
 
 

 

 

 Opdateret 14. november 2018 

Med FSK Orientering på påskeferie og til 3-dages påskeløb 

og med KFIU Orientering på påskeferie og til 3-dages påskeløb 

Påskeløbene under Dansk Orienterings-Forbund startede i 1968 med 150 deltagere - og 

toppede i 1983 med 2.200 deltagere. OK West, Oksbøl startede traditionen, og de fem første 

Påskeløb (1968-1972) havde alle OK West, Oksbøl som medarrangør.  

 

I 1973 var OK West for første gang ikke medarrangør, hvorimod klubben var enearrangør i 

1974 - og dermed blev OK West den første danske orienteringsklub, der arrangerede et tre-

dages stævne i Danmark. Herefter har klubben arrangeret påskeløbene stort set hvert tredie 

år - og således været rygraden i Påskeløbstraditionen. I de efterfølgende år har klubber fra 

Syd- og Nordkredsen arrangeret på skift, dog bortset fra 1985-1990. 

  

I 1985 blev traditionen brudt på grund af en ny skovaftale, som bekendtgjorde, at der i 

forårsmånederne ikke måtte afholdes løb med mere end 800 deltagere. Derfor afholdt de tre 

kredse hvert sit Påskeløb de følgende fem år i årene 1985 - 1989.  

I "de fem magre år" blev landets løbere således delt op i forskellige stævner, hvor det 

arrangørmæssigt mest kneb for Østkredsen at kunne arrangere noget, som kun fik stablet ét 

Påskeløb på benene de tre første år (1985-1987)- og dét hvert år med et meget lavt 

deltagerantal. De fleste syntes nok, at Påskeløb skulle være jysk, og samtidig var der 
konkurrence fra Påskeløb i Sydsverige. 

Sydkredsen henlagde i 1989 sit Påskeløb til Holsten, hvor klubben i OLV Malente arrangerede 

et glimrende 3-dages Påskeløb. Deltagerantal: 1.300 danskere og 100 tyskere.  

Nordkredsen arrangerede påskeløb omkring Silkeborg med Silkeborg OK og OK Pan, Aarhus 

som arrangør.  

 

Meget af Påskeløbets charme var dog forsvundet -og alle drømte om at få de "rigtige" Påskeløb 

igen, hvilket skete i 1991 i Skagen med OK Skagen som arrangør. Siden har traditionen levet i 

bedste velgående.  

I begyndelsen var påskeløbene meget attraktive for landets bedste løbere, men med tiden er 

der kommet masser af andre tilbud til den gruppe, så Påskeløbene er i dag mere blevet et 

bredde-arrangement, hvilket betyder at stort set alle landets orienteringsklubber hvert år 

arrangerer en fælles påskeløbs klubtur. Påskeløbene er således blevet en vigtig del af de 
danske klubbers klubliv. 

De ældste optegnelser som KFIU Orientering ligger inde med, og hvor KFIU Orientering i større 

eller mindre grad har haft en samlet lejr som udgangspunkt for påskeløbene, er fra 

begyndelsen af 1976. 

 

Brüel & Kjær IF deltog dog med 4-5 deltagere i både 1974 og i 1975. 

 

Fra år 2010 og fremefter: Herunder følger indledningsvis FSK Orienterings deltagelse i DOF 

klubbers arrangementer for 3-dages påskeløb. 

 

Medlem af: 
DO-F under DIF og  
FSKBH under Firmaidrætten. 
under DIF. 

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



Efterfulgt fra 1974 til 2009 følger historien for KFIU Orienterings deltagelse i DOF klubbers 

arrangementer, dog med et par enkelte undtagelser, for 3-dages påskeløb. 

Som bekendt fusionerede KFIU Orientering og FKBU O. afdeling i december 2009 til FSK 

Orientering gældende fra 1. januar 2010. 

Derfor har jeg valgt, at indlede historien om deltagelsen i 3- dages påskeløb fra 2010 og 
fremefter med deltagelse af medlemmer fra FSK Orientering. 

På Sjælland har Helsingør SOK i nogle år fra og med omkring 2010 afholdt PåskeCup med løb 

over 2, 3 eller 4 dage. Der foreligger i dag ingen optegnelser over hvem fra FSK Orientering, 

der har deltaget, og der har ikke været nogen samlet opfordring og koordinering for vore 
medlemmers deltagelse. 

Her følger så historien om FSK Orientering til 3- dages påskeløb fra 

2010 og fremefter. 

 

1 – 3. april 2010: 

Da det var relativt tidligt på forårssæsonen for 3-dages påskeløb, var det kun få grader over 

frysepunktet. Det var koldt, vådt og fugtigt. 

Arrangør: Kolding OK og OK Gorm, Jelling 

Etaperne: 1. etape: Frederikshåb Syd/Randbøl Hede Nord, 2. etape: Frederikshåb Øst,  

3. etape: Frederikshåb Vest. 

Arrangørerne havde valgt at afvikle påskeløbene fra samme stævneplads alle 3 dage, således 

at start hver dag gik ud i hver sin retning. 

FSK Orientering stillede i år ikke med ret mange deltagere, og vi havde på stævnepladsen ikke 

nogen samlet lejr med vores eget klubtelt. Vore deltagere havde lejr i klubtelte hos andre 

klubber. 

FSK Orienterings deltagere boede da også meget spredt i området henholdsvis i et sommerhus 

ved Vejle Fjord/Lillebælt, 1 sammen med en anden klub og andre i Bed and Breakfast i 

området forholdsvis tæt ved stævnepladsen. 

Derfor blev der heller ikke en decideret FSK Orienterings påskefrokost om lørdagen. 

 

21 – 23. april 2011: 

I dette år blev de 3-dages påskeløb så afviklet relativt sent i april måned. Så sent som det 

næsten er muligt i henhold til kalenderen. 

Arrangør: Viborg OK 

Etaperne: 1. etape: Hald Ege, 2. etape: Dollerup Bakker og Stanghede, 3. etape Ulbjerg. 

Da 3-dages påskeløb blev afholdt sent i april måned var vejret derfor en hel del bedre end 

sidste år. Sol og op imod 18 – 20o C. 

Da arrangørerne havde valgt 3 forskellige skove, blev det derfor også til 3 forskellige 

stævnepladser. 

FSK Orientering stillede i år til løbene med 12 deltagere og 3 ikke løbere, hvilket var en hel del 

flere end i 2010. 



Til påskeløbene var vi igen fordelt i nogle sommerhuse og 2 par var privat indkvarteret noget 

nord for skovene Hald Ege og Dollerup Bakker, som ligger lige syd for Viborg. Til gengæld lå 

Ulbjerg forholdsvis tæt på vores sommerhuse tæt ved Hjarbæk Fjord. 

Den traditionsrige påskefrokost – afholdtes selvfølgelig først efter den 3. og sidste løbsdag - 

var ganske særlig i år. Som sædvanligt var det, de der boede i det største hus, der var 

tovholdere. Det særlige var – at vi ca. 15 personer sad på terrassen i sol og varme. Sommeren 

kom nemlig i påsken. 

 

5 – 7. april 2012: 

Arrangør: OK HTF, Haderslev 

Etaperne: 1. etape: Rømø Nørreland, 2. etape: Rømø Sønderland, 3. etape: Rømø Midtland 

Rømø er jo altid et dejligt sted med frisk vind fra Vesterhavet. 

FSK Orientering stillede med 10 deltagere og boede både i Havneby i syd, og i nord i 

Bolilmark/Toftum nord for Vesterhavsvej som går mod Lakolk. 

Arrangørerne havde i år 2 stævnepladser. 1 stævneplads for Nørreland, og den samme 

stævneplads for Sønderland og Midtland. 

Vejret var tørt alle dage, og ikke hundekoldt, men heller ikke varmt. Der var spirende forår i 

luften. 

Det blev igen i år til påskefrokost om lørdagen, hvor vi alle var samlet i det største hus, hvor 

Gitte, Kurt, Thomas, August, Bjarne og Jytte boede. 

 

28 – 30. marts 2013: 

Arrangør: Horsens OK 

Etaperne: 1. etape Velling Snabegård, 2. etape: St. Hjøllund Vest, 3. etape St. Hjøllund Nord 

Løbsområderne lå således noget syd og sydvest for Silkeborg. 

3- dages påskeløb plejer at appellere til vore løbere i FSK Orientering.  

FSK Orientering stillede i det jyske ikke med ret mange. Vi var 7 fra FSK Orientering. 

Men det var jo også noget af det tidligste i henhold til kalenderen et 3-dages påskeløb kunne 

afholdes. 

Vejret i dagene var da også koldt lige over frysepunktet, og der sås da også slud i vejret på 

sidste dagen. 

Vi boede igen i et par sommerhuse, samt i lejr med OK Roskilde ved Ans noget nord for 

Silkeborg. 

Det blev en tyndt bemandet påskefrokost i sommerhuset ved Engesvang (Kurt og Lars), hvor 

vi således kun var 7 deltagere. 

Årsagen til at FSK Orientering dette år ikke havde flere deltagere end 7 må nok findes i 

påskeløbenes tidlige afholdelse i foråret (sidst marts). 

 

17 – 19. april 2014: 

Arrangør: Faaborg OK, Svendborg OK og Odense OK 

Etaperne: 1. etape: Svanninge Bjerge, 2. etape: Krengerup/Grøften, 3. etape Holstenshus 



3-dages påskeløb var for i år rykket til Fyn, hvilket ikke havde været tilfældet i mange, mange 

år. Så det var ret nyt at prøve Fyns land til 3-dages påskeløb. 

På trods af at de 3-dages påskeløb igen blev afholdt relativt sent i april måned, var tilmeldte 

fra FSK Orientering ikke mange. Der sås i alt 8 tilmeldte fra FSK Orientering. 

FSK Orienterings deltagere boede ret spredt dels i sommerhus, i Bed and Breakfast, på hotel 

samt i lejr sammen med OK Roskilde. 

De spredte boforhold betød da også, at der ikke blev afholdt påskefrokost dette år, men 5 

FSK’ere spiste dog sammen lørdag aften på en italiensk restaurant i centrum af Faaborg. 

 

2 – 4. april 2015: 

Arrangør: Orienteringsklubben PAN, Aarhus 

Etaperne: 1. etape: Mols Bjerge Nord, 2. etape: Mols Bjerge Syd, 3. etape Ørnbjerg Mølle 

Dette år blev 3- dages påskeløb afholdt i nationalpark MOLS BJERGE. 

Tilmeldingerne fra FSK Orienterings medlemmer blev til 10 tilmeldinger. 

Mols Bjerge blev lige præcis det ret så spændende løbsområde, som vi havde set frem til. 

Åbne vidder med go’ sigtbarhed langt frem i delstrækket, men det ret så kuperede Mols Bjerge 

gjorde hindringer i vejen for at se hele delstrækket. Det blev brudt af kuperingerne. 

Så samtlige delstræk sad i benene allerede fra 1. etape, og blev ikke bedre på de efterfølgende 

etaper. Så efter 3 etaper havde benmusklerne sit af mærke.  

Det blev til påskefrokost om lørdagen i Fuglsø Vig sommerhuset ? 

FSK Orienterings medlemmer var bosiddende i et par sommerhuse, i et pensionat og på hotel 

omkring og med ganske kort afstand til løbsområderne. 

 

24 – 25. marts 2016: 

Arrangør: Klubber fra Sydkredsen. Sydkredsen havde udpeget Kolding OK og OK Melfar til at 

være arrangører. 

I 2016 blev de 3-dages påskeløb afholdt så tidligt, som det næsten kunne blive. 

De 2 arrangørklubber havde valgt at påskeløbene i 2016 skulle afvikles i Fovslet (1. etape). 

Sønder Stenderup Midtskov (2. etape) og Sønder Stenderup Midt- og Nordskov (3. etape). 

Fovslet Skov ligger sydvest for Kolding. Sønder Stenderup Skovene ligger sydøst for Kolding. 

Ikke mange fra FSK Orientering havde tilmeldt sig påskeløbene dette år. Det blev i alt til 4 

deltagere. Der ses i FSK Orientering øjensynlig en faldende interesse i de årlige 3-dages 

påskeløb vest for Storebælt. 

Alternativt havde en del fra FSK Orientering tilmeldt sig de sjællandske løb i Påskecup i 

NordSjælland. 4 individuelle løbedage i påskedagene i Nordsjælland, som blev arrangeret af 

Helsingør SOK. 

 

13 – 15. april 2017:  

Arrangør: Klubber fra Nordkredsen. OK Nordvest, Thisted og Mariager Fjord OK havde valgt at 

slå sig sammen for at arrangere 3-dages Påskeløb. 

De 2 klubber havde dog valgt at 3-dages påskeløb ville blive afholdt i skovene i Thy.  



1’ etape: Tved Plantage, 2’ etape i Tvorup Plantage nord og 3’ etape i Tvorup Plantage syd. 

Disse ses som rigtige vestjyske fyrretræs skove med mange klitter. Det blev dog ikke til ret 

mange klitter, men ret meget fyrretræs tæt nåleskov, og rigeligt med mellem kuperede 

tætheder med mange tætliggende postplaceringer.  

3-dages påskeløb såd’n ca. midt i april måned. Som det burde være bedst.  

Men det blev koldt alle 3 dage (5–7
o
 C varme i løbstimerne), og ret så koldt og regnfuldt på 

3’die dagen. Det var simpelthen bidende koldt.  

FSK Orientering kunne stille med 7 deltagere fra klubben, som boede ret spredt i Thy og en 

enkelt på den anden side af Mors (i Salling).  

Det blev til påskemiddag om fredagen på en restaurant for nogle af FSK Orienterings deltagere  

Vores nye medlem pr. 1. januar Hanne Fogh kunne i klasse D 50 vinde den samlede 2’den 

plads ud af 56 placerede i jagtstarten (3’die etape).  

Et par af FSK Orienterings medlemmer fandt deltagelse i HSOK’s påskecup interessant i Risby 

Vang/Horserød Hegn påskesøndag og i Klosterris Hegn 2’ påskedag. 

 

29 – 31. marts 2018: 

Arrangør: OK Esbjerg og i tæt samarbejde med OK West, Oksbøl fra Sydkredsen.  

Det var godt nok en tidlig start på påsken i 2018, og således blev det også for årets påskeløb. 

Orienteringsklubben Esbjerg arrangerede for 4. gang Påskeløb på Fanø. Første gang var i 

1985, herefter i 1996, 2008 og blev nu igen i 2018. 

Hvis deltagerne sidste år i 2017 syntes, at det var rigtig koldt at være til påskeløb i Thy fik de 

det i påsken 2018 endnu koldere i Fanø Klitplantage. Alle dage blev der konstateret en meget 

strid blæst fra Vesterhavet endog i perioder med slud og sne. Temperaturerne sneg sig kun 

lige op over frysepunktet i dagtimerne. 

Så påskeløbene på Fanø 2018 blev ganske anderledes, og vil nok mest blive husket for sit ret 

så barske vejr alle dage, og for de ret så svære baner specielt på 3’ etape. 

Der var til påskeløbene 2018 tilmeldt lige knap 2.000 deltagere. 

Alle 3 dage var der den samme stævneplads i nærheden af Pælebjerg ca. midt i Fanø 

Klitplantage. 

1’ etape: Havside Bjerge (sydlige del), 2’ etape: Fuglekøjerne (østlige del) og 3’ etape: 

Pælebjerg (midterste del). 

FSK Orientering havde tilmeldt 2 dameløbere og 4 herreløbere, der boede såd’n både på Fanø i 

sommerhus, men også i Esbjergområdet.   

 

18 – 20. april 2019:  

Arrangør: OK Herning og Vestjysk OK, Holstebro fra Nordkredsen.  

Så er der igen 3-dages påskeløb ca. midt i april måned. 18-20. april 2019. 

3-dages påskeløb i Ulfborg området. 1’ etape: Ndr. Vosborg, 2’ etape Sdr. Vosborg og 3’ etape 

Stråsø Plantage. 

Igen har arrangørerne kunne etablere en samlet stævneplads for alle 3 etaper.  

Vi må håbe at vejret bliver bedre end de foregående 2 års påskeløb. 



Mon ikke medlemmer af FSK Orientering igen finder det interessant at deltage i Påskeløb 2019  

 

9 - 11. april 2020:  

Arrangør: Klub(ber) fra Sydkredsen. 3- dages Påskeløb vil blive afviklet på Rømø med OK HTF, 

Haderslev som arrangør. Det vil blive Rømø KlitPlantage, der vil lægge skove til alle 3 etaper. 

  

1 - 3. april 2021:  

Arrangør: Det forventes at Silkeborg OK vil arrangere påskeløb i 2021. 

3-dages påskeløb fra start af april måned. 

 

14 – 16. april 2022 

Muligvis OK Snab, Vejle og OK Gorm, Jelling. 

Primo april måned til 3-dages påskeløb. 

Muligvis Munkebjerg (etape 1) og Frederikshåb Plantager (etape 2 og etape 3). 

 

 

Her følger så historien om KFIU Orientering til 3- dages påskeløb fra 

1974 til 2009. 

11 - 13. april 1974: 

Arrangør: OK West, Oksbøl 

Løbsområde: Ho Plantage, Aal Plantage og Vrøgum Plantage. 

27 - 29. marts 1975: 

Arrangør: Kolding OK 

Løbsområde: Stenderup Midtskov, Fovslet Skov og Stenderup Nørreskov. 

15 - 17. April 1976: 

Arrangør: Det formodes at være Odense Orienteringsklub? 

Løbsområde: Brahetrolleborg Vest, Holsteinshus og Brahetrolleborg Øst. 

KFIU Orientering’s lejr blevet hos en tidligere KFIU’er – Leif & Lis Skovgaard Knudsen, der få år 

forinden havde bosat sig på Faaborg egnen. 

KFIU Orientering havde 18 deltagere inkl. børn & familien Knudsen. 

 
Herefter går der nogle år (1977 – 1984) uden der reelt er nogen optegnelser, men det er dog 

ikke udelukket at KFIU Orientering har deltaget med nogle medlemmer. 

7 - 9. april 1977: 

Arrangør: OK West, Oksbøl 

Løbsområde: Etaperne: Marbæk Plantage, Oksby Plantage og Vrøgum plantage. 

23 - 25. marts 1978: 



Arrangør: HTF, Haderslev 

Løbsområde: etaperne: Årtoft, Stensbæk og Stursbøl. 

12 - 14. april 1979: 

Arrangør: OK Pan, Aarhus 

Løbsområde: Etaperne: Toggerbo, Krakær og Ørnbjerg Mølle. 

3 - 5. april 1980: 

Arrangør: OK West, Oksbøl 

Løbsområde: Etaperne: Kærgård Plantage, Ho Plantage og Vejers Nord. 

16 - 18. april 1981: 

Arrangør: Horsens OK 

Løbsområde: Etaperne: Grund skov, Stagsrode og Bjerre Skov. 

10 - 12. april 1982: SKÅNE PÅSK 

Arrangør: SKÅNE PÅSK 

Løbsområde: Etaperne. Göingetreffen, Klåverød og Skönnabladet. 

3 - 5. april 1983: 

Arrangør: OK West, Oksbøl 

Løbsområde: Etaperne. Kærgård syd, Bordrup plantage og Vrøgum plantage. 

15 - 17. april 1984: 

Arrangør: HTF 

Løbsområde: Etaperne: Stensbæk, Linnet/Hønning og Pamhule Skov. 

4 – 6. april 1985: 

Påskeløbene blev arrangeret af OK Esbjerg. KFIU Orientering havde lejr på Fanø, idet alle 3 

etaper foregik på Fanø.  

1. etape: Fanø Nord, 2. etape: Fanø Syd og 3. etape: Fanø Midt. 

En mindre skare fra KFIU Orientering deltog. 

28 – 30. marts 1986: 

Sjælland var vært, og klubberne Vinderød OK, OK Nord, Helsinge og Helsingør S.O.K. var 
samlede arrangører. 

KFIU Orientering havde ikke nogen samlet lejr, idet det jo foregik i Nordsjælland, hvilket betød 
at flere valgte at blive boende hjemme, og tage til løb hjemmefra. 



1. etape: Tisvilde Hegn Syd, 2. etape: Grib Skov Midt og 3. etape: Teglstrup Hegn. 

16 – 18. april 1987: 

Turen gik i 1987 til Bornholm, hvor KFIU Orientering bosatte sig i sommerhuse på Dueodde. 

Arrangør var Rønne IK Orientering. 

Relativt mange fra KFIU Orientering havde besluttet sig for at holde påskeferie på Bornholm, 

hvor 1. etape blev: Blemmelyng, 2. etape: Almindingen og 3. etape: Almindingen 

Hareløkkene midt i Almindingen blev stævneplads for de sidste 2 etaper. 

2. etape havde start vest for Hareløkkerne og løbet foregik vest for Hareløkkerne, hvorefter 3. 

etape havde start lige nord for travbanen og løbet foregik øst for Hareløkkerne.    

31. marts og 1. - 2. april 1988: 

Så gik turen igen til Jylland, hvor Randers OK stod som arrangører.  

Randers OK havde valgt følgende etaper: 

1. etape: Ålum Skov, 2. etape Hjermind Skov og 3. etape Fussingø Skov. 

KFIU Orientering bosatte sig i et antal sommerhuse lige syd for landsbyen Truust, og med 

sommerhusområdet ned til Gudenåen ved Kongensbro. 

KFIU Orientering havde en pæn del medlemmer tilmeldt. 

24 - 26. marts 1989: 

Dette år var det for flere danske klubber og måske også for KFIU Orientering lige pludseligt 

vanskeligt at beslutte sig for påskeløb. 

Der var 2 tilbud. De fleste fra KFIU Orientering valgte et 3-dages arrangement i Nordtyskland. 

KFIU Orientering valgte at tage imod tilbuddet fra OLV Malente som arrangører af "Holsteiner 

3-Tage OL", hvilket gav følgende 3 etaper:  

1. etape: Wahlsdorfer Holz, 2. etape: Bungsberg og 3. etape: Bergenholz. 

Vi havde derfor lejet 3 sommerhuse i Feriebyen "Hofland", Hohenfelde/Ostsee i Holstein. 

Dette sommerhusområde lå få hundrede meter syd for Østersøen – Die Ostsee, hvor vi i 

feriedagene ofte havde vores aftenture. 

Det andet tilbud var 3-dages påskeløb ved Silkeborg / Aarhus med OK Pan, Aarhus som 

arrangører. Det vides ikke om der var nogen fra KFIU Orientering, der tog til påskeløb ved 

Silkeborg. 

12 – 14. april 1990: 

Igen til Jylland og nu helt vest på. OK West, Oksbøl var arrangører 

1. etape: Blåbjerg Plantage, 2. etape: Bordrup Plantage og 3. etape: Vrøgum Plantage. 

28 – 30. marts 1991: 

Nu gik turen helt mod nord i Danmark. Skagen OK stod som arrangører af påskeløbene. 

1. etape: Kirkemilen, 2. etape: Bunken Plantage og 3. etape: Højengran Plantage 

KFIU Orientering bosatte sig i Skagen by (Kirkevej 2) og i Hulsig (Hyttevej 12) lidt syd for 

Skagen. 



KFIU Orientering og FKBU O-afdeling havde 15 deltagere. 

16 – 18. april 1992: 

Og så gik det syd på i Jylland. OK HTF, Haderslev var arrangører.  

1. etape: Rømø, 2. etape: Gram Storskov og 3. etape: Pamhule Skov ved Haderslev. 

KFIU Orientering havde lejet feriehuse hos Dansk Folkeferie, som havde huse i Løjt Kirkeby. 

Vi havde sammen med FKBU O-afdeling lejet 3 huse, og drog til etaperne, som var beliggende 

i nogen afstand fra vore huse. 

9 – 11. april 1993: 

Igen gik turen til det vestjyske. OK West, Oksbøl var igen arrangør.  

1. etape: Vejers Nord, 2. etape: Oksby Plantage og 3. etape. Vrøgum Plantage. 

KFIU Orientering/FKBU O-afdeling bosatte sig i Blåvand ved Blåvandshuk. 

Vi havde lejet 3 sommerhuse i området, og drog derfra i påskedagene til påskeløb. 

31. marts, 1. – 2. april 1994: 

Nu blev det Nordvestjysk for afvikling af 3-dages påskeløb. OK Nordvest, Thisted.  

1. etape: Nystrup Plantage, 2. etape: Torup Plantage og 3. etape Tved Plantage. 

KFIU Orientering og FKBU O-afdeling valgte boforhold i 3 sommerhuse i Klitmøller syd for 
Hanstholm. 

13 - 15. april 1995: 

Holstebro OK indbød til 3-dages påskeløb, og KFIU Orientering og FKBU O-afdeling tog imod 

tilbuddet og bestilte sommerhuse i Vester Husby. 

1. etape: Stråsø Plantage, 2. etape: Klosterheden og 3. etape Husby Klitplantage. 

Relativt mange fra KFIU Orientering lejede 3 sommerhuse i Vester Husby og drog derfra i 

påskedagene til påskeløb. 

4 – 6. april 1996: 

Fanø kaldte igen for påsketurisme, og Dansk Orienterings-Forbunds klubber drog til 3-dages 
påskeløb på Fanø. 

Igen var det OK Esbjerg, der var arrangører. 

1. etape: Fanø Nord, 2. etape: Fanø Syd og 3. etape: Fanø Midt. 

KFIU Orientering og FKBU O-afdeling havde lejet 3 sommerhuse i Sønderho. 

Løbsområderne var en tro kopi af løbsområderne fra 1985, og rækkefølgen var den samme, og 
deltagerne var bare blevet 11 år ældre. 

27 – 29. marts 1997: 



Igen i det sønderjyske. Turen gik til Åbenråområdet. KFIU Orientering bosatte sig lige uden for 

Gråsten/Egernsund i en mindre by på Broagerland – Rendbjerg. 

AAIG, Åbenrå, Sønderborg OK, OK Kompas, Nordborg og OK HTF, Haderslev var arrangører. 

1. etape: Stensbæk Plantage, 2. etape: Frøslev Plantage og 3. etape: Åbenrå 

Sønderskov/Hjelm 

KFIU Orientering havde lejet 2 sommerhuse og 12 deltagere fra KFIU Orientering deltog.  

9 – 11. april 1998: 

Nordenfjords igen. KFIU Orientering havde bosat sig i Slettestrand nord for Fjerritslev – Tæt på 

Jammerbugten. 

 

Arrangører var Aalborg OK og St. Binderup OK. 

 
1. etape: Bulbjerg/Lild Hede, 2. etape. Vester Thorup og 3. etape: Svinkløv Plantage 
3 sommerhuse var blevet lejet og vi var 16 deltagere fra KFIU Orientering/FKBU O-afdeling til 

påskeløbene. 

1 – 3. april 1999: 

Turen i 1999 gik helt til tops i Danmark – Skagen. Vi havde bosat os i mellem Gl. Skagen og 

selve Skagen By, og også her blev det tæt på kysten. 

Arrangører var Skagen OK og Vendelboerne OK, Hjørring. 

1. etape: Tversted Plantage, 2. etape: Aalbæk Plantage og 3. etape: Kirkemilen 

Der var blevet lejet 3 sommerhuse for ugen med plads til sightseeing i området og om aftenen 

fra Solnedgangskiosken. 

20 - 22. april 2000: 

Et relativt sent påskeløb i april måned. 

OK HTF, Haderslev var arrangør. Men undervejs i projektet – 3-dages Påskeløb blev det ikke 

helt nemt for OK HTF. 

Den 3. december 1999 væltede alle de skove der var tiltænkt 3-dages påskeløb i april 2000. 

Århundredets orkan over Danmark blev lige så katastrofalt for det sønderjyske, som det 
overhovedet kunne blive. 

For første gang stod Dansk Orienterings-Forbund over for at skulle aflyse påskeløbene i 
Danmark, idet de skove der var tiltænkt 3-dages påskeløb var totalt væltet. 

Skov- og Naturstyrelsen, Det lokale skovdistrikt og Dansk Orienterings-Forbund / OK HTF 

fandt for OK HTF en model, hvor påskeløbene i stor grad kunne foregå på arealer, hvor der var 

overvejende hede og lav bevoksning, og ikke meget væltet skov. 

3-dages påskeløb 2000 foregik derfor med 1. etape: Rømø, 2. etape: Frøslev Plantage og 3. 
etape: Stensbæk Plantage (primært hedeområderne og indlandsklitterne). 

KFIU Orientering havde bosat sig på Rømø i Havneby syd på Rømø. 

12 – 14. april 2001:  



Arrangør: Randers OK og Viborg OK. 

1. etape: Fussingø/Ålum Skove, 2. etape: Finderup og 3. etape. Hald Ege / Dollerup. 

KFIU Orientering bosatte sig øst for Skive eller også beskrevet nordvest for Viborg. 

I sommerhusområderne Strandet og Virksund ved Hjarbæk Fjord blev der lejet 4 sommerhuse. 

28 – 30. marts 2002: 

Ja næsten så tidligt som 3-dages påskeløb kan afvikles.  

Holstebro OK var arrangører. 

1. etape: Stråsø Plantage, 2. etape: Ulfborg (Urfuglereservatet) og 3. etape: Nr. Vosborg 

KFIU Orientering / FKBU O-afdeling havde bosat sig i Nr. Fjand i 2 sommerhuse og i 1 
sommerhus i Thorsminde. 

17 – 19. april 2003: 

3-dages påskeløb sådan midt i april måned og vejret var da også dejligt forårsvejr. 

Horsens OK stod som arrangører. 

1. etape: Vrads Sande, 2. etape: Nedergård Skov og 3. etape. Palsgård Skov 

KFIU Orientering / FKBU O-afdeling havde bosat sig i et sommerhusområde vest for Nr. Snede 
i byen Vesterlund. 

Vi havde lejet 4 sommerhuse for 1 uge og drog til 3-dages påskeløb derfra. 

8 – 10. april 2004: 

Da påskeløbene igen skulle foregå i Midtjylland, men nu lige syd for det sommerhusområde vi 

boede i året før valgte vi igen at bo i byen Vesterlund lige sydvest for Nr. Snede.  

Arrangører: OK Gorm, Jelling og Kolding OK. 

Etaperne foregik øst for Billund. 

1. etape: Gyttegård Skov, 2. etape: Frederikshåb Skov Vest og Frederikshåb Skov Øst. 

KFIU Orientering lejede igen 4 sommerhuse i Vesterlund, og drog til etaperne som lå en bid vej 

syd for Vesterlund. 

24 – 26. marts 2005: 

I dette år var påskeløbene lagt nord for Limfjorden. 

Stævnearrangør var Aalborg OK. 

 

Etaperne: 1. etape: Kollerup Plantage, 2. etape: Vester Thorup Plantage og 3. etape: Svinkløv 

Plantage. 

KFIU Orientering / FKBU O-afdeling drog til Slettestrand lige nord for Fjerritslev.  

Vi havde lejet 4 sommerhuse i Slettestrand som ligger lige øst for Svinkløv Plantage. 



11 medlemmer fra KFIU Orientering og 6 medlemmer fra FKBU O-afdeling deltog.  

13 – 14. april 2006: 

Såd’n midt i april måned burde vel nok være et rigtigt godt tidspunkt inden for de muligheder, 

hvor omkring påsken kan falde. Det var det da også i 2006. 

Arrangør OK HTF, Haderslev.  

Etaperne: 1. etape: Rømø Nørreland, 2. etape: Rømø Midtland og 3. etape: Rømø Sønderland.  

Solen var kommet højt på himmelen, og der var da også varmegrader i luften. 

Det blev til en påskeuge, hvor 6 medlemmer fra KFIU Orientering og 5 medlemmer fra FKBU 
O-afdeling deltog i påskeløbene 2006 på Rømø. 

Vi boede både lidt samlet i et sommerhus og lidt i egne lejede sommerhuse alle midt på Rømø. 

Den sædvanlige påskefrokost blev afholdt i et af huset ved Kongsmark om lørdagen. 

5 – 7. april 2007: 

Lige ved’ en uge tidligere end i 2006, men det var dog ikke fordi det af den grund blev 
dårligere vejr eller meget koldere. 

Det kunne dårligt mærkes, at solen stod senere op og tidligere ned. 

Arrangør: Mariager Fjord OK.  

Etaperne: 1. etape: Rønhøj/Oudrup, 2. etape: Rold Vælderskov, 3. etape: Rold Nørreskov 

Det blev 3 rigtig go’e o-løbs dage i påsken, hvor 13 fra KFIU Orientering og 4 fra FKBU O-
afdeling deltog. 

Et større antal deltagere fra KFIU Orientering end i 2006. 

Vi boede i lejere sommerhuse lidt spredt i forhold til hinanden, men det forhindrede ikke, at vi 

kunne samles i Karl Aage og Lise’s sommerhus syd for Gatten lidt nordvest for Aars til den 
obligatoriske påskefrokost om lørdagen efter 3’die og sidste etape. 

20 – 22. marts 2008: 

Det var rigtig tidligt påskeløb i 2008. Faktisk næsten så tidligt som det ka’ blive. 

Det bar vejret rigtig præg af. Der var op til påskeløbsdagene lovet rigtig meget sne, men på 

Fanø udeblev det næsten. 

Men vådt, klamt, koldt og blæsende blev det.  

Arrangør: OK Esbjerg.  

Etaperne: 1. etape: Fanø Syd, 2. etape: Fanø Midt /øst og 3. etape: Fanø Midt /vest. 

 

Stævnepladsen midt på Fanø Midt var den samme alle 3 dage, så vi lod teltet overnatte på 

stedet, i håb om at dette ikke blev blæst omkuld hen på natten. 

 

Vort telt blev stående, dog med nogle oprevne pløkke, men mange andre klubbers telte kunne 

ikke klare den ene nats kraftige blæsevejr og måtte således ikke blot nøjes med oprevne 

pløkke, men også iturevet telt. 



 

Orienteringsløbere er jo barske folk, så 15 fra KFIU Orientering og 4 fra FKBU O-afdeling havde 

tilmeldt sig 3 dage på Fanø. Det var et par stykker mere end i 2007. 

 
På trods af vejret blev det alligevel til 3 rigtig go’e o-løbs dage i påsken på Fanø. 

Vi havde bosat os i 3 sommerhuse placeret nord og syd for Strandvejen til Fanø Bad, hvilket er 

Fanø Nord. 

 

Påskefrokost lørdag d. 22. marts blev afholdt syd for Strandvejen i et hus, som Jan og Inge 

havde lejet gennem nogle bekendte i Esbjerg.   
 

9 – 11. april 2009: 

Vejret viste sig fra de helt rigtige forårstemperaturer såd’n tæt op imod 20o C. 

Arrangør: Herning OK og Holstebro OK.  

Etaperne: 1. etape: Stråsø Plantage, 2. etape: Husby Klitplantage Vest og 3. etape: Husby 

Klitplantage Sydøst. 

KFIU Orienterings deltagende løbere boede nord og syd for Husby Klitplantage. 

Da det alle dage var op imod og tæt på 20o C, blev der i år ikke brug for vort medbragte telt. 

Vi slog hver dag lejr på stævnepladsen omkring vor medbragte klubstander. 

Den sædvanlige påskefrokost om lørdagen blev holdt i huset nord for Husby Klitplantage i 

Sønder Fjand. 

 
KFIU Orientering stillede med 13 løbere til start og FKBU O-afdeling med 4 deltagere. 

 

Fortsættelse fra 2010 følger øverst i FSK Orientering. 


