Odense Orienteringsklub

Bestyrelsens beretning for 2021
2021 har igen været et corona år - også for Odense Orienteringsklub. Der har alligevel været
mange fine sportslige præstationer og gode aktiviteter. Vi har ved udgangen af 2021 260 aktive
medlemmer imellem 3-90 år samt 11 passive. Det er næsten det samme som 2020. Det er virkelig
flot og skyldes primært den indsats, der er sket i forbindelse med Mini/Maxi O, ungdomstræningen
og voksentræningen.
Allan Grundsøe gør fortsat et kæmpe stort stykke arbejde med at holde styr på medlemslisten og
løbstilmeldingerne. Så hjælp ham lidt ved at melde til i god tid og indbetale når der er brug for det.
Velkommen til alle de nye medlemmer af Odense Orienteringsklub. Det er fedt at I synes
orienteringsløb også er en sport for jer. Jeg forventer at I vil blande jer og stille spørgsmål når der
er noget I ikke forstår. Jeg opfordre til gengæld alle de erfarne medlemmer til en gang imellem at
inviterer et nyere medlem med ud til et løb eller en aktivitet.

Der har i 2021 været 750 løbstilmeldinger via O-service (mod 220 i 2020, 908 i 2019, 914 i 2018
og 856 i 2017). Så vi er lige knap tilbage på fordums styrke og engagement. Hertil kommer
heldigvis alle de tilmeldinger der foretages via vores fynske tilmeldingsside og direkte ude ved løb.
Stafetsamarbejdet ”Fyn Stafet” har i 2021 deltaget i både JFM stafet og DM stafet, med særligt en
flot guldmedalje til DM i H65 til Per, Niels og Gerhard, en bronzemedalje til Morten, Jacob og
Gintas i H40 samt endnu en bronzemedalje i H12 til familien Mølgaards dygtige afkom. Så vi
fortsætter selvfølgeligt samarbejdet et år mere.

Sportslige resultater
Individuelle resultater

Følgende medlemmer har høstet medaljer ved danske mesterskaber i 2021:
DM Ultralang, Sorø, i alt 24 deltagere fra OO
D45
Lone Fyhn
H12
Magnus Mølgaard Nielsen
H80
Olav Odgaard

Bronze
Bronze
Bronze
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H85

Torsten Boe Larsen

Guld

DM Sprint, Lyngby, i alt 13 deltagere fra OO
H80
Olav Odgaard
H85
Torsten Boe Larsen

Guld
Bronze

DM Mellem, Grejsdalen, i alt 26 deltagere fra OO
D10
Nynne Mølgaard Nielsen
D65
Inge Price Jensen
H10
Mikkel Mølgaard Nielsen
H12
Magnus Mølgaard Nielsen
H85
Torsten Boe Larsen

Bronze
Bronze
Guld
Guld
Guld

DM Lang, Stråsø, i alt 21 deltagere fra OO
D10
Nynne Mølgaard Nielsen
H10
Mikkel Mølgaard Nielsen
H80
Olav Odgaard
H85
Torsten Boe Larsen

Guld
Guld
Bronze
Bronze

DM Nat i Hvalsø, i alt 11 deltagere fra OO
H12
Magnus Mølgaard Nielsen

Guld
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Divisionsturneringen

I 2021 var Odense i 1. Division i Sydkredsen. Med 3 fine løb i Holsteenshus, Marbæk og Als
Nørreskov lykkedes det os at fastholde placeringen i 1. division med en flot 3. plads samlet. Tak til
alle fra klubben der deltog.

Kommunikation og synlighed

Vores Facebook side er fortsat med i toppen i toppen af 1. division på landsplan! En samlet 5.
plads er det blevet til i 2021. Der er virkelig mange indlæg og bidragsydere. Så fortsæt endelig
med at like, dele eller kommentere. Det er vigtigt både at ”Følge” siden” og være ”Medlem” af
vores interne Facebook gruppe.

Nyhedsbrevet til alle medlemmer udsendes elektronisk til alle medlemmer ca hver måned. Mathias
Hobolth Østerlund er fortsat redaktør.
Forbundets blad Orientering udkommer nu kun på nettet. Der er til gengæld super fine artikler og
små videoer hvor forskellige landsholdsløbere forklarer om vejvalg og meget mere. Kan findes på
www.orienteringonline.dk.

Find Vej og skoleaktiviteter

Erik Fynboe har koordineret vores Findvej foldere med stor hjælp fra Onsdagsholdet og
”tovholderne”. Folderkasserne i Tarup-Davinde er blevet taget ned, da der ikke er flere foldere.
Der arbejdes med et nyt projekt i Skibhusskoven med spejderne i Stjernegruppen.
Bestyrelsen har besluttet, at ikke alle foldere skal genoptrykkes
Både Fjordens dag og Sportslørdag var aflyste i 2021.
Vi har i 2021 kun gennemført en enkelt orienteringsløbsaktivitet for skoleelever nemlig med
Provstegårdsskolen med 24 elever og 3 lærere den 21. september.

Træning

Vi er i 2021 fortsat med ungdomstræningen. Et fast torsdagstilbud til dem som er ved at blive for
gamle om søndagen og for unge til at deltage i voksentræningen. Og det er fortsat Tine Dalgaard
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og Laura Bøgh som har opgaven. Der har ca været 10-15 unge hver gang, i de perioder hvor det
har været muligt. Det hele koordineres af Morten Mølgaard.
Tilgengæld så har Mini/Maxi O haft det lidt svært. Der har været lange perioder med nedlukning.
Men der er stadig et trænerteam på 8 forældre med Lisette Christiansen som koordinator som
deler opgaven med at stå for træningen.
Torsdagstræning for voksne blev i 2021 koordineret af Lisbeth Skovbjerg og Rikke Jespersen. Og
rigtig mange har givet en hånd med. Tusind tak for det.
Vintergymnastik med Tina Godtfred-Iversen og Anne Mølgaard som trænere og
løbe/cykle/spiseholdet om tirsdagen har begge haft et stabilt og fast fremmøde.

Korttegning

I 2021 blev der igen af Torben og et stort og trofast team af erfarne korttegnere tegnet en lang
række kort:
Vintertræning
VISSENBJERG revision
BROBY SKOV revision
LÆRKEDAL omtegnet
B-løb 2021
HESBJERG omtegning
5davs:
TUSINDEÅRSSKOVEN omtegning ROESSKOVPARKEN omtegning,sprint norm
HOLLUFGÅRD revision, SKULPTURPARK sprintnorm, nytegning
KOHAVE-TORNBJERG revision
DALUMGÅRD-STENLØSE-SKT. KLEMENS revision
ÅLØKKESKOVEN revision
Klubmesterskab:
HØJSTRUP: revision
B-løb 2022
LANGESØ NORD påbegyndt

Forbundet og Sydkredsen

Vi har deltaget i forbundets repræsentantskabsmøde og i Sydkredsens klubledermøder. Der er pr.
1/1 2021 ansat en ny direktør for DOF Bo Simonsen og Carsten Lausten har pr. 1/1 2022 fået en
deltidsstilling som konsulent for DOF.

O-løbs arrangementer

Vintercup og Natcup blev igen afviklet sammen med Faaborg og Svendborg OK. Rigtig flot
fremmøde selv om det var med corona retningslinier. Det betyder at det var ”løb selv” og at der
ikke er nogen fast resultatformidling.
Fynsk Sprint cup blev desværre aflyst.
Fyns Fem dages blev afviklet i juni med Morten Mølgaard som stævneleder. Med i gennemsnit 188
deltagere pr. løb. Total 937 starter. Det er super flot.
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Vi har afviklet et enkelt stævne den 18/4 i Hesbjerg med næsten 350 deltagere. Mega flot. Steen
Vestergaard var stævneleder.

Andre aktiviteter

Alt for Damerne løbet blev heldigvis gennemført i 2021, den 5/9. Vi havde en super fin dag, med
rigtig mange løbere og glade hjælpere. Særligt de første er afgørende for at vi fortsat kan tjene lidt
penge på dette arrangement. Kim Kongstad er OOs koordinator.

Klubarrangementer

Til trods for corona så har vi dog alligevel nået at afvikle nogle enkelte arrangementer:
Det var i år vores tur til at arrangere det fælles fynske klubmesterskab i orienteringsløb. Det blev
afholdt den 20/11 på nogle rigtig fine baner på Højstrup øvelsesområde og 37 OOere deltog. Mette
Riis vandt D21 og Jacob Q vandt H21. Desværre var der sammenfald med en U1/U2 træningstur
for de unge, så dem manglede vi voldsomt.
Klubmesterskabet i 5000m blev igen i år afviklet i Åløkkeskoven den 14/10. Feltet var stærkt besat
med hurtige ungdomsløbere og der blev uddelt en lang række titler.
I påskedagene skulle vi have været en stor flok afsted til det Sønderjydske nemlig til Rømø og det
traditionsfulde Påskeløb. Det blev desværre aflyst igen!
Både AHA løb og Nytårscross blev også aflyst.

Jægerhuset

Husmester Jens Dam og Onsdagsholdet har igen i 2021 gjort en formidabel indsats med at holde
klubhuset i orden. Altid er der rydeligt og græsset er slået. Selvom samværet i år dog har været
noget mindre pga af corona.

Afslutning

2021 har på mange måder været et mærkeligt år med corona og de dermed mange følgende
aflysninger. Men bestyrelsen vil alligevel gerne takke jer alle for den meget store indsats, der også
i 2021 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, bestyrelsesmedlemmer, stævneansvarlige, korttegnere,
banelæggere, onsdagsholdet, trænere og alle andre, som har givet en hånd med i 2021. Det er
dejligt at I holder ved.
Tusind tak for 2021!
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