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Årsberetning for 2018 
 

 

Vi har igen i 2018 haft mange aktiviteter og samarbejdet mellem Odense og Faaborg er 
ikke blevet mindre, vi har stadig samarbejde omkring afholdelse af åbne træningsløb 
som vintercup, natcup samt samarbejde omkring større løb hvor vi hjælper hinanden 
med afvikling af løbene. 
Bestyrelserne i de 3 klubber har holdt fælles bestyrelsesmøde, vi har en aftale om, at vi 
vil fortsætte med at afholde et fællesbestyrelsesmøde en gang årligt, da vi mener det 
giver mening i forhold til de ting vi arbejder sammen om. 
 
Vi har aftalt at indlede et stafet-samarbejde i 2019 sammen med Odense og Faaborg.  
Vi fortsætter stadig divisions-samarbejdet med FPI. 
 
Der er fortsat træning hver tirsdag kl 18.00, bestyrelsen har stadig et ønske om at finde 
en fast træner til tirsdags-træning, vi er villige til, at ville betale en person for at have 
denne opgave, da vi vurdere, at disse træningsløb har stor værdi for klubben og det 
sociale i at vi mødes en gang om ugen. 
Jes har dog i årets løb været god til, at springe til med gode træningsløb og ideer til hvad 
et træningsløb kan bestå af, der er også andre der har kommet med ny tænkning i 
forhold til træningsløb, lad mig blot nævne el-skab løb, som er en rigtig god ide og er 
nem at planlægge, da der ikke skal sættes poster ud. 
 
I 2018 er vi kommet på Facebook, hvor der hele tiden informeres, lægges billeder op 
samtidig med at der skrives om hvad der sker i klubben, der er p.t. ca 150 følger på siden. 
Tror det er Facebook-siden der har været med til, at der er mange der har fået øjnene op 
for orienteringssporten og har været at prøve den af i løbet af efteråret. Vi har haft 
træningsaftninger hvor der har været omkring 20 ny deltager og hvis vi skal håbe på 
nogle af disse melder sig ind i klubben er det vigtigt med faste tirsdags-træning, for at 
holde fast i dem. 
Vi har også været heldige at få aviserne til at tage nogle af de artikler der er sendt ind til 
dem, dette er også med til at gøre os synlige i lokal-området. 
 
Vi har haft lidt forespørgsler i forhold til ungdomstræning og familie orienteringsløb 
(mini-o), jeg tænker dette vil være oplagt at lægge kræfter i, da det er her vi skal bygge 
interessen op for orienteringsløb, der skal dog findes nogle kræfter der vil lægge noget 
energi i opstarten af bl.a. mini-o og få det i gang og få forældrene medinddraget i 
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planlægningen af mini-o. 
 
I 2018 har opstart af planlægning og korttegning til JFM i august 2019, fyldt noget. 
 
Det er rigtig dejligt med den opbakning der er til at få det hele til ar fungere omkring løb 
og klubhus, jo flere vi er til at løse opgaverne, nemmere bliver det for den enkelte, så 
selv om en selv synes det kun er en lille ting, er det en stor hjælp for at få det hele til at 
fungere i hverdagene til vores tirsdags-træning og når vi skal afvikle større løb. Tak til alle 
for altid at byde ind med deres arbejdskraft til diverse opgaver, sammen er vi stærkere. 
 
Der skal også lyde en stor tak til skovejerne og alle andre der giver os lov til at løbe på 
deres områder, da orienteringsløb ikke ville kunne arrangeres uden denne store 
velvillighed og opbakning fra lokal-området. 
 
Tak for godt et godt o-løbs år og håber vi ses i 2019 
Formand – Leila Damkjær Pedersen 
 
 

Kortudvalget 2018 
 
Da jeg er ret stor tilhænger af sprintløb, tilbød jeg mig som sprint-banelægger` til 5 Daws 
2019 uden at vide hvor der skulle løbes. Jeg havde dog tænkt lidt på Gudme som et 
sprintområde. Efter en gåtur i byen og på skoleområdet, var jeg ikke i tvivl – det kunne 
godt bruges til et landsby-sprintløb.   
Jeg gik i gang med at spørge alle relevante steder, hvor der var løbsmuligheder, og jeg 
stødte slet ikke på et nej nogen steder.  Det var selvfølgelig lidt satset først at spørge 
samtidig med, at jeg tegnede kortet.   
Kortet er nu færdigt og banerne lige så.  Jeg har lavet aftale med Stokkebæk skolen i 
Gudme at jeg sender en PDF fil til dem efter 5 Daws` løbet.  
Jeg var også inde på Gudmehallens kontor, for at høre om de skulle være interesseret i 
lidt alternativt træning i form af O-løb.  Dette vender vi tilbage til senere.  
 
Jeg har været i Lohalsskovene en del gange i 2018 og har indtil videre brugt omkring 50 
timer i skoven derover. Efter nytår fik vi en tilladelse til at bruge Østre Prisskov til JFM i 
august, så jeg tager igen 3 – 4 gange til Lohals. 
 
Det ellers planlagte FSC løb i Rudkøbing er blevet byttet med Odense (mulig WM 
træning), så først efter sommerferien skal der køres et par ture til Rudkøbing igen, men 
kun for at rette lidt i det eksisterende kort. 
 
Det nye grundmateriale fra Map Magic har vist sig at være helt fantastisk, at bruge, ja – 
man kan jo næsten sidde hjemme og tegne det hele – men så nemt er det dog ikke, der 
er altid brug for at et par øjne ser alting i virkeligheden også, men materialet er så godt 
at det næsten kun er nogle enkelte detaljer, som lige må `nørdes` lidt ude i skoven. 
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Der er også i år et par friske folk, der har forsøgt sig med Map Magic. Ove har tegnet et 
kort over Carlsberg Camping, og Ole er ved at prøve sig med et kort over Stenstrup.  
 
Som tidligere nævnt i nogle årsberetninger, mangler klubben nogle flere der vil 
kortnørde lidt. Man skulle jo ellers tro at når alle de skove man må løbe i, er tegnet, så 
var det arbejde færdigt, men så nemt er det ikke. Ved et kommende div. Løb i f. eks. I 
Kirkebyskoven, skal skoven tegnes helt fra bunden igen, som om det var første gang, og 
jeg troede selv engang, at vi kunne bruge det eksisterende kort som baggrund, men det 
kan slet ikke betale sig.  Det er Map Magic der dur.  Så her er der en mulighed for en 
kommende korttegner at komme i gang, selvfølgelig suppleret med diverse rec.- og 
tegnekurser mv. 
 
Med korthilsen Svend 
 
 

Arrangementsudvalget 
 
Påskeløbet 
 
I år gik turen til Fanø, hvor det var lykkedes os at reservere ”Fenjagården” - en gammel, 
slidt og kold hytte, men med en god beliggenhed til de udfordrende løb i de klitterne, og 
efterhånden blev den dejlig varm at komme tilbage til – det var virkelig blevet vinter på 
Fanø! God tilslutning med 20 overnattende og hyggelige dage med fælles madlavning. 
 
Afslutning på ”Sy'fynsk 5 daws” 
 
Traditionen tro blev der efter løbet i Hallindskoven solgt stakkevis af grillpølser til de 
mange fremmødte ved klubhuset. God stemning og fine lodtrækningspræmier. Sådan 
skal en afslutning på 5 daws være. 
 
Rengøring i klubhuset 
 
Ved årsskiftet 18/19 er rengøringstjansen blevet ændret, så der fremover kun skal gøres 
rent i klubhuset én gang om måneden. Vi må se, om det er tilstrækkeligt, men da mange 
løb ligger andre steder i byen, så ”sviner” vi ikke så meget i klubhuset. Mange har tilbudt 
at tage del i rengøringen, så det er rigtigt fint. 
 
Julefrokost 
 
Efter et rigtigt godt, sjovt og udfordrende Nisseløb samledes vi om aftenen til vores 
julefrokost. God tilslutning + lækkert mad + dejlig afslappet stemning. Hvad kan man 
ønske mere? 
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O-bowling 
 
Igen en sikker succes – selvom der ikke var så mange tilmeldte i år. 
 
O-bingo 
 
Overhalede denne gang O-bowling i antal deltagere. Måske fordi der var en fornyelse: 
Ove havde lavet en ny udgave af Bingo-pladerne, og det var slet ikke så nemt! Men 
rigtigt sjovt og med masser af gode præmier. 
 
Arrangement udvalget - Lene Banke 
 

Træningsudvalg 
 
Tirsdagstræningen i 2018 har vi igen klaret uden fast træner. Alligevel er det lykkedes at 
finde på noget at udfordre hinanden med. Mange har været banelæggere igennem 
sæsonen, enkelte endog meget flittige.   
Der har været en del forskellige ” Byfræs” i den mørke tid af året i alle dele af Svendborg 
og Thurø.  
I den lyse tid har vi været præsenteret for flere forskellige slags træninger, som ikke har 
krævet kunstigt lys. Som for eksempel små sløjfer på Vestre Skole, labyrintløb på 
græsplænen ved klubhuset, stafettræning i Sofienlund, skov løb i Højes Ris, sprint i 
Svendborg By med spærringer, løb på faste poster i Halling Skoven, ny StarCross 3000 m i 
Halling, og andre sjove og krævende øvelser.  
Streetrace blev introduceret i Kogtved af Thomas. Her gjaldt det om at løbe så mange 
forskellige gade igennem på tid.  
Afslutningsstafetten ved Skt. Hans foregik i Oure hos Bent Poulsen og var ikke helt nem 
hvis man havde for travlt.  
 
Som noget nyt efter sommerferien lavede Odense OK, Faaborg OK og SvOk åbne 
træninger, hvor alle kunne melde sig til via o-fyn tilmelding. En del benyttede sig af 
muligheden for, at få ny inspiration og mere træning end normalt. Nye ansigter dukkede 
op fordi Facebook har vist sig at være en åbning til at gøre reklame for 
orienteringssporten og skaffe nye medlemmer eller i hvert fald interesserede.  
 
I december fulgte vi traditionen med bowling og o-bingo.     
 
Vintercup 
Som sædvanlig i januar og februar havde vi vintercup, med Odense OK og Faaborg OK 
som medarrangører.  
Vores lørdagsløb foregik i Svendborg Gymnasie, med et meget spændende indendørs 
sprint over tre etager efterfulgt at et udendørs sprint. 72 løbere prøvede evnerne af her.  
Det andet lørdagsløb var klassisk o- løb i Kirkeby Øst med 78 løbere.  
Vores natcup blev afviklet i Sofienlund lidt over tredive fandt frem i mørket.   
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Sydfyns 5 dags 2018 
I april og maj fem tirsdage i træk arrangerede vi vores sædvanlige løbsserie rundt i og 
omkring Svendborg.  
Kirkeby Vest lagde for 103 kom i skoven. Derefter var det i Margrethelund, der blev løbet 
i her kom 117 igennem banerne. Lakkendrup er tit med på programmet, så tredje 
afdeling havde vi her, 106 forsøgte sig i skovorientering.  
Noget forholdsvis ny er sprintstafet og Ollerup var stedet for begivenheden så mange 
gjorde hvad de kunne for at løbe så hurtigt som muligt. Meget praktisk var den 
afsluttende afdeling i vores nærskov Halling Skoven, så løberne havde både parkering og 
opløb ved klubhuset. God tilslutning også her.  
Ikke at forglemme vandt Liv Henriksen bane 6 piger, Svend vandt mænd veteran og 
Randi vandt piger veteran. 
 
Klubmesterskab 
Mesterskabet i lang var lagt i den nye skov i Elmelund Odense. Odense OK arrangerede 
denne gang. Her sent på året i november fandt mange frem til den unge skov med tidsler 
og andet kradsende vegetation.  
 
Ungdom 
Fynbokarrusellen i Halling Skov var Svendborgs bidrag til den årlige konkurrence for 
begyndere til og med DH16. Bagefter fik de voksne lov at prøve kræfter med banerne, 
som almindelig træning.  
Fyns fire orienteringsklubber stå for hver sin afdeling. 
 
Sæsonafslutning 
Første lørdag i december havde nissefar Jes fabrikeret ”nisseløbet” og startstedet ved 
Christians møllen var ikke tilfældigt. Møllens indre lagde grund til første prøvelse. Og 
med tre andre udspekulerede udfordringer var der rigeligt at koncentrere sig om.  
 
Træningsudvalget ved Per Storm Hansen 
 


