Årsberetning for 2021
Ingen ser vi tilbage på et corona år, hvor løbene har været lidt anderledes i forhold til det
gammelkendte, med starttider og tidtagning, der er dog nogle der har været flittig til at
tage rundt i landet og deltage i diverse arrangementer, på de præmisser løbene har
kunne gennemføres under.
Nu håber vi, at vi er kommet ind i en bedre tid, hvor der ikke er så mange corona
restriktioner.
Formand – Leila Damkjær Pedersen
Kortudvalget
Det er med stor sorg at det i år er mig der skriver årsberetningen for Kortudvalget. Svend
har været en fast klippe i klubben i mere end 30 år, med kort som hovedfokus og dermed
også den faste redaktør for dette område af årsberetningen. Altid klar til at hjælpe og
altid god for en ny ide ... vi savner dig Svend ... æret være dit minde.
Svend har i løbet af foråret 2021 lavet nye kort over Vester Skerninge Friskole og Ulbølle
Efterskole. Begge kort blev indviet til sommerafslutningen i juni måned. Svend havde
lavet fine sprintbaner så vi kom godt rundt på begge kort inden vi slutte aftenen
hyggeligt af med lidt grillmad.
Ove Splittorff har udvidet sprintkortet over Svendborg Øst og det bliver flittigt brugt til
løb og vintertræning.
Til Sydfyns 5dags blev både Lakkendrup- og Vindebykortene nytegnet på geo refereret
grundmateriale. I Lakkendrup var det Svend og Annette der var i gang, og i Vindeby
tegnede Ove. Ellers har banelæggerne rekognosceret de andre løbsteræner, som var
Højes Riis, Svendborg Øst og Halling Skov.
I 2022 er der ikke planlagt åbne løb, så Vinter Cup og Sydfyns 5dags er årets
hovedaktiviteter. Igen er det banelæggerne der rekognoscerer det nødvendige og Ove
hjælper med at rentegne.
Kort-hilsen Bjørn
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Træningsudvalg
Corona
Foråret var præget af den store nedlukning, og langt de fleste tirsdagstræninger var
kontaktløse, og både Vintercup, Natcup og 5-daws blev print-selv. Næste nedlukning
kom i december, så vi igen har været kreative denne vinter.
Tirsdagstræning
Refleks/skiltefræs kørte i lang tid under den hårde nedlukning, og postløse baner og
papirposter var andre løsninger på corona udfordringerne. Efter nedlukning tog 5daws
og OOK’s løb over, men vi rundede foråret af med en træning af Svend i Ulbølle med grill.
I efteråret havde vi stor succes med at tildele 1 træning til hvert klubmedlem med
condes-evner og så ellers tilbyde postudsætning for banelæggerne. Det gav både
variation i løbene og aflastede Per og Jes.
Vintercup/Natcup 2021
Det var print-selv-løb og vi undgik fællesstarten til Vintercup løbene.
Vi holdt selv Vintercup i Lakkendrup og Hallind i januar, og Natcup sidst i februar i
Hallind.
Deltagertallet er svært at vurdere, da der ikke var tidtagning – cirka 40 lagde deres spor i
o-track, men flere har givetvis betalt til mobile pay nummeret for deltagelse. (ikke sikkert
man ved, hvilket af seriens løb, den enkelte betaling dækker)
Sydfyns 5 dags 2021
Var i Højes Riis, Lakkendrup, Byhaven, Vindeby og Hallind med 107-150
forhåndstilmeldte pr gang. Der blev registreret tider på i alt 200 unikke løbere.
Klubmesterskab 2021
Var afviklet af OOK i Højstrup med 13 forhåndstilmeldte SvOK’ere
Træningsudvalget ved Per Storm Hansen og Jes Barkler

Hjemmeside og Sociale Medier
Vores Facebook side er gået fra 237 til 251 følgere fra marts 21 til februar 22. Instagram
er gået fra 152 til 178 følgere i samme periode.
Vi lå nummer 12 i "orienteringsligaen" blandt landets klubber sidste år – i januar
smuttede vi fra nr 16 til nr 7 på grund af Danmarksindsamlingsløbet, som beskrives
herunder.
Enkelte opslag med stor rækkevidde: Det om Carolines Pakkebokse, Det om SvOK’s 70
års fødselsdag, Det om kridt-o-løb i efterårsferien.
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Rekrutterende events
Alle træninger er egentlig rekrutterende, så det er lidt tilfældigt, hvornår vi ser nye
ansigter. Benedikte og Oli kom i efteråret, og Oli meldte sig endda ind, men begge har
trukket sig igen.
Skole OL blev aflyst grundet corona, men vi prøver igen 6.april 2022.
Jakob fra DOF plejer at lokke os til at holde løb for Danmarksindsamlingensidst i januar. I
2021 blev det lidt improviseret med kort i Kvickly og poster af kridt, med 9 tilmeldte på
facebookbegivenheden, heraf halvdelen ukendte ansigter.
I år er Jakob ikke længere i DOF, men prøver at leve af det han er god til med sociale
medier.
I år skulle vi bare tegne et kort på de faste pæle i skoven, så stod han for resten. Med alle
hans talenter for at sprede begivenheden (og så var vi tidligere ud i år) kom der en meget
stor spredning, også i forhold til resten af landet. Begivenheden blev set af 8,900
personer, interesse fra 46 og tilmelding fra 24 personer, som vi nu har email adresser på.
Jakob tilbyder os så kurser, så vi kan lære at bygge videre på hans viden og hjælp til at
lave lignende fastpostløb fx i påsken.
Lene, Annette, Annika og jeg lavede et forløb for Rantzausmindes 5.klasser. Vi kunne
desværre ikke lave skolegårdskort, da hver klasse grundet corona kun havde en lille del
af gården. Så vi lavede forskellige løb i skoven og byen. Det blev dog lidt for udfordrende
for klasserne, så det blev kun til 3 og ikke 4 idrætstimer med dem. Men vi blev da lidt
klogere.

Mvh Jes

Arrangementsudvalget
Endnu et ”corona-år” som har sat en stopper for en del af vores arrangementer. Vi måtte
aflyse klubturen til Påskeløbet, og også afslutningen på Sydfyns-4-dags blev droppet
igen!
Det blev dog til lidt sommerafslutning i klubhuset, og traditionen tro blev der ryddet op
og gjort lidt grundigere rent såvel ude som inde ved klubhuset og afslutningsvist spist
pizza.
Vi havde snakket om en klubtur i efteråret, men det blev heller ikke til noget. Til gengæld
deltog et lille hold af klubbens medlemmer i Høståben på Bornholm sidst i oktober.
Denne gang med sprintløb på Christiansø, og det lykkedes at komme både frem og
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tilbage uden at blive søsyge. Bornholm viste sig fra sin smukkeste side med sol og blå
himmel de første par dage.
Heldigvis kunne vi i år gennemføre såvel bowlingaften, o-bingo og julefrokost. Tak til
Gitte og Bjørn som lagde hus til julefrokosten, da klubhuset var lovet ud den aften.
Arrangementsudvalget ved Lene
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