
Dødsfald

Klubbens tidligere formand, Ole Gjøtterup, sov stille ind natten til onsdag, efter flere års 
sygdom, kun 66 år gammel. Ole kom til Faaborg Orienteringsklub for godt 10 år siden. Ole 
blev ret hurtigt en markant skikkelse i klubben og  bestyrelsen. I 2007 blev han formand, og 
fungerede som sådan indtil  2011, hvorefter han fortsatte som formand for breddeudvalget. 
Et job han bestred lige til det sidste. Ligeledes sad Ole i kredsens breddeudvalg.

Vi vil altid huske Ole som et hårdtarbejdende bestyrelsesmedlem, som holdt fast i sine 
synspunkter, også selv om vi andre sommetider forsøgte at skyde dem i sænk. Ole skal have 
æren for mange af de tiltag, som har været i klubben de sidste 8 år. Nævnes skal specielt 
projektet med faste poster, specielt i Ringe og Ryslinge, men også andre steder omkring 
Faaborg,  ingen andre steder i landet findes der så mange faste poster med emitenheder.

Vi har været med i Find Vej I hvert år, vi har deltaget i Naturløbet, vi har deltaget alle steder 
hvor o-sporten og klubben kunne gøres synlig. Jeg husker stadig første gang vi blev inviteret 
til Sportslørdag i Idrætshallen i Odense, hvor vi havde fået en stand, på størrelse med en 
badmintonbane, stillet til rådighed. Ole havde fået organiseret, at vi kom med en hel skov af 
5 m høje juletræer, så hele hallen duftede af jul. Jo, Ole satte altid overliggeren højt. 

Havde det ikke været for Oles iderigdom og lysten til nye udfordringer, havde vi nok heller 
aldrig fået Påskeløbet 2013 til Fyn, igen en af de ideer, som ændrede sig fra at være gal til 
genial.

Ole var altid på forkant med den nye teknologi, han brugte oseaner af tid på at lære sig alt 
det, som  kunne bruges i o-sammenhæng.

Ole fulgte Caroline og Christoffer i alt, hvad der kunne lade sig gøre. De kørte landet tyndt for
at deltage i o-løb, de deltog også i  O-ringen. Så sent som i efteråret var Ole og Christoffer i 
Polen og køre MTB-o.

Selvom Ole var syg, fortsatte han sit arbejde i klubben lige til det sidste. Han var en sand 
fighter. Ærgerligt at han tabte den sidste kamp.

Vores tanker går lige nu til Caroline og Christoffer, som har mistet en god og altopofrende far 
og god kammerat.

Tak for alt Ole!

Om et håb eller to blev brudt,  glimter et nyt i dit øje, straks det får glans af det høje.

Æret være Oles minde.

Erik 


