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Referat: Michael Niss 

"Klub eftersyn" - 4. november kl. 19.00 - 21.45 på Kulturstationen. 

22 deltagere (ud af 126 medlemmer) 

Aktivitetsplan 2016, præsentation Ole 

I alt 104 aktiviteter som medlemmerne kan deltage af i løbet af 2016. 

O-brevet til formidling af aktiviteter. 

Facebook aktuelt? 

Koordinering af egne aktiviteter i forhold til andre eksterne stævner. 

I snit omkring 50 løbere til træningsløb. 

Påskeløb, der er indtil videre 20 børn og voksne som er indkvarteret på vandrehjem i Haderslev 

(løb omkring Kolding) 

Stævne aktivitet i RSOK, 3 - 4 om året er det OK? 

4-5 stævner om året inklusiv MTBO vinter-cup. 

NOU stævne er uden indtægter for klubben, men vi er forpligtet til at lave det. 

R2D:  

- Det er sjovt at være med til et stort stævne hvor man har sin egen lille del af det. 

- Det er god team-building for klubben, måske endda mere end sociale arrangementer. 

Ingen ved om der vil være lige så mange medlemmer nogle år frem i tiden. Så måske man skal 

passe på med at booke alt for mange arrangementer i fremtiden. På den anden side er der rift om 

arrangementerne og man skal være hurtigt ude for at få dem. 

Pas på ikke at få alt for mange ting oven i hinanden for den enkelte person, ellers kan det blive for 

overvældende.  

Forslag om at lade liste gå rundt til medlemmerne som kan skrive ønske om dato for banelægning 

– send gerne mail til Minna med ønsker. 

Vi bruger mere mesterlære frem for store manualer til at oplære nye medlemmer til 

stævnefunktioner. 

Sociale aktiviteter, er det dét vi vil 



5 sociale arrangementer årligt, hvor hele familien deltager: 

• Naturvandring 

• Sct Hans bål og grill 

• Familieturen 

• Klubmesterskabet 

• Sæsonafslutning 

Der er generelt god opbakning om de eksisterende sociale aktiviteter. 

Så længe der er opbakning omkring de sociale aktiviter er det godt. 

Vi skal huske at vi er en orienteringsklub, så det er jo fint hvis der kan kobles noget sjovt og 

anderledes orientering sammen med sociale arrangementer. 

Det er vigtigt at det altid fastholdes at alt er frivilligt så ingen føler sig presset til at deltage. 

Klubmesterskabet er rigtig godt, også at vinder arrangerer året efter. Det giver mulighed for at man 

kan afprøve sine egne sjove ideer til løbet. Dette er man også meget velkommen til ved normale 

træningsløb. 

Divisions deltagelse, oplæg Henrik. 

Der er omkring 50 klubber i landet som deltager. 

Klubben har medlemstalsmæssigt størrelsen til at deltage. 

Fordelen er at det kan skabe sammenhold om et arrangement og få mange ud til de samme åbne 

stævner. Ulempen er at vi vil have sværre ved at få divisonsmatcher som kan have negativ 

indflydelse på økonomien. 

Der skal oparbejdes en god kultur om at det er sjovt at deltage i de to matcher og ikke presse 

nogen til at deltage hvis man vil være med. 

Der er noget taktisk i løbstilmeldingen idet der gerne skal være deltagere i så mange klasser som 

muligt. 

Hvis vi skal deltage i divisionsmatch er der forslag om at fjerne træningsløb i de weekender for at 

øge chancen for at få flere til at deltage. 

Tvivl om hvor vidt der vil være nok deltagere. 

Uformel afstemning: 4 for, 5 imod 

Udlands O - løb, oplæg Elizabeth. 

Er potentielt for alle aldre 

Kombination af O-løb og ferie 

Det er i høj grad en udfordring med anderledes terræner og er udviklende o-teknisk 

Der enkelte som har interesse i det på nuværende tidspunkt (Slovenien i 2016), måske lidt flere 

med lidt længere tidshorisont. 

Tilskudsregler afskaffes, til fordel for hvad?, Ole. 



Pr. 31.12.2015 afskafes nuværende tilskudsordning. Fremover udpeges enkelte løb i løbet af året 

som betales af klubben i stedet. 

Forslag om at give et maks. beløb til startafgifter som man så selv kan bestemme hvilke løb det 

bruges på. 

Generelt er holdningen at det er ikke tilskud som gør om man melder sig til løb eller ej. 

Giv gerne tilskud til divisionsmatcher for at tiltrække flere løbere 

Forslag om at støtte ungdomsløberne 

Forslag om at støtte tøjindkøb som også vil komme børnefamilier til gode idet de hurtigt vokser ud 

af tøjet.  

Generelt ligger RSOK i den lave ende af kontingentet i forhold til både andre klubber og andre 

sportsgrene. Dog for en familie på 4 bliver det en smule mere end nabo klubber. 

Støt generelt de ting som er dyre. 

Giv gerne tilskud til forplejning omkring enkelte nordjyske stævner. 

MTB - O, er det det vi vil? 

Gruppen af deltagere i klubben er meget lille, det er de samme tordenskjolds soldater. 

Forslag om at ligge billet ind på 1-2 cup-løb i stedet for mange træningsløb. 

Det er rigtig sjovt, men det er et stort arbejde for et lille antal mennesker. 

Forslag om at starte MTB-O træningsløb på samme tid som almindelige træningsløb for at få mere 

kontakt mellem MTBO og alm O. Dog en ulempe for dem som gerne vil begge dele. HVIS dette 

gennemføres så skal der klart tænkes over at få adskilt MTBO og Fod-O. 

At kun 5 deltager er sammenligneligt med klubbens start som fod-o, det er forventeligt i en 

opstartsfase. 

Den ”gamle” MTBO gruppe fra dette år er mere interesserede i at lave få MTBO løb med mange 

deltagere (cups) frem for nuværende model.  

Dette års løb er lavet efter MTBO gruppens kalendre, hvor det nok var bedre at skele til generel 

løbskalender for MTBO. 

Foto serie på "Havbunden", Kommenteres af Helge. 

 

Små søskende som følger med de ældre til ungdomstræning 

Seniorerne – løb i dagtimerne? 


