
ODENSE ORIENTERINGSKLUB 
BESTYRELSENS PLANER FOR 2017 

SPORTSLIGE RESULTATER 
Vi skal tilbage i 1. division.  

Alle m/k skal af huse: 

2. april i Hastrup Plantage 

17. september i Munkebjerg 

22. oktober i pt. ukendt skov til oprykningsmatch 

Vi sørger for bus! 

REKRUTTERING OG SYNLIGHED 
Vi vil i 2017 deltage i Find-vej-i dagen 29. april i Åløkkeskoven 

Fjordens Dag 10. september er omstruktureret og har tema bevægelse på 

Stige Ø, så her deltager vi igen. Mini-O tager med og fremmer dermed promo-

veringen. 

 

Der skal arbejdes med Find-vej-i skolen projekter. I første omgang satses på 

skolerne nær Åløkkeskoven, da disse kan udnytte de faste poster her. 

Der er etableret et lille udvalg, som tager kontakt til skolerne, og DOF inddra-

ges med ekspertbistand. 

Meld gerne ind, hvis du har lyst til at deltage!! 

TRÆNING  
Træning understøttes på ad hoc basis af forskellige trænerkræfter og Morten 

Ratzer Pedersen på opvarmning. 

Vi håber, der viser sig muligheder for en mere kontinuerlig bemanding. 

 

KORTTEGNING 
I 2017 skal der tegnes: 

Odense By/Havn til Sprint Cup, Krengerup og Langesø til DM, Kohave Skov, 

Kirkendrup og Hunderup til Fyns 5 daws 

ARRANGEMENTER 

O-LØB 
OO afvikler følgende løb i 2017: 



Fyns Sprint Cup 

Fyns 5 -daws 

DM Stafet og DM Lang sammen med Faaborg og Svendborg 

Træningsløb i samarbejde med Svendborg og Faaborg 

 

Andre løbsarrangementer 
Der afvikles Alt for Damernes kvindeløb torsdag den 15. juni i Munke Mose 

 

Andre arrangementer 
Der afvikles et fuldtegnet banelægger og Condes kursus for nybegyndere 

primo 2017 

KLUBARRANGEMENTER 
 

Klubmesterskaber 
Klub Lang, Natugle og 5000 m 

Desuden arrangeres: 

AHA løb, Nytårscross, julefrokost. 

 

KLUBTUR TIL PÅSKELØBENE 
Der er arrangeret overnatning på efterskole på Mors i forbindelse med Påske-

løbene i Thy. Det er i fornuftig køreafstand. 

Klubben giver i lighed med tidligere år tilskud til overnatning. 

Også til Påskeløbene 2018 er der bestilt overnatning! 

 

KLUBTUR 

Der er pt. ikke planlagt klubtur, men der er mulighed for tilskud, hvis nogen 

byder ind 

 


