
”Klub eftersyn”



Aktivitetsplan 2016

v/formand Ole Jensen



Aktivitetsplan - Handlingsplan 2016:

36 T-løb for fod O løbere, fra start marts til slut november.

8 T - løb for MTBO i samme periode.

Evt. suppleret med nogle ekstra løb i januar – februar.

Uddannelse: U-1 kurser(3) og sommerlejr. U-2 kurser(3). RSOK O-teknik 
kurser. DOF akademiet 16. jan. i Ringe: Banelægning, e-timing, 
stævneledelse m.m.

Sociale aktiviteter: Naturvandring et sted i Nordjylland lørdag efter Kr. 
Himmelfart - Sct. Hans bål for 25.ende gang - Familietur til Livø eller Fur i 
august – Sæsonafslutning.

Rekruttering: Find vej dagen - 2 skole forløb med 7 - 8 klasser - anden 
rekruttering som f. eks. gadeløb for virksomheder og alle andre på 
Støvring Bykort.

Klubliv: Generalforsamling i Januar, medlemsmøde i oktober - november.



36 T-løb for fod O løbere, fra start marts til slut november.

8 T - løb for MTBO i samme periode.

Evt. suppleret med nogle ekstra løb i januar - februar.

U-1 kurser(3) og sommerlejr. U-2 kurser(3). RSOK kurser.

Generalforsamling i Januar, medlemsmøde i oktober - november.

Påskeløbstur og NJ stafet

Sociale aktiviteter: Naturvandring et sted i Nordjylland lørdag efter Kr. 
Himmelfart - Sct. Hans bål for 25.ende gang - Familietur til Livø eller Fur i 
august - Sæsonafslutning.

Rekruttering: Find vej dagen - 2 skole forløb med 7 - 8 klasser - anden 
rekruttering.



Vinter

1. januar Tømmermandsløb i Bælum Sønderskov.  RSOK Arrangerer.

19. eller 26. januar, Generalforsamling tirsdag 

16. januar DOF akademiet kursusdag i Ringe.

5. marts Repr. møde Brøndby

11. 12. 13. marts NJ 2 dages i Skagens omegn.

24. 25. 26 marts Påskeløb ved Kolding.



Forår

2. april DM nat i Hou skov, Mariager

10. april 1. divisions match Rold Nørreskov - Teglgården. RSOK arrangerer.

22. april NJ lang ukendt sted.

22. 23. 24. april DM sprint, stafet sprint og ultra lang i Haderslev og på Rømø.

30. april Find vej dagen i Danmark



Sommer

19. juni klitløb og NJ lang, Bøgsted Rende, Thisted

23. juni Sct. hans 25.ende gang

24. 25. 26. juni Vestjysk 2 dages

1. 2. 3. juli Vikinge Dyst

19. 20. 21. juli Læsø

13. august RSOK Klubmester

20. 21. August 50 km. i Rold Skov. Jysk Fynsk Mesterskab i nord kredsen.

28. august B løb Aunsbjerg.



Efterår
3. sept. DM mellem i Mols Bjerge.

4. sept. Midgårdsormen.

10. sept. DM stafet i Grib Skov.

11. sept. DM lang i Grib Skov

18. sept. B løb i Hammer

21. sept. NJ Nat 1

23. 24. 25. sept. R2D. RSOK Arrangerer.

28. sept. NJ Nat 2

5. okt. NJ Nat 3

12. okt. NJ Klub Nat

30. okt. NJ dag. RSOK Arrangerer.



2017

22. 23. april 2017 DM sprint og ultra lang. RSOK arrangerer



Stævneaktivitet

v/formand Ole Jensen



Vinter:     Nytårsløb

Forår :     Divisionsturnering  (med års mellem DM arrangement)

Efterår:   R2D

Efterår:   NJ arrangement



Sociale aktiviteter

v/formand Ole Jensen



5 sociale arrangementer årligt, hvor hele familien deltager:

• Naturvandring

• Sct Hans bål og grill

• Familieturen

• Klubmesterskabet

• Sæsonafslutning



Divisionsdeltagelse

v/næstformand  Henrik Houmøller



Allerførst, det kan i givet fald først blive fra 2017, da vi i 2016 arrangere 

opryknings og nedryknings match. Men hvis vi ikke drøfter det nu, kan vi 

let være i samme situation næste år.



Divisionsturneringen er en konkurrence mellem orienteringsklubberne. 

Der er een match om foråret og een om efteråret. For de fleste hold bliver 

der desuden en op/nedrykningsmatch om efteråret. Vinderne af 

førstedivisionerne i nord, syd- og østkredsen mødes i en divisionsfinale, 

hvor vinderen bliver danskmester for holdorientering.



Match 1                                 Match 2

KaSki 24                                           21

Mariager                      18                                            37

Nordvest                      19                                            20

Djurs/Randers            18                                            18

Vestjysk                          6                                             7

Sum                       85                                   103



Udover den sportslige konkurrence, kan divisionstuneringen være 

en anledning til at opnå en stor deltagelse i åbne stævner. At 

deltage i en fælles konkurrence, kan måske understøtte 

sammenholdet i klubben.



Da vi ikke kan deltage i divisions matcher som vi selv arrangere, vil 

en deltagelse  betyde en begrænsning i vores muligheder for at 

blive tildelt divisionsmatcher til R2D og andre åbne løb vi afholder. 

Uden en diovisions match må der forventes et markant fald i 

deltagerantallet og overskud.



De fleste klubber, med den størrelse som RSOK har opnået, 

deltager i divisionstuneringen.

Bestyrelsen har ikke nogen holdning til om vi skal deltage fremover, 

men vil meget gerne hører medlemmernes mening.



O-løb i udlandet

v/Elizabeth Borchorst



O Løb i udlandet …. noget for jer?



Store og gennemgående stævner:
Forår:

• POM  (Portugal)

• Belgiske 3 dages

• JK Festival (England)

Sommer:

• OO cup  (Slovenien) 

• Bubo cup  (Kroatien)

• O ringen (Sverige)

• Sørlandsgaloppen (Norge)

• Fransk 5 dages

• SOW  (Schweitz)

Efterår:

• Istanbul 5 dages



Check hjemmesiden:

”World of O”

www.worldofo.com

http://www.worldofo.com


World of O  Calendar
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OrienteringsLøb i  udlandet
Fordele:

- Kombination ferie + O løb    - Aktiv ferie!

- Familievenligt….for alle aldre!

- Anderledes ,spændende nye terræner =  O teknisk udviklende

- Eftersnak + hygge ved fælles indkvartering

Ulemper:

- Ikke tid til så meget andet end O løb



POM (Portugal O meeting)  5 dages i februar



POM (Portugal O meeting)  5 dages i februar





Tilskudsregler afskaffes

v/formand Ole Jensen





MTBO

v/Minna Hald Andersen





O Løb på havbunden,  Canada  2015



Canada sommeren 2015
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Canada sommeren 2015  - Hopewell Rocks Sprint







Tak for i aften!


