
ODENSE ORIENTERINGSKLUB 
BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 

I Odense Orienteringsklub har vi igennem de senere år ligget stabilt på om-

kring 230 aktive medlemmer ved årets begyndelse.  

Der er sket en flot stigning i søgningen til vores træningsaktiviteter, så der er 

håb om yderligere konsolidering af medlemstallet. 

Det er et ganske flot medlemstal i DOF regi, hvor vi i øvrigt ikke sætter nogen 

medaljerekorder, men kan bryste os af at kunne løfte nærmest alle opgaver i 

O-løbs stævne regi. 

 

Fra bestyrelsens side vil vi gerne takke for den store indsats, der også i 2014 

er ydet fra rigtig mange medlemmer. Den indsats er et helt centralt element i 

at muliggøre afvikling af vores orienteringsløb inden for overkommelige øko-

nomiske rammer! 

SPORTSLIGE RESULTATER 

INDIVIDUELLE MESTERSKABER 
 

Følgende medlemmer har høstet medaljer ved danske mesterskaber i 2013: 

DM Nat i Jægerspris Nordskov 

Ingen medaljer 

DM Ultralang i Nørlund Plantage/Harrild Hede 
H 70 H. V. Jensen  Sølv 

 

DM Sprint i Lemvig 

H 75 Torsten Boe Larsen Guld 

DM Mellem i Nørreskoven v/Farum 

H70 H. V. Jensen  Bronze 

DM Lang i Munkebjerg 

H 75 Olav Odgaard  Bronze 

 

DM Stafet i Fovslet 

Ingen medaljer 

 

DIVISIONSTURNERING 

Efter en relativt jævnbyrdig dyst i foråret, satte vi det hele over styr på Als i 



august og måtte ud i op/nedrykningsmatch i Jørgensgård Skov ved Aabenraa. 

Til denne afgørende match var det trods ihærdige hvervningsforsøg kun lyk-

kedes for OO at stille med godt 50 deltagere eller ca. ¼ af de fire dystende 

klubber, og i betragtning af at vi er den uden sammenligning største klub, så er 

det bare ikke godt nok. 

Vi tabte da også dysten og er nu igen i 2. division! 

Det viste sig, at fælles bustransport var en succes, som vi også vil tilbyde i 

2015 

REKRUTTERING OG SYNLIGHED 
Vi deltog i det landsdækkende Find-vej-i arrangement 5. april samt ved Fjor-

dens Dag 7. september. 

Til hvert af arrangementerne var der ca. 50 deltagere, og der er dukkede en-

kelte op til efterfølgende træning. 

Der er dialog med Odense Kommune om faste poster ved Havnen og i Åløkke-

skoven, ligesom er der søgt Elmelund Skov projektet om tilskud til etablering 

af op mod 60 faste poster i den kommende skov. 

TRÆNING 
Der er i 2014 indgået aftale med Anders Winther om varetagelse af træner 

opgaven, og det er en fantastik udvikling, torsdags og lørdagstræningerne 

under Anders ledelse har været inde i. Det er længe siden – hvis nogen sinde – 

at der har været mere end 40 til træning. 

Super fint! 

KORTTEGNING 
I 2014 er der tegnet og revideret følgende kort: 

Krengerup (Påske), Kerteminde (sprint), Skibhusskoven, Bogense (rev.), 

Hollufgård, Dalumgård-Stenløse, Åløkkeskoven og Lunge Bjerge. 

 

FORBUNDET OG SYDKREDSEN 
OO har i 2014 deltaget i forbundets repræsentantskabsmøde samt i Sydkred-

sens klubledermøder. 

 

ARRANGEMENTER 

O-LØB 
 

Fyns Sprint 3-dages 
Tredages arrangementet, som startede i 2011 blev også i år afviklet. Deltager-

ne kunne i OO nyde et jomfrueligt sprintkort over Kerteminde.  

Arrangementet ser ud til at have fundet et godt leje og fæstnet sig i den danske 

O-bevidsthed. 



Fyns 5 daws 
Klassikeren blandt træningsarrangementerne blev endnu en gang afviklet 

med godt udvalg af baner, så det fremstår som et rigtig godt tilbud til såvel 

træning som til synlighed og rekruttering. 

 

B-løb i Langesø Syd 21.09. 

Selvom stævnet ”blot” var en 3. divisionsmatch i Sydkredsen, så tiltrak det fine 

terræn alligevel i alt 280 deltagere, hvilket må betegnes som ganske tilfreds-

stillende. 

 

Påskeløb 17. til 19. april 

Påskeløbene blev afviklet i glimrende samarbejde med Svendborg OK og Faa-

borg OK. 

Stort set alt fungerede som planlagt og til løbernes udelte tilfredshed. 

Når dertil kommer et ganske pænt økonomisk udbytte, må arrangementet 

betegne som en ubetinget succes.  

 

ANDRE LØBSARRANGEMENTER 
 

Dalum-Hjalleseløbet. 
Til trods for ret massiv markedsføring i lokalområdet, omtaler i Stiftstidende 

mv., var deltagertallet under 200. 

De tilhørende indtægter står ikke mål  med indsatsen, og bestyrelsen har der-

for besluttet at indstille afvikling af Dalum Hjalleseløbet. 

 

Alt for Damerne kvindeløb (AfD) 
Løbet blev for femte gang afviklet i samarbejde med SSport. 

De næsten 100 officials, vi stiller med, sørgede som altid for en velgennemført 

afvikling. 

AfD har indgået aftale om afviklingen med firmaet ProEvents –som i øvrigt har 

tidligere koordinator som indehaver. Og OO har aftale om afvikling i 2015 og 

2016 

 

KLUBARRANGEMENTER 
 

Klubmesterskaber 
Der er afviklet følgende klubmesterskaber 

Klub Lang i Sollerup 
Der deltog 35 OO’er i KM, som var arrangeret af Faaborg OK. 



Følgende blev klubmestre: 

D21 Anne Mølgaard Nielsen 

D35 Lone Fyhn Olesen 

D55 Inge Price Jensen 

H21 Lars-Peter Ellekilde 

H35 Morten Mølgaard Nielsen 

H45 Carsten Djursaa 

H55 Per Filskov 

H65 Børge Pedersen 

H70 H.V. Jensen 
 

Natugle 
Denne gang ved Dalum Landbrugsskole med 30 raske natløbere 

 

Ungugle: Mie Filskov 

Natugle:  Anders Winther Mortensen 

Gammelugle: Per Filskov 

 

5000 m  
Det traditionsrige 5000 m løb blev, efter en enkelt afstikker i 2013 til Stige Ø, 

atter afviklet ved Jægerhuset. 

 

Vinder blev Gustav Grant Ingildsen og hurtigst var Anders Winther 

Gule Ærter 
Den traditionsrige Gule Ærter spisning for H40+ blev afviklet i januar 

AHA Løb 
AHA løbet blev i 2014 lavet af fam Ellekilde. Der var lagt mange finurlige aha-

oplevelser ud ved Hollufgård til stor begejstring for de ca. 40 deltagere. 

Julefrokost 
Julefrokosten er tilbage efter et års fravær. Ca. 25 OO’ere havde en hyggelig 

aften med diverse spøjse udfordringer og underholdende indslag 

Nytårsløb 
Nu kan det vel godt kaldes en tradition – 4 år med Nytårsløb ved Jægerhuset . 

Omkring 90 deltagere – både løbere og rent sociale ønskede hinanden godt 

nytår med crossløb, bobler og hjemmebagt kransekage 

SKOVADGANG 
Der har atter i 2014 været et rigtig godt samarbejde med skovejerne, men der 

er begyndende meldinger om krav til brugerbetaling også til træningsløb. 



LØBSTILMELDING 
Løbstilmeldingen er ”tilbage” hvor den har været efterhånden mange år. Der 

bliver tilmeldt, betalt og opkrævet med stor præcision og omhu. 

JÆGERHUSET 
Efter nogle store omgange indvendigt og udvendigt, fremstår Jægerhuset i 

fantastisk fin stand, og husforvalter sørger sekunderet af onsdagsholdet for at 

holde hus og omgivelser på bedste vis. 

KLUBBLADET 
Det blev ved indgangen til 2014 besluttet at indstille udgivelse af klubblad, og 

informationen ser ud til at kunne nå medlemmer gennem hjemmeside, mail, 

sms og sociale medier 

ØVRIGE AKTIVITETER 
Gymnastik er i 2014 blevet fastholdt med stor succes og tilslutning i størrel-

sesorden fyldt gymnastiksal! 

 

 


