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Årsberetning for 2016 
 

Ligesom tidligere år, har året 2016 har indeholdt mange aktiviteter. Vi har fortsat det 
gode samarbejde med Faaborg og Odense, med afholdelse af åbne træningsløb både 

vinter og sommer. Med vintercup, natcup, flerdages arrangementer og åbent klubme-
sterskab fylder disse arrangementer kalenderen godt ud. 
 

Div. match i Slæbæk 
 

I starten af marts afholdt vi 2. divisionsmatch i Slæbæk Skov for FROS/Melfar, Faa-
borg OK, OK Esbjerg og OK Gorm. Selv om vi har lavet mange løb i Slæbæk, så var 

det første gang at vi havde stævneplads i den sydlige del af skoven, og parkering på 
Heldagergård. Dette hele fungerede fint, og det eneste vi havde gjort galt, var at 
glemme at bestille solskin. Sjældent har jeg set så meget mudder  

 
 

Sydfynsk 5dages 
 
Årets sydfynsk 5dages blev koordineret af Bjarne Andersen. Sammen med banelæg-

gerne og en del faste hjælpere ved start, stævneplads og parkering, beregning, og 
grill ved afslutningen, blev de 5 arrangementer afviklet i fin stil, med en rigtig flot del-

tagelse. 
 
 

Fynsk Sprint Cup 
 

I årets udgave af Fynsk Sprint Cup kunne vi ’slappe lidt af’, da det var Faaborg og 
Odense som stod for de to stævnedage. Løbsområderne i Glamsbjerg og Assens viste 
sig som rigtig fine arenaer hvor banelæggerne havde fået udfordret løberne med 

spændende baner.  
I 2017 er vi på igen, hvor vi står for den ene stævnedag (Nyborg), og Odense for den 

anden. Hvis I har lyst til at deltage (og ikke skal hjælpe ), så kan I komme ud at 
løbe den 13. og 14. maj. 

 
 
Den ugentlige træning 

 
Vi har hver uge, året rundt, tirsdag kl. 18 træning i klubben. Vi har i 2017 haft den 

glæde at have fast træner på, hvor Daniel med fast hånd har planlagt og udført en va-
rieret og super god træning for os, tirsdag efter tirsdag. 
 

Desværre blev Daniel forhindret af sygdom her i efteråret, og vi har så selv taget over 
med at fordele tjansen i mellem os, hvilket også har givet nogle fine træninger. Der er 

ingen tvivl om at det har en stor værdi for klubben at have en fast træner, ligesom 
det giver en god basis for oplæring af vores nye unge løbere, så det er min opfattelse 
at vi bør arbejde på at få fat i en ny til posten. 
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Tak 
Orienteringssporten er en krævende idræt hvor tidforbruget på forberedelserne næ-

sten overgår tiden vi bruger på at udøve vores sport. Uden jeres indstilling til altid at 
ville give en hånd med, ville det ikke lykkes. Tak for det! 

 
Tak til skovejerne for jeres velvillige indstilling. Vi er meget glade for at kunne komme 
i jeres skove. At kunne komme i forskellige skove, bare én gang om året, gør en væ-

sentlig forskel for orienteringssporten, idet det ukendte er en afgørende del af udfor-
dringen. 

 
Med håbet om et godt O-år … 
 

Bjørn Christoffersen  
Formand 

 

Kortudvalget 
 
Til B-løbet i marts i Slæbæk blev løberne sendt i skoven med et nyrevideret kort 
(men hvem så det i det vejr) Det var egentlig i 2015 dette arbejde blev gjort, men 

blev først endelig færdigt og godkendt i 2016. 
 

Da vi i sprint cup gruppen besluttede at der skulle løbes Sprint Cup i Nyborg i 2017 
Så var det jo bare om at komme i gang. Jeg har tegnet et sprintkort over Sprotoften, 
der ligger på nordsiden af Odensevejen, men hænger sammen med det tidligere Ny-

borg Vold kort. 
 

Efter sommerferien var jeg på Ollerup Gymnastikhøjskole – Den Frie Læreskole – Fri-
skolen og Musikefterskolen, for at høre om de var interesseret i et orienteringskort 
med deres skole på. De var alle interesseret i det, og ville også gerne betale omkost-

ningerne til dette. Kortet er næsten færdigt og skal tages i brug måske d. 27 april, 
hvor jeg har lovet at arrangere et løb på det nye kort, der også dækker det grønne 

område ved Ollerup sø. Jeg håber at mange af klubbens medlemmer vil komme denne 
dag for at hjælpe eleverne på vej. 
 

Da jeg selv skal lave den afsluttende etape af 5daws i Rottefælden (2017) har jeg væ-
ret derude for at foretage nogle rettelser, og så er Ørkildbakkerne blevet tegnet efter 

cowi-kurverne og sat sammen med sprintkortet over Søfartsskolen, så der bliver et 
par kortvend til dette 5daws 
 

Jeg synes det fungerer fint med at de forskellige banelæggere kommer med tilbage-
meldinger vedr. rettelser i skoven, når de laver deres baner, enten som små rettelser, 

som klares på stedet eller bare en besked om at ”der” skal der lige kikkes efter. 
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Jeg kan se på Dof hjemmesiden, at der er afsat penge til revideringer af kort med  

Find Vej pæle, så jeg regner med at der skal tegnes i Hallingskoven til foråret. 
 

Der skulle også være midler til nye Find Vej områder, og der tænker jeg på Sofielund, 
her kan vi blot ikke få max beløb, da kortet er tegnet i forvejen. Mon ikke vi kan 

skrabe nogle af klubbens pensionister sammen til at lave dette projekt?? 
 
Man bliver jo ældre og ældre og jeg har nu så vidt jeg husker siddet i bestyrelsen i ca. 

35 år, og om et år runder jeg de 70, så det er vel på tide at der findes en kortnørd 
mere (lidt yngre). Det er slet ikke fordi at jeg ikke gider tegne kort mere, men en ny 

person burde kunne findes (inden for de næste 10 – 15 år) 
 
Vi har igen i år trykt knap 3000 kort på printeren (se under regnskab de forskellige  

antal) 
 

Kortudvalget v. Svend Johansen 
 
 

Arrangementsudvalget 
Påskeløbet  
 
I år blev Påskeløbet afviklet i skovene syd for Kolding. Vi boede i hytten ”Myretuen”, 

der lå smukt placeret ved Jels Søerne. Som sædvanlig var der god tilslutning med 23 
overnattende, og vi havde nogle hyggelige dage med masser af orienteringsmæssige 

udfordringer og hygge og afslapning i hytten. 
 
Afslutning på ”Sy'fynsk 5daws”  

 
I år blev afslutningen afholdt ved klubhuset, og traditionen tro var der god tilslutning 

og salg af masser af pølser m.m. 
 
Rengøring i klubhuset  

 
Igen i år startede vi efterårssæsonen op med en gang fælles oprydning og rengøring 

af både indendørs- og udendørsarealer ved klubhuset og med efterfølgende fælles-
spisning. Der var samtidig god mulighed for at få snakket om sommerferiens o-løb og 
andre ferieoplevelser. Resten af året er rengøringstjansen fordelt mellem klubbens ak-

tive medlemmer på skift. 
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O-bowling  
 

Igen en sikker succes! En rigtig hyggelig aften. 
 

 
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, gløgg, æbleskiver... 

 
Julefrokost  
 

Vi var desværre ikke så mange i år (14), men det lykkedes os alligevel at stable en 
rigtig god frokost på bordet med masser af lækker mad, øl og snaps! En rigtig god af-

slutning på 2016 for Svendborg Orienteringsklub 
 
Leila Damkjær Pedersen og Lene Banke 

 
 

 

Træningsudvalget 
 
Tirsdagstræningen 

 
Fra årsskiftet har Daniel stået for træningen. Han har gjort sig umage med at finde på 
forskellige træningsmomenter, som er blevet tilpasset til medlemmernes kunnen og 

ambitioner. Til træningen om tirsdagen er de trofaste og aktive medlemmer mødt tal-
stærkt op, så der altid har været omkring femten tyve stykker til at lade sig udfordre 

og holde formen vedlige. Flere andre end Daniel har lagt baner bl.a. har Jes opfundet 
byskiltefræs som en variant af byfræs og som vi stadig laver nogle i vinterperioden.  
Vi fik også testet Oves Svendborg Fotoorientering ved hjælp af app’en i vores smart-

phone. En del andre har ligeledes været i gang som banelæggere. I december har der 
desuden været bowling og o-bingo på programmet. Årets aktiviteter har som regel 

fundet sted de sædvanlige steder som Halling Skov, Sofielund og Svendborg By med 
mere.   
 

Vintercup 
 

Som i de foregående år lavede Svendborg 2 af lørdagsløbene. Det første fandt sted i 
Bregninge og havde 55 forhåndstilmeldte. Det næste var i Græsholmene, der ikke 
havde været brugt i flere år, her var 56 tilmeldte. Natcup afdelingen var igen i Hal-

lingskoven med 25 tilmeldte og Ole havde påtaget sig banelæggerrollen. Udover de 
forhåndstilmeldte dukkede der altid flere op på dagen. 
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Sydfyns 5 Dags 2016 
 

Med fem afdelinger fordelt på fem tirsdage i april og maj er Sydfyns 5 Dags populært 
blandt de fynske orienteringsklubber. Lokaliteterne var Kirkeby, Lakkendrup, Sofie-

lund/Svendborg Vest og Hallingskoven. Og med ca. 90 forhåndstilmeldte plus et antal 
eftertilmeldte. Så i alt op i mod 200 hundrede løbere duelerede med banelæggerne og 
hinanden. Med Bjarne som stævneleder var der godt styr på begivenhederne. 

 
Klubmesterskab 

 
Denne gang var det Svendborgs tur til at lave klubmesterskab lang for Odense, Faa-
borg og Svendborg. Det blev ikke det store tilløbsstykke, men alligevel dejligt at 

gense Lakkendrup Skov i november dress. Torbens baner var rigtig gode. Jes havde 
bagefter lagt nogle af vores præstationer på LiveLox og analyseret resultatet. 

 
Ungdom 
 

O-løbet i Margrethelund i september var Svendborgs bidrag til de fire fynske oriente-
ringsklubbers samarbejde om Fynbokarrusellen. Arrangementet lå på en tirsdag så 

det også kunne bruges som almindelig træning for voksne. I Sydfyns 5 Dags vandt 
både Annike og Liv hver sin bane i pigeklassen. Annika har også konkurreret i MTBO 
hvor hun har vist stor styrke. 

 
Sæsonafslutning 

 
Sædvanen tro var der ”Nisseløb” første lørdag i december. Her havde ”Nissen” an-
strengt sig for at lave et langt og krævend af slagsen, så ingen kunne når rundt inden 

for en time. Det til trods fik vi en sjov oplevelse. 
 

Træningsudvalget ved Per Storm Hansen 
 


