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Årsberetning for 2017 
 

 
2017 har budt på formandsskifte, hvor Ove Splittoft tog posten fra generalforsamlingen 
indtil sommerferien hvor jeg overtog posten, så denne beretning vil bære præg af at jeg 
først er ved at finde ud af hvad der sker bagved for at få en orienteringsklub til at fungere. 
 
Vi har i 2017, afviklet vintercup i samarbejde med Faaborg og Odense, som andre år vi 
haft ”Sy'fynsk 5 daws” samt afviklet Fynsk Sprint Cup i samarbejde med Odense. 
Vi har et rigtigt godt samarbejde med Faaborg og Odense omkring løb, vi er meget glade 
for dette samarbejde som også bevirkede, at vi var med til, at afvikle DM Stafet og DM 
Lang. 
 
Der er træning hver tirsdag kl 18.00, hvilket dog i efteråret/vinteren mange gange har 
bestået af en løbetur, her kan vi se hvad det betyder, at vi ikke p.t. har en fast træner til, at 
stå for disse træningsløb. Bestyrelsen vil gerne have denne post besat, så vi har en fast 
træner til tirsdagsløbene, da vi kan se det har en stor værdi for os, at have faste 
træningsløb om tirsdagene, hvilket ligeledes er med til at støtte op omkring det sociale i 
klubben. 
I mangel af manglende træningsløb har Poul været så venlig at lave nogle baner med de 
faste poster der ligger til fri afbenyttelse i klubhuset og kan benyttes til tirsdagstræning, 
hvis man er mere til det end en løbetur. 
 
Vi får jævnligt henvendelser fra interesserede omkring hjælp til afvikling af løb her kan 
bl.a. nævnes lægeforeningen, skoler m.v., hvilket også er en opgave det er vigtigt der er 
nogle der vil tage sig af. 
 
Til vores sprint afdeling af ”Sy'fynsk 5 daws” så vi hvilken betydning en hjertestarter har 
for at kunne rede menneskeliv, derfor har bestyrelsen besluttet at købe en hjertestarter vi 
kan tage med ud til løb, så den er tæt på hvis det igen skulle ske at en person faldt om ved 
afvikling af løb. Vi er også ved at planlægge et førstehjælpskursus så alle kan få 
introduktion til hvordan der skal ageres i disse situationer. 
 
Der er flere der har vist interesse i at ville tegne kort, bestyrelsen har derfor besluttet at 
købe en ny PC med OCAD, så der er mulighed for, at kunne låne PC når der skal tegnes 
kort i koordinering med Svend. 
 
For at kunne få alt til at fungere omkring vores sport og klubhus er der brug for mange 
kræfter, rigtigt dejligt at se at alle er aktive og gerne vil være med til at støtte op omkring 
deres idræt, da denne sport nok kræver lidt mere end mange andre sportsgrene, da der er 



2 
Svendborg Orineteringsklub – Øksenbjergvej 49 – 5700 Svendborg 

meget for- og efterarbejde for, at vi kan komme ud og løbe. Tak for indsatsen til alle. 
 
Der skal ligeledes lyde en tak til alle skovejerne andre private for jeres velvillige 
indstilling til at give tilladelse til at vi må benytte jeres områder, da dette betyder alt for at 
vi kan dyrke vores sport og møde udfordringer når vi skal dyrke vores sport. 
 
Tak for et godt o-løb’s år og forhåbentligt et ligeså godt 2018. 
Formand - Leila Damkjær Pedersen 
 
 

Træningsudvalg 
Tirsdagstræningen 
 
I 2017 har vi klaret os uden fast træner til at varetage den ugentlige tirsdagstræning. Så på 

skift har de mest energiske og opfindsomme medlemmer fundet på noget at udfordre os 

med, så teknikken og fysikken har kunnet vedligeholdes og/eller forbedres. En trofast 

skare af aktive plejer at møde op. 

Byskiltefræs blev opfundet af Jes så det ikke er nødvendigt, at sætte de almindelige poster 

ud. Jes har også været så flittig, at han har lavet momenttræning i bomteknik, 

strækplanlægning, pentagramgaflinger og finde bestemte terrængenstande på et stræk. 

Endvidere har han lavet mange løbsanalyser. 

Løb på faste poster har flere banelæggere tyet til for at gøre det nemmere at nå at lave på 

en hverdags aften og alligevel krævende for deltageren. Vintersæsonen igennem er der 

gennemført byfræs med pandelamper og i landevejssko. Fotoorientering i Svendborg by, 

træning med udgangspunkt fra Søfartsskolen, i Græsholmene, afslutningsstafet for to-

mandshold før sommeren og i juni måned til Odenses 5 Dags og efter sommerferien 

Faaborgs tre dags. Hen på året kom Poul med en serie kort i forskellige sværhedsgrader til 

de nærmeste parker og skove. 

Traditionen blev fulgt ved årets slutning med bowling og o-bingo, hvor det sociale 

samvær har kunnet folde sig ud.  

      

Vintercup  

I januar og februar var der hver lørdag eftermiddag vintercup og tre torsdage natcup om 

aftenen. Svendborg, Faaborg og Odense skiftedes til at holde arrangementet.  

Vi brugte Kirkeby Øst og Margretelund til lørdagsløbene og Sofielund til natcup. 54 og 45 

gennemførte på lørdage, og 31 løb i natcuppen. 

 

Sydfyns 5 dags 2017 

Forårets store løbsserie på fem tirsdage i træk i april og maj var som sædvanlig godt 

besøgt. Her blev det til i alt 532 starter for 173 løbere. Lokaliteterne var denne gang 
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Slæbæk, Højes Ris, Rantzausminde, Vindeby og Rottefælden-Søfartsskolen. Ove havde 

lavet afdelingen i Vindeby som en sprintstafet med tre-mandshold for at teste 

beregningen. Bjarne var tovholder på det intensive arrangement, som forløb glat og til stor 

tilfredshed for alle. 

 

Klubmesterskab 

Faaborg sørgede for at lave klubmesterskab lang for både Odense, Svendborg og Faaborg 

på en gang. I de senere år har de tre klubber holdet det på skift. Svendborg kunne stille 

med 12 løbere denne november dag i Svanninge Bakker. 

 

Ungdom 

Fynbokarrusellen i Sofielund var Svendborgs bidrag til den årlige konkurrence for 

begyndere til og med DH16. Bagefter fik de voksne lov at prøve kræfter banerne, som 

almindelig tirsdagstræning. Fyns fire orienteringsklubber stå for hver sin afdeling. 

Liv Henriksen SvOK vinder sammenlagt begynder damer i Sydfyns 5-dags. 

 

Sæsonafslutning 

Første lørdag i december havde ”nisseløb” på programmet. Nissen havde været nådig 

denne gang så opgaven blev næsten løst af alle.  

Træningsudvalget ved Per Storm Hansen 

 

Kortudvalget 
 

2017 har været det store korttegner år, bl.a. fordi jeg sagde ja til at være banekontrol ved 

DM lang i Krengerup. Til det brugte jeg mange timer i løbet af sommeren og det blev 

også til en del ture derhen, og der blev så også lige tid til at indtegne lidt fejl og mangler, 

når jeg nu lige var der. 

Ollerupkortet blev færdigt i foråret 2017 og derudover er der ikke blevet tegnet meget 

skov, men alligevel bliver der hele tiden rettet på alle vores træningsskove, da 

banelæggerne er meget flinke til at komme til ”kontoret” i Kirkeby, for at få de sidste 

detaljer med. Jeg er i 2017 gået i gang med at nytegne Hallingskoven og Stævneskoven, 

og der mangler lige lidt endnu, men skal nok blive færdigt til 5 Daws afslutningen. 

Svinehaverne har ligget i dvale et godt stykke tid, men nu har Skovkarlene et arrangement 

i august på Egebjerg Mølle, så jeg må lige have blyanterne med derop for at få det 

færdiggjort. 

I 2019 skal vi lave Fynsk Sprint Cup i Rudkøbing, så i løbet af sommeren skal der 

foretages nogle revideringer og lidt nytegning. I august 2019 skal vi lave et 
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weekendarrangement i Lohalsskovene så også her skal der revideres og nytegnes, så der 

bliver lige nogle ture til Nordlangeland i år. 

Forbruget af egne trykte kort er i år på 1420 stk. (se også under regnskab) plus, at der 

bliver trykt et antal på den lille printer, som jeg ikke har antal på. 

Kortudvalget ved Svend Johansen                                                                 

 

Arrangementsudvalget 
 

Påskeløbet 
 
I år gik turen til Nationalparken Thy, der bød på mange orienteringsmæssige udfordringer, 
koldt regnfuldt og blæsende vejr og en fantastisk smuk natur – men desværre ingen ulve! 
Vi var ikke så mange fra klubben, der overnattede sammen på den nedlagte skole i 
Nr.Vorupøre, men det gjorde det bestemt ikke mindre hyggeligt, og alle gav traditionen tro 
en hånd med til madlavningen og rengøringen. 
 
 
Afslutning på ”Sy'fynsk 5 daws” 
 
Som altid en hyggelig afslutning med grillpølser, lodtrækningspræmier osv. til et 
velbesøgt arrangement. I år var vi på ”hjemmebane” og kunne slutte af ved klubhuset. 
 
 
Rengøring i klubhuset 
 
Vi fortsætter den gode tradition med at starte den nye sæson i august med en fælles 
oprydning/rengøring både ude og inde ved klubhuset og derefter deles om 
rengøringstjansen i løbet af året. 
 
 
O-bowling 
 
En tilbagevendende årlig succes med stor tilslutning og god stemning. 
 
 
O-bingo 
 
Også her holder vi fast i traditionerne: Anita råber op, vi andre forsøger ved fælles hjælp 
at få placeret brikkerne rigtigt, og der er både fire præmier til alle! Aftenen sluttes af med 
gløgg og æbleskiver. 
 
 
Julefrokost 
 
Ja, december er en travl måned for det lille arrangementsudvalg! Foruden bingo og 
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bowling så er der jo også den hyggelige julefrokost, hvor alle efter dagens nisseløb, 
bidrager med masser af lækkert mad. 
 
 
Tak for i år 
 
Arrangement udvalget ved Lene Banke 
 


