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Formandens beretning 

Det er altid en fornøjelse at møde medlemmer iført Pan trøjen. Om det så er til træning, til et 

af de mange åbne løb, til divisionsturnering, en regnvejrsdag langs stranden eller når man ser 

eliten løbe intervaller i skoven, så er der altid overskud til et smil, et vink, et ”godt løbet” eller 

en kort snak om ”vejr og vind”.  

At vi er gode til at smile til og hilse på hinanden, er en vigtig del af vores fællesskab. Noget vi 

alle er ansvarlige for i hverdagen og som gennemsyrer vores klub i alt, hvad vi foretager os. 

Med andre ord er den enkeltes bidrag til det gode humør er en vigtig del af at holde 

fællesskabet intakt.  

Fællesskabet kan man dog ikke tage for givet. Fællesskabet kommer også med en 

forpligtigelse til at bidrage, hvor man kan og har tid. Mange tilbyder allerede deres frivillige 

hjælp. Nogle er meget dedikerede og bruger mange timer i klubben. Andre bidrager, når der 

er behov og de bliver spurgt, imens andre igen støtter op om klubbens arbejde med godt 

humør. 

I det seneste nummer af Pan Posten udtaler en af klubbens mange frivillige, at ”når man 

bidrager som frivillig, kommer den der følelses af at høre til.” Netop det er en vigtig del af 

fællesskabet og noget, vi alle kan relatere til. Årsberetningerne fra de enkelte udvalg taler sit 

tydelige sprog om fællesskab og det at høre til; Sammen er vi er gode til at løse de mange 

vigtige opgaver, der gør at vi stadig er en af Danmarks største og absolut bedste 

orienteringsklubber.  

Årsberetningerne viser dog også, at der virkelig er mange opgaver, der skal løses for være en 

attraktiv klub for alle medlemmer. Derfor er det vigtigt, at de enkelte udvalg overvejer, 

hvordan man ”rækker ud” for at sikre at nye kræfter integreres i løsning af opgaver samt 

sikrer at kompetencer oplæres løbende?  

Men husk, det går begge veje. Som medlem kan man også altid række ud og tilbyde sin hjælp 

– hvad enten det er med løsning af en veldefineret opgave, eller noget der kræver lidt 

tillæring. Det vigtigste er, at man spørger og tilbyder sin hjælp, så skal de erfarne nok guide i 

den rigtige retning. 

75 år er ingen alder 

I oktober fejrede vi 75-års jubilæum med ikke mindre end 150 deltagende medlemmer over 

en hel dag. Solen skinnede og der var højt humør med gode aktiviteter og fest. Dejligt at så 

mange mødte op for at gøre dagen til noget helt speciel for os alle.  
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I december afholdt vi jubilæumsløb fra Moesgård Strand. Det var velbesøgt af såvel 

medlemmer som løbere fra andre klubber. Mange blev pænt udfordret af de flotte historiske 

kort over skoven, der krævede gode kortlæsningsevner. 

Fokus er intakt 

I 2021 blev der arrangeret klubtur til DM Hold finalen. Selvom vi ikke genvandt DM Hold i 

2021, gjorde vi en god figur. På trods af den lange køretur, havde mange fundet vej til Møn og 

opbakningen var bred fra såvel ungdom, bredde, elite og Panister. Det vidner godt for 2022, 

hvor vi igen skal forsøge at kvalificere os til finalen og se om vi kan gå hele vejen. Mon ikke vi 

kan stille endnu flere medlemmer til divisionsturnering og selve finalen i Gråsten? 

Pan har igen i år gjort sig meget synlige til de mange DM. Det er blevet til mange flotte 

individuelle placeringer, som man kan læse i beretningerne fra Ungdom og Elite. Med værd at 

bemærke er det også, at klubbens løbere over en bred kam har været med til at bidrage til at 

vores farver igen og igen er kommet til tops. 

Fremdrift skal der til 

Godt nok var 2021 igen præget af Corona på flere fronter, men det på trods har vi været gode 

til at tiltrække en del nye medlemmer – faktisk over hele linjen. Tidligt i foråret prøvede vi for 

første gang online introduktionskursus med stor succes og flere nye medlemmer til følge. 

Også vores Panist afdeling er vokset med stadig stigende deltagerantal tirsdag efter tirsdag.  

Klubtræningerne har også været godt besøgt hen over året, og med Corona lagt bag os – 

forhåbentlig – er der god tro på, at endnu flere medlemmer – nye som gamle – dukker op til 

de gode træninger for at blive bedre orienteringsløbere og for at dyrke fællesskabet. 

På trænersiden har vi desværre sagt farvel til flere gode kræfter. Heldigvis er nye kommet til, 

og vi har gode trænere, der alle arbejder struktureret på at få at facilitere god træning for alle. 

Det kommer vi til at nyde godt af i her i 2022.  

Moesgaard Vildskov har optaget mange medlemmer i 2021. Holdninger og løsninger har ofte 

været via både de sociale og i nyhedsmedierne. I samarbejde med andre brugere af 

Marselisskoven, har Pan været med til at præge debatten og skubbet til beslutningsprocessen, 

så vi – indtil videre – er landet et godt sted, der har sikret, at vi i årene fremover også har 

vores umiddelbare skov som legeplads. 

Året sluttede med en tidlig julegave i form af en tilkendegivelse fra Aarhus Kommune om at 

støtte en udvidelse af Silistria med 400.000 kroner mod at klubben selv bidrager med samme 

bidrag. Der er stadig en masse forberedelser, der skal gøres, før vi har de nødvendige 
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tilladelser i hus. Først herefter skal planlægning og det store arbejde i gang. Måske vi allerede 

kan ”komme i jorden” i 2022? 

Generelt har vi i bestyrelsen og god fornemmelse for 2022. Klubbens mange aktiviteter er 

startet godt og vi oplever generelt god opbakning til klubben aktiviteter.  

Husk at du altid kan henvende dig til bestyrelsen med ideer, bekymringer og 

forbedringspunkter. 

På vegne af bestyrelsen – Thomas Hornbæk, Formand. 
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Husudvalget 2021  

– skrevet af Kent Lodberg 

 

Et lidt stille år, hvor huset var lukket pga. Corona en stor del af tiden. 

Men afslutningen blev heftig med en intensiv vedligeholdelsesformiddag i 11. september.  

Forud for dagen var jeg godt i gang med at klippe grønt og småtræer udenfor, lyset i stor stue 

blev opgraderet sammen med ganglyset, som jeg lavede sammen med Kim Rokkjær en aften. 

Jeg havde indkøbt maleudstyr og spartlet vægge og hjørner og gjort klar til at male på 

vedligeholdelsesdagen. Stefan havde tømt flaskerummet og Martin BP havde ordnet og 

afkalket baderummene. Jeppe Ruud fjernede Elitens ting fra loftet og jeg havde konstrueret 

og opsat en ny reol til de store poststativer på loftet. 

Gode ting blev gjort på dagen, og udover rengøring, afkalkning, oprydning, udsmidning blev 

der malet i dameomklædningen og i gangen, hvilket virkelig var tiltrængt. Måske allermest 

tiltrængt var maling i flaskerummet ved dameomklædningen (endnu en aften lidt senere), 

hvor væggen først måtte spartles op med ½ spand spartelmasse. Det blev så fint dernede! 

Sidst men ikke mindst sørgede Jacob IO for vores frokost og nåede samtidig at male en hel 

masse i gangen. Endelig mødtes John Holm og jeg og kørte to trailerfulde grønt affald på 

genbrugspladsen i Malling. Der var nemlig også gjort en stor indsats udenfor huset med 

tagrender, grønt og fliser + trapper.  

Efter dagen var der forskellige opgaver, som blev løst – senest dørene i skuret, som havde sat 

sig fast. De er nu igen velfungerende efter et par timers indsats af Torben Kragh og mig her i 

november.  

Allersidst på året blev der på Silistria og omgivelser afholdt 75-års jubilæum med et enormt 

telt lige udenfor døren og næsten helt over til skrænten. Teltet nåede lige at huse både Night 

Trail og jubilæumsfesten.  

Jeg indsendte en ansøgning om udvidelse af stuen – nu må vi se hvad kommunen siger til det.  

Det kunne være dejligt med et lidt større lokale at fællesspise og samles i. Oplægget er et let 

træhus på træstolper, så det ikke bliver nødvendigt at udvide husets sokkel. Det afhænger 

også af om det er muligt at opnå tilladelse til at gennemføre projektet. 

I 2022 er der endnu et par projekter, vi behøver kommunens hjælp til. Forbedring af lyset på 

dæmningen, oprensning af søen (igen), maling af ydermuren Svenskrød på den gamle del af 

huset. 
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Vi mangler måske også et flot træskilt med klublogo og navn til at sætte på den nye stander 

(som også skal have lidt Svenskrød) og måske skal der sys nogle hynder til vores bænke og til 

siddepladsen lige indenfor døren til højre. 

Der har været forslag om et bålhus udenfor, hvor man kan (Corona) -samles udendørs samt 

om et nyt skur, så man lettere kan få ting læsset på biler, når vi skal ud at lave løb. Måske også 

så en del af de ting vi har på loftet kunne komme ned, så vi ikke skulle gå så mange gange op 

og ned ad trappen med tungt udstyr. Men vi skal også have ryddet på i det nuværende skur, 

måske have lavet et par ekstra hylder og der skal ryddes op på ”Kell’s loft”. 

Håber mange har lyst til at stille op og hjælpe, når der kommer en ny vedligeholdelsesdag, og 

måske også når vi skal i gang med udbygningen. 
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Træningsudvalg 2022  

– skrevet af Ida Bobach 

 

Der er i 2021 blevet afholdt 42 åbne orienteringsløb, hvor Aarhus 1900 har stået for 6 af 

løbene. ¾ af de åbne orienteringsløb har været afholdt som ugeløb, mens den resterende ¼ 

har været afholdt som lørdagsløb, som mange kender det fra tidligere.  

 

De åbne ugeløb har givet mange løbere mulighed for at benytte sig af banerne og posterne. 

Banerne har ligget på hjemmesiden, så man selv har kunnet printe kort. Desuden har der 

været opstillet kortkasser ved Silistria, hvor man har kunnet hente sig en bane. 

 

I 2021 har der været løb i skov og by, i nær og fjern, og i privat og offentlig skov. Vi tilstræber 

at give et godt og varieret træningstilbud til klubbens medlemmer. 

 

Træningsudvalget har længe søgt efter et nyt medlem, som vil hjælpe med at lægge planen 

for de åbne orienteringsløb og hjælpe med at skaffe arrangører til løbene. Desværre har ingen 

endnu budt deres hjælp. Det kunne være skønt at få endnu et medlem, så vi derved har en 

bredere kontaktflade til klubbens medlemmer. Vi synes hurtigt, at vi kommer til at trække på 

de samme medlemmer igen og igen, når der skal arrangeres træninger, så vi vil rigtig gerne 

have flere medlemmer i spil. 

 

I foråret 2022 bliver der arrangeret en banelægningsworkshop for klubbens medlemmer. Vi 

håber, at mange nye har lyst til at lære lidt om banelægning og måske have mod til at kaste sig 

ud i banelægning til en af klubbens træninger. Vi i træningsudvalget vil meget gerne svare på 

spørgsmål og tjekke banerne igennem, hvis man har behov for det, når man er ny, eller bare 

usikker, i banelægnings-opgaven. 

 

Helt nye medlemmer i klubben kan sagtens være med i træningsudvalget, da arbejdet mest 

består i at skaffe hjælpere og koordinere. Arbejdet er en god mulighed for at skabe kontakt til 

flere af klubbens medlemmer og få forståelse for, hvordan de åbne orienteringsløb bliver 

planlagt og arrangeret. 
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Kortudvalget 2021  

– Skrevet af Flemming Nørgaard 

 

Kortudvalget har bestået af 4 medlemmer med hver sit "ansvarsområde". 

 Ivan Christensen, Nord 

 Frank Linde, Vest 

 Kell Sønnichsen, Midtbyen 

 Flemming Nørgaard, Syd 

Indsatsen med korttegning i klubben prioriteres efter årets arrangementer så vi altid har ”up 

to date” kort for deltagerne. Således også i år. 

Mols Bjerge blev opdaterer for Kr. Himmelfartsløbet, som for første gang, med stor succes, 

blev arrangeret ”udenbys”. Tranbjerg Skov og Vejlskoven, Odder er opdateret for 

NightChamp. 

Favrskov kommune bevilgede i 2020 penge til korttegning over udpegede områder, hvor der 

er let adgang for skoler og spejderhytter. Disse kort blev færdiggjort i årsskiftet 20/21 og har 

været til stor glæde for skoler og spejdere. Det drejer sig om Hinnerup Skov 1:7.500, Hammel 

Nordvest 1:7.500, Hammel Bymidte 1:4.000 og Rønbækken (Hinnerup) 1:4.000  

Følgende kort er i årets løb blevet opdateret i større eller mindre grad for træning og 

almindeligt vedligehold: Risskov, Botanisk Have, Marselisborgskovene, Ørnbjerg Mølle 

(Harboe Plantage), Midtbykortet (Ceresbyen) og True Skov, hvor der er tilkommet en 

knopskydning med True Skov Sydvest. Der er desuden lavet to nye skolegårdskort, Mårslet 

Skole og Kragelundskolen. 

I anledning af vor 75års jubilæum blev der fremstillet et Jubilæumskort. ”En rejse gennem 

tiden med klubbens orienteringskort” 

Vi har nu 46 kort til salg som alle printes på vandfast papir efterhånden som vi sælger dem.  

Endvidere kan kortene Gjern Plantage (nu Amerika Plantage), Risskov, Hasle Bakker, Århus 

midtby, Odder By og Skåde Skole downloades til smartphones og anvendes for orientering via 

applikationen Avenza Maps. 
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Klubben råder over licenser til en OCAD 8, en OCAD 11, en OCAD 12, en OCAD 12 starter og to 

OCAD 2018 samt et antal håndholdte Garmin GPS. 

Tak til alle korttegnere for indsatsen med at holde vore kort i god form. 
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Eliteudvalget 2021  

– skrevet af Ebbe Nielsen 

 

Et år med mange lyspunkter!  
Først og fremmest glæder jeg mig over, at vi stadigvæk har en stor og velfungerende gruppe, 

der leverer en fantastisk indsats på både træninger og konkurrencer. Fremmødet på træning, 

konkurrencer og samlinger har været fin og stemningen er god. Vi har over Corona perioden 

’mistet’ en del af de bærende kræfter på resultat- og organisationssiden. Det er en naturlig del 

af udviklingen og gør, at vi arbejder med et generationsskifte. 

 

Danske mesterskaber 
Til de danske mesterskaber er der kommet en række flotte medaljer til klubben.  

Senioreliten (D + H 21) tegner sig for 3 guldmedaljer, 3 sølvmedaljer og 3 bronzemedalje.  

 

DM Ultra Lang (april) 

 Guld til Rasmus Djurhuus 

 4. plads til Tobias (klubtræner) 

 Bronze til Lotte Markussen 
 

DM Sprint (juni) 

 Guld til Andrine Benjaminsen 

 Sølv til Camilla Bevensee 

 Bronze til Rasmus Djurhuus  

 4. plads til Mads Skaug. 
 

DM Sprint stafet (juni) 

 Sølv til Marie Møller Nielsen, Jonas Als, Rasmus Djurhuus og Andrine Benjaminsen. 

 4. plads til Camilla Bevensee, Villads Skovbjerg, Søren Schwartz og Ida Bobach.  
 

DM Mellem (august) 

 Guld til Andreas Bock 

 

DM Stafet (september) 

 Bronze til Camilla Bevensee, Lotte Markussen og Andrine Benjaminsen, 

 5. plads til herrernes 1.hold 
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DM lang (september) 

 Sølv til Eskil Schønning 

 7. plads til Lotte M. 
 

DM Nat (november) 

 Ingen medaljer  
 

Vi har forhåbninger om mange stærke DM-præstationer i 2022. 

 

På MTB-O siden var der ingen medaljer i år. 

 

På den danske rangliste blev Lotte Markussen bedste Pan dame som nummer 8 og Mads Skaug 

blev bedst ved herrerne som nummer 4.   

 

Landsholdsaktiviteter i 2021 og medaljer. 

Desværre lidt for få PAN løbere til internationale mesterskaber i år. Andreas Bock var udtaget 

til EM sprint i Schweiz og Eskil Schønning var udtaget til VM i Tjekkiet. 

 

En af vores udtagne PAN løbere præsterede dog rigtig flot til både EM og VM – nemlig Andrine 

Benjaminsen. Andrine fik 2 x bronze ved EM i Schweiz (sprint stafet og knockout sprint) og 1 x 

sølv, 1 x bronze og 1 x 4. plads til VM. Medalje på sprint stafet og stafet. Stort TILLYKKE til 

Andrine! 

 

Udtagelser til landshold 2022. 

Andreas Bock er udtaget til U23 landsholdstruppen. Eskil Schønning var udtaget til Elitegruppen, 

men har takket nej på grund af fuldtidsjob. Lotte, Mads og Jonas er blevet tilbudt mulighed for 

at komme med på samlinger på ’wildcard’. 

 

Store internationale stafetter 

Som et højt prioriteret område i PAN-elite arbejder vi hårdt og målrettet på dels at skabe 

rammerne for toppræstationer (organisation og økonomi) og dels et miljø, hvor løberne (piger 

og drenge) kan udvikle sig. Samtidig skal det dog være hyggeligt at være med!  

 

I 2020 var alt aflyst og i 2021 var der aflysninger og flytning af løb, der gjorde det svært med 

planlægning. Vi lykkedes dog at komme afsted til Jukola i Rovaniemi og havde en fantastisk tur.  

 

Tio-mila - Aflyst 
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Venla / Jukola - På Venla var vi med helt fremme på hele stafetten. Holdet bestod af Caroline 

Gjøtterup, Cecilie Klysner, Maja Alm og Andrine Benjaminsen. Vi løb med om sejren og 

kæmpede hårdt, men endte på en meget flot og godkendt 8. plads. Cecilie løb bedste tid af alle 

på 2. tur og Maja havde 8. bedste tid på 3. tur. 

 

På Jukola havde vi også et hold med. Holdet bestod af Eskil Schønning, Andreas Bock, Laurits 

Bidstrup Møller, Niklas Ingwarden, Oscar Sig, Tobias Svarrer og Mads Skaug. Vores unge hold 

blev bedste danske hold som nummer 66, hvilket er flot i det hårde felt. 

 

Udover de sportslige præstationer 
Det er det frivillige arbejde, der er baggrunden for de sportslige præstationer. Jeg vil ikke gå i 

dybden og nævne navne, men jeg vil gerne lette på hatten og hylde alle dem, der yder en 

utrættelig indsats som ledere, trænere, indpiskere, arrangører, turchefer, madmødre, 

postindsamlere og alt det andet, der laves i løbet af året for at hjulene kan dreje rundt. Det er 

det sande fundament for sammenholdet, fællesskabet, de høje sportslige mål og udviklingen af 

klubben og alle de glade løbere her. Jeg har forsøgt løbende at rose og klappe Jer lidt på ryggen, 

men klap også Jer selv og hinanden på ryggen. I ved hvem, jeg taler om. Husk; at smiler vi, løber 

vi også bedre! 

 

En del af vores aktiviteter giver penge i kassen. Her vil jeg gerne nævne vores Night Trail, der er 

blevet en kæmpe succes og en vigtig bestanddel af vores elite-fundament. Her har det været 

Jonas Munthe der har holdt fast i styrepinden. Han har sluppet den (flytter snart til Norge), men 

vi forsøger os med nye kræfter, der har samlet stafetten op. Så langt går det godt og vi får gjort 

sæsonen godt færdigt. Efter sæsonen evaluerer vi og ser frem. Mon ikke der dukker en sæson 

2022-23 frem i efteråret. Jeg tror det! 

 

Eliteudvalget 2021 
Udvalget har bestået af Niklas, Stine, Søren (Økonomi) og undertegnede (formand). Anneke var 

med, men er flyttet retur til Norge. TAK til Anneke for en stor indsats!  

 

Et team - som jeg er meget begejstret for at arbejde sammen med. Tak alle sammen, I er super 

seje! Udvalget er nu og her blevet suppleret med Kathrine Amby, Stefan Petersen og Oscar Sig. 

Fornyelse og foryngelse! 

 

Udvalget holder ca. 6-8 møder om året og dertil kommer en del ’løbemøder’ mm. Vi arbejder 

pt. på at dele opgaverne lidt bredere ud og det går godt. Der er opgaver på alle niveauer, så alle 
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kan være med og det går godt med at få mange engageret. Har du tid og lyst til at bidrage kan 

du altid række ud til en i udvalget.  

 

Målsætninger  

Målsætningerne for 2022 ligner til forveksling det forgangne år. 

 Vi vil sikre et miljø med godt sammenhold og fælles positiv udvikling 

 Vi vil vinde DIF medaljer i D/H 21 

 Vi vil være repræsenteret på landshold og diverse mesterskaber 

 Vi vil præstere godt på de store stafetter i udlandet (både damer og herre) 
 

Til slut vil jeg godt komme med en opfordring. Meld jer til sommerens VM publikumsløb i 

trekantområdet og kom med ned og HEP på de danske løbere, trænere og ledere, der helt 

sikkert for brug for alt den opbakning vi overhovedet kan give dem. Mon ikke PAN bliver største 

klub til publikumsløbene? 
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Ungdomsudvalget  
- skrevet af Jeanette Finderup 

 

Fokus – vi skaber orienteringsoplevelser af høj kvalitet 

Fællestræninger i januar og februar blev ændret til individuelle træninger, men ellers er der 

blevet afholdt træninger for mini, børn, ungdom og junior hver mandag og træning hver onsdag.  

 

Det er vores fantastiske trænerteam, som skaber disse orienteringsoplevelser af høj kvalitet uge 

efter uge. Juniortræner: Simon Thrane Hansen. Ungdomstrænere: Sofie Secher, Caroline 

Finderup, Iben Valery og Holger Pedersen. Mini- og børnetrænere: Asbjørn Kaltoft, Ella 

Richardson og Mads Skødt. Onsdagstrænere: Peter Kilden og Morten Kusk. 

 

Fra onsdag til søndag i efterårsferien tog en stor flok af klubbens løbere til Bornholm for at 

fortræne til DM i 2022. Turen gav mulighed for mange fede træninger, men også masse af 

fællesskab. 

 

31 ungdomsløbere deltog i DM Sprint og DM Sprintstafet i Brøndby i juni. Stor tak til Peter 

Kilden, der igen stod for en fantastisk tur, hvor overnatning og klubturshygge foregik på Bellahøj 

Vandrehjem. 

 

29 ungdomsløbere deltog i DM Lang og DM Stafet i Stråsø og Blåbjerg i september. Igen tak til 

Peter Kilden, som stod for turen. Landal Sea West skabte nogle gode rammen om klubhyggen. 

 

34 ungdomsløbere deltog i DM hold på Møn. Det blev til en fantastisk tur sammen med resten 

af klubben. Tak til Sydbank som gav et jubilæumslegat til turen og Thomas Hornbæk, som stod 

for turen. 

 

Fællesskab – alle skal føle sig velkommen – sammen løfter vi i flok 

Det legendariske Kristi Himmelfartsløb blev flyttet til Molsbjerge og blev et to dages 

arrangement. Mange ungdomsløbere fik kendskab til hvordan man arrangerer løb og sørgede 

for at resten af O-Danmark (næsten 800 løbere i alt) fik en orienteringsoplevelse af høj kvalitet. 

Severin Kilden, Laura Hornbæk, Jonas Als og Casper Blakskjær sørgede for baner og Emilie 

Dalgaard og Asbjørn Kaltoft var stævneledere. 
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Ungdomsudvalget består af Tove Hedegaard Andersen, som er ansvarlig for lørdagscup, Peter 

Kilden, som er ansvarlig for onsdagstræning og diverse ture, Morten Kusk, som er ansvarlig for 

Snacklisten og Månedens løber, Henrik Boye, som er ansvarlig for at søge fonde, Brian Bertelsen 

som er ansvarlig for Hyggeturen og Jeanette Finderup som er formand. Stor tak til en 

forældregruppe som hele tiden bakker op og løser opgaver på den ene eller anden måde. Også 

tak til mange andre løbere i klubben, som hjælper på den ene eller anden måde. 

 

Fokus – den enkelte og fællesskabet skal fortsat udvikles på tværs af erfaring, 

alder og ambition 

Til DM Stafet vandt vi seks ungdomsmedaljer. Vi vandt en medalje i alle ungdomsklasserne: 

D12, D16, D20, H12, H16 og H20. I alt har vi vundet 51 DM-medaljer i 2021. Stort tillykke til alle 

de 19 forskellige ungdomsløbere, som har vundet medaljer. 

 

DM Ultralang: Guld – Laura Hornbæk; Sølv – Emilie Dalgaard, Marie Møller Nielsen, Vilhelm 

Rokkjær; Bronze - Carla Bohnsen, Siv Kusk, Villads Skovbjerg 

 

DM Sprint: Guld – Laura Hornbæk, Casper Blakskjær; Sølv - Carla Bohnsen, Marie Møller 

Nielsen, Bronze – Jonas Als 

 

DM Sprint stafet: Sølv – Carla Bohnsen, Katharina Rokkjær, Vilhelm Rokkjær, Marie Møller 

Nielsen, Jonas Als 

 

DM Mellem: Guld – Laura Hornbæk; Sølv - Lucas Mcgrail; Bronze – Carla Bohnsen, Emilie 

Dalgaard, Jonas Als 

 

DM Stafet: Guld – Laura Hornbæk, Sofie Dupont, Emilie Dalgaard; Sølv – Sofie Ulrich, Marie 

Møller Nielsen, Ella Richardson, Severin Kilden, Anton Boye, Casper Blakskjær, Esbern Obel, 

Lucas Mcgrail, Vilhelm Rokkjær; Bronze – Anders Secher, Villads Skovbjerg, Jonas Als, Katharina 

Rokkjær, Olivia Hinge, Carla Bohnsen 

 

DM Lang: Guld – Emilie Dalgaard; Sølv – Carla Bohnsen, Laura Hornbæk, Vilhelm Rokkjær, 

Casper Blakskjær, Jonas Als; Bronze – Marie Møller Nielsen 

 

DM Nat: Guld – Laura Hornbæk; Sølv – Emilie Dalgaard, Vilhelm Rokkjær, Asbjørn Kaltoft 
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Vi har haft syv løbere på U18 landsholdet: Anders Secher, Jonas Als, Marie Møller, Villads 

Skovbjerg, Casper Blakskjær, Emilie Dalgaard, Laura Hornbæk. De samme syv blev alle udtaget 

til Ungdoms EM, hvor det blev til en guldmedalje til Casper Blakskjær i stafet. Stort tillykke til 

alle! 

 


