
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skive Orienteringsklub 
En afdeling under Skive Atletik- og Motionsklub 

O-brev nr. 1 – Marts 2017 

Formanden  
 

Foråret står for døren…. 
 

Sådan da, for selv om temperaturen er lidt lavt har vi 
allerede gennemført vores første åbne løb i 2017. Der 
var omkring 140 deltager med ved Vinterlangdistance 
orienteringsløbet i Skive den 29. januar. 
 

Det har også været fantastisk, at følge Familie- & 
Motionsorienteringen. Der har været mellem 20 og 35 
deltager pr. gang.   
 

Vi har også haft de første deltager med til åbne 
orienteringsløb. Det ved Vinterlang i Skive og til 
Nordjysk 2-dages i Blokhus.  
 

Om lidt skal vi til Påskeløbene i Thy. Hytten er på plads 
og flere af klubbens medlemmer er allerede tilmeldt. 
Glæd jer til tre fantastiske dage i Thy. 
 

Det varer heller ikke så længe, inden vi skal deltage i 
den første divisionsturnering i 2017. Sæt allerede nu, 
et stort X ud for den 7. maj. Det er dagen, hvor vi skal 
dyste mod de andre klubber i Silkeborg Sønderskov.  
 
Vi ses i skoven… 
 
Gert Johannesen 
SkiveAMOK@gmail.com 
Tlf. 3266 5966 

 

    

 

  

 

 

Kontaktoplysninger 
 

Klubbens hjemmeside: www.skiveAMOK.dk 
Facebook: www.facebook.com/SkiveAMOK 
Dansk orienterings-Forbund: www.do-f.dk 
Tilmelding til åbne løb: www.o-service.dk  
Klubformand Gert Johannesen: skiveamok@gmail.com 
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Familie- & Motionsorientering 
 

Der har været rigtig mange med til Familie- & 
Motionsorientering.  
 

Det har været stort, at være sammen med jer 
deltagere. Glade smil og godt samvær, omkring en god 
oplevelse.   
 

Der skal lyde mange klapsalver og gives meget ros til 
Anita og Ellen, som er tovholdere på arrangementet og 
ikke mindst til alle I andre som glædeligt har givet en 
hånd med. Uden jer, ville vi ikke kunne arrangere 
Familie- & Motionsorientering hver søndag. 
 

Der er desværre kun 3 søndage tilbage med Familie- & 
Motionsorientering.  
 

Det er den: 

• 19. marts i Krabbesholm Skov 

• 26. marts i Skive Plantage 

• 2. april i Krabbesholm Skov  
 

Vi håber dog, at mange af jer deltagere har fået blod 
på tanden og ønsker at fortsætte med at gå til 
orienteringsløb.  
 

Det er en fantastisk familieidræt, hvor der er baner og 
plads til alle. 
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Træningsløb 2017 
 

Onsdagstræningsløbene starter op den 29. marts i Kompedal Plantage syd for Karup. 
 

Se mere om træningsløbene på: http://skiveam.dk/orientering/aktiviteter/o-traening/ 
 

Vigtigt, at I får set efter på hjemmesiden, om der evt. er rettelser til afgang, mødested m.v.  

• Fælles af afgang, transport fra stadioner normalt kl. ca. 17.15 
• Start mellem kl. 18.00 og 18.30  

Kontakt vedr. træningsløb: Kaj Skov, k.skov@mail.tele.dk tlf. 4020 6303 
 

Dag Dato Sted Klub Udfører 

Ons. 29-03-2017 Kompedal Karup   

Ons. 05-04-2017 Feldborg Plantage Skive Gert + Lene 

Ons. 12-04-2017  Vindum VO   

Ons. 19-04-2017 Havredal Karup   

Ons. 26-04-2017 Hald Ege VO   

Ons. 03-05-2017 Sdr. Resen Naturpark Karup   

Ons. 10-05-2017 Krabbesholm Skive Kaj + hjælper 

Ons. 17-05-2017 Broddingbjerg VO   

Ons. 24-05-2017 Skive Plantage syd Skive Niels, Viggo og Lars 

Ons. 31-05-2017 Dollerup VO   

Ons. 07-06-2017 Karup Ådal Karup   

Ons. 14-06-2017 Skive Plantage nordøst Skive Kaj + hjælper 

Ons. 21-06-2017 Undallslund VO   

Ons. 28-06-2017 Skive Plantage nordvest Skive Kaj + hjælper 

Ons. 05-07-2017 Donsø Karup   

Tor. 13-07-2017 Silkeborg Vesterskov - 3 Østre Søbad 

Tor. 20-07-2017 Silkeborg Øster skoven - 3 Østre Søbad 

Ons. 26-07-2017 Feldborg Plantage Skive ? 

Ons. 02-08-2017 Ulbjerg VO   

Ons. 09-08-2017 Nybo Jensens Skov Skive Gert +hjælper 

Ons. 16-08-2017 Mønsted VO   

Ons. 23-08-2017 Aunsbjerg - Liselund Karup   

Ons. 30-08-2017 Guldborgland VO   

Ons. 06-09-2017 Sjørup Karup   

Ons. 13-09-2017 Vindum VO   

 
 

 Find Vej Dagen 2017 
 

Lørdag den 29. april kl. 13.00 - 15.30 deltager vi, som 
rigtig mange andre klubber i Danmark den landsdæk- 
kende Find vej Dag. Vores arrangement foregår i  
Krabbesholm Skov. 
Det bliver nødvendigt med en god bemanding, så vores  
gæster føler sig velkommen og får en god oplevelse.  
Sæt derfor et stort X i kalenderen og meld dig som  
hjælper. Send en mail til SkiveAMOK@gmail.com 
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Bliv medlem af Skive Orienteringsklub 
 

Rigtig mange har allerede fået betalt kontingent for 2017. Nogle få mangler dog fortsat, at få helt styr på det. 
 

Vigtigt, at I der var medlem i 2016 og som endnu ikke har fået betalt kontingent for 2017 får meldt ud om, at I 
fortsat ønsker eller ikke ønsker at være medlem. Det med baggrund i, at vi helst kun skal betale afgift til Dansk 
Orienterings- Forbund på de som reelt er medlem af Skive AMOK. Se afgiften nedenfor. 
 

Er I tvivle om, om I har fået betalt korrekt kontingent, så send en mail til skiveAMOK@gmail.com 
  

Hvis du ønsker at blive medlem af Skive AMOK, skal du ”trykke” dig videre til den fælles side for indmeldelse i Skive 
Atletik- og Motionsklub (link nedenfor). 
  

På siden vil du kunne se de forskellige medlemskaber og kontingentsatser. Du vil b live guidet igennem indmeldings-
processen. 
  

Har du spørgsmål til medlemskab eller kontingentsatser, må du endelig kontakte os.   
  

Link: Indmeldelse i Skive AMOK  
  

Når du er blevet medlem af klubben, bør du også anmode om et bruger-id og en adgangskode til O-Service. 
  

O-Service er en hjemmeside (kalender), hvor du kan se og læse om alle orienteringsløb og kurser, der udbydes i 
Danmark, ligesom du kan tilmelde dig selv og din familie online. 
  

Du anmoder om bruger-id og adgangskode til O-Service ved at sende en mail til skiveAMOK@gmail.dk 
  

Se mere om hvorledes O-Service og løbstilmeldinger foregår under løbstilmelding. 
 

Bemærkninger: 
  

Vær opmærksom på, at du skal have et aktivt- eller et motionsmedlemskab, inkl. licens i Skive AMOK, for at få en 
bruger id (adgang) til O-Service og derigennem kunne deltage i de åbne løb under Dansk Orienterings- Forbund. Det 
skyldes, at Skive AMOK skal betale en årlig licens til Dansk Orienterings- Forbund på alle medlemmer der deltager i 
de åbne løb under Dansk Orienterings- Forbund.  
  

Licensen til Dansk Orienterings- Forbund er for 2017: 

• Under 21 år 144,00 kr. 

• Over 21 år 344,00 kr.  
Skive AM indbetaler licensen til Dansk orienterings- Forbund. 

Glæd dig til næste nummer….! 
 

…… som kommer til at stå i Skaw-dystens 2017 tegn. 
 

Vi er allerede nu, godt på vej med forarbejdet omkring  
Skaw-dysten 2017. Et arrangement vi arrangerer i  
samarbejde med Skagen OK & Motion. 
 

Se mere om arrangementet på www.skawdysten.dk 
 

Næste nummer udkommer ultimo april 2017 
 

Har du noget du synes skal med i O-brevet, så send en  
mail til skiveamok@gmail.com senest den 22. april 2017  
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