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Orienteringsafdelingens beretning for 2016
Orienteringsafdelingen har haft et spændende og aktivt år. Der har været en del medlemmer med til forskellige
O-arrangementer.
Selv om vi bebudede, at 2016 skulle være et roligt år, har vi alligevel gennemført mange aktiviteter. Aktiviteter
som har gjort, at vi er blevet meget mere synlige i Skive. Det primært ved, at vi har arrangere Familie- &
Motionsorientering. Et arrangement der har trukket rigtig mange deltagere til.
Interessen for vores idræt er i den grad vokset og interessen stiger forsat og vi må i 2017 fokusere meget mere
på, at få deltagerne sluset ind i klubben.
I 2016 er der blevet afholdt følgende aktiviteter:















Familie- & Motionsorientering 20 gange i januar til juni 2016
Begynderkursus 2 dage i marts 2016
Find Vej Dag den 30. april 2016
En stand ved Skovens dag den 7. maj 2016
En stand ved Ældresagen på Møllegården
Arrangement for ældre sagen
Skole O-løb for 272 elever fra 6. klasserne i Skive d. 10. maj 2016
Skole O-løb for 65 elever fra 7. klasserne i Balling d. 29. maj 2016
Skole O-løb for ca. 35 elever fra 3. klasserne i Balling d. 26. april 2016
Skole O-løb for 280 elever fra 8. klasserne i Skive d. 22. september 2016
I samarbejde med Trail Skive er der afviklet 2 x Rosenhøj Grand Prix d. 18. maj og 22. oktober 2016
I samarbejde med Viborg OK og Karup OK er der afviklet 21 træningsløb
I samarbejde med øvrige afdelinger er der afholdt et 40 års jubilæumsarrangement med 75 deltagere ved
orienteringsløbet i august 2017
Fidusmesterskaberne.

Vi har i 2016 endvidere:








Fået kontrolleret og repareret alle de faste poster i Krabbesholm, Havbjerg og Skive Pl.
Fået nytegnet Feldborg Plantage
Fået revideret Nybo Jordbromølle Skov ved Birkesø
Afholdt flere møder med Skagen OK om Skaw-dysten 2017
Fået nytegnet Bunken Plantage til Skaw-dysten 2017
Deltaget i div. stævner under Dansk Orienterings Forbund
I samarbejde med øvrige afdelinger fået bygget en ny hjemmeside

Vi formåede også selv, at deltage i flere orienteringsløb under Dansk Orienterings-Forbud, dertil havde vi en
rigtig god klubtur til Påskeløbene 2016, som blev afviklet omkring Kolding.
Vi skruer lidt op for blusset i 2017:














Fokus på hvervning og fastholdelse af nye medlemmer
Familie- og Motionsorientering i januar, februar og marts 2017
Vinterlangdistance og MTBO i Skive By og omegn d. 29. januar 2017
Klubtur til påskeløbene 2017 i Thy. Hytten er på plads
Landsdækkende Find Vej Dag lørdag d. 29. april 2017 i Krabbesholm
Skole O-løb i maj og september 2017
I samarbejde med Karup OK deltager vi fortsat i divisionsturneringen
Afvikle prolog (sprint orientering) i forbindelse med JM 2017 i Skive By d. 10. juni 2017
Planlægning og afvikling af Skaw-dysten d. 6.- 9. juli 2017
På korttegnerområdet, skal vi have revideret/nytegnet Krabbesholm Skov og dele af Skive By
Træningsløbene for 2017 er også ved at være på plads
Afvikle Rosenhøj Grand Prix 2 gange i 2017
Måske får vi også kræfter til at afvikle et natløb o.l. i efteråret 2017
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Afslutning:
Vi skal være meget opmærksomme på, at det kræver masser af hænder at afvikle Familie-og
Motionsorientering. Hænder som vi i forvejen ikke har for mange af. Derfor er det vigtigt, at vi på skift vil stille
op som hjælpere ved Familie-og Motionsløbene.
Det er en god og sjov oplevelse, at være med til at arrangere Familie-og Motionsorientering.
En stor ros og tak til Anita, Ellen og alle I andre som har og vil stille jer til rådighed.
Jeg vil gerne takke alle medlemmer for året der gik. En stor tak for hjælpen ved vores arrangementer,
træningsløb, skole arrangementer og ikke mindst for det gode kammeratskab.
Også en stor tak til jer i bestyrelsen for det arbejde som I har lagt i Skive AMOK.
Til slut vil jeg gerne takke alle de lodsejere, som har stillet deres områder til rådighed. Uden deres velvillighed
kan vi ikke færdes i deres skove og uden skovene - ingen orienteringsløb.
Skive AMOK er en meget lille klub. En af de mindste klubber under Dansk Orienterings-Forbund, men vi
formår alligevel, at være med når det gælder.
Vi ses i skovene
Gert Johannesen

