Referat og resultater for o-løb i Holmeskoven 2013 -2018.
I vinteren 2011/2012 søgte Maribo Orienterings Klub gennem mig Krenkerup Gods ved Patrick R.
Grinling om tilladelse til at tegne kort over og bruge Holmeskoven ved Sakskøbing til et
træningsløb om året.
Tilladelsen forelå i maj 2012 efter at Godset havde forespurgt jagtlejerne.
Med hjælp til mig fra Finn Jørgensen - passivt medlem af MOK- og Jens Kristensen fra Nykøbing
blev der i vinteren 2012/2013 foretaget rekognoscering og Jens stod for rentegning af kortet.
Første træningsløb blev gennemført 1ørdag den 20. april 2013 med start fra Sportshal A.
Der deltog 10 på børnebanen, 11 på den korte/svær og 4 på den lange/svær.
Andet træningsløb blev gennemført lørdag den 26. april 2014 med start fra parkeringspladsen ved
Nystedvej 47. Der deltog omkring 20 løbere på de 3 baner.
I forbindelse med Frugtfestivallen blev der lørdag den 17. september 2016 afholdt et løb med start
hal A. Der deltog ca. 50 på de 3 baner og vinderen af en Tipskonkurrence fik en middag for 2 på
Hotel Saxkjøbing.
Kortet var med hjælp fra DOFs kortkonsulent Gunnar Grue-Sørensen blevet revideret i august 2016
og Gunner havde hjulpet med indlægning af banerne på kortet.
Den 4. april 2017 forelå der tilladelse fra Krenkerup Gods til et nyt løb den 16. september 2017. En
henvendelse til O-63 i løbet af foråret 2017 om at gøre løbet til klubmesterskab blev besvaret
positiv.
Efter en revision i sommeren 2017 af John Knudsen indtegnede han de 3 baner for et
klubmesterskab for O-63 og MOK og et åben løb for alle den 16. september 2017 i forbindelse med
den 10. Frugtfestival.
Udover at være omtalt i Fugtfestivallens program blev der indsat en annonce og en presseomtale af
løbet i Saxkjøbing Avis den 5. september og i Lolland Posten blev løbet omtalt den 12. september.
De 11 poster uden for stier blev udlagt mandag den 14. september og kontrolleret fredag den 15. .
De øvrige poster lagde John og jeg ud lørdag morgen. Starten foregik ved overdækket areal i
tilknytning til hallens cafeteria hvor Erling og Flemming hjalp mig.
Med 31 startene blev antal startende mindre end sidste år og mindre end jeg havde ventet. Det kan
skylles at der ikke blev hængt plakater op i byen og at SfO ikke blev kontaktet.
Vejret var perfekt ca. 15 grader og let overskyet og skoven var ikke meget våd tros den megen
nedbør.
O-63 holdt afslutning i cafeteriet hvor klubmestrene blev kåret. Fra MOK blev Dorte Murel og
Micki Borgen klubmestre 2017.
Vinderne af de 3 baner blev Lis Noes, Gerda Grue-Sørensen( fratrukket 10 min) og Gunnar GrueSørensen med en belønning hver på en middag for 2 på Hotel Saxkjøbing. Ole Matzen vandt
tipskuponens lodtrækningspræmie ligeledes en middag for 2 på Hotellet.
Posterne blev indraget af Ole og mig lørdag, søndag og mandag.
Træningsløb lørdag den 15. september 2018 i forbindelse med frugtfestivallen 2018.
Godset blev søgt om tilladelse i marts 2018, men tilladelsen forelå først den 13. juni 2018 på grund
af ny jagtkontrakt. John og jeg foretog en gennemgang af skoven og efter en revision af John
udarbejdede John 3 bane. Det reviderede kort og de 3 baner var klar den 7. juli og i august blev
løbet optaget på Frugtfestivallens hjemmeside. Jeg havde håbet på at O-63 igen ville gøre løbet til
klubmesterskab, men det glippede. Annonce og presseomtale var i Saxkjøbing Avis den 3.
september. Posterne blev udlagt i ugen op til løbet og kontrolleret lørdag morgen. Starten fandt sted
på den ”Røde plads” ved Apotekervænget. Under løbet kom der en enkelt byge, men det sluttede af
i sol og ca. 18 grader. Erling og Flemming var startere og tidtagere. Med 24 deltagere kom der færre
end sidste år selv om starten var lagt tæt på bymidten. Derfor kan vi til næste år gå tilbage til hal A
som startsted og håbe på at få O-63 til igen at lade løbet være klubmesterskab. Posterne blev
nedtaget af Gertjan, Carsten og Ole og EBJ lørdag/søndag. Lodtrækningspræmien for en middag for
2 på Hotellet blev vundet af Jesper Rene Mortensen HOK.
Erik Bohn-Jespersen.

Resultatliste lørdag den 15. september 2018:
Kort bane/let 4,3 km 13 poster
Jan Erik Hansen /Frederik

45 min

Familien Larsen

53 min

Familien Ibsen

67 min

Jørgen Ussing

80 min

Kort bane/svær 4,3 km 12 poster
Gerda Marie Grue Køge OK

52 min

Gertjan Fass MOK

73 min

Niels H. Holscher O-63

79 min

Per Steen O-63

Mangler klip

Lang bane/svær 5,9 km 16 poster
Gunner Grue-Sørensen Køge OK

51 min

Steven Lavebert, Nykøbing F.

53 min

Mads Madsen O-63

55 min

Pia Kadziola MOK

74 min

Jens Asserbo Herlufholm OK

82 min

Jesper R. Mortesen Herlufholm OK

89 min

Ole Matzen MOK

100 min

Jonny Jacobsen Kettinge

107 min

Carsten Borgen MOK

Mangler klip

Resultatliste lørdag den 16. september 2017:
Kort bane/let 4,3 km 12 poster
Lis Noes O-63
Familien Antonsen (3 personer)
Dora og Kaj Otto Mortesen
Familien Svendsen (8 personer)

57 min
65
76
137

Kort bane/svær 4,1 km 13 poster
Torben Hviid O-63
Gerda Grue Sørensen Køge

41 min
49

Niels Henrik Holscher O-63

62

Kim Jensen O-63

78

Per Steen O-63

88

Mogens Bak-Hansen O-63

114

Bonnie Petersen O-63

Mangler klip

Lang bane/svær 6,1 km 18 poster
Gunner Grue-Sørensen Køge

49 min

Jens Mortensen Nykøbing

55

Micki Borgen MOK

58

Steven Lambert O-63

75

Dorte Murel MOK

83

Carsten Borgen MOK

85

Ole Matzen MOK

90

Anders Christensen O-63

93

Noah Borgen MOK

94

Gertjan Fass MOK

121

