ODENSE ORIENTERINGSKLUB
BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015
I Odense Orienteringsklub har vi igennem de senere år ligget stabilt på omkring 230 aktive medlemmer ved årets begyndelse, men i 2015 er der sket et
ret markant fald i medlemstallet til 208.
Vi er stadig 7. største klub i DOF, men det er en lidt trist udvikling, da mange af
de udmeldte var i <40 år segmentet
Der er fortsat fin søgning til vores træningsaktiviteter, så der er ikke tegn på,
at det er her årsagen til medlemsnedgangen skal søges
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 2015
er ydet fra rigtig mange medlemmer. Den indsats er et helt centralt element i
at muliggøre afvikling af vores orienteringsløb inden for overkommelige økonomiske rammer!

SPORTSLIGE RESULTATER
INDIVIDUELLE MESTERSKABER
Følgende medlemmer har høstet medaljer ved danske mesterskaber i 2015:

DM Nat i Marbæk Plantage
Ingen medaljer

DM Ultralang i Grib Skov
H 55
H 75

Hensrik Steen Andsersen
Torsten Boe Larsen

Sølv
Bronze

DM Sprint i Roskilde
H 75

Torsten Boe Larsen

Sølv

DM Mellem i Nørreskoven v/Farum
D 55

Inge Price Jensen

Sølv

DM Lang i Ålum
H 55

Henrik Steen Andersen

Guld

DM Stafet i St. Hjøllund N
H 65

Wolfgang Schulz
Niels Rabølle
Børge Pedersen

Sølv

Stort tillykke til de hurtige og dygtige løbere

DIVISIONSTURNERING
Efter et år i 2. division er vi nu tilbage, hvor vi hører hjemme, i 1. division. Det
lykkedes gennem en stabil indsats i begge divisionsmatcher samt i oprykningsdysten i Åbenrå. Der var god opbakning til fælles bustransport og det er
et godt socialt element, som vi fortsat tilbyder i 2016

REKRUTTERING OG SYNLIGHED
Vi deltog i det landsdækkende Find-vej-i arrangement 25. april, hvor ca. 50
deltagere dukkede op. Der var en del børn, som vi med fordel kan lave noget
målrettet mod børn ved siden af de almindelige o-baner på faste poster
Vi valgte at melde fra til Fjordens Dag 7. september pga. lavt udbytte i de tidligere år
Vi er godt i gang med etablering af faste poster i Elmelund skov. Det har budt
på forbløffende mange indskrænkninger grundet jagtområder, hundeskov, hesteområder, høslætområder, stilleskovområder, bebyggelser og meget andet,
men der er nu klargjort 46 poster som bliver opsat først i 2016.
Projektet er fuldt finansieret af Friluftsrådet, Odense Kommune og DOF

TRÆNING
Træningen varetages på fornemste vis af Anders Winther Mortensen og Nicoline Lorenzen.
Der er stadig fin søgning til træningen, et meget varieret udbud og god sparring fra trænerne.
Dejligt også at konstatere, at nye medlemmer tager del i lørdagstræningerne.
Der er i 2015 kommet et nyt tilbud til de helt små, nemlig Mini-O, hvor de små
kan lege sig til o-løb sammen med andre børn samt deres forældre. Det er et
super fint initiativ, som nyder stor opbakning fra omkring 30 store og små
hver søndag kl. 10 ved klubhuset

KORTTEGNING
I 2015 er der tegnet og revideret følgende kort:
Højstrup, Dalumgård, Elmelund, Skibhusskoven, Kerteminde, Åløkkeskoven og
Næsby Ådal, Lunge Bjerge, Broby Skov, Høgsholt, Bolbro

FORBUNDET OG SYDKREDSEN
OO har i 2015 deltaget i Sydkredsens klubledermøder. Vi måtte melde afbud
til repræsentantskabsmødet pga. sygdom

ARRANGEMENTER
O-LØB
Fyns Sprint Cup
Arrangementet var i 2015 henlagt til Ærø og blev en fantastisk succes med
mere end 200 deltagere

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.
B-løb i Lunge Bjerge12. april.
Bonus ved den forsmædelige placering i 2. division var, at vi afviklede 1. divisionsmatch, som sædvanligvis tiltrækker flere deltagere end de lavere rækker.
Og der deltog da også mere end 300 o-løbere i dette herlige terræn.

ANDRE LØBSARRANGEMENTER
Alt for Damerne kvindeløb (AfD)
Løbet blev for 1. gang afviklet i samarbejde med ProEvents – som i øvrigt har
den tidligere koordinator som indehaver.
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 Dalumgård/Stenløse
Der deltog 45 OO’er i KM, som var arrangeret af OO
Følgende blev klubmestre:
D 1516
D 21

Mie Filskov
Mette Riis Jensen

D 35
D 45
D 55
D 65
H-10
H 1112
H 1720
H 21
H 35
H 45
H 55
H 65
H 70

Lone Fyhn
Olesem
Lisbeth Skovbjerg
Jette Bønløkke
Post
Inge Thorsen
Lucas Giolitti
Julius Jensen
Jens Visti Madsen
Rasmus Iversen
Jakob Q Christensen
Ib Clausen
Per Filskov
Jørgen Stamp
Jørgen Olesen

Natugle
Denne gang i Jakob Q’s baghave (Holluf Pile) og med stævneplads i køkkenet
Der deltog i alt 33 løbere
Ungugle:
Natugle:
Ungugle:
Gammelugle:
Oldugle:

Mie Filskov
Jacob Mollerup
Emil Streichmann
Per Filskov
Bent Aakjær

5000 m
Det traditionsrige 5000 m løb blev afviklet ved Jægerhuset.
Først i mål kom Lucas Giolitti
Hurtigst var Simon Pallesen med 19.05
Tættest på estimeret tid var Rasmus Iversen med 3 sekunder

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

AHA Løb
AHA løbet blev i 2015 lavet af Anne Q og hendes far. Der var lagt mange finurlige aha-oplevelser ud ved Holluf Pile til stor begejstring for de 38 deltagere.

Julefrokost
Julefrokosten er et godt socialt arrangement med ca. 25 OO’ere, som havde en
hyggelig aften med diverse spøjse udfordringer og underholdende indslag

Nytårsløb
5 år med Nytårsløb ved Jægerhuset .
Omkring 60 deltagere – både løbere og rent sociale ønskede hinanden godt
nytår med crossløb, bobler og hjemmebagt kransekage

SKOVADGANG
Der har atter i 2015 været et godt samarbejde med skovejerne, men der er begyndende meldinger om krav til brugerbetaling også til træningsløb.

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

JÆGERHUSET
Efter nogle store omgange indvendigt og udvendigt, fremstår Jægerhuset i fantastisk fin stand, og husforvalter sørger sekunderet af onsdagsholdet for at
holde hus og omgivelser på bedste vis.

KLUBBLADET
Der er fortsat ikke fast klubblad, men 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 2015 blevet fastholdt med stor succes og tilslutning i størrelsesorden fyldt gymnastiksal!

EKT
Som besluttet ved generalforsamlingen i 2015, har vi fulgt udviklingen på området i Sydkredsen tæt. Svendborg har som indtil nu eneste klub anskaffet
Sport Ident, men yderligere 10 klubber agter at skifte i nær fremtid.
Det er på kredsledermøde besluttet IKKE at investere i fælles udstyr på kredsniveau som vi pt. har med emit. Der skal i stedet indgås bilaterale aftaler mellem klubber om lån til dækning af større arrangementer.
Der indkøbes dog i kredsregi 50 SI lånebrikker, som kan lejes ved behov,
OO’ planer på området fremlægges på generalforsamlingen

