Odense Orienteringsklub

Bestyrelsens forslag til 2021
Sportslige forventninger

Vi skal selvfølgelig blive i 1. division! Reserver derfor allerede nu den 25/4 (Holstenshuus), den
30/5 (Marbæk) og måske den 5/9! (Als Nørreskov). Klubben sørger for fælles bustransport til de to
sidste. Mere nyt følger hvis noget af det bliver lavet om.
Vi ønsker os fortsat en øget deltagelse fra Odense Orienteringsklub i DM-arrangementer og JydskFynske Mesterskaber (JFM). Bemærk at alle uanset niveau kan deltage. Men vi skal selvfølgelig
også have nogle medaljer.
Stafetsamarbejdet med Fåborg og Svendborg skal i 2021 for alvor stå sin prøve. Husk tilmelding
skal ske via klubben ”Fyn Stafet”.

Rekruttering og synlighed

Det månedlige nyhedsbrev via e-mail fortsættes. Bidrag både til hjemmeside (Ole Balslev) og
nyhedsbrevet (Mathias Hobolth Østerlund) modtages rigtig gerne.
Facebook siden og medlemsgruppen skal fortsat udvikles.
Husk telte, banner og klubtøj med ud til alle aktiviteter.
Tøjkoordinator er fortsat Mette Marie Lungholt.
OO deltager igen i Sportslørdag i januar 2022 og med en Find vej aktivitet i forbindelse med
Fjordens dag den 11/9.
I maj afvikler OO igen et Skole OL orienteringsstævne i Åløkkeskoven. Torben Rasmussen og
Claes Larsen er stævneledere.

Træning

Mini og Maxi O skal genstartes i 2021.
Vintergymnastik, tirsdags løbetræning, ungdoms- og voksentræning fortsætter også som hidtil.

Korttegning

I 2021 skal der minimum tegnes:
Vintertræning 2021
VISSENBJERG revision
BROBY SKOV revision
LÆRKEDAL omtegnet
B-løb 2021
HESBJERG omtegning
5davs:
TUSINDEÅRSSKOVEN omtegning
ROESSKOVPARKEN omtegning, sprint norm
HOLLUFGÅRD revision
HOLLUFGÅRD sprintnorm, nytegning
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KOHAVE-TORNBJERG revision
DALUMGÅRD-STENLØSE-SKT. KLEMENS revision
ÅLØKKESKOVEN revision
B-løb 2022?

O-løbs arrangementer

Vi afvikler umiddelbart en 2. Divisionsmatch den 18/4 i Hesbjerg. Steen Vestergård er
stævneleder.
Fynsk Sprint cup afvikles i år i Ringe og Rudkøbing. Jacob Q og Allan Grundsøe er arbejdsgruppe
medlemmer.
Fyns Fem dages afvikles i juni med Morten Mølgaard som stævneleder.
Vintercup samarbejdet fortsætter med Faaborg og Svendborg OK.
OO er tildelt opgaven med at arrangere DM Sprint og DM Mix sprint i 2022 og DM Stafet i 2023.

Andre aktiviteter

Alt for Damerne afvikles den 5/9 med Kim Kongstad, Lisbeth Skovbjerg og Erik Fynbo som
planlægningsgruppe. Reserver allerede nu dagen.

Klubarrangementer

Påskeløbet 2021 er desværre aflyst.
Det er OOs tur til at planlægge det fælles fynske klubmesterskab.
Vi planlægger desuden igen med de sædvanlige aktiviteter (5000m, natløb, AHA, klubfest,
nytårscross etc.)

Andet?

Der er altid brug for et par frivillige til at løfte opgaver i forbindelse med banelægning til træning og
løb.
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