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Årsberetning for 2020 
 

 

Det er lidt sent vi ser tilbage på 2020, som var et år der blev noget anderledes end vi 
kiggede ind i på generalforsamlingen sidste år. 
Vi har ikke mødets så meget fysisk, men da o-sporten lige fandt ud af hvordan tacklede 
den nye situation som corona sendte os ind i, begyndte der at blive meldt ud omkring 
løb, på en lidt anderledes måde end vi er vandt til, men tænker der måske næsten har 
været flere muligheder rundt i landet og på mere flexible tidspunkter end vi har været 
vandt til. 
Disse løb har også givet en anden måde at planlægge løb på. 
 
Tænker det er værd at evaluere på hvad vi har lært i løbet af det sidste år og måske kigge 
på hvilke gode ting vi har lært i forbindelse med afvikling af o-løb under corona. 
 
Der er flere i klubben der har været flittig rundt i det danske land og løbe o-løb. Der er 
også blevet hjemtaget medaljer til nogle af klubbens medlemmer – tillykke med det. 
 
 
Formand – Leila Damkjær Pedersen 
 

Træningsudvalg 2020 
 

Året har været præget af de skrappe restriktioner som myndighederne har krævet vi skal 
efterleve. Allerede fra det tidlige forår har der været krav om højeste antal forsamlede, 
derudover afstandskrav og afspritning, mundbind med mere. Det er dog lykkedes at 
tirsdagstræne ganske meget, så vores form ikke har lidt alt for meget skade. Ja, faktisk er 
nogle af os kommet bedre afsted med træningsløb end vi plejer. Da mange klubber rundt 
omkring i hele landet har lavet en masse såkaldte ”coronaløb”. Hvor man som løber bare 
skal printe et kort ud til sig selv og vælge hvornår man vil starte. Det hele har foregået 
som selvbetjeningsløb, hvor man har skullet klare sig selv. Altså ingen sammenstimlen 
med hygge og socialt samvær. 
 
Tirsdagstræning 
Opfindsomheden har været stor når det gælder om at finde på træningsformer, der lever 
op til de aktuelle vejledninger. Vi har trænet i byfræs, vejskiltefræs, kridtløb, artgaining i 
Svendborg By og forstæder. Der har været o-intervaller, stafettræning, labyrintløb i 



2 
Svendborg Orineteringsklub – Øksenbjergvej 49 – 5700 Svendborg 

skovene. Mange af banerne kunne man lægge på o-track for at sammenligne vejvalg og 
præstationer. Ove lavede løb på MapFunF. Det var også ham som opfandt virtuelt Bingo i 
december. Så alt i alt er vi blevet holdt godt i gang i den forløbne sæson trods de mange 
besværligheder. 
 
Vintercup/Natcup 2020 
Før alle de nævnte begrænsninger fik virkning på vores løbsafvikling. Nåede vi at holde 
vintercup og natcup med vores gode kammerater fra Odense OK og Faaborg OK. Den 9. 
januar i Svendborg startede vi ved Nymarkskolen med en natcup-afdeling i Nordøstre 
bydel. Her var sat mange refleksposter ud til de 54 forhåndstilmeldte plus dem som kom 
på dagen. Den 25. januar stod den på lørdagsløb i Rantzausminde med mødested ved 
Rantzausminde Skolen. Et lille område som blev udnyttet godt, så de 67 tilmeldte fik 
noget at muntre sig med. Vi sluttede vintercuppen af i lokalskoven i Halling den 22. 
februar. 52 havde på forhånd meldt deres ankomst, så med dem på dagen blev 61 
noteret på resultatlisten. 
 
Sydfyns 5 dags 2020  
Svendborg OK’s traditionsrige Sydfyns 5 dags, der plejer at ligge i april og maj. Var flyttet 
fordi sundhedsmyndighederne først på det tidspunkt lempede møderestriktionerne så 
meget, at vi kunne holde vores løbsserie. Denne gang blev det dog kun til 4 afdelinger. 
1. afdeling 18. august lå i den velegnede Lakkendrup Skov, 84 løbere. 2. afdeling den 20 
august foregik i Sofienlund, 82 løbere. 3. afdeling den 25. august var en lang by-sprint i 
Skårup med deltagelse fra Oure Højskole og Gymnasium m.fl. 133 løbere prøvede at 
finde den korteste og nemmeste vej rundt på banerne. Afsluttende 4. afdeling den 1. 
september startede oppe ved SIMAC, med Rottefælden – Ørkild – Svendborg Øst som 
løbsområde. Så også her blev det til en meget lang sprint. Blandt deltagerne var der igen 
adskillige Oure-folk og som sædvanlig enkelte jyder. I alt 103 kom på resultattavlen.  
 
Klubmesterskab 2020 
Faaborg OK sørgede for at vi kunne holde fælles klubmesterskab med OO og FOK. Nitten 
SvOKere foldede sig ud i Svanninge Bakker den 21. november. Put and run start.  
 
Træningsudvalget ved Per Storm Hansen 
 
 
 

Kortudvalget 2020 
 

Af tegne- og rekognosceringsarbejde kan fremhæves:  
Revision af Rudkøbing er ikke kommet videres siden aflysningen af FSC i foråret 2020 og 
er igen i 2021 aflyst – så det er sat i bero ind til videre. 
 
Ove Splittorff har i årets løb tegnet sprint kort over Svendborg Øst, og jeg hjalp ham med 
de små skovstykker der er omkring Nymarkskolen. 
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Der er ikke planlagt åbne løb, så der er derfor ikke igangsat nogen større tegneopgaver.  
   
Til 5 Daws 2021 har jeg sammen med Annette fået nytegnet Lakkendrup (på nyt 
højdekurvebaseret grundmateriale).  
 
Efter en henvendelse fra Vester Skerninge friskole om orienteringskort, har jeg fået lavet 
en aftale med skolen, om at lave et skolekort til dem. De ville også gerne lidt uden for 
deres egen skole, så jeg kontaktede Idrætsefterskolen Ulbølle, om de var interesseret i et 
kort over Ulbølle, og det var de, så nu kan begge skoler løbe begge steder.  Begge kort er 
nu færdige og indvies til forårsafslutningen (Juni 2021).  Straks efter vil skolerne få 
tilsendt kortfiler til eget brug.   Vi har aftalt en rimelig pris for de 2 kort. 
Jeg har været inde på Vester Skerninge skoles område, og måske tager jeg kontakt til 
dem, for om de skulle være interesseret i et orienteringskort. 
 
Kort-hilsen  Svend 
 

Aktivitetsudvalget 2020 
 
Det har jo på grund af corona været et meget stille år mht. arrangementer, hvor de fleste 
måtte aflyses (klubtur til påskeløbet, afslutning på Sydfyns 5 dags, planlagt klubtur i 
efteråret, julefrokost og bowling). 
Vi holdt dog lidt sommerafslutning med fællesspisning sidst i juni og traditionen tro 
ryddet op inde og ude i klubhuset og afsluttet med fællesspisning en aften i september. 
Klubturen blev ikke til noget, men 10 af klubbens medlemmer tog til Høst Open på 
Bornholm sidst i oktober og havde nogle rigtigt gode dage med udfordrende løb, 
kulturelle oplevelser, lokale gastronomiske specialiteter og hygge i det lejede hus. 
Takket være en stor indsats fra Ove og Randi lykkedes det at gennemføre et online 
bingospil i december. De havde gjort et stort arbejde med udveksling af gevinster, 
udlevering af spilleplader mm. Det var en stor succes, som sagtens kan gentages om 
nødvendigt. 
 
Mvh Lene 

Hjemmeside og Sociale Medier 
 

Vores Facebook side er gået fra 185-237 følgere fra marts til marts. Vi ligger pt nummer 
12 i "orienteringsligaen" blandt landets klubber. 
 
Instagram har 152 følgere og Hanne og Leila er blevet medredaktører. 
 
Rekrutterende events: 
Det er min fornemmelse at coronas fleksibilitet virker, og vi ser mange nye ansigter. 
Det er dog stadig en udfordring at få børn til at komme og blive - de fleste nye 
medlemmer er voksne, der har prøvet sporten andre steder. 
Jeg fik samlet tre unge løbere i Sofienlund, og måske kommer vi til at se mere til den 
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gruppe. Marius og Ebbe har i hvert fald sagt ja til at stå for sommerferieaktivitet. 
Oves refleksbaner, var en kæmpe succes. Ud over det reddede vores træninger i 
forårsnedlukningen og vi fik gæster fra andre klubber, kom der også nye løbere og 
prøvede, og mindst en skoleklasse fra Vestre holdt idrætstimer på banerne. 
Svend har lavet skiltebaner i Skårup, som jeg også har promoveret overfor lokale grupper 
og klubber. 
Under første nedlukning lavede jeg et par kridtløb med Fakta og en frisør - især det 
første gav en del omtale. 
Skole OL er igen aflyst (dog med 0 tilmeldte). 
Kvickly var igen med på Danmarks Indsamlingen i februar - der blev indsamlet 220 kr og 
jeg hørte om en del der prøvede banen. 
 
Det kommende år bliver spændende fordi vi får sommerferieaktivitet, men også fordi 
corona har givet nye ideer og måske sendt flere mennesker på udkig efter udendørs 
oplevelser. 
 
Mvh Jes 


