
OK ROSKILDE 50 ÅR 

Vigtige begivenheder - år for år. 

1969 • Klubben stiftes 19. februar i Roskilde Roklubs Bådehus. Klubben får navnet 
”Roskilde Roernes Orienteringssektion”. 

• Tage Hansen vælges som klubbens første formand. 

• Kontingentet sættes til kr 20,-. 

1970 • Per Arlund Mogensen overtager formandshvervet. 

1971 • Foreningen skifter navn til Orienteringsklubben Roskilde. 

• Det første orienteringskort over Boserup ser dagens lys. 

1972 • Ny formand bliver Ib Blom Andersen. 

• Klubbladet ”Snitzlingen” udgives for første gang. 

1973 • Ole Stiig Petersen vælges til formand. 

• Anne Bülow Olsen deltager ved DM i Munkebjerg og bliver nr 4 i dameklassen. 

• Et orienteringskort over Åstrup færdiggøres. 

1974 • Danmark afholder VM i orienteringsløb ved Viborg. Dette VM får stor betydning for 
orienteringsidrætten i Danmark - og giver også stor medlemstilgang til OK 
Roskilde. 

• En ungdomsafdeling startes op. 

1975 •  

1976 • OK Roskilde arrangerer for første gang klubtur til Påskeløbet. Turen går til Horne 
på Sydfyn. 

• Klubben udskifter det gamle klublogo (skovtrolden) ud med et nyt. Det nye består 
af nordpilen fra kompasset og kurverne fra orienteringskortet. 

• OK Roskilde arrangerer det første officielle mesterskab i DM-lang (kaldes i dag for 
DM-ultralang) i Hvalsøskoven. 

1977 • Klubben får sit første klublokale. Det er i FDF-huset på Søndre Ringvej. 

• Ledreborgkortet bliver færdigt. 

• OK Roskilde debuterer i cupturneringen. Det blev til et nederlag på 47-63 til Køge 
OK i Bromme Plantage. 

• For første gang har OK Roskilde løbere med til KUM. 

1978 • EDB holder sit indtog i klubben. I første omgang til klubbens regnskab. 

1979 • For første gang arrangeres der juleløb i Boserup 2. juledag. En tradition der stadig 
holdes i hævd. 

1980 • Egon Lynge Madsen overtager formandshvervet. 

• OK Roskilde har for første gang løbere, der vinder DM-guld. Tine Rasmussen 
(D10) og Morten B Pedersen (H12). 

• Vi arrangerer nationalt ranglisteløb i Klinteskoven på Møn. 

1981 • Klubben skifter adresse. Den har nu hjemme i Rørmosen. 

• Første DM-guld i stafet. Morten B Pedersen, Niels Petersen og Claus Rasmussen 
vinder guld i H/D 13-14. 

• OK Roskilde går hele vejen til finalen i cupturneringen. Her bliver det til en 
tredjeplads efter Helsingør SOK og Farum OK. 

1982 • Hans Dabelsteen vælges som ny formand efter Egon Lynge Madsen. 

• Det første DM-guld i natorientering vindes af Claus Rasmussen i H15-16. 

1983 • OK Roskilde er medarrangør af et stort 3-dages stævne på Bornholm. 

1984 • Bjarne Pedersen ny formand. 

• OK Roskilde arrangerer DM-stafet i Skjoldenæsholm. 



1985 • Første klubtur til Sverige. Turen går til Koarp. 

1986 • Tine Rasmussen bliver den første fra OK Roskilde, der udtages til et internationalt 
mesterskab. Hun er med i juniorklassen ved de nordiske mesterskaber på Åland. 
Endvidere kommer Marianne Lynge Madsen og Niels Petersen med på afbud. 

• Træningsløbsserien ”Roskilde 3-dages” afvikles for første gang - og har været 
afviklet hvert eneste år siden. 

1987 • Niels Petersen udtages til junior-EM i England. 

• Ungdomspokalen indføres. Første modtager er Arne Heydorn. Pokalen er uddelt 
hvert år siden. 

1988 • Anders Laage Kragh vælges til formand på generalforsamlingen. 

• Cupturneringen ændres til en divisionsturnering. OK Roskilde starter i 4. division. 
Første modstander er Kildeholm OK, der besejrer os knebent 55-56. 

1989 • Sydkredsen har placeret arrangementet af Påskeløbet i Holsten. OK Roskilde er 
med og bor på vandrerhjem i Plön. 

1990 • Klubben vinder 4. division og rykker op i 3. division. I finalen blev Lillerød IF 
besejret i Lystrup Skov. Her blev traditionen med samlet afslutning startet. 

• Der uddeles telefonbøger for KTAS i hele 4000-området (oplag: ca 40.000). Det 
gør vi i 19 år. 

1991 • OK Roskilde ”suser” gennem 3. division og rykker for første gang op i 2. division. 

1992 • ”Dagens divisionsløber” kåres for første gang. 

• OK Roskilde deltager for første gang i Tio-mila.  

1993 • Erik Skriver bliver ny formand. 

• OK Roskilde arrangerer SM-stafet i St. og Ll. Bøgeskov. Kortet er det første 
computertegnede kort i klubben. 

1994 •  

1995 • Organisatorisk ændres klubben fra at være ledet af en bestyrelse til nu en 
hovedbestyrelse, et forretningsudvalg og mange udvalg. 

1996 • Byggeriet af et nyt klubhus på Bjældevej 20 går i gang. 

1997 • Lars Olsen bliver klubbens 10. formand. Lars sidder helt frem til 2006. 

• OK Roskilde får en hjemmeside. 

1998 • Klubhuset ”Nordpilen” indvies 24. januar. 

1999 •  

2000 • I Hvalsøskoven arrangerer OK Roskilde finalen for DM-hold. Stævnepladsen er 
ved Lerbjergcenteret. 

2001 • Sport Ident holder sit indtog i klubben. 

• OK Roskilde er medarrangør af KUM - og står for festen i Holbæk. 

2002 • OK Roskilde arrangerer Midgårdsormen i Ny Tolstrup. 

2003 •  

2004 • EOC (EM) afvikles på Sjælland med Roskilde som værtsby. OK Roskilde er 
sammen med fire andre klubber arrangør af stævnet. 

• OK Roskilde vinder for første gang 2. division. 

• Årets idrætsklub i Roskilde Kommune. 

2005 • OK Roskilde debuterer i 1. division. Det sker i Grydebjerg. 

• De faste lørdagsløb i Boserup, hvor målgruppen er ikke-medlemmer, starter. 

• OK Roskilde vinder Midgårdsormen i Grønholt Hegn med et rent ungdomshold (10 
løbere). 

• SM-stafet arrangeres på pladsen lige syd for Avnstrup Sanatorium. 
  



2006 • Anders Laage Kragh bliver formand i OK Roskilde for anden gang. 

• 21. maj i Valborup havde OK Roskilde 106 løbere til start i divisionsmatchen. Det 
højeste antal hidtil. 

• OK Roskilde indtræder i Elitesport Roskilde. 

• OK Roskilde arrangerer DM-stafet. Det er i Skjoldenæsholm med stævneplads ved 
Valsølille. 

2007 • OK Roskilde indtræder i Spring Cup-samarbejdet. 

2008 • OK Roskilde arrangerer DM-ultralang i Skjoldenæsholm. Stævnepladsen er 
boldbanerne i Jystrup. 

• OK Roskilde bliver årets idrætsklub i Roskilde Kommune. 

2009 • OK Roskilde afvikler SMUK-kvindeløb for første gang. 

• Udvidelse af klubhuset med nyt depotrum, motionsrum og herreomklædning. 

• ”Snitzlingen” udkommer for sidste gang. Herefter foregår den interne 
kommunikation digitalt. 

2010 • Klubben indgår en sponsoraftale med Sparekassen Sjælland. 

• Stævnepladsen for SMUK-kvindeløb flyttes fra Byparken til arealet foran 
Vikingeskibsmuseet. 

2011 • Sidste Spring Cup. Løbene afvikles i Haraldsted Skov og i Avnstrup. 

• Ny klubdragt. Farverne bliver nu mørkeblå, rød og en smule gult. 

2012 • Michael Leth Jess overtager formandsposten. 

• Andreas Hougaard Boesen debuterer på det dansk landshold og er med ved EM i 
Sverige, hvor han deltager i sprint. 

• Claus Rasmussen og Claus Sihm vinder den første DM-medalje til OK Roskilde i 
MTB-orientering. Det bliver bronze i stafet i H40. 

2013 • Andreas Hougaard Boesen deltager som den første fra OK Roskilde i både 
worldcup og VM. 

2014 • Veteran-VM foregår i Brasilien. Her vinder Inge Jørgensen både guld (lang) og 
sølv (sprint) i D65, medens Janne Brunstedt vinder VM-bronze (lang) i H65. 

2015 • OK Roskilde afvikler DM-sprint i Roskilde. H21-banen bliver senere kåret som 
årets sprintbane af ”World of O”. 

• Inge Jørgensen vinder VM-guld i D65 i sprint i Göteborg. 

• Claus Rasmussen (H40) og Karoline Fonager Ulsøe (D14) vinder begge guld i 
MTB-orientering. 

2016 • En løber fra OK Roskilde får for første gang en DIF-guldmedalje. Det sker, da 
Andreas Hougaard Boesen vinder DM-sprint i Haderslev.  

2017 • Andreas Hougaard Boesen vinder VM-sølv i sprintstafet sammen med Cecilie 
Klysner, Tue Lassen og Maja Alm. Konkurrencen foregik i Estland. 

• Guld ved World Games i sprintstafet i Wroclaw ved Cecilie Klysner, Andreas 
Hougaard Boesen, Søren Bobach og Maja Alm. 

2018 • OK Roskilde arrangerer Danish Spring med stævneplads i Ny Tolstrup.  

• Janne Brunstedt løber guld hjem i sprint (H70) ved Veteran-VM i København. 

• DM-nat arrangeres i Rørvig Sandflugtsplantage. Det var 7. gang, at OK Roskilde 
arrangerede et DM. 

2019 • OK Roskilde melder sig ind i Danmarks Skiforbund. 

• Kontingentet er kr 700,- årligt. 

• 50 års jubilæum den 13. april med borgmesterbesøg. 
’ 

Se også: 
OKRs historie 
Vigtige årstal for OKR 
EOC 2004 
Formænd i OKR 

http://www.okr.dk/almind/historie.htm
http://www.okr.dk/almind/aarstal.htm
http://www.okr.dk/almind/eoc2004.htm
http://www.okr.dk/almind/formand.htm

