Odense Orienteringsklub

Bestyrelsens forslag til 2018
Sportslige resultater
Vi skal vinde 2. division! Reserver derfor den 18/3 i Jelling, den 23/9 på Rømø og forhåbentlig den
21/10 i Søgård. Klubben sørger for fælles bustransport.
Øget deltagelse fra Odense Orienteringsklub i DM-arrangementer og Jydsk-Fynske Mesterskaber
(JFM).
•

Hvordan gør vi?

Rekruttering og synlighed
Nyhedsbrevet fortsættes. Bidrag både til hjemmeside (Ole Balslev) og nyhedsbrevet (Claes
Larsen) modtages gerne.
Omlægning af Facebook gruppen til en side overvejes. Ny folder overvejes.
Husk telte, banner og klubtøj med ud til alle aktiviteter.
Der skal ske en opdatering af Find vej anlægget i Tarup Davinde og de skal findes en tovholder til
anlægget i Åløkkeskoven.
OO deltager i Find vej dag den 5/5 og med en Find vej aktivitet i forbindelse med Fjordens dag den
9/9.
•

Skal vi forsøge os med en form for kobling til Trail og Cross bølgen?

•

Hvordan får vi mere fat om skole-orienteringsaktiviteter?

Træning
Mini/Maxi O fortsættes for fuld kraft i 2018.
Vintergymnastik, tirsdags løbetræning og torsdags træning fortsætter også som hidtil.
•

Hvordan bør træningstilbuddet se ud på lidt længere sigt?

Korttegning
I 2018 skal der minimum tegnes:
Vintercup:
Tarup Davinde - revideres og tilføjet et område efter nyt grundmateriale
Høgsholt - revideres
Onse Bakker - omtegnes efter nyt grundmateriale
B-løb:
Glamsbjerg Hegn - revision og udvides med nyt område efter nyt grundmateriale
Fyns 5 daws:
Kirkendrup - revideres og udvides
Kohave - revideres og udvides

Tarup Davinde - revideres
Hollufgård - revideres
Åløkkeskoven - revideres
Skolekort:
Orte Friskole - nytegnes

O-løbs arrangementer
Vi afvikler en 1. Divisionsmatch den 15/4 i Krengerup. Steen Vestergård er stævneleder. Gerhard
og Claes lægger baner og Torben mf. tegner kort.
Fynsk Sprint cup afvikles i år i Fåborg og Middelfart.
Fyns Fem dages afvikles den 22/5 – 5/6 med Morten Mølgaard som stævneleder.
Vintercup samarbejdet fortsætter i med Faaborg og Svendborg OK. Og ligeledes planlægger vi et
fælles JFM arrangement (stafet og lang i Lohals) og et DM Nat løb i 2019.
OO skal arrangere en enkelt etape i Vintercuppen for MTB primo 19.
•

Hvilke løb skal vi lægge billet ind på i fremtiden?

Andre aktiviteter
Alt for Damerne afvikles den 14/6 med Lisbeth Skovbjerg, Carsten Lausten og Erik Fynbo som
planlægningsgruppe. Reserver allerede nu dagen.

Klubarrangementer
Der er arrangeret overnatning på Fanø i Påsken. Måske det bliver lidt trangt, men 100`% hyggeligt.
I 2019 er der påskeløb i Stråsø plantage i trekanten mellem Herning, Holstebro og Vesterhavet.
OO er i 2018 arrangør af de fynske klubbers fælles klubmesterskab i alm orienteringsløb.
Vi planlægger desuden med de sædvanlige klubmesterskaber og aktiviteter (5000m, natløb, AHA,
julefrokost, nytårscross etc.)
•

Skal der planlægges nogle særlige sociale aktiviteter eller klubture i 2018/19?

•

Skal der planlægges nogle interne kursusforløb i 2018?

Andet?

