
Odense Orienteringsklub   

 
Bestyrelsens beretning for 2017 

Odense Orienteringsklub har ved udgangen af 2017 229 aktive medlemmer. Heraf er 61 under 20 
år. Det er virkelig flot og skyldes primært den indsats, der er sket i forbindelse med Mini/Maxi O, 
som udover børn også giver voksenmedlemmer.  
 

 
 
Vi skal nu til for alvor at arbejde med hvordan vi fastholder de nye medlemmer. 
Der har i 2017 været 856 løbstilmeldinger via O-service (mod 632 i 2016).  
Retningslinier for støtte til ungdomsløbere og gaver ved runde fødselsdage er blevet opdateret. 
 
Vores størrelse til trods høster vi ikke mange medaljer ved mesterskaberne, men til gengæld er vi i 
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 2017 er ydet fra rigtig 
mange medlemmer. Denne indsats er helt afgørende for at vi kan muliggøre afviklingen af vores 
aktiviteter og løb til gavn for rigtig mange andre. Så tak til alle nøglepersoner, frivillige hjælpere, 
stævneansvarlige, korttegnere, onsdagsholdet, trænere og alle andre medlemmer, som har givet 
en hånd med i 2017. 
 
Andre har også set den store indsats der bliver ydet i Odense Orienteringsklub. Allan Grundsøe 
blev udnævnt som Årets frivillige idrætsleder i Odense kommune og gik videre til den fynske finale, 
dog uden at vinde. Mini-Maxi O var indstillet som én af tre nominerede til de fynske 
idrætsorganisationers Initiativpris 2017. Mega flot. 

Sportslige resultater 

Individuelle resultater 
Følgende medlemmer har høstet medaljer ved danske mesterskaber i 2017: 
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DM Nat, Jægersborg Hegn, i alt 7 deltagere fra OO 
Ingen medaljer. 
 
DM Ultralang, Rold Vælderskov, i alt 16 deltagere fra OO 
D60 Inge Price Jensen  Guld 
H55 Henrik Steen Andersen  Guld 
H80 Torsten Boe Larsen  Guld 
 
DM Sprint, Støvring by, i alt 15 deltagere fra OO 
H75 HV Jensen   Bronze 
 
DM Mellem, Nykobbel, Slagelse, i alt 16 deltagere fra OO 
D60 Inge Price Jensen  Bronze 
 
DM Lang, Krengerup, i alt 11 deltagere fra OO 
D60 Inge Price Jensen  Sølv 
H75 HV Jensen   Sølv 
H80 Torsten Boe Larsen  Bronze 
 
DM Stafet, Langesø Syd, i alt 14 deltagere fra OO 
H75 Palle Møller Nielsen og HV Jensen Guld 
H75 Torsten Boe Larsen og Olav Odgaard Bronze 
 
DM Mellem MBTO, Bramdrup skov, Kolding, i alt 5 deltagere fra OO 
D40 Annie Plaugborg  Guld 
D40 Lone Fyhn   Bronze 
D50 Anne Mette Mortensen  Sølv 
 
DM Lang MTBO, Stensbæk, Kolding, i alt 6 deltagere fra OO 
D40 Annie Plaugborg  Sølv 
D40 Lone Fyhn   Bronze 
 
DM Lang Cross (DAF), Fredericia, I alt 1 deltager fra OO 
H55 Henrik Steen Andersen  Guld 

Divisionsturneringen  
I 2017 har vi ikke noget at prale af i Divisionsturneringssammenhæng. Vi var ellers pænt store og 
gode hold afsted alle tre gange. Og vi havde nogle rigtig hyggelige dage, så tak for det. Men der 
skete det meget sjældne at tre klubber fik lige mange point i begge de to indledende matcher. Det 
betød at Odense efter en hårfin løbspointoptælling endte som nr 3 i 2. division og skulle i 
nedrykningsmatch for første gang nogen sinde! Her satte vi så tingene på plads og blev en klar nr 
1. Så i 2018 fortsætter vi i 2 division. 
 
Stillingen i 2. Division efter de to indledende matcher: 
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Kommunikation og synlighed 
Vores hjemmeside fik i starten af 2017 et helt nyt udseende og fungere efterhånden rigtig fint.  
Nyhedsbrevet til alle medlemmer udsendes elektronisk til alle medlemmer ca hver måned.  
Facebook gruppen fungerer fint som et hurtigt medie med stort og små. 
 
Efter opfordringen på sidste generalforsamling har bestyrelsen prioriteret at få lidt mere klubtøj i 
spil. Og der er nu også løbet-shirt, windbreaker og cykeltøj på hylderne. Alt sammen til ren 
indkøbspris (eller endda under hvis man er ungdomsløber). 

Find Vej og skoleaktiviteter 
Lørdag den 28/4 havde vi på Find Vejen dagen den officielle indvielse af Find Vej anlægget i 
Åløkkeskoven. Alle materialer var betalt af et stort tilskud fra Odense Kommune som en del af 
kommunes præmie i forbindelse med at Odense Sportscentrum vandt Danskernes idrætspris i 
2016. Derfor er der også lavet et ekstra startsted for Find Vej banen overfor Odense 
Sportscentrum på Næsbyvej. Næstformanden i Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg 
Jaqueline Levin stod for at klippe snoren (snitztlingen) og testede anlægget sammen med en 
masse Mini Maxi børn.. 
 
Erik Fynboe har koordineret og opdateret vores Findvej anlæg, foldere og øvrige materialer med 
kæmpe stor hjælp fra andet Onsdagsholdet og de nye ”tovholdere” Peter Sigvardt (Elmelund), 
Jakob Dreisig (Tarup Davinde), Rikke Jespersen (Stige Ø) og Claes Larsen (Stavidsådelen). Der 
er løbende lidt små opgaver med folderopfyldning, pæle der pludselig forsvinder og folderkasser 
der ødelægges. 
 
OO deltog også med en Find vej aktivitet i forbindelse med Fjordens dag den 9/9. Gintas Bloze var 
tovholder. 
 
Vi har i 2017 gennemført orienteringsløbsaktiviteter for Tarup Skole (6. klasse) og 
Provstegårdsskolen (2x5. klasse). 

Træning 
Mini-O udvidede i 2017 med Maxi-O for de 8-12 årige. Så stort set hver søndag formiddag er der 
liv og glade dage. Et trænerteam på nu 7 forældre deler opgaven. Vigtigst at børnene kommer ud i 
skoven og har det sjovt sammen, mens de så småt begynder at øve sig på noget 
orienteringsløbslignende. 
 
Vintergymnastik og løbeholdet om tirsdagen har begge et stabilt og fast fremmøde. 
Torsdagstræning blev i foråret varetaget af lang række af vores erfarne løbere koordineret af 
Lisbeth Skovbjerg. Til sæsonen 2017/18 har vi lavet en aftale med Rasmus Iversen, Joakim 
Damgaard og Pernille Spangsberg om at de deler træningerne. Super dejligt med en fast aftale og 
med så kompetente trænerne. Der er virkelig mulighed for at lære noget.   

Korttegning 
I 2017 blev der af Torben og et stort og trofast team af erfarne korttegnere tegnet: 
 
Vintercup: 
Stige Ø - revideret 
Broby - revideret 
 
Fyns 5 daws: 
Kirkendrup - omtegnet, efter nyt grundmateriale 
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Kohave - omtegnet, efter nyt grundmateriale 
Hunderup - revideret 
 
Findvej: 
Åløkke Skoven - revideret 
 
Fyns Sprint Cup: 
Odense Havn - revideret 
Odense Midtby - nytegnet 
 
DM Stafet: 
Langesø Syd - revideret 
 
DM Lang: 
Krengerup (incl. Glamsbjerg Hegn og Grøften) - revideret 
 
Natugle: 
Elmelund Vest – nytegnet 

Forbundet og Sydkredsen 
Vi har deltaget i forbundets repræsentantskabsmøde og i Sydkredsens klubledermøder. Der er 
blandt andet diskussioner om en ny struktur for Divisionsturneringen fra 2019 og en 
landsdækkende sprintturnering for unge i anledning af sprint WM i 2020 i Trekantområdet. 

O-løbs arrangementer 
Vintercup blev afviklet sammen med Faaborg og Svendborg OK. Rigtig flot fremmøde.  
 
2. dagen for Fynsk Sprint cup blev afviklet på Havnen og i Odense C med Kongens Have som en 
meget flot stævneplads. Der var endda mulighed for et værtshusbesøg på en af banerne. Stor ros 
fra DOFs formand som var meget imponeret over både baner og set-up. Niels Rabølle har tegnet 
kort mens Allan Grundsøe og Kasper Tofte har lavet baner. 
 
Fyns Fem dages blev afviklet i maj-juni med Morten Mølgaard som stævneleder. Giver 
synlighedsmuligheder i Odense. 
 
Den 9.-10. september afviklede vi et stort DM i Stafet og Lang i henholdsvis Langeskov Syd og 
Krengerup. Kulminationen af mange måneders forberedelse med rekonnongsering, korttegning, 
banelægning, banekontrol, håndtering af tilmeldinger, IT system, koordinering mellem klubber og 
skovejere, bestilling af toiletvogne og speakertårn, etablering af parkering og stævneplads og 
meget meget mere. Alt sammen koordineret af Per Filskov som overordnet stævneleder og Allan 
Grundsøe og Jacob Q som stafet stævneledere. Elif Bertelsen, Jørgen Stamp, Gunnar Aaskov og 
Torben Rasmussen tegnede kort. Jørgen Olesen, Lone Fyhn og Finn Mollerup lavede gode baner.  

Andre aktiviteter 
Alt for Damerne havde debut på en ny stævneplads i Munke Mose. Det fungere rigtig godt og vil 
blive gentaget i 2018. Vi stiller med næste 100 frivillige til et par intensive og sjove timer og tjener 
et stort tilskud til klubkassen. Tak til alle hjælpere og til tovholderne Lisbeth Skovbjerg, Carsten 
Lausten og Erik Fynbo. 
 
Vintercup på mountainbike har fået en stigende opmærksomhed blandt OOere. Aktuelt er 15 par 
tilmeldt. 
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Klubarrangementer 
Der er afviklet følgende klubarrangementer: 
 
Gule ærter for erfarne løbere den 26/1 i klubhuset. 
  
Klubmesterskabet i Orienteringsløb blev afholdt af Fåborg OK den 4/11. Rigtig fine baner i 
Svaninge bakker. 30 OOere deltog. 
 
Natugle i Elmelund Vest blev afholdt i et helt nyt område på et helt nyt kort den 16/11.28 
deltagere. Vindere blev Magnus Mølgaard på den lette bane, Joakim Damgaard på H21, Christina 
Damgaard på D21, Lone Jensen på D35+ og Nicolaj Krabek på H35+. 
 
Klubmesterskab i 5000m blev afviklet den 12/10 i Åløkkeskoven. Klubmester blev Katrine 
Rimmen Thomsen, Joakim Damgaard havde den hurtigste tid og Jane Ejby var bedst til at gætte 
sin tid (7 sekunder!). 
 
Påskeløbet foregik i år i Thy. Nogle meget spændende men også svære baner i et anderledes 
terræn. Vi havde lejet Blidstrup efterskole og havde nogle rigtigt hyggelige dage før og efter 
løbene. Et nyt tiltag i år var hele 12 OO herreløbere på den samme 21AK bane. Det gav nogle 
meget spændende sammenligninger efter løbet fx dette stræk fra post 6 til 7 på 3. dagen: 
 

 
 
AHA løb blev i år arrangeret af sidste års vindere Tommy og Rasmus Iversen den 9/12 i 
Åløkkeskoven.  
 
Julefrokost den 16/12, 14 deltagere. 
 
Nytårscross, 65 deltagere i Åløkkeskoven til den traditionsrige nytårsmarkering.  
 
Begynderkursus i Banelægning, 4 torsdage i februar og marts. Underviser Carsten Lausten. 8 
deltagere. 
 
Minikursus i Condes den 16/9. Underviser Andreas Duc Jørgensen. 6 deltagere. 
 
Teknik Workshop den 11/10. Undervisere Jørgen Løvendahl og Ole Balslev. 7 deltagere. 
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Jægerhuset og udstyr 
Husmester Svend Aage og Onsdagsholdet har igen i 2017 gjort en formidabel indsats med at 
holde klubhuset i orden. Dette gælder også vores SI udstyr som Jørgen Løvendahl er tovholder på.   
 
Vi har haft en dialog med Odense Havn om parkering på Stenfisker og Polens kajen. Desværre har 
der ikke været nogle mulighed for at ændre på kun ”1 times gratis parkering”. Så vi er nødsaget til 
enten at købe en parkeringsbillet eller parkere på skovsiden på Gammelsø eller Næsbyvej.  
 
 
Tusind tak for 2017! 


