Odense Orienteringsklub

Bestyrelsens beretning for 2018
2018 har været et godt år for Odense Orienteringsklub. Der har været mange fine sportslige
præstationer og gode aktiviteter. Vi har ved udgangen af 2018 240 aktive medlemmer. Heraf er
rigtig mange 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 2018 været 914 løbstilmeldinger via O-service (mod 856 i 2017 og 632 i 2016).
Det er heller ikke gået vores næste forbi at der er indført nye regler for opbevaring af persondata.
Retningslinier for Privatlivspolitik og Behandling af personoplysninger er blevet udarbejdet og
findes på hjemmesiden.
På opfordring fra sidste års generalforsamling så har bestyrelsen afsøgt mulighederne for at
styrket samarbejde med Fåborg og Svendborg Orienteringsklubber. I foråret afholdt vi et fælles
bestyrelsesmøde for de tre klubber. Mødet var præget af en positiv tilgang til et styrket samarbejde
og en række konstruktive forslag. Første initiativ var at lægge en række af de relevante
træningsaktiviteter på den fynske o-løbstilmeldingsside for at synliggøre mulighederne for de andre
klubbers medlemmer. Det andet initiativ var nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skulle
undersøge mulighederne for et stafetsamarbejde. Der blev udarbejdet et beslutningsforslag (og
samtidig vedtog DOF en Reglementsændring) som alle tre bestyrelser har tiltrådt. Så i 2019 stiller
vi op via et fælles hold ”Fyn Stafet” til alle stafetløb. Tredje initiativ er i endnu højere grad at
hjælpes ad med afviklingen af større o-løb.

Sportslige resultater
Individuelle resultater

Følgende medlemmer har høstet medaljer ved danske mesterskaber i 2018:
DM Nat, Rørvig, i alt 8 deltagere fra OO

H80

Torsten Boe Larsen

Bronze

DM Ultralang, Jægerspris skov, i alt 9 deltagere fra OO
D60
Inge Price Jensen
Sølv
H55
Henrik Steen Andersen
Bronze
H75
Olav Odgaard
Sølv
DM Sprint, Hillerød, i alt 16 deltagere fra OO
H75
Palle Møller Nielsen
H80
Torsten Boe Larsen

Bronze
Guld

DM Sprint Stafet, Hillerød, i alt 12 deltagere fra OO
Ingen medaljer
DM Mellem, Højgård skov, i alt 8 deltagere fra OO
D60
Inge Price Jensen
Guld
DM Lang, Ulbjerg, i alt 15 deltagere fra OO
H75
Olav Odgaard

Sølv

DM Stafet, Harild Hede, i alt 19 deltagere fra OO
D45
Lone Fyhn Olesen, Gitte Christoffersen og Katalin Kongstad
H70
Wolfgang Schulz og Børge Pedersen
H75
Olav Odgaard og HV Jensen

Sølv
Sølv
Sølv

DM Mellem MBTO, Viborg, i alt 3 deltagere fra OO
D50
Anne Mette Mortensen
Bronze
DM Lang MTBO, Viborg, i alt 4 deltagere fra OO
Ingen medaljer
Som noget helt særligt for 2018 så har Odense Orienteringsklub fået en VERDENSMESTER.
Børge Pedersen blev den 11/8 2018 verdensmester i Biathlon (en kombination af skydning og
orienteringsløb) på sprintdistancen for H70. Stort tillykke til Børge.

Divisionsturneringen

I 2018 var Odense i 2. Division. Vi var nogle meget store hold afsted til de to indledende runder, 64
i Jelling og 70 i Jelling. Det var super flot og betød at den samlede stilling efter de to indledende
matcher så sådan her ud:
Og så var det jo bare at give den gas til
Op/nedrykningsmatchen i Søgård Skov. Her
var vi mere end 90 OOer afsted! Det er såvidt
vides det største hold nogensinde fra Odense.
Dagen bød heldigvis også på tre suveræne
sejre over OK HTF, OK Gorm og Fros/Melfar.
Så i 2019 er Odense Orienteringsklub tilbage i 1. Division!
Placering
1
2
3
4

Klub
Odense OK
Fros/Melfar
Fåborg OK
OK Syd

Matchpoint
10
10
2
2

Point
784
777
431
360

Kommunikation og synlighed

Vores hjemmeside fungerer efterhånden rigtig fint og er i 2018 blevet suppleret med en Facebook
side. ”Siden” giver en større en større synlighed end ”gruppen” og det er derfor vigtigt at alle
medlemmer ”Følger/Synes om” denne side og løbende deler og kommentere opslag.
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Facebook gruppen for medlemmer eksisterer fortsat og skal være den interne opslagstavle med
stort og små.
Nyhedsbrevet til alle medlemmer udsendes elektronisk til alle medlemmer ca hver måned. Tak til
Claes som nu stopper som redaktør.
Der er lavet en ny generel informationsfolder og indkøbt nye start og mål beachflag.

Find Vej og skoleaktiviteter

Erik Fynboe har koordineret og opdateret vores Findvej anlæg, foldere og øvrige materialer med
stor hjælp fra Onsdagsholdet og ”tovholderne” Peter Sigvardt (Elmelund), Jakob Dreisig (Tarup
Davinde), Rikke Jespersen (Stige Ø), Bent Aakjær (Åløkke) og Claes Larsen (Stavidsådelen). Der
er løbende lidt små opgaver med folderopfyldning, pæle der pludselig forsvinder og folderkasser
der ødelægges.
Den 5. maj var for sidste gang Find Vej dag. Så der var mulighed for at komme i Åløkkeskoven og
prøve at løbe eller gå en lille orienteringsløbsbane. OO deltog også med en Find vej aktivitet i
forbindelse med Fjordens dag den 9/9. Gintas Bloze var tovholder for begge arrangementer.
Vi har i 2018 gennemført orienteringsløbsaktiviteter for Tarup Skole (6. klasse) og
Provstegårdsskolen (8. klasse) i Åløkkeskoven, Holluf Pile skole ved Hollufgård og et valghold i
Næsbyhoved skoven og endelig så havde vi beboerforeningen fra Åløkkekvarteret til løb ved
klubhuset den 2/5.

Træning

Stort set hver søndag formiddag er der liv og glade dage i og omkring klubhuset og enkelte andre
steder. Et trænerteam på nu 8 forældre deler opgaven med at stå for træningen. Vigtigst at
børnene kommer ud i skoven og har det sjovt sammen, mens de så småt begynder at øve sig på
noget orienteringsløbslignende. Der er nu lukket for tilgangen og oprettet en venteliste, da de rent
fysisk ikke kan være flere deltagere. Årets topscore var 82 deltagere til juleafslutningen!
Vintergymnastik og løbeholdet om tirsdagen har begge et stabilt og fast fremmøde.
Torsdagstræning blev i foråret varetaget af Rasmus Iversen, Joakim Damgaard og Pernille
Spangsberg og koordineret af Lisbeth Skovbjerg. Til sæsonen 2018/19 har vi heldigvis kunnet
forlænge aftalen med Rasmus og Joakim og så supplere med enkelte af de erfarne
ressourcepersoner. Super dejligt med en fast aftale og med så kompetente trænerne. Der er
virkelig mulighed for at lære noget.
I 2018 har vi oplevet en stigende OO deltagelse til de regionale træningskurser for børn og unge.
U1 og U2. Det er en dejlig videreudvikling af vores eget Mini-Maxi tilbud. Og i januar 2019 har vi
endda været vært for en U1 træningsweekend med overnatning på Sanderumskolen og
træningsaktiviteter i Langesø.

Korttegning

I 2018 blev der af Torben og et stort og trofast team af erfarne korttegnere tegnet en lang række
kort:
Vintertræning:
ONSE BAKKER enkelte rettelser, bruges 2019
NÅRUP FEMTNING nytegning, bruges 2019
TARUP DAVINDE ny tilføjelse og revision
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5daws:
HOLLUFGÅRD omtegning
BLANGSTEDGÅRD udvidelse af Kohave
KIRKENDRUP udvidet og revision
ÅLØKKESKOVEN revideret
Åbne løb:
GLAMSBJERG HEGN udvidet og revideret
ODENSE MIDTBY udvidet mod øst og revideret, tegnet af samme korttegner som tegner for WM
2020, skal bruges til Fyns Sprint CUP 2019
Klubmesterskab:
ELMELUNG revideret
Aha løb:
VILLESTOFTE SNESTRUP nytegnet
Torsdags træning:
MUNKE MOSE - ANSGAR udvidet mod syd og revideret
Skolekort:
TINGKÆRSKOLEN nytegnet
OVERMARKSGÅRD nytegnet

Forbundet og Sydkredsen

Vi har deltaget i forbundets repræsentantskabsmøde og i Sydkredsens klubledermøder. Der har
blandt andet været diskussioner om skovpuljen, en ny struktur for Divisionsturneringen fra 2019 og
oprettelse af en landsdækkende sprintturnering for unge i anledning af sprint VM i 2020 i
Trekantområdet.

O-løbs arrangementer

Vintercup blev igen afviklet sammen med Faaborg og Svendborg OK. Rigtig flot fremmøde.
Vi har afviklet en meget flot 1. Divisionsmatch den 15/5 i Glamsbjerg Hegn med næsten 350
deltagere. Der var ros til stævnet fra mange sider, bl.a. fra verdensmesteren Maja Alm, som
udtrykte stor tilfredshed med sin bane. Steen Vestergaard var stævneleder.
Fynsk Sprint cup blev afviklet i Middelfart og Fåborg, men med mange OOer på hjælpersiden. Som
en lille knobskydning blev der i september afviklet et sprint træningsstævne ”Euro-meeting” for de
europæiske landshold i Assens.
Fyns Fem dages blev afviklet i maj-juni med Morten Mølgaard som stævneleder. 5 dage med højt
solskin og med en masse glade løbere. I gennemsnit var der 168 løbere, hvilket er en stor
fremgang i forhold til 2017 hvor vi kunne mønstre 129 deltagere i gennemsnit. Det giver fine
synlighedsmuligheder i Odense.

Andre aktiviteter

Til Alt for Damerne gentog vi succesen med stævnepladsen i Munke Mose. Det fungerede igen
rigtig godt. 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.
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Vintercup på mountainbike har fået en stigende opmærksomhed blandt OOere. Aktuelt er 15 par
tilmeldt. I januar 19 har vi afviklet en afdeling af årets løb i Ryslinge.

Klubarrangementer

Der er afviklet følgende klubarrangementer:
Gule ærter for erfarne løbere den 25/1 i klubhuset.
Det var i år vores tur til at arrangere det fælles fynske klubmesterskab i orienteringsløb. Det blev
afholdt den 17/11 på nogle rigtig fine baner i Elmelund skov, koordineret af Kim og Katalin
Kongstad. Det var oveni købet en dejlig solskinsdag og næsten 30 OOere deltog. Rasmus Iversen
blev klubmester på H21 og Pernille Spangsberg på D21. Datomæssigt var der desværre lidt
sammenfald med U1 og U2 kurset. Det betød at vi var nødt til at afvikle klubmesterskabet for de
under 17 årige weekenden før i Fåborg.
Som noget nyt havde vi flyttet julefrokosten og lavet det om til en klubfest den samme dag som
selve klubmesterskabet. Det var der 22 festglade mennesker, der syntes var en god ide og vi
havde en rigtig hyggelig aften i klubhuset.
Natuglen blev endnu et år afholdt i et overraskende område, nemlig Spejdercentret Port Arthur
den 15/11. 18 deltagere fra OO. Natugle (Bedste tid på den svære bane) blev Rasmus Iversen.
Ungugle (Bedste tid blandt alle H/D -16, let bane) Anne Frederiksen. Gammelugle (Bedste tid
blandt alle H/D 35+) Tommy Iversen og Letugle (Hurtigste løber på let bane) – Palle Møller
Nielsen. Oldugle (Længst tid i skoven uanset bane) – Rikke Jespersen modtog præmien. Men
præmien blev uddelt inden at Lisbeth kom i mål! Det er et fedt arrangement. Igen i år koordineret af
Allan Grundsøe og Jacob Q. Vi håber på lidt flere deltagere næste år.
Klubmesterskab i 5000m blev afviklet den 4/10 i
Åløkkeskoven. Klubmester blev Anton Spile, Rasmus
Iversen havde den hurtigste tid og Rikke Jespersen var
bedst til at gætte sin tid (2 sekunder!).
I påskedagene var mere end 70 OO-ere og deres
familie taget til Fanø for at prøve kræfter med et meget
anderledes terræn. Hertil kom lidt sne og noget kulde,
så nogle af os var rigeligt udfordret. Ayoe Berg, Anders
Mortensen og Magnus Mølgaard hjembragte alligevel
flotte resultater. Anders også som en suveræn vinder
af klubbens interne H 21AK konkurrence (med hele 13
deltagere). Lone Fyhn vandt den tilsvarende D 21AK
med 7 deltagere. De fleste OO-ere var en del af den
fælles indkvartering med masser af tid til hygge,
skattejagt og kortnørderi. Den moderne teknologi
efterlader desværre ingen tvivl om hvornår vi bommer.
AHA løb blev i år arrangeret af sidste års vindere The
Wilhards den 7/12 i Villestofte og Højstrup
Øvelsesområde.
Nytårscross, 65 deltagere i Åløkkeskoven til den traditionsrige nytårsmarkering med meget flotte
kransekager.
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Jægerhuset og udstyr

Husmester Svend Aage og Onsdagsholdet har igen i 2018 gjort en formidabel indsats med at
holde klubhuset i orden. Altid er der rydeligt og græsset er slået. I år er der blandt andet kommet
nye bænke og en skohylde. Sidst på året blev der strammet lidt op på brandsikkerheden så der er
nu ekstra nødudgange, brandalarmer og to brandsprøjter i klubhuset. I 2019 forventer vi at få en
ekstra branddør sat i gavlen.
Apropos sikkerhed så har vi nu fået en ekstra hjertestarter. Der var godt 30 medlemmer som
brugte et par timer en søndag i april for at samle ind til Hjerteforeningen. Og udover at støtte den
gode sag så fik klubben vores egen hjertestarter som tak for hjælpen. Den er nu hængt op uden for
omklædningsrummet og kan benyttes 24-7. Onsdagsholdet har fået deres egne lille
instruksionskursus. Tak til Palle for et godt initiativ.

Afslutning

Måske bliver Åløkkeskoven lidt mindre i fremtiden, da Olav de Linde har ansøgt om byggetilladelse
på et mindre stykke for enden af Mogensensvej. Vi følger sagen.
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.
Det bliver dog nogen gange lidt de samme personer, der løfter en frivillig opgave. Måske fordi det
også er dem, der ved hvilke opgaver der er. Så det er en fælles opgave og et fælles ansvar i
fremtiden at involvere endnu flere i at løfte de forskellige små og store opgaver, der ligger i at drive
Odense Orienteringsklub. Så lad dette være en opfordring til bare at komme ud af busken. Og en
god måde at starte på er at melde sig som hjælper til Alt for Damerne løbet den 13/6. En ca. 4
timers indsats, som giver et stort kontant tilskud til klubkassen og som samtidig er sjovt.
Fra bestyrelsens side vil vi gerne takke for den meget store indsats, der også i 2018 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, onsdagsholdet, trænere og alle
andre medlemmer, som har givet en hånd med i 2018.
Tusind tak for 2018!
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