Faaborg orienteringsklub
Beretning for 2015
Det meste af det der er sket i og omkring Faaborg OK i 2015, har alle vores udvalgs
formænd M/K beskrevet meget fyldigt nedenfor, men der er lige nogle ting der ikke er
omhandlet af de nedenstående udvalgsberetninger.
Pipstorn skov: FMK har lejet Pipstorn Skov i 10 år. Kommunen vil i samarbejde med
Skovforeningen og kommunens klubber og foreninger lave et aktivitets/oplevelsesområde i
skoven. Der vil bl.a. Blive MTB-spor sheltere, bålhytte mm. Vi er selvfølgelig på banen
med faste poster, som et Findveji projekt. Der bliver indvielse i uge 22, med mange
aktiviteter.
Faaborg Vest: Området omkring Toftegårdsskolen er blevet forsynet med 30 faste poster.
Toftegårdsskolen bruger dem en del, og vi har selv brugt dem til nogle træningsløb. Der
arbejdes på, at lave et skolekort over Toftegårdsskolen. Detaljerne er ikke helt på plads.
Faaborg Outdoor Event: Vi var sidste år med i Faaborg Outdoor Event uden Salomon
Trail. Vi forsøgte med en ½ maraton en 10,6 km. og en 4,2 km. Der kom desværre ikke ret
mange deltagere, og vi brugte en del energi på det. Vi har valgt at prøve et år mere. Hvis
det ikke giver markant flere deltagere, vil vi overveje fremtiden nøje. Hele weekenden
havde vi vores telt på pladsen, hvor folk kunne komme og prøve nogle små baner, i byen,
helt gratis. Der kom 20 personer i de to dage, 18 turister og to lokale. Heller ikke det
opfyldte vores succeskriterie. Fremover hedder det Outdoor Sydfyn.
Findveji dagen havde vi valgt at flytte til Sundet med udgangspunkt fra Gymnasiet. Det
hele regnede væk, så der kom ikke ret mange gæster, men vi har dog fornøjelsen af, at
enkelte stadig hænger ved. Vi gentager placeringen igen i 2016, og håber på bedre vejr.
Samtidig kommer der en Findveji dag for skoler onsdagen inden. Den bliver afviklet
samme sted og med samme koncept.
Skole arrangementer, her under skolemesterskabet i september betyder at vi i løbet af
året har haft kontakt med ca. 800 skolebørn/unge til forskellige arrangementer.
Bestyrelsesarbejdet: Udover de sædvanlige bestyrelsesmøder jævnt fordelt over året,
har vi også været til møder med kommunen, DOF, i sydkredsen og de andre fynske
klubber med henblik på Fyens sprint cup og DM weekend i 2017.

Kortudvalget 2015.
Kortudvalget bestod i 2015 af: Hans, Erik D., Olav, Morten og Lotte.
Faaborg Vest er blevet nytegnet, så hele Faaborg-Sundbakker nu er tegnet.
Gaasebjergsand er nytegnet bl.a. m.h.p. at udskifte det store kort uden på klubhuset.
Assens. Vi kom i gang i sommer og er kommet ret langt. Kortet skal bruges til Sprint Cup i
maj. Søren K. og Rasmus Thrane er med på projektet.
Sollerup MTB-o-kort revideret til WRE-arrangement i september
SvanningeSyd er løbende blevet revideret.
De øvrige kort er blevet revideret efter behov.
Planer for 2016:
Færdiggørelse af Assens
Nytegning af Pipstorn til brug ved indvielse af skoven som friluftsskov, åben for alle,
(rekognosceringen er i gang).
Revision af Svanninge Bjerge til brug i oktober til DM for hold.
Derudover er der en findvej-gruppe, der prøver at hanke op i alle vores findveji-projekter
(Erik L., Erik D. og Morten).
Vi har deltaget i kortseminar i maj m.h.p. sprintkort (her deltog Søren K., Morten og jeg.
Desuden i kursus i den nye norm til skolegaardskort (1:1000). Skolegaardskort skal vi nok
lave et par stykker af i den kommende tid.
Da klubbens printer står hos mig, er det også mig, der printer kort til alle vores
træningsløb. Erik D. kopierer så det antal vi skal bruge af hver bane. Enkelte
banelæggere sender baner lige til at printe, men de fleste har behov for diverse tilrettelser
m.h.t. layout, tekster, farver, løft af streger mm.

Hjemmesiden og Facebook-siden 2015.
Laura har startet vores Facebook-side, som hun løbende opdaterer med nyheder og
billeder.
Hjemmesiden har jeg stadig ansvar for og forsøger at opdatere løbende. Der er stadig ikke
ret mange, der skriver på den selv, men jeg skal også nok lægge det på siden, som bliver
sendt til mig. Hvis nogen har ideer til forbedring af siden er de meget velkomne.
Lotte Hjort

ELITEUDVALGET 2015.
Jeg vil gerne starte med samme indledning som sidste år:
Det er nærmest umuligt at blive ved med at skrive årets beretning for eliten!! Man skal jo
næsten gentage sig selv igen-igen – og heldigvis for det!! Årets resultater er igen
forrygende og for første gang i Faaborg OK´s historie har vi vundet senior VM-medaljer,
endda hele 4 – og af både en herre- og dameløber, Tue Lassen og Emma Klingenberg. 3
sølvmedaljer og 1 bronze – og man tør jo næsten ikke sige, at det kan gentages … eller
blive bedre i 2015.
På årets medaljerangliste (2014) ligger Faaborg OK nr. 11 med 6 guld, 4 sølv og 8 bronze.
Og det har jo ikke været ligeså godt i 2015: Faaborg OK ligger ”kun” nr. 18 på
medaljeranglisten med 2 guld, 3 sølv og 7 bronze – og det blev ”kun” til 3 VM-medaljer,
mod 4 i 2014. Og så alligevel må det siges at have været et superfantastisk år!!
3 VM-guld, 2 til Emma Klingenberg (i dame-stafet og mixsprintstafet) og 1 til Tue (i
mixsprintstafet) – og Emma kåret til Året´s Sportsnavn 2015 på Fyn. Nu kan det nærmest
ikke blive bedre – og det kan blive svært at gentage!!
Internationale medaljer og resultater
Emma Klingenberg fik 2 VM-guldmedaljer, i Mix Sprintstafet og Damestafetten, hvor hun i
begge tilfælde løb på særdels overbevisende vis, 1.turen i mixstafetten og sidste turen i
damestafetten. Emma løb desværre ikke individuelt, fordi hun sparede sig – men ellers
kan det nævnes, at Emma også vandt Swedish League på overbevisende vis, foran hele
den svenske elite og alle de udenlandske løbere der løber for svenske løbere. En
særdeles imponerende præstation, som viser at Emma virkelig er rykket i løbet af 2015.
Tue Lassen fik VM-guld i Mix Sprintstafet ved at løbe en særdeles sikker og
overbevisende 2.tur, hvor han holdt forspringet foran det jagende kobbel. Tue tildeles i
øvrigt igen en stor del af æren for Danmarks fantastiske sprint-resultater, da hans
forberedelser med kortlægning af terræner, tørtræning osv. helt klart giver de danske
løbere store fordele. Tue har igen i 2015 satset mere professionelt end før – og det har så
givet bonus!!
Og både Tue og Emma var med til at vinde Årets World Cup i Mix Sprintstafet, selv om
Emma måtte stå over i sidste afdeling pga. et alvorligt uheld på cykel. Men holdet klarede
det, og Emma er heldigvis i fuld vigør igen.
I nationsstatistikken over VM-medaljer 2015 ligger Faaborg OK i øvrigt delt nr 1 med 3
VM-guld, det samme som OK Pan og OK HTF, men altså foran Schweiz, Sverige, og
Norge!!

Caroline Gjøtterup har også haft en rigtigt god sæson i 2015 med hele 3 bronzemedaljer i
DM-nat, DM-stafet og DM-lang. Hun blev også helt fortjent udtaget til Junior-VM, hvor hun
klarede sig pænt.
DM-resultater m.m.
Ved DM-sprint vandt Tue bronze. Og Lis Knudsen vandt sølv i D60
Ved DM-sprintstafet vandt Tue og Emma guld
Ved DM-nat vandt Emma guld og Caroline bronze.
Ved DM-lang vandt Hans guld (H75), Chr. N (H35), Caroline (D20) og Inger (D75) alle
bronze
Ved DM-ultralang vandt Inger Andersen sølv i D75.
Ved DM-stafet vandt Caroline, Laura og Sarah bronze i D20. Og i H/D185 vandt Lis
Knudsen, Leif Knudsen og Mogens Bøgh sølv, foran Kurt Petersen, Lotte Hjort og Søren
Klingenberg, der vandt bronze.
Ved MTBO-lang vandt Christoffer Gjøtterup guld i H20.
Økonomi og sponsorer
Økonomisk har det igen været et rigtigt godt år, da vi har været ”heldige/dygtige” nok til at
få sponsorater hjem. Her skal især nævnes Faaborg-Midtfyn kommune som stor sponsor,
men også De Fynske Skovkarle har ydet et væsentligt bidrag. Stor tak til alle vores
sponsorer.
Pressen og medierne
Det har igen været et utrolig godt år i medierne, hvor vores mangeårige medaljehøst
efterhånden har bevirket, at pressen selv følger med i vores resultater og for den sags
skyld i vores løbere. Fyens Stiftstidende/Fyns Amts Avis kan ubetinget udnævnes til
Danmarks bedste ”orienteringsløbs-medium” med en særdeles flot dækning af VM i Italien.
I det hele taget har Faaborg OK et fint samarbejde med Fynske Medier og for 6.år er
Faaborg OK valgt som repræsentant for orienteringsløb til Sportslørdag på Fyn, hvor vi
igen har en flot stand. Tue og Emma var i øvrigt begge nomineret som Årets Sportsnavn
2015 på Fyn, hvor Emma jo så vandt og fik masser af medieomtale.
Eliteudvalget
Udvalget har bestået af 2 personer, Søren og Morten – og heldigvis har økonomien været
så god, at vi har kunnet yde flotte tilskud til vores løbere, og heldigvis uden at belaste
klubbens økonomi.

Morten Lassen, formand for Eliteudvalget

Træningsudvalget 2015.
2015 startede som sædvanlig med vintercuppens 8 dagløb og 3 natløb.
Vi stod for 3 af dagløbene og 1 natløb. Tilslutningen var nogenlunde som de foregående
år,
60 – 90 til dagløbne og 30 – 35 til natløbet.
Den 5 marts startede vores eftermiddag – aften træningsløb Kl. 17.30. med løb på mindre
områder med mange poster så alle kunde nå hjem inden det blev mørkt.
Den 14. april startede Sydfyns 5 davs i Svendborg hvor vi som sædvanlig deltog.
Find-vej- udvalget holdt deres årlige Find-vej dag den 25. april. I år ved Faaborg
Gymnasium, men de var uheldig med regn og blæst, men alligevel med rimeligt god
tilslutning. De næste 4 torsdage var der op følgende løb fra klubhuset, sideløbende med
OO. 5davs.
Efterfølgende var der kun forårets hyggeløb tilbage inden sommerferien.
Det blev afviklet på Faaborg Vest og det klarede de unge banelæggere Andreas og Daniel
flot. De havde fundet byens bedste stævneplads ude ved Lise, der fungerede som
værtinde og dækkede op med snaks og vin på ”Karl Andersens Plads”.
Midsommerstafetten blev som sædvanlig et tilløbsstykke på en dejlig sommeraften med
godt vejr og bagefter hygge omkring bålet med grillpølser og Klingenberg pandekager.
Efter ferien startede vi op med et opvarmningsløb i Pejrup Skov før Faaborg- tredages og
efterårets DMèr startede.
1. etape i Holstenshuus skov blev et tilløbsstykke hvor næsten alle påskeløbs
medhjælpere mødte op og skulle prøve skoven som løber. De fik en rigtigt fin tur i den
dejlige skov, 2. etape var i Svanninge Bakker 3. etape sluttede med by- sprint i Ringe.
Efter tredages var der de ugentlige træninger med en god tilslutning 15 – 25 deltagere.
Til den fælles klubmesterskabsløb med O.O. og Svok. måtte vi desværre melde afbud til,
da datoen passede dårlig til vores medlemmers gøremål med flere familiefester.
Bestyrelsen besluttede så at afholde det i Sollerup Skov med formand Bent som
banelægger.
Det gjorde han rigtig godt med et løb med mange poster, som gav mange overraskelser
på resultatlisten.
December begyndte med hyggeløb i Faaborg Vest hvor Kaj og Margit inviterede ind på
Gløgg og æbleskiver.
Juletræsløbet var overdraget tit sidste års vindere Oliver og Peter som havde hygget sig
med at lægge et kæmpearbejde i forberedelserne med 3 spørgsmål på hver post. For at
komme videre skulle man vælge det rigtige svar. Træet blev fundet, pyntet, danset
omkring, bordet var dækket op med gløgg og æbleskiver og så kunne vi alle hygge os.

Der er mange der har lavet baner til årets træningsløb og nogle har været på mere end en
gang. I har gjort et stort stykke arbejde ved lægge nogle gode baner som vi alle har nydt.
Jeg håber I vil fortsætte med banelægningen 2016, da det er en nødvendighed for, at vi
kan fortsætte med at mødes en gang om ugen til løb og hyggelig samvær.
Tak til alle for jeres indsats i 2015.
Aksel Skovlyst.

Ungdomsudvalget 2015
Som udvalg betragtet har det ikke fungeret ret meget, vi lavede som de foregående år
træningsplanen sammen med træningsudvalget, men derudover har der ikke været et
egentlig ungdomsudvalgsarbejde, men enkeltpersoner der har skubbet på over for
ungdomsløberene så vi har været OK repræsenteret ved fynbokarrusel, kreds
ungdomskurser og KUM.
Til Fynbokarrusellen har vi haft 8 ungdomsløbere med i alt 24 starter.
På ungdoms kurserne har vi haft 3 løbere med på U1, i alt 10 gange, 6 på U2 i alt 16
gange og 3 på Junior i alt 5 gange, men her også kun været et kursus og sommerlejren.
Ved Årets KUM deltog der 5 fra Faaborg.
Bent Mikkelsen

MTB-O udvalget 2015
Årets beretning bliver ikke meget anderledes end sidste år. Vi er stadig kun 4 aktive MTBere.
Som jeg skrev sidste år, stod Christoffer og bankede på til juniorlandsholdet og ganske
rigtigt blev han i år udtaget og var med til junior-EM. Han vandt også guld ved DM-lang.
I september afviklede vi vores første MTB-O arrangement, en mellemdistance i
Sollerup/Svanninge Syd. Rytterne blev rigtig udfordret i bakkerne, samtidig med at der var
meget orientering. Middelfart, Svendborg og os, som stod for weekenden, fik efterfølgende
meget ros for arrangementerne.
Mit håb er, at der må komme lidt flere MTBO- ere.

Erik Damgaard

Beretning fra Arrangement udvalget
Arrangement udvalget består af Ethna, Dorthe og Helle og derudover er der mange andre
fra klubben, som giver en hånd med når det er nødvendigt. Tak for det.
I 2015 har vi været med til at planlægge følgende arrangementer:
Klubturen i forbindelse med påskeløb.
Påskeløbene blev afviklet ved Mols Bjerge og Ørnbjerg Mølle. Der var 36 der deltog i
klubturen, hvor vi overnattede på Sølystgård Camping i campinghytter. Som jeg husker
det, var det en kold fornøjelse, hvor mange sov med deres tøj på, da der ikke var sengetøj
med i hytterne. En detalje som man husker at få med næste gang. Forplejning var fælles
buffet torsdag aften og mad ud af huset fredag aften.
Varme hveder
Torsdag d. 30. april trænings aften før Stor Bededag, var en utrolig regnfuld aften. På
trods af det dukkede der utallige løbere op, nye og gamle, til træning ved Faaborg
Gymnasium. Da træningen var ovre kørte 48 til klubhuset, hvor der blev serveret varme
hveder, kakao og kaffe.

Fejring af verdensmestre
I sommer 2015 fik Faaborg OK to verdensmestre, Tue og Emma, i forbindelse med VM i
orienteringsløb i Skotland.
Onsdag d. 30. september afholdte vi en reception i klubhuset, til fejring af Tue og Emma.
Der var ca. 50 personer der mødte op blandt dem var borgermesteren Christian Thygesen.
Der blev serveret afkølet mousserende vin som velkomst drink. Derefter var der en let
anretning med frikadeller, kartoffelsalat, flutes mm. Til sidst kransekage og kaffe. Det
meste blev fremstillet af klubbens medlemmer.
Klubmesterskabsfest
Lørdag d. 21. november blev der afviklet klubmesterskab med efterfølgende fest om
aftenen med 32 deltagere. Festen blev holdt på Håstrup Skole da klubhuset var optaget
med et andet arrangement. Vi fik mad fra Håstrup Forsamlingshus.
Vi i arrangementsudvalget har stået for planlægning af disse forskellige events, men I er
mange andre i klubben som har hjulpet rigtig meget til. Det vil jeg gerne sige tak for. Det er
en fornøjelse at være sammen med jer.
Ethna Cavanagh

Klubhus 2015
Efter et år hvor vi har fungeret under Faaborgordningen, må vi konstatere, at det ikke har
ændret det store ud over en højere husleje. Samarbejdet med Skiklubben går som det
plejer, uden de store gnidninger.
Meget mere spændende er det, at der er kommet gang i snakken om et nyt klubhus. Der
er en gruppe mennesker (Naturstyrelsen, kommunen, FSM, spejderne og FOK) som
arbejder seriøst med forberedelserne. Fra FOK er det Bent og undertegnede, som sidder i
udvalget. Planen er, at der skal bygges et helt nyt klubhus, hvor spejderne fra Faaborg
også gerne vil være med. Derefter skal det gamle rives ned. Det sidste, der er sket, var et
møde, hvor også tirsdagsholdet var repræsenteret. Vi skulle finde ud af, hvad det nye
klubhus skulle indeholde. Vi stillede det simpelthen op i krav og ønsker. Det var ikke så
lidt, kan jeg hilse og sige. Som en vittig sjæl sagde undervejs: ”Vi bliver da vist nødt til at
købe slagterigrunden”.
Det næste der sker er, at vi udfærdiger en rapport, med krav og ønsker, som bliver sendt
til en arkitekt fra Naturstyrelsen, som så skal slå nogle streger, vi kan kikke på. Når det er
sket, skal der søges om en lokalplansændring, og det tager sædvanligvis noget tid.
Hvis alt går efter den fastsatte tidsplan, vil vi have et nyt klubhus til aug. 2019.

Erik Damgaard

