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Formandens beretning 
 
For fjerde år i træk kan jeg berette om et fantastisk år for Faaborg Orienteringsklub. 
Påskeløber overskygger jo alt tidsmæssigt såvel som oplevelsesmæssigt. Fire års 
forberedelse kulminerede i en kæmpe succes. I et sådan arrangement er det som kæden på en 
cykel, intet er stærkere end det svageste led og i dette tilfælde holdt kæden hele vejen til mål. 
Stor tak til alle hjælpere, både dem med de store tunge funktioner, såvel som dem, der kun 
havde en enkelt dag til rådighed, alle har stor ære af stævnet. Hele året har vi hørt rosende 
omtale fra andre klubbers deltagere, når vi har været til løb eller møder. 
Samarbejdet med Odense og Svendborg forløb også upåklageligt, vi havde heldigvis prøvet 
det til Fyns Sprint Cup nogle gange, så det fungerede som en enhed. Vi er faktisk så godt 
tilfreds, at vi til DM lang og stafet i 2017 laver et fællesstævne. 
Nu er det så op til kommende bestyrelser at lægge billet ind på påskeløb, hvis der ikke skal 
gå 40 år igen. 
Selv om påskeløbet fyldte meget, er alle andre opgaver blevet løst med sædvanlig ildhu og 
dygtighed. Detaljerne kan læses under de enkelte udvalg. 
Vi gav os selv en præmie i form af en klubtur til Bornholm. Den var som sædvanlig godt 
tilrettelagt og derfor en fornøjelse at deltage i. 
Vi har som sædvanlig haft mange arrangementer med skoler, hvor skolemesterskaberne var 
det største i mange år, der deltog over 400 børn/unge.  
Endelig blev de faste poster på Sundet indviet, der har vi store forventninger til de 
omliggende skolers brug af posterne. Nu mangler vi kun området omkring Toftegårdsskolen, 
men finansieringen er på plads, så i løbet af foråret skulle pælene også være det. 
Vi har været en del af Faaborg Out Door med Salomom Trail de sidste to år. Salomon har 
valgt at trække sig. Vi vil godt støtte projektet og er i øjeblikket i forhandlinger om, hvordan 
det kan lade sig gøre. 
Vi har i løbet af året taget afsked med to af klubbens store profiler. Først døde Thorkild 
Nielsen, som var en af klubbens store medaljeslugere. Senere døde Ole Gjøtterup, som var 
organisatoren, formanden, breddeudvalgets ildsjæl, familieorienteringens tovholder og 
idemanden til bl.a. påskeløbet. Disse to, vil altid være til inspiration for vores videre arbejde. 
Æret være deres  
minde. 
Klubbens økonomi ser fornuftig ud. På grund af påskeløbet er der selvfølgelig et pænt 
overskud i år. Det skyldes ikke mindst, at det øvrige budget også har været holdt. Vi er 
blevet en del af ”Faaborgordningen”, hvilket vil koste os en direkte udgift på ca. 18.000 kr. 
årligt. Det vil dog være muligt at hente nogle af dem tilbage i forskellige tilskud, men ikke i 
den størrelsesorden. Da vi samtidig ikke har nogle store arrangementer i 2015, må vi regne 
med et underskud i år. Bestyrelsen har budgeteret med ca. 30.000 kr. Det kan kun ændres 
væsentligt, hvis vi finder nogle gode sponsorer. 



 
 

F a a b o r g  O K  –  B E R E T N I N G  2 0 1 4  
 

Side 2 

Efter fire år i stolen takker jeg af som formand. En stor tak skal lyde til alle 
bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og alle andre, der har givet en hånd med, når jeg 
har bedt om det. Der har været mange udfordringer undervejs, men jeg synes vi er kommet 
godt i mål med de fleste. Mit håb og ønske skal være, at mange af jer nye vil gå ind i 
udvalgsarbejdet og uddanne jer som korttegnere, banelæggere stævneledere eller andet, det 
er klubbens eneste overlevelsesmulighed. 
Ligeledes skal lyde en stor tak til dem, som har ydet økonomisk støtte til enkelte projekter, 
til øvrige sponsorer og firmaer, hvor vi kan hente naturalier efter behov. 
 
Erik 
 
 

Eliteudvalgets beretning 
 

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 OKs 
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.  
I december 2014 holdt klubben et møde, hvor vi hyldede årets medaljetagere – og vi var så heldige at have 
både Tue og Emma hjemme, men samtidig kunne vi lige gøre op, at Faaborg OK i 2014 vandt 20 DM-
medaljer, fordelt på hele 17 løbere. Det plejer at være eliten/supereliten, der tager DM-medaljerne, og de har 
da bestemt taget deres del – men derudover er der individuelle medaljer til både Amanda Hedemann (D10), 
Lis Knudsen (D60) og Inger Andersen (endda 2 i D75) og så gjorde vi næsten rent bord i H/D185 (stafet) 
med både guld og sølv, foruden Hans og Aksels bronzemedalje i H70 (stafet). Så bredde-eliten har slået til!! 
På årets medaljerangliste ligger Faaborg OK nr 11 med 6 guld, 4 sølv og 8 bronze. 
 
Internationale medaljer og resultater 
Emma Klingenberg fik 2 VM-sølv medaljer, i Mix Sprintstafet og Damestafetten, hvor hun i begge tilfælde 
løb 1.turen på særdels overbevisende vis. I den individuelle sprint var der også store forventninger til Emma, 
ikke mindst fordi hun vandt kvalifikationen overbevisende – men hun måtte nøjes med en 10.plads, og til 
EM-sprint var hun også kun næsten ligeved som nr 4. At hun så har haft i alt 3 top 4-placeringer i årets 
individuelle World Cup viser kun det fantastiske format! 
Nå ja, så var både hun og Tue også på det Mix Sprintstafethold der vandt årets World Cup. 
 
Tue Lassen fik en individuel VM-bronze i sprint og VM-sølv i Mix Sprintstafet. Tue tildeles i øvrigt en stor 
del af æren for Danmarks fantastiske sprint-VM med 1 guld og 2 bronze, da hans forberedelser med 
kortlægning af Venedig, tørtræning og trappe-træning helt klart gav de danske løbere store fordele. Tue har 
også i år satset mere professionelt end før – og det har så givet bonus!! 
 
I nationsstatistikken over VM-medaljer 2014 ligger Faaborg OK i øvrigt nr 4, efter Schweiz, Sverige, og OK 
Pan!! 
 
Ita Klingenberg fik en fantastisk seniormesterskabsdebut, da hun blev nr 14 på Mellemdistancen til EM – og 
hun blev også udtaget til VM i Italien. Ita har imidlertid besluttet at holde pause fra landsholdet på ubestemt 
tid, men er stadig en vigtig deltager på Faaborg OKs damestafethold, der lidt overraskende vandt guld i år 
foran storfavoritterne fra OK Pan. 
 
Caroline Gjøtterup  er sidste deltager på dette guldhold, og hun har haft en rigtigt god sæson i 2014 med en 
individuel sølvmedalje i DM-Ultralang og en bronzemedalje i DM-lang. Hun blev også helt fortjent udtaget i 
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D 18 til Junior European Cup i oktober, hvor hun klarede sig pænt. 
 
DM-resultater m.m. 
Ved DM-sprint vandt Tue bronze. Og Lis Knudsen vandt bronze i D60  
Ved DM-nat vandt Emma guld og Tue sølv. 
Ved DM-ultralang vandt Caroline sølv. Og Inger Andersen bronze i D75. 
Ved DM-mellem vandt Emma bronze. Og Christian Nielsen vandt guld i H35 og Amanda Hedemann bronze 
i D10. 
Ved DM-stafet vandt Ita, Caroline og Emma guld. Og i H70 vandt Hans Larsen og Aksel Skovlyst også 
bronze. Og i H/D185 vandt Lis Knudsen, Leif Knudsen og Mogens Bøgh guld, foran Erik Damgaard, Lotte 
Hjort og Søren Klingenberg, der vandt sølv. 
Ved DM-lang vandt Emma guld, Tue sølv og Caroline bronze. Og Christian Nielsen vandt endnu en 
guldmedalje i H35, og Inger Andersen endnu en bronzemedalje i D75. 
 
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 Naturgas Fyn har ydet 
et stort beløb, ligesom trailløbet til Faaborg Outdoor Event og De Fynske Skovkarle har ydet væsentlige 
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 5.år er Faaborg OK valgt som repræsentant for orienteringsløb til Sportslørdag på Fyn, hvor 
vi igen har en flot stand. Tue og Emma er i øvrigt sammen nomineret som Årets Sportsnavn 2015 på Fyn, 
hvad der kaster fin omtale af sig også. 
 
Eliteudvalget  
Udvalget har bestået af 3 personer, Søren, Vagn 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 
 
 

Træningsudvalgets beretning 
 
2014 startede med Vintercuppen med 8 løb som vi kender den, dog med et nyt indslag, 3 natløb. 
Her mødte der ca. 40 løbere op til den første natløb, det var et flot fremmøde. 
Det var på høje tid at klubbens løber blev sat i gang med træningen, først cup skulle allerede afvikles den 9 
marts i Grimstrup. Det var måske godt at vi løb cuppen så tidlig, det gav mere tid til de sidste forberedelser 
til årets Påskeløb. 
 Vi startede torsdages træningen op umiddelbar efter cupløb den 13/3, med den første løb i Haarby, der efter 
to aftener i Damsbo skov, hvorefter vi rykkede hjem til klubhuset i Svanninge.  
Den 1. maj var der arrangeret klubspisning efter træningen. Der var rigtig godt fremmøde til begge dele. 
Midsommerstafetten var i år fremrykket til grundlovsdagsaften på grund af at Ethna og Søren ikke havde tid 
til grille pølser og pandekagebagning sidst på måneden. De havde 2 studerende Conor og Ita der sprang ud 
som studenter samme dag. 
Vi sluttede af med byfræs ude hos Karls Lise på Saugstedgårdsvej som vi plejer, inden sommerferien, med 
løb i Faaborg midt- vest. Andreas og Daniel var banelægger og Lise var vært med aftenens lækkerier, chips 
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og rødvin. Der var rigtig godt fremmøde og masse af hygge bagefter.  
 
Efter sommerferien et lidt utraditionelt løb, måske en kommende tradition i jomfrueligt terræn i Lindebjerg 
skov i Pejrup. Efter det jeg har hørt, var kortet satellit rekognoscere i nyeste udgave. Morten P. var 
banelægger og sørgede for grillpølse og væsken efter løbet, hvor hyggen igen blev sat i højsædet.  
Der efter startede vores tredages. Med løb i Sollerup - Svanninge Bakker og afsluttet i Faaborg by med start 
fra slagteriets parkeringsplads ved Lillestrand. 
Det viste sig igen at det er en god ide med sprint på sidste etape, kort løbetid, mere tid til 
præmieoverrækkelse og forsyne sig med et par grillpølser og lidt væske, nyde det gode vejer og nyde 
udsigten over lystbådehavnen. 
Efter 3- dages meldte Oliver sig som korttegner og banelægger på et nytegnet kort over Vester Åby,  
Med et løb lige klar til at lægge i kortkassen, klar til start den 11/9. Der var stort fremmøde til løbet og 
masse af positive tilkendegivelser efter løbet. 
Klubmesterskabet blev afholdt den 1/11 i Frederikshåb Vest i et rigtigt flot efterårsvejr med gode baner og 
igen med nye uforudsigelige klubmestre på flere baner. 
Der skal lyde en stor tak til Kaj og Margit for en hyggelig eftermiddag, de lagde hus til træningsløbet den 
22/11 i Faaborg vest og serverede gløgg og æbleskiver for alle de fremmødte. 
Årets sidste løb var juletræsløbet med Helles filurligheder,  
Til sidst vil jeg tak til alle, der har påtaget opgaver som banelægger til vintercuppen, tredages og 
træningsløbene, som sædvanlig gør i det jeg forventer af jer, ud at kikke på løbs terrænet, hjem og lægge 
banerne og det gælder all. I lægger en stor ære i, at lave gode gennemtænkte baner og postudsætningen er 
gennemført med stor akkuratesse og til stor glæde for alle, der skal finde dem. 
Tak til alle der har givet en hånd med i 2014. 
 
Aksel.  
 
 

Ungdomsudvalgs beretning 
 
Vi har fortsat ungdomstræning i 2014 sammen med TRU. Vi prøver at fastholde alle vores 

ungdomsløbere ved et bredt udbud af træninger i klubben, samt at ansporer dem til at deltage i 

fynbokarrusellen, fællestræningsløb, åbneløb, ungdomskurser og Talent center træning på 

kredsplan og ved at prøve at få dem med på klubturer. 

Vi har afholdt ca. 30 træninger, sammen med TRU. 

Vi har 1 løber der er udtaget til eller inviteres med på af juniorlandsholdets træninger, derudover 

deltager yderlige 2 i talent træningen på kredsplan, og vi har haft mange børn og unge med på 

Kredskurserne: 

På U1 har vi haft 14 deltagelser på weekendkursus og 6 på sommerlejr fordelt på 7 børn. 

På U2 har vi haft 10 deltagelser på weekendkursus og 4 på sommerlejr fordelt på 6 børn /unge. 

I beretningen sidste år skrev jeg at fynbokarrusellen var truet, men det ser nu ud til at den kører 
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videre i nogen lunde den form som den hidtil har haft. 

Vi har nogle ambitioner om at bringe mere teknisktræning og mere eftersnak ind i de almindelige 

træninger i det kommende år. 

 

På udvalgets vegne. 

Bent 

 

Breddeudvalgets beretning 
 
Trods svære odds imod sig formåede Ole næsten hele 2014 at holde gang i breddeudvalgets 
arbejde, det vil vi med respekt mindes ham for. 
Første arrangement i 2014 var "Find-vej dagen" den 5. april, det var et større projekt end 
sædvanlig, idet der både var træf i Ringe, Ryslinge og Gåsebjergsand. For at markere at det 
store arbejde med faste poster i Ringe og Ryslinge var tilendebragt. Det krævede hjælpere og 
logostik, at få tre arrangementer afviklet samtidig. Dagen forløb fint, dog var der ikke mødt 
ret mange op i Ringe, ærgerligt!! for det var der pressen mødte op. 
De efterfølgende tre torsdage var Caroline og Conor banelæggere og vejledere 
fornybegyndere og ungdom, på Svanninge Syd, konceptet samme sted og samme tid, for at 
fastholde nye interesserede. 
I juni var der lagt billet ind på "Naturløbet", som vi havde stor succes med for et par år siden, 
men der var for lidt tilslutning i år, så det blev aflyst. 
Til gengæld havde Skolemesterskabet den 25. september, rigtig god deltagelse, der var 
tilmeldt 459 løbere, med 14 hjælpere blev det afviklet rigtig fint. Samme opskrift som vi har 
kørt med i flere år, løb på Svanninge Syd kortet, start ved "Talerstolen" og mål ved 
Klubhuset så går det ikke helt galt. 
Ole havde søgt DOF om at være med i det nye "Find vej-i " - projekt som vi gerne ville 
afvikle på Sundet, da vi havde gang i både nytegning af kortet og opsætning af faste poster. 
Faaborg OK blev udtaget til at være en af klubberne i projektet, og får derved fondsmidler til 
hjælp til korttegning, kort, klippetænger, pæle osv. 
Indvielsen af projektet skulle allerede finde sted i november måned, så der var travlhed med 
at få det hele op at køre, den 19. nov. blev sat "deadline". 
Det blev et fint arrangement, med elever fra Enghaveskolen og Sundskolen, der indviede 
kortet, og efterfølgende en reception for gæster fra kommunen, forbundet og pressen, i 
Forum Faaborgs mødelokaler. 
På nuværende tidspunkt er planlægningen af "Find-vej dagen" 2015 i fuld gang, det bliver 
den 25. april, og som noget nyt, start ved Faaborg Gymnasium, så der skal selvfølgelig løbes 
på Sundkortet. Der vil blive opfølgnings løb samme sted, i ugerne efter. 
 
Inger. 
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MTB-O udvalgets beretning 
 

Der er ikke mange aktive MTB-o ryttere i Faaborg, men de få, der er, er ret aktive. Specielt 
Christoffer har hele året været at finde på podiepladserne. Kulminationen kom til DM, hvor 
det blev til guld. Conor har også kørt en del, og har været inde i landsholdsvarmen. For ham 
blev det til bronze ved DM. Undertegnede nåede ikke at køre så meget som jeg gerne ville, 
men nåede da en bronzemedalje sammen med Kurt Petersen i DM- stafet. 
Jeg er sikker på, at Christoffer vil være at finde i landsholdstrøjen inden længe. 
Netop som jeg sad og skrev dette indløb der mail, som fortalte, at både Conor og Christoffer 
er i juniorlandsholdstruppen til næste år. 
I 2015 skal vi være værter for en afdeling af MTB-o cup den 20. sept. Weekenden starter 
med sprint i Svendborg fredag aften, lørdag er der mellemdistance i Middelfart og vi slutter 
med en mellemdistance mere i Sollerup/Svanninge Syd om søndagen. 
 
Erik 
 
 

Kortudvalgets beretning 
 
Udvalget består af de samme gamle kendinge: Erik D., Olav, Hans, Frank, Morten og Lotte. 
 
Vi har haft endnu et travlt år med mange opgaver. Især i foråret var der meget travlt. 

• Ryslinge blev færdigt i januar og indviet på Findvej-dagen i april. 
• Svanninge Bjerge og Sollerup blev revideret op til påskeløbene. 
• Svanninge Bakker blev revideret til fortræningen før påskeløbet. 
• Faaborg øst blev nytegnet til Fynsk Sprint Cup i maj 
• Sundet og Sundbakkerne blev revideret og lavet til 'Findveji...'-kort med indvielse i november. 
• Faaborg Vest med Toftegaardsskolen blev nytegnet og indviet i november. Det skal laves til 

’findveji’-kort i år. 
• Og sidst men ikke mindst blev der tegnet et helt nyt kort over V. Aaby skole og omegn. Oliver 

kastede sig ud i opgaven med både korttegning og banelægning. Det var en fed oplevelse at løbe 
træningsløb i V. Aaby ! Godt gået, Oliver ! 

 
I december begyndte forberedelserne til nytegning af Alleskov-Pipstorn. 
 
Vi har nu 2 store sammenhængende kort: 
 
Svanninge Bjerge/Svanninge Bakker/Sollerup. 1:10.000 
 
Faaborg C/Ø/V/Sundet og Sundbakker. Sprintnorm 1:5.000 
 
Dette er gjort for at være sikker på, at de seneste rettelser altid kommer med, uanset hvilket område man skal 
bruge (vi skal kun rette 1 sted). 
Der skal selvfølgelig oprettes kort til særlige arrangementer, f.eks. ’find vej i…’ 
 
Mange ved allerede hvordan de skal bruge kortene til at lave træningsløb, men er man usikker, kan man altid 
få hjælp hos mig. Jeg vil lægge vejledninger på hjemmesiden ved lejlighed. 
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Ind imellem korttegningsopgaverne, har der været revisioner på alle de kort, der har været brugt til 
træningsløb. Det er dejligt når banelæggeren kommer med forslag til rettelser. 
 
I det kommende år skal vi først og fremmest nytegne Alleskov-Pipstorn. Pipstorn kommer til at indgå i et 
projekt, som bl a skovforeningen står for, men det ved formanden mere om end jeg. Men jeg tror det bliver 
spændende at deltage i. 
 
Omkring Toftegaardsskolen skal der laves et ’Findveji…’ kort i løbet af foråret. 
 
Damsbo har vi grundmaterialer til, så det vil vi gerne nytegne i efteråret. 
 
Som sædvanlig vil jeg gerne efterlyse medlemmer, der kunne tænke sig at lære at tegne kort og være med i 
gruppen 
 
Lotte. 
 
 

Hjemmeside beretning 
 
Hjemmesiden i sin nye udformning kom i gang i foråret 2014 og er siden blevet udbygget lidt efter lidt. Den 
er udformet som en ’blog’, som alle klubbens medlemmer kan lave indlæg til. Man skal bare have et login af 
mig. Foreløbig er der kun enkelte, der selv lægger stof på siden, bl.a. Bent fra træningsudvalget og Poul fra 
tirsdagsklubben, men der kommer nok flere. 
Alle, der har noget de vil have på ’bloggen’ kan også sende det til mig.  
Husk at alle arrangementer skal på hjemmesidens kalender. 
 
Lotte  
 
 

Klubhusets beretning 

 
Pr. 1. august blev vi underlagt Faaborgordningen, dvs. kommunens måde at fordele 
tilskudsmidler på. Efter lange drøftelser med FSM blev vi enige om at gå med i ordningen, 
fordi det var den mest stabile mulighed. Havde vi holdt os udenfor, stod vi helt uden 
kommunale tilskud. Det vil sige, at vi skulle betale lys, vand, varme og alle reparationer. Nu 
skal vi betale en husleje på ca. 
18.000 kr. om året, dertil kommer, at vi selv skal betale rengøring, men har så mulighed for 
at hente div. tilskud. I sidste ende betyder det, at vi får en merudgift på ca. 15. 000 kr. om 
året.  
Vi har været forskånet for de store reparationer i år. Et ovenlysvindue som Olav har klaret og 
div. andre småting. Vi kan glæde os over at have et godt og funktionelt klubhus og et godt 
samarbejde med FSM. 
 
Erik 
 


