
Dansk Politiidrætsforbund

Klubmesterskab 

   O-løb 2012
Torsdag den 11. oktober 

Arrangør: PI-Aalborg



3

Velkomst 
Hermed indbydes til årets klubmes-
terskab i orientering i Vester Aslund 
Plantage. 

Plantagen er knap 100 år gammel, men 
der har ikke været orienteringskort over 
stedet særlig længe, idet kortet blev 
tegnet af medlemmer af Aalborg OK i 
forbindelse med et korttegningskursus 
sidste år.

Kortet har kun været anvendt til konkur-
rence en gang, idet det blev benyttet til 
et natløb sidste efterår.

Banelæggeren er Poul Badsberg, der 
nærmest befinder sig i sin egen bag-
have, idet han bor i Langholt kun 4 km 
fra skoven. Det var derfor nærliggende 
at bede ham om at være banelægger.
Som de fleste nok har bemærket, er 
der tale om en meget lille skov, hvor der 
lige akkurat kan drejes en 7-8 km bane. 
Da der er tale om jomfrueligt terræn og 
oven i købet et kuperet og afvekslende 
område, valgte vi at afvikle klubmester-
skaberne her. Men vi er da spændt på, 
hvad deltagerne mener om terrænet.

Som indlæg i programmet har jeg valgt 
en række fotos fra ”orientering i gamle 
dage”. Se godt efter, måske er der no-
gen du kender!

Egon Sloth
stævneleder
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Områdets kuperede terræn blev formet 
under sidste istid for mere end 10.000 
år siden. Morænelandskabet har tidli-
gere dannet grundlag for flere grus- og 
sandgrave. Det højeste punkt, Knold-
bjerg på 47 m.o.h, ligger i områdets pri-
vatejede nordlige del. Indtil plantagen 
blev anlagt i årene 1916 - 1919 henlå 
området som hede. Selvom heden for 
længst er borte, kaldes området lokalt 
for Heden den dag i dag. 

Aslund henviser ganske givet til lunden 
på åsen - skoven på bakken. Ifølge de 
tidligste kilder fra 1444 var der skov 
i området. Dengang strakte skoven 
sig helt ud til Hals. I 1600-tallet ejede 
Aalborg Hospital skoven, der forsy-
nede hospitalet med brændsel til bl.a. 
ølfremstilling.

I midten af 1600-årene blev ulvene 
en stor plage i området, fordi de både 
dræbte vildtet og husdyr. I 1677 blev 
der ansat ulvejægere, og i 1688 blev der 
indført en lov om ulvejagt. Denne lov var 
gældende, indtil ulvene var udryddede 
i begyndelsen af 1800-årene. Det var 
bønder fra Øster Hassing, der deltog i 
ulvejagten. 

Plantagen, i dens nuværende form, blev 
anlagt på det hedeareal, der opstod 
efter flere hundrede års udnyttelse 
af den oprindelige skov. Der findes 
flere gravhøje i Vester Aslund Plantage. 
Gravhøjene vidner om bosættelser i 
området helt tilbage fra bronzealderen
for 3.500 år siden.

I områdets sydligste del kan du se tre 
af de mest markante gravhøje . Det er 
de såkaldte Hellighøje. Måske har der 
tidligere været 5 - 6 høje på stedet. 
Indtil plantagen blev anlagt i starten 
af 1900-tallet, fremstod området som 
vidtstrakte hedearealer. Der har den-
gang været en fantastisk udsigt fra hø-
jene. Den østligste høj er beliggende 46 
m.o.h. Af andre gravhøje kan nævnes 
Ravnbakke i plantagens nordøstligste 
ende samt Dalsgård Høj, der er belig-
gende i skovens vestlige del.

Kilden nedenfor Dalsgårds Høj hedder 
Hørkilde , og har tidligere været brugt 
ved bearbejdning af hør. Dengang var 
der stadig hede i området. Her blev 
hørren lagt til tørre på de sydvendte 
lyngbakker efter at være blevet skyllet 
i kilden. Huset i nærheden blev kaldt 

Vester Aslund plantage

Marshalls Allé 125 • 9220 Aalborg Ø
Tlf. 99 30 26 00 
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Hørhuset. Senere er kilden blevet an-
vendt af en lokal landmand til at holde 
mælken kold.

Syd for Hellighøje kan du finde resterne 
af Helligkilde . I dag er kilden udtørret og 
under tilgroning, men tidligere har kil-
den været velbesøgt i sin egenskab af 
hellig kilde. Helligkilder kendes fra man-
ge steder i landet. Man tillagde vandet 
helbredende kraft. Folk fra nær og fjern 
opsøgte kilderne særligt omkring Sct. 
Hans og Valborg Aften (30. april), hvor 
vandets helbredende kraft var størst. 
Omkring disse tidspunkter udviklede 
den store tilstrømning af mennesker sig 
til regulære kildemarkeder, der blev en 
fast tilbagevendende tradition. Hvor-
vidt der har været kildemarked omkring 
Helligkilde i Vester Aslund Plantage, 
vides ikke.

Vester Aslund Plantage byder på en 
række forskellige plantesamfund med 
hver deres karaktertræk. De alminde-
ligste træer er rødgran, bjergfyr, skov-
fyr, bøg samt en lille smule eg. Dertil 
kommer en række forskellige træer og 
buske som eksempelvis røn, hyld, tjørn 
og slåen. I skovens allernordligste del 
finder du ”Den Gamle Eg”. Et impone-
rende 250 - 300 år gammelt egetræ, 
der læner sig op af en stor rank bøg. 
De store lysåbne rydninger er dæk-
ket af typiske skovlysningsplanter som 
hindbær og gederams. Som noget helt 
specielt finder du en stor bestand af 
svaleurt i områdets sydlige del. Svale-
urten, der er svagt giftig, har en karak-
teristisk gul mælkesaft.
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Danmarks begrænsede areal stiller 
store krav til os alle om at finde den 
rette balance mellem erhverv, bosæt-
ning, natur og fritidsaktiviteter. Reg-
ler om adgang til naturen er stort set 
unødvendige, hvis der er en god dialog 
mellem ejere og brugere af et givet 
areal. Men du skal som bruger kende de 
vigtigste regler for idrættens adgang: 

Det kræver ejerens tilladelse at ar-
rangere organiserede idrætsaktiviteter, 
herunder orienteringsløb og aktiviteter, 
der forudsætter afmærkninger. Dette 
gælder, hvis afmærkningerne foreta-
ges med materialer, der ikke natur-
ligt forekommer på stedet eller ikke 
naturligt forsvinder i løbet af få dage. 
Organiserede aktiviteter, der afvikles i 
nattetimerne, lejrslagning og lignende 
kræver også ejerens tilladelse.” Først 
når tilladelsen er givet, må arrange-
mentet annonceres offentligt.

Loven skelner mellem offentlige og 
private ejere. Som offentlige betrag-
tes i betalingssammenhæng staten, 

kommunerne og folkekirken. Er ejeren 
privat, kan tilladelsen betinges af en 
aftale om betaling.

Er ejeren offentlig, kan tilladelsen kun 
betinges af betaling, hvis arrangemen-
tet medfører særlige omkostninger for 
ejeren.

Kun hvis der er tale om ridning, kan 
en offentlig ejer ifølge loven gøre til-
ladelsen betinget af en særlig afgift. 
Der foreligger dog en aftale om, at Na-
turstyrelsen ikke opkræver afgifter fra 
foreninger med almennyttige formål.
Du behøver ikke søge tilladelse til uor-
ganiseret færdsel til fods – f.eks. løbe-
træning. Du må færdes til fods:

> på veje og stier i det åbne land
> i offentlige skove såvel på veje og 
stier som uden for disse
> i private skove på veje og stier fra kl. 
6.00 til solnedgang
> på de allerfleste strande og udyrkede 
arealer (på privatejede, udyrkede area-
ler dog kun fra kl. 6.00 til solnedgang). 

Regler for 

idrættens adgang til naturen

Troensevej 4 E • 9220 Aalborg Øst
Tlf. 30 40 60 70
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Der er ikke adgang til vandløbsbræm-
mer med mindre, de grænser op til 
arealer, der er åbne for offentlighedens 
adgang. Ved de allerfleste indgange 
til skove er der opsat skilte, der oply-
ser om skoven er offentlig eller privat. 
Som offentlige betragtes i adgangs-
sammenhæng staten, kommunerne, 
folkekirken og visse stiftelser. Skulle 
der alligevel opstå tvivl om ejerskabet, 
er det en god idé at henvende sig til 
kommunen. Ca. ¾ af de danske skove 
er privat ejede.

Opstår der en tvist ude i naturen mel-
lem dig og ejeren, skal du altid rette 
dig efter ejeren – også selvom du me-
ner, du har loven på din side. Du har 
mulighed for efterfølgende at klage til 
kommunen.

Reglerne for befolkningens – og der-
med også idrættens – adgang til natu-
ren findes i Mark-og vejfredsloven og 
Naturbeskyttelsesloven (med tilhøren-
de bekendtgørelse), der begge findes i 
deres helhed på www.retsinfo.dk

Solhøjsvej 17
9210 Aalborg SØ
Tlf. 23 74 19 69

KL Minitrans
v/Kim Larsen
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SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT 
F O R E N I N G S B L A D

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, 
kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad 
er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan 
være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt  
annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, 
f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores 
erfaring...

FL SPORTMARKETING
Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flsportmarketing · fl@flsportmarketing.dk
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Danske Verdensmestre 
i orientering

Danmark har historisk ligget et niveau under løbere fra Norge, 
Sverige og Finland. Det er dog blevet til et par VM-titler gennem årene:

• VM 1974, kvinder: Mona Nørgaard
• VM 1993, herrer: Allan Mogensen
• VM 1997, herrer-stafet: Torben  
 Skovlyst, Carsten Jørgensen, Chris  
 Terkelsen, Allan Mogensen
• JWOC 2006, herrer, mellem: 
 Søren Bobach
• JWOC 2008 - Göteborg, sprint:  
 Emma Klingenberg
• JWOC 2010 - Aalborg, sprint: 
 Ida Bobach og Rasmus Thrane
• JWOC 2010 - Aalborg, lang: 
 Ida Bobach
• JWOC 2010 - Aalborg, stafet: 
 Ida Bobach, Emma Klingenberg og 
 Signe Klinting.

I dag er den tidligere nordiske dominans 
i sporten reduceret, selvom det fortsat 
er her, at sporten som breddesport er 
stærkest forankret. Specielt Schweiz 
og østeuropæiske nationer er i dag med 
til at sætte dagsordenen.

Støt vore annoncører
- de støtter os..........
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»

Lidt historie om 

Fælles Klubmesterskaber
Jeg husker tilbage og kigger i gamle 
gemmer og finder en resultatliste i en 
falmet fotokopi. Et geodætisk kort over 
området ved Mou by med Høstemark 
Skov syd for byen, ligeledes i fotokopi 
i 1:25 000. På dette tidspunkt var det 
ikke så udbredt med kopier i farver, så 
kortet var selvfølgelig også i sort/hvid. 
Således mit første klubmesterskab i 
Nordjylland.

Meget er jo sket siden da – de fleste 
navne på resultatlisten er skiftet ud – 
men navne som Ole, Finn, Arne, Søren, 
Leif og Gorm vil formentlig også præge 
resultatlisten for dette klubmesterskab, 
som de gjorde det i 1976.

Vesterbro 51
9000 Aalborg

Tlf. 98 13 45 45

Vesterbro Bodega

Strikkepinden 
                                                                  - og den lille Zebra

Kig forbi og se alt det lækre garn fra Geilsk, Onion, Lana Grossa, 
Hjelholts uldspinderi, Viking Garn, Økologisk garn, Strikkekits 
fra Rasmilla, Strikkepinden - og den lille Zebra´s eget uldgarn 
samt div. opskrifter. Der er også børnetøj af mit eget mærke 
Zebra 0-6 år.

Åbningstider:
Tirsdag - torsdag kl. 13.00 - 17.30

Fredag kl. 13.00 -18.00
Lørdag kl. 10.00 - 14.00
Søndag - mandag lukket

Strikkepinden - og den lille Zebra

Jægergårdsgade 44 • 8000 Aarhus C • Tlf. 86 28 36 03 • www.strikkepindenogdenlillezebra.dk
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I ”gamle dage” blev Fælles Klubmester-
skaber altid afholdt af Aalborg Politis 
Idrætsforening med deltagere fra Nord 
- og Midtjyllands politikredse. Dengang 
var starttidspunktet om formiddagen, 
således at alle kunne være i mål og 
være omklædt til midt eftermiddag, og 
der var god tid til socialt samvær med 
kortspil og byture med kulturelt ind-
hold, inden indtagelse af afslutnings-
middagen kl. 1700 på politigården i 
Aalborg. Siden er arrangørkredsen 
udvidet til også at være Hjørring Po-
litis Idrætsforening og Randers Politis 
Idrætsforening, der så på skift står for 
afholdelsen af klubmesterskaberne. 
Med den nye struktur ser vi jo deltagere 
fra politikredse fra hele landet -  om end 
deltagerantallet ikke sådan generelt har 
fulgt den øgede politikredsdeltagelse – 
men med det jomfruelige skovområde 
Øster Aslund  beliggende 18 km lidt 
nordvest for Høstemark Skov – håber 
arrangørerne at deltagerantallet måske 
vil kunne sammenlignes med deltager-
antallet i 1976, hvor resultatlisten talte 
53 deltagere. Slutbemærkningen på 
resultatlisten fra 1976 var med et håb 
om, at alle kom godt hjem med de gule 
ærter.  Herom er intet ændret, og denne 
bemærkning vil også være passende 
for resultatlisten for 2012.
         Gorm Jespersen 

Støt vore annoncører
- de støtter os..........
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