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Bestyrelsens forslag til 2020 

Sportslige forventninger 
Vi skal selvfølgelig blive i 1. division! Reserver derfor den 5/4 og den nn/8. Klubben sørger for 
fælles bustransport. 
 
Øget deltagelse fra Odense Orienteringsklub i DM-arrangementer og Jydsk-Fynske Mesterskaber 
(JFM). Bemærk at alle uanset niveau kan deltage. Men vi skal selvfølgelig også have nogle 
medaljer. 
 
Stafetsamarbejdet med Fåborg og Svendborg skal i 2020 for alvor stå sin prøve. Husk tilmelding 
skal ske via klubben ”Fyn Stafet”. 
 
• Hvordan får vi mange afsted? 

Rekruttering og synlighed 
Det månedlige nyhedsbrev via e-mail fortsættes. Bidrag både til hjemmeside (Ole Balslev) og 
nyhedsbrevet (Mathias Hobolth Østerlund) modtages gerne. 
Facebook siden og medlemsgruppen skal fortsat udvikles. 
 
Husk telte, banner og klubtøj med ud til alle aktiviteter.  
Ny tøjkoordinator er Mette Marie Lungholt.  
 
OO deltager i Sportslørdag i januar 2021 og med en Find vej aktivitet i forbindelse med Fjordens 
dag den 13/9. 
 
13/5 afvikler OO igen et stort Skole OL orienteringsstævne i Åløkkeskoven. Torben Rasmussen og 
Claes Larsen er stævneledere. Desuden har vi følgende aftaler pt: 
11/3 Dalumskolen 8-9. kl. (ca. 30 elever) i Åløkkeskoven 
1/5 O-løbskursus for idrætslærere (10-20 lærere) i Jægerhuset/Åløkkeskoven 
19/5 Skoleidrættens Forårsfestival på Havnen/Åløkkeskoven 
 
• Hvem vil hjælpe med skoleaktiviteterne? 

Træning 
Mini og Maxi O fortsættes for fuld kraft i 2020. Nu med venteliste  
Vintergymnastik, tirsdags løbetræning, ungdoms- og voksentræning fortsætter også som hidtil. 
 
• Hvordan bør træningstilbuddet for ungdom og voksne se ud på lidt længere sigt? 
• Hvordan finder vi ressourcerne til at løfte opgaven? 
• Muligheder på tværs af Fyn? 

Korttegning 
I 2020 skal der minimum tegnes: 
 

Vintertræning: 
NÅRUP FEMTNING revision 
ELMELUND VEST revision 
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Skolekort: 
VISSENBJERG SKOLE 
 
B-løb 2020 
KRENGERUP (udvides mod vest i forhold til DM) 
 
5davs: 
HØJSTRUP omtegnes 
HUNDERUP omtegnes 
ELMELUND revision 
KIRKENDRUP revision 
ÅLØKKE revision 
 
Der arbejdes på tilladelser til HESBJERG SKOV 

O-løbs arrangementer 
Vi afvikler en 2. Divisionsmatch den 19/4 i Grøften. Steen Vestergård er stævneleder.  
 
Fynsk Sprint cup afvikles i år i Ringe og Rudkøbing. 
 
Fyns Fem dages afvikles fra den 28/5 med Morten Mølgaard som stævneleder. 
 
Vintercup samarbejdet fortsætter med Faaborg og Svendborg OK.  
 
OO er tildelt opgaven med at arrangere DM Sprint i 2022 og DM Stafet i 2023. 
 
• Skal vi afprøve nye former for løb/aktiviteter? 
• Hvad skal vi lave selv og hvad skal vi lave sammen med Fåborg og Svendborg? 

Andre aktiviteter 
Alt for Damerne afvikles den 17/6 med Lisbeth Skovbjerg, Carsten Lausten og Erik Fynbo som 
planlægningsgruppe. Reserver allerede nu dagen. 

Klubarrangementer 
Der er arrangeret overnatning på Rejsby Europæiske Efterskole i Påsken og vi håber på mange 
deltagere. 
 
Vi planlægger desuden med de sædvanlige klubmesterskaber og aktiviteter (5000m, natløb, AHA, 
klubfest, nytårscross etc.) 
 
• Særlig opmærksomhed på de mange nye medlemmer? 
• Skal der planlægges nogle andre sociale aktiviteter eller klubture i 2020/21? 
• Skal der planlægges nogle interne kursusforløb i 2020 (fx banelægning)? 

Andet? 
Der er brug for et par nye frivillige til at løfte opgaver i forbindelse med: 

• Koordineringen af Alt for Damerne løbet 
• Modtagelse af nye medlemmer 
• Afvikling af en orienteringsløbsstand i forbindelse med Sportslørdag, januar 2021 
• Banelægning til træning og løb 
• Træningstilbud til voksne   


