok.dk/silkeborgok/lob/2022/lob_137/indbydelse/index.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aCh774lnRKF0vAmlvdMJH0xoKCg_U1oi/view
https://silkeborg-ok.dk/2022/01/02/klubtur-til-nordjysk-2-dages/


  

Påskeløbet  
I år er det vores klub, Silkeborg OK, der 
arrangerer Påskeløbet, som er et 3 dages 
etapeløb med jagtstart på 3. dagen. Der kommer 
traditionelt 1500-1800 løbere. Der løbes første 
dag i Hårup Sande, mens der dag 2 og 3 løbes på 
Himmelbjerget og Sletten med stævneplads ved 
Knøsgården.  
Planlægningen er i fuld gang. Funktionslederne 
mødtes igen her midt i januar for at koordinere 
de mange ting, der skal gå op i en højere helhed 
- og det skal det nok komme til. )  
Rigtig mange af klubbens medlemmer har 
allerede sagt ja til at hjælpe, og der er også brug 
for mange hjælpere, så det ikke bliver for hårdt 
for få, men i stedet bliver en god oplevelse for mange. Hjælp til og få fornemmelsen af at løfte i 
flok, gøre noget sammen og få et stort stævne til at glide. Se mere om at hjælpe her, på 
hjemmesiden 
  

Vinter med tid og vejr til korttegning 
 v. Ulrik Mathiasen, kortudvalget 
 
Vinterperioden er rigtig god til korttegningsarbejdet ved computeren. Der er mange mørke timer, 
som kan bruges foran den tændte computer.  
  
Til gengæld hæmmes rekognosceringsarbejdet af manglen på lyse timer med tør luft og ikke for 
lave temperaturer. Farveblyanternes streger har svært ved at hænge fast på tegneplastens 
overflade, når fugtighedsprocenten nærmer sig de 100 %. Vejrudsigten studeres hele tiden for at 
være klar, når det optimale tidspunkt til at gå i skoven kommer. Denne vinter har vi haft fordel af 
forholdsvist lunt vejr uden længere perioder med snedække på jorden. 
  
I øjeblikket lægger Steen Frandsen sidste hånd på kortene til Påskeløbene. Kortene over 
Himmelbjerget, Sletten, en del af Sønderskoven, Hårup Sande og en del af Nordskoven er næsten 
klar. Deltagerne til løbene kan glæde sig til at møde Steens sædvanlige høje kvalitet i 
korttegningen. Med det samme er Steen videre til Thorsø, hvor kortet gerne skulle være klar i god 
tid før DM Mellem til august. Jeg kan blive helt misundelige på dem, der skal ud at løbe på de nye 
kort. 
  
Inden Påskeløbene løber af stablen, har Morten Kjær og jeg et lille ”vinterlang”, der skal afvikles. 
Gennem årene har jeg og Clive brugt en del tid på at rekognoscere på det store kort, der strækker 
sig fra Hvinningdalskoven til Gødvad. Ole Thisted har rentegnet. Sidste år fik vi rettet kortet ved 
Kærsgårdsplantagen med kommunens nye rydninger, og MTB-sporene i Silkeborg Bikepark ved 

https://silkeborg-ok.dk/2022/01/08/paaskeloeb-2022-flere-hjaelpere-soeges/


Kastaniehøjvej blev også indtegnet på kortet. De krøllede og tætliggende MTB-spor var noget af en 
udfordring. Det bliver en stor fornøjelse at byde velkommen til krævende baner i dette kuperede 
område, både til fods og på MTB. 
  

Mens Morten og jeg har hygget os i Silkeborg Nord er Bjarne så småt gået i gang med opdatering 
af kortet ved Silkeborg Bad (bl.a. er der en trold som skal med på kortet) og Clive slår sine folder i 
Østerskoven. Endelig har jeg en hyggelig opgave med at rekognoscere skolegårdskort ved 
Buskelundskolen, hvor der også bliver tid til at sludre med børnene.  
  

Ultrakort tilbageblik på efteråret  
 I december var SOK arrangør af et vel gennemført DM Kort Trail, hvor der blev sendt ca. 200 
løbere ud på tre runder af de barske bakker omkring Knøsen. Godt 99% af deltagerne var glade og 
tilfredse da de kom i mål, på trods af, eller måske nærmere fordi banelægger Simon havde gjort 
sig umage med at finde rigeligt med gode stejle opløb og tekniske nedløb. 
 
Og efteråret var også tiden for mange mesterskaber, der blev afholdt som stævner, næsten som vi 
kendte dem. SOK'erne indtog ofte podiet, og især DM-stafet var noget af en medaljefest. 

Herunder er et udpluk – inklusiv de billeder der ikke kom i avisen      . 
  

     

     
  



   

   
 


