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Årsberetning for 2014 
 
 
Påskeløbet 2014 
At arrangere et påskeløb, er en ganske anderledes opgave, end at arrangere et B-løb som normalt 
er det største løb vi arrangerer. Når det går godt til et B-løb er vi over 250 deltagere, til påskeløbet 
kan man gange det med mere end fem ! Og så 3 løb, over 3 dage, med 3 stævnepladser !! 
 
Sammen med Faaborg OK og Odense OK blev der stablet et fælles set up på benene.  En styre-
gruppe, og en stævneledelse med deltagere fra alle 3 klubber. 3 banelægger teams (et fra hver 
klub), som stod for banerne til hver sin dag. 3 dag-stævneledere med ansvar for hver sin dag. 
Funktionsteams til de mange nødvendige funktioner, som bar igennem alle 3 dage. I alt en organi-
sation med over 100 mennesker! 
 
Ud over de mere end 1000 danske o-løbere, deltog der over 300 udenlandske løbere i påskeløbet 
2014. Påskeløbet 'sælger' mange overnatninger i lokalsamfundet der hvor det arrangeres. I 2014 
var det godt for Sydfyn ☺ 
 
Der skal lyde en stor ros til alle der deltog i planlægningen og afviklingen af stævnet. Det var fan-
tastisk at opleve det samarbejde og den gejst der var, når man kom rundt i de forskellige funktio-
ner. Og det er værd at fremhæve at der under arbejdet blev skabt nye bekendtskaber og bånd på 
tværs af de 3 arrangør klubber. 
 
Det er i dag ikke uden stolthed, jeg tænker tilbage på arrangementet. Når man i mange år har del-
taget i påskeløbet rundt i Jylland, så er det en god følelse at kunne byde jyderne velkomne på Fyn. 
At vi så også lykkes med at afvikle stævnet helt uden væsentlige fejl, og oven i købet slutter af 
med en dag med godt vejr, så er det bare rigtig dejligt at have været med til ☺  
 

Fynsk Sprint Cup 
Vores afdeling af FSC 2014 blev løbet i Svendborg. Kortet over Svendborg var til lejligheden blevet 
udvidet ned over havnen. Løbet var samtidigt Jysk/Fynsk mesterskab i sprint. Ove udfordrede lø-
berne med 'finske' sløjfer, første gang set i Finland under VM, og løberne kvitterede med sved, 
svovlen og rosende ord om arrangementet og niveauet. ☺ 
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Løbssæsonen 2014 
Også i 2014 har vi hver især deltaget i mange orienteringsløb ude i landet. Både de traditionelle 
store endags og flerdages løb, men også de åbne træningsløb og Faaborg og Odense. Specielt ét 
af vores medlemmer har i 2014 haft en forrygende sæson. Randi Splittorff har høstet ikke mindre 
end 4 DM medaljer, og heraf hele 3 af guld. Det er helt fantastisk – godt gået Randi !! 
 
 
Den ugentlige træning 
I løbet af året har vi, som vi plejer, haft ugentlig træning. Træningsudvalget har lavet planlægnin-
gen og før sommerferien var banelægger rollen delt ud imellem os. Efter sommerferien har Daniel 
stået for træningen ☺. Vi har mange tirsdage også spist sammen efter træning. Det giver en god 
o-snak og er samtidigt rigtig hyggeligt. 
 
Tak 
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle i klubben, for jeres opbakning! I er klubben, og det er skønt at 
se det engagement I viser når vi er i gang. 
 
Herudover vil jeg gerne sige tak til skovejerne for jeres velvillige indstilling. Vi er meget glade for 
at kunne komme i jeres skove. At besøge forskellige skove, bare én gang om året, gør en væsent-
lig forskel for orienteringssporten, idet det at komme i ukendte terræn er en afgørende del af 
sporten. 
 
Med håbet om et godt nyt orienterings år … 
 
Bjørn Christoffersen  
Formand 

 

Arrangementsudvalget   

Påsken 
I år forløb påskeløbet jo noget anderledes for os, da vi denne gang ikke deltog som løbere, men 
som arrangører. Rigtigt mange af klubbens både nuværende og tidligere medlemmer lagde mange 
kræfter i arrangementet, som blev en god succes. 
 
 
Afslutning på ”Sy’fynsk 5 daws” 
Som en hyggelig afslutning på ”Sy’fynsk 5 daws” blev der grillet pølser til ca. 130 deltagere! Den 
store tilslutning kom lidt bag på os, da der var 115 forhåndstilmeldte, så der måtte hurtigt hentes 
flere varer. Med fælles hjælp blev det en rigtig fin afslutning. 
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Klubtur i efteråret  
Der var planlagt klub weekend tur til Randbøldal Campingplads fra fredag den 29. august til søn-
dag den 31. august, hvor vi var ca. 22 personer af sted. 
 
Lørdag startede vi med at spise morgenmad sammen og smøre madpakker, derefter var nogle ude 
at se på området, bl.a. Jellingestenene, hvorefter der var o-løb i Jelling Skov, hvor nogle af ung-
domsløberne i Gorm havde lavet et fint o-løb til os. Det var bare ærgerligt, at det regnede rigtigt 
meget lige i de timer vi skulle løbe. 
Om aftenen var der bestilt grill mad på campingpladsen, og da vejret ikke var med os i denne 
weekend fik vi lov at spise inde.  
Søndag startede igen med fælles morgenmad og madpakke smøring. Vi sluttede en god weekend  
af med divisionsmatch i Gyttegård. 
 
O-bowling 
Igen i år blev o-bowling klubbens største arrangement målt i antal deltagere (39)! En rigtig hygge-
lig aften for både unge og ældre 
 
O-bingo 
Årets sidste arrangement da julefrokosten er udskudt til januar. Stor tilslutning og traditionen tro 
med æbleskiver, gløgg og bingo om de medbragte pakker. 
 
Lene Banke og Leila Damkjær Pedersen 

 

Kortudvalget 

Det var med lidt bekymring, vi gik ind i 2014 – Stormen Bodil, en måneds tid i forvejen, gjorde nogle indhug 
i skovene, og da vi netop var `næsten` færdig med at tegne Holstenshuus skoven og dermed var klar til 
banelægning, ja så var vi nu kun næsten – næsten færdig.  Alligevel mener jeg at vi var heldige i Holstens-
huus, 2  -  3 stormfældede områder plus selvfølgelig en masse enkelte træer. Der blev ryddet godt op ret 
hurtigt, og vi fik de sidste rettelser på plads tids nok inden trykningen af påskeløbskortene,  -pyh-ha. 
 
Wiggers Park og Svendborg sprintkorts udvidelse mod havnen blev indviet i forbindelse med 5 Daws og 
Fynsk Sprint Cup (de var dog tegnet i 2013).   
 
Fynsk Sprint Cup burde i 2015 hedde Ærøsk Sprint Cup ☺ . Marstal er blevet tegnet i 2014, til dette arran-
gement, og Gert fra OK Melfar har tegnet Ærøskøbing. 
 
Næste nye kort bliver Rantzausminde skoven med skolen og den omkringliggende bebyggelse, dette kort 
bliver klar til afslutningen af 5 Daws, et kombineret almindeligt o-kort og sprintkort. 
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Af nye tiltag kan nævnes, at der er lavet aftale med Oureskolerne, om at vi fremstiller et sprintkort over sko-
lernes område, som vi efterfølgende har besluttet skal dække hele Oure by, da så også Friskolen kommer 
med på kortet. Når kortet er færdig, laver vi et sprintløb i samarbejde med skolerne. 
 
Kommunen og Naturstyrelsen har her i efteråret købt Svinehaverne ved Egebjerg – et mindre stykke uberørt 
natur på toppen af `de sydfynske alper`, og der er også købt en mindre skov i forbindelse med, så her skal 
vi også i gang med at tegne et kort, som forhåbentlig kan gavne skolerne i området, da de ofte har naturfag 
på Egebjerg Mølle.  Vi planlægger at lave et klassesæt, som kommer til at ligge på møllen. 
 
Jeg har cyklet med GPS gennem Slæbæk skoven, for lige at lægge de første spor på de store veje. 
Slæbæk kortet skal nytegnes i 2015, da vi planlægger B-løb der i 2016.  Af mindre revideringer kan nævnes 
Lakkendrup, Kirkeby Øst- og Vest, her bliver det nok mest banelæggerne, der skal finde områder der bør 
omtegnes. 
 
Der er i 2014 trykt 1.875 kort på klubbens printer:     
 

Cup og karrusel  290 stk.    
Solgte kort og arrangementer 135 stk.    
5 Daws    560 stk.      
Byfræs, træning + diverse       ca.  890 stk. 

 
Der er stadig nok at se til.     
 
Svend Johansen 
 

 

Træningsudvalget 

  
Tirsdagstræning 
Mange har bidraget med banelægningen til den ugentlige tirsdagstræning. Først på året lavede de 
unge Daniel, Caroline, Sofie og Sebastian mange udfordrende og krævende træningssessioner 
med varierende momenter. Efter sommerferien har Daniel været vores træner, og han har gjort sit 
til at skærpe vores orienteringsteknik med forskellige opgaver. 
 
Klassikeren ”byfræs” blev bibeholdt med 6 afdelinger i vinterhalvåret og med 6 forskellige bane-
læggere.  
Thomas fandt på at analysere vores indsats på de baner han sendte os ud på og lagde resultatet 
på nettet straks efter.  
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Flere andre af klubbens medlemmer har lagt baner til os i årets løb. Det har bevirket at vi aldrig 
helt har kunnet nøjes med at køre på ”autopiloten”. For der er ikke noget bedre end nye startste-
der og nye baneforløb, selvom det er svært at lave i et velkendt område. 
 
Ikke kun SvOK’s mangeårige aktive medlemmer har været med til den sædvanlige træning. Også 
et pænt antal efterårsmedlemmer fra Ollerup Gymnastikhøjskole blev indviet i orienteringens svæ-
re kunst. Desuden har vi haft glæde af nogle elever fra Oure Højskole en gang i sommeren.   
 
Indimellem har den almindelige træning været afbrudt af svømmehal, bowling og julebingo. 
Mange tak til indsatsen til både nævnte og ikke nævnte. 
 
 
Vintercup 
I årets vinterløbsserie gjorde SvOK sig gældende med 2 ”vintercup” etaper. En i Bregninge og en i 
Vornæs Skov begge traditionelle o-løb lørdag eftermiddag. 
Et nyt tiltag så dagens lys i 2014 med en ”nat cup” fordelt på 3 etaper, på torsdage kl. 18:15. Så-
dan at de samarbejdende 3 fynske orienteringsklubber hver arrangerede et natløb. En etape i So-
fielund var SvOK’s bidrag.  
 
 
Sydfyns 5 Dags 2014 
Også i 2014 kan vi være tilfredse med godt fremmøde til Sydfyns 5 Dags hvor der i gennemsnit 
var 110 o-løbere til start på de 5 etaper. De 5 etaper fordelte sig på Højes Ris Øst, Lakkendrup, 
Wiggers Park, Sofielund og Halling Skov. Her var Wiggers Park et nyt bekendtskab, som Svend 
havde tegnet kort til og også lavet banerne til. Tak for initiativet, tak til banelæggerne i øvrigt, 
og til tovholderne Ove og Uffe.  
 
 
Klubmesterskab 
Terrænet i Sollerup blev brugt til vores klubmesterskab. Her fik 20 aktive medlemmer mulighed for 
at teste den aktuelle form i en intern kappestrid.  
 
 
Ungdom 
Nogle af klubbens ungdomsløbere har været på U1 kursus i Svendborg og sommerlejr i Bulbjerg, 
for at træne vigtige momenter sat i forhold til alderen. Det skulle gerne gøre deres orienteringsløb 
sjovere og mere udbytterigt. Fastholdelsen i klubben og venskabet med de andre klubbers ung-
domsløbere kan forhåbentlig holde i fremtiden. Endvidere var fem af vores ungdoms løbere af sted 
til KUM i Kolding. Svendborgs afdeling af Fynbo karrusel 2014 fandt sted i Margrethelund skoven 
med 30 løbere D/H 10 – D/H 16 
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Sæsonafslutning 
 
Sidste ”seriøse” udfordring ”Nisseløbet” blev kreeret af den rutinerede gammel nisse Jens. Han 
havde virkelig gjort opgaven så ualmindelig besværlig, at mange af os først bagefter indså hvad 
opgaven gik ud på. Men tak alligevel banelægger… 
 
Torben Kruse, Daniel Purup Nielsen og Per Storm Hansen 
 

 
 


