
ODENSE ORIENTERINGSKLUB 
BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016 

 

Medlemsudviklingen i Oden se Orienteringsklub er atter positiv! I 2016 har vi 

oplevet en tilgang på 31 aktive og en afgang på 24, så vi er 8 flere end sidste år. 

Og igen 7. – 6. største klub i DOF. 

Medlemsfremgangen ligger ikke mindst i vores aller yngste segment. Der er 

fuld fart på mini-o’erne, som mødes om søndagen og medbringer deres foræl-

dre. Super positiv udvikling. 

Vores størrelse til trods høster vi ikke mange medaljer ved mesterskaberne, 

men til gengæld er vi stand til at løfte stort set alle arrangementer takket være 

stor medlemsopbakning. 

Fra bestyrelsens side vil vi gerne takke for den store indsats, der også i 2016 

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 2016: 

DM Nat i Hou Skov 

H 80 Torsten Boe Larsen  Bronze 

DM Ultralang på Rømø 
D 40 Lone Fyhn Olesen  Bronze 

D 60 Inge Price Jensen  Sølv 

H 55 Henrik Steen Andersen  Guld 

H 75 Olav Odgaard   Bronze 

 

DM Sprint i Haderslev 

H 80 Torsten Boe Larsen  Guld 

DM Mellem i Mols Bjerge 

D 60 Inge Price Jensen  Guld 

H 75 Holger Mikkelsen  Bronze 

H80 Torsten Boe Larsen  Guld 



DM Lang i Grib Skov 

D 60 Inge Price Jensen  Sølv 

H 65 Niels Rabølle   Bronze 

H 80 Torsten Boe Larsen  Bronze 

 

 

DM Stafet i Grib Skov Nord og Harager Hegn 

H 65 Wolfgang Schulz  Bronze 

Niels Rabølle  

Børge Pedersen 

H75  Torsten Boe Larsen  Guld 

Olav Odgaard   

 

DM Mellem MTBO i Havnstrup 
D 40 Lone Fyhn Olesen  Bronze 

 

Stort tillykke til de hurtige og dygtige løbere 

 

DIVISIONSTURNERING 

Selv med opbydelse af alle gode kræfter lykkedes det ikke at blive i 1. division. 

Vi mangler ungdom og seniorløbere samt old girls – oldboys er der godt besat 

med. 

Men på trods af nedrykning er divisionsmatcherne med til at fastholde og ud-

bygge klubsammenholdet. Og ikke mindst den fælles bustransport bidrager 

hertil. Så det ikke uvæsentlige beløb, der anvendes hertil er givet ganske godt 

ud 

REKRUTTERING OG SYNLIGHED 
Vi deltog i det landsdækkende Find-vej-i arrangement 30. april i Elmelund 

Skov, hvor vi kombinerede med officiel indvielse af Find-Vej-I anlægget i om-

rådet. Naturstyrelsen og Odense Kommune var repræsenteret og gav anlægget 

flotte ord med på vejen. 

Vi deltog desuden i Fjordens Dag arrangementet på Stige Ø. Det samlede ar-

rangement er nu i et nyt setup med fokus på bevægelse og passer således me-

get bedre på vores sport end det tidligere. 

Mini-O træningen blev samtidig henlagt til Stige Ø, så der var god eksponering 

af OO, men desværre ikke megen ekstern søgning. 

 

 

 



TRÆNING 
Træningen var i første halvår på bedste vis varetaget af f Anders Winther Mor-

tensen og Nicoline Lorenzen. 

Som følge af jobmæssige udfordringer er de stoppet pr. august 2016. I resten 

af 2016 lykkedes det at engagere Maja Bramming på lidt ad hoc basis, og det 

er stoppet med udgangen af 2016. 

Der er stadig fin søgning til træningen, et meget varieret udbud. 

Det i 2015 etablerede tilbud til de helt små, Mini-O, hvor de små kan lege sig til 

o-løb sammen med andre børn samt deres forældre er fortsat i god gænge 

gennem 2016. Omkring 30 dukker op hver søndag til o-løb og socialt samvær: 

Fantastisk aktiv i klubben! 

KORTTEGNING 
I 2016 er der tegnet og revideret følgende kort: 

Højstrup, Dalumgård, Elmelund, Glamsbjerg, Åløkkeskoven og Næsby Ådal, 

Lunge Bjerge, Broby Skov, Høgsholt, Bolbro 

FORBUNDET OG SYDKREDSEN 
OO har i 2016 deltaget i Sydkredsens klubledermøder. Vi måtte melde afbud 

til repræsentantskabsmødet pga. andre aktiviteter 

 

FIND-VEJ-I 
Der er etableret Find-vej-i poster i Aaløkkeskoven. Der mangler poster i 

Næsby Ådal, hvor vejarbejdet ved Rismarksbroen spærrer. 

FIND-VEJ-I SKOLEN 
Der er oprettet et udvalg til at tage fat i skolerne og udbrede DOF tilbudet. 

Længst er ved udgangen af 2016 Skt. Klemens skole, hvor der er tegnet kort og 

anskaffet poster. 

 

ARRANGEMENTER 

O-LØB 
 

Fyns Sprint Cup 
Arrangementet blev i 2016 som i tidligere år afviklet i samarbejde med de øv-

rige fynske klubber. Vi havde to etaper i Glamsbjerg på nytegnet kort  

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. 

 



Vintertræningsløb. 

Der er i 2016 i lighed med tidligere år gennemført vintertræningsløb i samar-

bejde med Faaborg OK og Svendborg OK.  

Træningsløbene har været ganske pænt besøgt. 

ANDRE LØBSARRANGEMENTER 
 

Alt for Damerne kvindeløb (AfD) 
Løbet blev for afviklet i samarbejde med ProEvents  

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

afvikling, og aktiviteten skæpper fortsat pænt i klubkassen 

 

KLUBARRANGEMENTER 
 

Klubmesterskaber 
Der er afviklet følgende klubmesterskaber 

Klub Lang i Lakkendrup arrangeret af SVOK 
Der deltog 31 OO’ere 

Følgende blev klubmestre: 

D 15-16  

D 21 Lone Fyhn Olesen 

D 35 Malene Bredahl 

D 45 Inge Price Jensen 

D 55 
 

D 65  

H-10 
 

H 11-12  

H 17-20 Jakob Mollerup Benfeldt 

H 21 Henrik Steen Andersen 

H 35 Morten Mølgaard Nielsen 

H 45 Finn Mollerup 

H 55 Allan Grundsøe 

H 65 Niels Rabølle  

H 70 Torsten Boe Larsen 

 

 

Natugle 
Denne gang i Ryslinge Der deltog i alt 19 løbere 

 

Ungugle: Magnus Mølgaard Nielsen 

Natugle:  Rolf Meier 



Gammelugle: Henrik Bo Bjerre-Andersen 

Oldugle: Bent Aakjær 

 

5000 m  
Det traditionsrige 5000 m løb blev afviklet ved Jægerhuset. 

 

Først i mål, hurtigst og klubmester Casper Høj Madsen  

Tættest på estimeret tid var Morten Ratzer Pedersen med 1 sekund 

Gule Ærter 
Den traditionsrige Gule Ærter spisning for H35+ blev afviklet i januar 

AHA Løb 
AHA løbet blev i 2016 lavet af Rolf Meier med assistance fra KOK ved Thomas 

Uhlemann. Der var lagt mange finurlige aha-oplevelser ud på Stige Ø og omegn 

til stor begejstring for de 44 deltagere. Rasmus og Tommy blev bedste OO’ere 

og vandt dermed æren af at arrangere i 2017 

Julefrokost 
Julefrokosten er et godt socialt arrangement med desværre deltog kun 14 

OO’ere, som dog havde en hyggelig aften med diverse spøjse udfordringer og 

underholdende indslag 

Nytårsløb 
6 år med Nytårsløb ved Jægerhuset. 

Omkring 50 deltagere – både løbere og tilskuere/heppere ønskede hinanden 

godt nytår med crossløb, bobler og hjemmebagt kransekage 

SKOVADGANG 
Der har atter i 2016 været et godt samarbejde med skovejerne, men brugerbe-

taling i private skove – også til træningsarrangementer er en udfordring  

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

Der er i 2016 tilmeldt i alt 632 til åbne løb og andre aktiviteter 

JÆGERHUSET 
Jægerhuset fremstår fortsat fantastisk flot og indbydende. Husmester og ons-

dagshold er medvirkende hertil. 

 



KOMMUNIKATION 
Der udsendes en gang om måneden en information via e-mail, og der følges op 

på aktiviteter mv. på klubbens hjemmeside og på Facebook 

ØVRIGE AKTIVITETER 
Gymnastik er i 2016 blevet fastholdt med stor succes og tilslutning i størrel-

sesorden indtil fyldt gymnastiksal! 

EKT 

Der er i 2016 i fortsættelse af beslutning/anbefaling på sidste års generalfor-

samling anskaffet SI og det tidligere Emit er udfaset. 

Der er afviklet interne løb med udstyret, og det giver et godt indtryk 


