
Referat fra fællesbestyrelsesmøde mellem  
Odense, Svendborg og Faaborgs orienteringsklubber 

afholdt den 28. september 2022 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Tilføjelse af voksentræning til punkt 5 
 
2. Stafet samarbejde 
Fra næste år skal man ikke søge stafetsamarbejde hvert år. 
Alle 3 klubber vil gerne fortsætte stafetsamarbejdet. 
Forslag om stafetbanner eller -trøje. 
Banneret er en god ide 
Der arbejdes videre med det 
Ikke kun til stafet, men også til fællesarrangementer 
Der skal der gøres mere reklame for stafetterne 
Man skal respektere dem der har et fast hold 
Stafettræning som reklame for stafet 
 
3. Arrangør samarbejde 
-   herunder, hvordan fordeler vi evt. overskud fremover 
OO synes det er i orden at dele i 3 lige dele, men Faaborg og Svendborg mente at det skulle deles 
i 50% til OO og 25% til hver Svendborg og Faaborg. Det sidste blev vedtaget, men tages op hvert 
år.  
Næste samarbejde er DM-stafet i 2023 i Brahetrolleborg 
Stævneleder Børge Pedersen 
 
4. Klubmesterskab 
-   herunder, banefordeling, betaling 
Der har ikke været betaling de sidste år. 
Svendborg som er arrangør i år, bestemmer om det skal fortsætte. 
Mesterskabet løbes i Lakkendrup og der blev bestemt ny dato 12/11 
Faaborg følger samme klasser som OO og Svendborg 
Der var stemning for fælles fest, men er for sent at arrangere i år 
 
5.Trænings løb 
-   herunder Vintercup, hvordan skal den afvikles 
-   voksentræning 
Vintercup: 
Den endelige afgørelse ved fælles TRU møde 
Tilbage til fællesstart, delte meninger 
Man kan have begge dele 
Stjerneløb giver flere mulige områder 
Lohals kan godt bruges til Vintercup 
 
 
 



Voksenløb: 
Invitere hinanden med til vores træningsløb 
Sydkredsen voksentræning 
3 løb hen over vinteren 
Faaborg holder 2. løb 14/1 med hjælp fra Svendborg, Bent, Annette og Per 
Vintercup samtidig med 
Nr. 3 OK Syd 25/2 
Nr. 1 SNAB 19/11 
 
 
6. evt. 
Intet under evt. 
 
7. Næste møde. 
Skal være i foråret, april eller maj 
I Svendborg som melder en dato ud. 


