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Nyhedsbrev Faaborg Orienteringsklub 
Først og fremmest vil jeg gerne ønske jer alle et godt nytår, det har jo været et fantastisk år vi er 
gået ud af med nogle resultater vi på forhånd ikke havde turdet drømme om. Her tænker jeg 
selvfølgelig først på Emma og Tue’s verdensmesterskaber, men der er også kommet rigtig mange 
andre medaljer, sejre og andre fine resultater hjem til klubben, til lykke til jer alle. 
Og det leder mig så hen på de første par ting som vi har på programmet her i det nye år. 
Først er der Sportslørdag i Odense Idrætspark, hvor der er nogle forskelige events man kan prøve, 
en masse underholdning og uddeling af priser og hæder til de fynske eliteudøvere, og her er 
Emma normineret i kategorien: Publikumsprisen og det betyder at I alle skal gå ind og stemme på 
Emma på: http://www.udviklingfyn.dk/emma-klingenberg . 
Faaborg Orienteringsklub er mormineret til  Fynsk Idræts Initiativpris, der også vil blive overrakt 
ved det store awardshow. I kan læse mere her: http://www.udviklingfyn.dk/sportsl%C3%B8rdag 
Det næste af lignende hædersarrangementer er Faaborg Midtfyns Kommunes (FMK) fejring af 
medaljetager og frivilligheden i kommunen. Det foregår i Brobyværk fredag den 26. februar kl. 16-20. Hvis du har vundet en af følgende ting er du berettiget til en hædersbevisning fra FMK: 

 Fynsmester i DIF regi eller landsmester i DGI  Nr. 1, 2 eller 3 ved NM eller DM i DIF regi  Udtaget/deltagelse til VM, EM eller OL  Holdpræstationer, hvor man er rykket op til højere række end Fynsserien  Vinder af Fynsserie Du skal tilmelde dig senest den 18. januar, hvis du er berettiget til en af ovenstående på: 
 https://puljer-fmk.emply.net/recruitment/VacancyAd.aspx?vacancyId=50 
Hvis du ikke skal have en hædersbevisning er du også velkommen, det plejer at være rigtig hyg-
geligt, nok især fordi vi plejer at møde talstærkt frem fra Faaborg OK, og vi skal jo også være nogle 
til at klappe. 
Hvis vi fremover skal have mulighed for at klubben er med fremme på mange områder er det godt 
hvis vi kan holde et højt uddannelses niveau i klubben og her har DOF et rigtig godt tilbud til dig/os 
i form af DOF akademiet der afvikles lørdag den 16. januar i Midtfyns Fritidscenter i Ringe. Der er 
mange forskellige kurser, at vælge i mellem. Klubben betaler for deltagergebyret. 
Tilmelding gennem O-service senest 10. januar. 
For ungdomsløberne er der ungdomskurser i weekenden den 22., 23. og 24. januar, og her er der 
også tilmelding gennem O-service senest 10. januar for junior og lidt senere for U1 og U2.  
Ind i mellem hædringer, kurser og diverse andet har vi selvfølgelig også vores normale 
træningsløb, der i januar og februar afholdes om lørdagen og 3 nattræningsløb om torsdagen, 
sammen med Odense og Svendborg. Tilmelding på: http://o-fyn.svok.dk/ nærmere oplysning på 
vores egen hjemme side http://faaborgok.dk/wordpress/vintertraeningsloeb-16 under vintertræning 
16, første løb er vores eget løb på lørdag i Svanninge syd. 
Den sidste ting jeg lige vil komme med er generalforsamling i Faaborg Orienteringsklub torsdag 
den 25. februar 2016 på Gåsebjergsand. 
Bent 


