
Ballerup Orienteringsklub 
 
Præsentation af klubben ved klubledermøde Roskilde mandag d. 27. januar 2020 
 
Klubben blev stiftet i 1950 som en orienteringsafdeling under Ballerup Gymnastikforening, så vi 
har 70 års jubilæum i år. Ballerup Gymnastikforening var da en veletableret forening fra 1932 med 
bl.a. et klubblad, så starten på orienteringsafdelingen er veldokumenteret og egentlig ganske pudsig. 
 
Ved danmarksmesterskaberne i orienteringsløb i Rold Skov 1950 deltog en løber fra Ballerup – 
Hans Nielsen. På grund af de manglende klubforhold måtte Hans Nielsen starte for Københavns 
Skiklubs Orienteringsafdeling. Hans Nielsen opnåede ved DM en fornem fjerdeplads. 
Danmarksmester blev i øvrigt såvel i 1950 som 1951 en løber, der senere også skiftede klub til BG, 
nemlig Torkil Laursen, der da løb for Akademisk Skytteforening. 
 
Hans Nielsen fortalte i Ballerup Gymnastikforenings medlemsblad ”Sporten”, december 1950 om 
sin deltagelse i DM og slutter sin artikel med følgende: 
 
”Men én ting er jo kedeligt, når vi har sådan en god forening som BG, at jeg skal starte for 
Københavns Skiklub, men det kan vel ordnes. Det er min hensigt at forsøge at få startet en 
orienteringsafdeling i BG, således at ikke alene jeg, men mange andre også kan være med i de store 
løb og kæmpe for BG. Det tror jeg nemt kan lade sig gøre, for da vi har gode træningsmuligheder i 
Hareskovene” 
 
Og således blev det. Klubben voksede hurtigt til en 20-25 medlemmer. Det holdt sådan nogenlunde 
op til starten af 1960’erne, hvor medlemstallet faldt og klubben var truet af lukning. 
 
Som den daværende formand meget humoristisk beskrev en episode fra den tid i 
jubilæumstidsskriftet i 1975:  
 
”Vi var på et vist tidspunkt kun tre-fire medlemmer, der til gengæld var særdeles aktive. Vi var så 
aktive, at vi arrangerede et weekendkursus, hvor der ikke kom andre end arrangørerne selv (to 
mand!). Vi havde lånt sporvejsfunktionærernes hytte i Uggeløse Skov, og vi havde det meget 
hyggeligt alligevel. Dagen efter, om søndagen, havde vi lavet et løb, hvor vi alle to deltog. Det var 
et meget krævende løb, den ene lagde posterne ud, den anden inddrog dem!” 
 
Men nedturen blev heldigvis vendt!  
 
Medlemstallet var i 1966 vokset til 18 medlemmer, 35 medlemmer i 1970, i 1974 var vi 91 
medlemmer, og ved klubbens 25-års jubilæum i 1975 havde vi rundet de 100 medlemmer. Dette 
ikke mindst på grund af nogle PR-løb, samt træningsløb hver søndag.  
 
I de første mange år var der ikke kræfter til andet, end at arrangere træningsløb for klubbens egne 
medlemmer, men da klubben i 1959 fik en opfordring fra den daværende Sjællandskreds under 
Dansk Orienteringsforbund til at arrangere et løb, der i særlig grad stillede krav til de klassiske  
orienteringsdiscipliner som kompasgang, skridttælling mv., blev klubbens første pointløb en 
realitet. Banelægger var Ove Damsgaard Sørensen, som havde været BG-medlem siden 1951, han 
havde dog inden da løbet orienteringsløb i Værløse SGI. 



Det første pointløb blev løbet på et GI-særtryk i målestok 1:40.000. Omklædning og start var ved 
Bagsværd Rostadion, og mellem Bagsværd Sø og Jonstrup Vang var på kortet angivet 5 linjer med i 
alt 29 poster.  
Senere skiftede man til Værløsehallen og til Syvstjerneskolen i Værløse. Fra da af var løbet blevet 
en fast tradition den 2. søndag i maj og hver gang med Ove Damsgaard Sørensen som banelægger. 
Løbet udviklede sig langsomt men sikkert, der blev løbet på mere ”humane” GI-kort i målestok 
1:25.000, der blev indført et ”lille” pointløb på rigtige o-kort, og i 1970’erne kunne der minsandten 
også tilbydes begynderbaner. Det kunne mærkes på deltagelsen, i 1974 var der i alt 268 tilmeldte, 
heraf 124 på det store pointløb. Det sidste pointløb, nr. 20 i rækken, blev afholdt i 1979.  
 
I 1974 blev vi en selvstændig orienteringsklub under det navn vi har i dag: Ballerup 
Orienteringsklub, og endelig, efter lange og mange ansøgninger til Ballerup Kommune, fik vi i 
1976 vores eget klubhus, lige op til skoven. 
 
I dag, har klubben knap 200 medlemmer, hvilket har ligget ret stabilt de sidste 20 år. 
 
I løbet af året arrangerer vi normalt fast et NatCup-løb i januar, 3 SommerCup-løb i juni og et 
Vinterlang-løb i november. Herudover gerne en divisionsmatch, som i år – og hvis ikke et DM-
arrangement som i 2018, et sprintløb som i 2019, eller noget andet! 
 
Og så har jeg ikke nævnt vores store arrangement i maj: Firma-o-Løbet, som er lidt inspireret af 
DHL-stafetten med fællesspisning efter løb, men hvor stafet-elementet er erstattet af en hold-
konkurrence og hvor der også er individuelle konkurrencer på banerne for både mænd og kvinder. 
Det startede på opfordring fra Ballerup Kommune som et sponsorløb for firmaerne bag Team 
Ballerup, der støtter eliteidrætten i kommunen. Og har nu udviklet sig til et 2-dags arrangement med 
47 hold om onsdagen og 37 hold om torsdagen sidste år – med 4 deltagere på hvert hold. Det var 
17. gang vi afholdt det. 
 
Det er nok egentlig vores vigtigste løb, hvor vi får synliggjort både klubben og sporten, og får 
trukket mange nye med ud i skoven for første gang. 
 
Af ugentlige aktiviteter har vi børne- og ungdomstræning hver mandag fra 17.30 til 18.30 med 
efterfølgende frugt, som børnene skiftes til at tage med – og kage, hvis nogen har haft fødselsdag. 
Vi startede op for 5 år siden med medlemmernes egne børn, og nu kommer der ca. 20 hver gang. 
 
Tirsdag kl. 17.30 er der løbetræning arrangeret af en fast kerne på skift, med forskellige både 
løbsmomenter og også ind imellem o-teknik momenter. Efter løb og bad er der mulighed for 
fællesspisning i klubhuset. 
 
Torsdag har vi forår og efterår tilbud om tekniktræning i de omkringliggende skove. Dette i 
samarbejde med Allerød, Farum, OK 73 og Kildeholm. 
 
Kort til sidst kan jeg nævne, at … 
Vi har 2 årlige klubfester 
Vi har haft egen hjemmeside siden 1996 og et trykt klubblad siden 1977, som vi nu er ved at 
afvikle. 



Vi er en breddeklub, der ligger og svæver lidt mellem østkredsens 2. og 3. division, men: at vi med 
lidt hjælp udefra har formået at stille hold til TioMila i de seneste mange år, og at vi i 2020 har fået 
udtaget en ungdomsløber til U-18 truppen. 
Vi har – ud over fodorienterere – også et hold præcisionsorienterere og et par enkelte mountainbike-
orienterere. 
 
Lars Hanghøj Petersen 


