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Årsberetning for 2015 
 

Sammenhold 

Det nu forgangne år, har igen været et år med mange aktiviteter og arrangementer. Hver årstid, 

sine aktiviteter. Alle med masser af forberedelse i form af korttegning, rekognoscering af postpla-

ceringer, kontrol af kortet, banelægning, revidering af kort med korttegner,  postudsætning og af-

vikling med eftersnak med glade løbere, inddragning af poster, oprydning og så 'på den igen' .  

Alle disse opgaver og mange flere, kræver masser af indsats. Det er fantastisk at se, hvordan op-

gaverne altid bliver løst, og hvordan der villigt træder nye til, når andre har behov for afløsning. 

Sammen lykkes vi på bedste vis med at holde vores klub velfungerende. 

 

Ærø og Fynsk Sprint Cup 

Det var et sats, da styregruppen for Fynsk Sprint Cup, blev enige om at prøve at tage sprintlø-

berne med til Ærø. Ville O-Danmark synes det var attraktivt at tage til en ø for at løbe sprint? Oven 

i købet en ø uden bro! Bekymringerne var mange, forberedelserne lidt mere besværlige end nor-

malt, da korttegnerne og banelæggerne ikke blot kunne køre forbi, men måtte planlægge dags-

ture. Men det skulle vise sig at være en god ide! Da tilmeldingen sluttede havde vi den største til-

melding der har været i FSC's historie.  

Strukturen på selve afviklingen blev anderledes end de tidligere år. Der blev på Ærø lavet 2 løb fra 

samme stævneplads på samme kort. Løberne tog rigtig godt imod dette, da det medførte at de 

mellem løbene kunne hygge sig på stævneplads og ikke skulle 'flytte'. Det er derfor besluttet at 

benytte samme form i 2016.  

 

Sy'fynsk 5daws 

Vores traditionsrige Sy'fynsk 5daws blev i 2015 endnu engang afholdt med flot opbakning fra vo-

res naboklubber og vores egne løbere. Med Ove og Randi Splittorff som koordinerende midtpunkt 

og udførende afviklere, var mange i gang 5 tirsdage i april og maj. Ove og Randi har, efter mange 

år med 5daws, besluttet at 2015 var sidste år med dem ved koordinator rollen, og klubben siger 

tak for indsatsen! 5daws overlades nu til Bjarne Andersen, som har taget rollen som koordinator, 

og central afvikler. 

 

Mountain Bike Orientering – MTBO 

I september måned afholdt vi sammen med Faaborg OK og OK Melfar en MTBO weekend på Fyn. 

Der var løb fredag aften, samt lørdag og søndag. Vi havde rytterne ud og køre i Halling Skov og 

Stevneskoven fredag aften.  

Orientering er mange ting, og MTBO er en af dem. Denne gren af orienteringssporten er mest ud-

bredt på Nordsjælland og ved Silkeborg / Århus / Nordjylland. MTBO har sin egen løbskalender og 

I kan se mere på http://mtb-o.do-f.dk  

  

http://mtb-o.do-f.dk/
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Tak fordi vi må 

Jeg vil gerne slutte med at sige tak til ALLE som i det forgangne år har ladet os anvende deres 

område (skov, mark og by), for at vi kan dyrke vores sport. Uden adgang ville der ikke være noget 

Orienteringsløb! At kunne besøge mange forskellige områder på en sæson, er med til at styrke 

udøvelsen, oplevelsen og den glæde vi alle har ved at dyrke sporten,  

 

med håbet om et nyt godt orienterings år … 

 

Bjørn Christoffersen  
Formand 

 

Arrangementsudvalget   

Påskeløbet 

Denne gang skulle der løbes i Mols Bjerge, og vi boede i ”Skovhuset” ved Astrup nær Ryomgård. 

Det hidtil dyreste sted og med regler og henvisninger for ALT! Men det viste sig at være et rigtigt 

godt sted med gode faciliteter og fin placering. Der var en god tilslutning på ca. 30 overnattende. 

Alle tog en tørn med til madlavning og rengøring, og det var nogle hyggelige dage med oriente-

ringsmæssige udfordringer i ”bjergene” og hygge og afslapning i ”Skovhuset”. 

Afslutning på ”Sy’fynsk 5daws” 

Traditionen tro blev der solgt stakkevis af grillpølser mm til de mange fremmødte. I år blev der lø-

bet på nytegnet kort i Rantzausminde, og afslutningen blev holdt på skolens nye udendørs science 

område mellem bålsteder, planetmodeller og plantekasser! En rigtig hyggelig afslutning, hvor 

mange gav en hånd med til det lille arrangementsudvalg 

Rengøring i klubhuset 

Igen i år startede vi efterårets sæson op med en gang fælles oprydning og rengøring af både inde- 

og udearealer ved klubhuset og med efterfølgende fællesspisning. Der var samtidig god mulighed 

for at få snakket om sommerferiens o-løb og andre ferieoplevelser. Resten af året er rengørings-

tjansen fordelt mellem klubbens aktive medlemmer på skift. 

O-bowling 

Igen en sikker succes! En rigtig hyggelig aften for både unge og ældre. 

O-bingo 

Også en af de gode traditioner med stor opbakning, og alt var som det plejede med Anita som 

bingo-bestyrer, masser af pakker og smågaver, æbleskiver, gløgg……. 
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Fællesspisning 

Der har ikke været så mange aftener med fællesspisning dette efterår/vinter. Vi har prøvet at 

holde fast i en månedlig aften, men der har ikke været så stor tilslutning. 

Julefrokost 

 Da der af mange forskellige gode grunde ikke var så mange tilmeldte til årets julefrokost, blev 

den denne gang afholdt privat hos Per og Annette i deres nye residens på Thurø. Tak for det. 

Leila Damkjær Pedersen og Lene Banke 

 

Kortudvalget 

Nyt bykort 

I foråret 2015 blev de sidste streger sat på Rantzausmindekortet, så det kunne indvies til afslutningen på 

Sydfyns 5Daws og alle deltagere kom ud i en helt jomfrueligt skov.  

 

Ærø 

Ligeledes blev de allersidste opdateringer til sprintkortet over Marstal  fikset, så det kunne være klar til 

Fynsk Sprint Cup på Ærø. Gert fra OK Melfar tegnede Ærøskøbing, og vi fik igen et par jomfruelige kort at 

løbe efter.  Rec.-arbejdet havde stået på i ca. 1 år, og temmelig mange timer blev brugt på Ærø, men glæ-

den ved arbejdet med at fremstille O-kort, kommer rigtig frem, når der på løbsdagene er tilmeldt over 100 

mere end der plejer at komme til Sprint Cup, og alle (tror jeg) melder om et rigtig godt arrangement. 

 

MTBO 

Pludselig skulle vi også arrangere et MTBO løb i hallingskoven og stævneskoven, og vi fik da så lidt travlt, og 

med hjælp fra Knud Erik med GPS spor, fik vi lavet et fint MTB kort. 

 

Svinehaverne 

Svendborg kommune og Naturstyrelsen købte for ca. et år siden Svinehaverne, et dejligt stykke naturom-

råde på toppen af Egebjerg bakker. Straks begyndte jeg at tænke på O-kort over området, og det er nu re-

kognosceret og der er prøveløbet et træningsløb deroppe. Der er et skovstykke, der hører til området, men 

det skal først ”barberes” af nogle skovmaskiner før det kan betale sig at tegne det. Her i løbet af foråret fær-

diggør jeg kortet, og i samarbejde med de ansvarlige på Egebjerg Mølle vil jeg lave et klassesæt, der skal 

ligge på møllens naturrum, så alle de skoleklasser der kommer derop, kan se at der er kort over området. 

 

Slæbæk 2016 

Her i marts 2016 afholder vi et Div. løb i Slæbæk, og da det mindst er 3 år siden, at vi har haft åbent løb 

der, så skal skoven revideres på ny. Med det nye Cowi materiale er nemmere at starte helt forfra med  rec.- 

arbejdet, og så ellers glemme at der er et kort i forvejen. Kortet er nu færdigt og afleveret til kortkonsulen-

ten  og banelæggeren. 
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Uddannelsescentrum Svendborg 

Sidst på året har jeg lige brugt nogle timer på at lave et sprintkort over området ved Gymnasiet – maskin-

mesterskole – Handelsskolen, kortet er færdigt, og jeg håber at det kan blive til gavn især på gymnasiet til 

deres idrætslinie. 

 

Nye kort ??   

Jeg håber stadig på at vi vil forsøge at komme i Pederskoven igen, og at vi retter henvendelse til Tranekær. 

Jeg vil på et tidspunkt se om Sprotoften i Nyborg vil være interessant til sprint cup, og måske vil jeg gå i 

gang med et sprintkort over Hømarken. 

 

Kortomsætning 

I år har vi trykt ca. 2.900 kort på vores printer, som er fordelt således:  

 

Træning  560  

Vinter/Nat cup   155  

Sy'fynsk 5daws  600   

MTBO  105  

Fynsk Sprint Cup  1.400  

Fynbo karrusel  80 

Lægeløb 75   

 

Svend Johansen 

 

Træningsudvalget 

Tirsdagstræningen 

Den ugentlige tirsdagstræning har Daniel i hovedsagen taget sig af, så vi har fået varieret og ud-

bytterige udfordringer at tumle med. Men efter sommerferien var Daniel bortrejst og vi måtte lade 

trænergerningen gå på skift. Mange banelæggere har været i spil, både gamle og nye klubmed-

lemmer sørgede for, at der var noget at kaste sig over om tirsdagen. 

De fleste gange var træningen i Halling Skov området. Men ind imellem har vi været på Tåsinge i 

Vindeby, ude på Oure Skolerne, Højes Ris, Græsholmene og ikke mindst, adskillige gange i Sofie-

lund og Svendborg Vest.  

Svends nyeste kort over Svinehaverne i Egebjerg Bakker blev afprøvet i efteråret. I fint vejr kunne 

vi prøve det indbydende terræn for første gang. Lille i areal men krævende nok endda.  

I årets løb er det også blevet til 6 etaper ” Byfræs” fordelt over vintermånederne, hvor Svendborg 

By er blevet gennemløbet på kryds og tværs. 

Som noget nyt havde Uffe kreeret en omgang fotoorientering i Svendborg bymidte.  

I december var der både bowling og julebingo på programmet. 
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Vintercup 

Til årets Vintercup lavede Svendborg 2 af lørdagsløbene. Det første i Højes Ris Vest med rutine-

rede Bjarne som banelægger på hjemmebane i den lille skov og med 51 tilmeldte. Det andet i Kir-

keby Øst med friske unge kræfter i form af Sofie Banke og Sebastian Robsahm. De høstede ander-

kendelse for banerne, som på dagen ikke blev nemmere, da et vintervejr med kulde og sne trak 

hen over. Her havde 64 tilmeldt sig. 

Svendborgs Nat-cup afdeling fandt sted i Halling Skov allerede midt i januar. Med 37 tilmeldte i en 

meget våd skov. 

 

Sydfyns 5 Dags 2015 

Et af årets højdepunkter var klubbens populære og traditionsrige Sydfyns 5 Dags med næsten 600 

starter. Lokaliteterne de fem tirsdage i træk var Kirkeby Vest, Bregninge Skov, Lakkendrup Skov, 

Halling Skov og Rantzausminde og med Ove som stævneleder var begivenhederne i sikre hænder. 

Igen kom der løbere fra Oure og enkelte klubløse fik prøvet fodorienteringens muligheder. Sluteta-

pen fandt sted i Rantzausminde og med skolegården som stævneplads. Flittige Svend havde både 

nytegnet kortet og lagt banerne.  

 

Klubmesterskab 

Denne gang stod Odense OK for tur til at arrangere klubmesterskabet lang for Faaborg, Odense og 

Svendborg. I Søparken/Skt. Klemens/Dalum kastede 21 aktive Svendborg løbere sig ud i en frede-

lige kappestrid om at komme hurtigst i mål. 

 

Ungdom 

Allerede i Påskeløbet viste Annika Henriksen, Sofie Banke, Anders Lunding Henriksen og Sebastian 

Robsahm stor form og placerede sig helt fremme. Især Annikas samlede 4.plads D-14A og Sebasti-

ans på H-20AM samlet 2. plads er særlig værd at lægge mærke til, fordi de er forholdsvis nye i o-

sporten.  

I Fynbokarrusellen 2015 brillerede både Alba Hjortenberg D 10 med en samlet 2 plads og Annika 

Henriksen D 14 med en samlet sejr for 3 førstepladser. 

Annika har haft en forrygende sæson, som førte til optagelse i TC SYD Vejle truppen og kronet 

med deltagelse i den åbne U 16 samling i december. 

 

Sæsonafslutning 

Første lørdag i december var som sædvanlig med ”Nisseløb” om eftermiddagen. Til det havde Nis-

seløbsfabrikanten Svend virkelig opfundet en bøvlet måde at trykke kort på, så vi nærmest skulle 

så på hovedet for at får retningen. Men lykkeligvis kom alle vist nok hjem igen. 

 

Torben Kruse,  Daniel Purup Nielsen  og  Per Storm Hansen 


