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Formanden

Vigtige datoer

Det er snart sommer og der er masser af
muligheder for at komme ud til orienteringsløb….

29. april

Find Vej Dagen i Krabbesholm.

6. maj

Rosenhøj Grand Prix i Krabbesholm.

Fra 27. december 2016 til 2. april 2017, har vi afviklet
Familie- & Motionsorienteringen 14 gange.
Der har været mellem 20 - 35 deltager pr. gang.
Der skal lyde megen ros til alle jer, som har givet en
hånd med og ikke mindst til tovholderne Anita og
Ellen. Tak….

7. maj

Divisionsturnering i Silkeborg
Sønderskov. Seneste tilmelding er
torsdag den 27. april kl. 17.00.

9. maj

Skole Orientering med 6. klasserne i
Skive.

10. juni

Sprintprolog i Skive By.

6. - 9. juli

Skaw-dysten 2017.

Onsdagstræningsløbene (Vi-Ka-Ski) der afvikles i
samarbejde mellem Viborg OK, Karup OK og Skive
AMOK er godt i gang.
Ved klubbens første træningsløb i Nordre Feldborg
Plantage, var der 56 deltagere.
Vi har lige været til et fantastiske Påskeløb i Thy,
hvor vi fik en fantastisk orienteringsoplevelse og
masser af klubhygge.
Nu får vi se, om vi kan finde et opholdssted for
klubbens medlemmer til Påskeløbene 2018, der
foregår på Fanø.
Lørdag den 29. april afvikler vi - som mange andre
orienteringsklubber ”Find Vej Dagen”.
Find Vej Dagen er et landsdækkende PR
arrangement for orienteringsidrætten.
I Skive vil det foregår den 29. april kl. 13.00 til 15.00 i
Krabbesholm Skov og med mødested i cafeteriet på
Skive Stadion.

Velkommen på medlemslisten
Per H. Christensen
Rene Aarestrup
Betina Aarestrup
Thomas Ahlmann Hansen
Lene Johannesen

Kontaktoplysninger
Klubbens hjemmeside: www.skiveAMOK.dk
Facebook: www.facebook.com/SkiveAMOK
Dansk orienterings-Forbund: www.do-f.dk

Den 7. maj skal vi, i samarbejde med Karup OK,
deltage i divisionsturneringen.
Løbet foregår i Silkeborg Sønderskov.
Seneste tilmelding, er torsdag den 20. april. Send en
mail til skiveAMOK@gmail.dk. Så vil jeg få jer tilmeldt
til arrangementet.

Tilmelding til åbne løb: www.o-service.dk
Klubformand Gert Johannesen:
skiveamok@gmail.com

Velkommen til jer nye orienteringsløbere.
Har I spørgsmål eller brug for hjælp eller vejledning
må endelig kontakte os.

Vi ses i skoven…
Gert Johannesen
SkiveAMOK@gmail.com
Tlf. 3266 5966

Inge klipper den sidste post
ved Påskeløbene 2017
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Skaw-dysten 2017
Vi er meget langt med forberedelserne til Skaw dysten 2017.
Korttegningen over løbsområderne er tæt på at være færdig og banelæggerne er meget langt med banelægningen.
Skaw-dysten er et orienteringsløb der arrangeres hvert 2. år i og omkring Skagen. Arrangementet arrangeres i
samarbejde mellem Skagen OK & Motion og Skive AMOK.
Skaw-dysten blev startet op af Skagen OK & Motion i 1984 og arrangementet blev - med et stadig stigende antal
deltage - afholdt indtil 2002.
På grund af nedgang af aktive orienteringsløbere i Skagen OK & Motion, blev Skaw-dysten aflyst i 2003.
Selv om arrangementet var blevet aflyst, var medlemmerne fra Skive AMOK opsat på at komme på klubtur til
Skagen i 2003. En klubtur der udviklede sig til, at medlemmerne fra Skive AMOK også arrangerede træningsløb
i skovene omkring Skagen. Det resulterede endvidere i, at flere andre orienteringsløbere kom til Skagen for at
deltage i træningsløbene.
I 2004 blev de to klubber enige om, at de i samarbejde kunne afvikle Skaw-dysten i 2005. Det blev til et så
formidabelt samarbejde, at de to klubber - med et stigende antal deltagere - den 2. weekend i juli, hvert 2. år
(ulige år) - arrangerer Skaw-dysten.

Find Vej Dagen 2017
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Find Vej Dagen er et landsdækkende PR arrangement for orienteringsidrætten.
Følg arrangementet på den landsdækkende side: https://www.findveji.dk/ og på Skive AMOK side
Tag familie, venner og naboer med til et sjovt arrangement i Krabbesholm Skov den 29. april 2017.
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Træningsløb
Vi-Ka-Ski onsdagstræningsløbene startede op den 29. marts i Kompedal Plantage syd for
Karup.
Se mere vedr. 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 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

Ons.

19-04-2017

Havredal

Karup

Ons.

26-04-2017

Hald Ege

Viborg

Ons.

03-05-2017

Sdr. Resen Naturpark

Karup

Ons.

10-05-2017

Krabbesholm

Skive

Ons.

17-05-2017

Broddingbjerg

Viborg

Ons.

24-05-2017

Skive Plantage syd

Skive

Ons.

31-05-2017

Dollerup

Viborg

Ons.

07-06-2017

Karup Ådal

Karup

Ons.

14-06-2017

Skive Plantage nordøst

Skive

Ons.

21-06-2017

Undallslund

Viborg

Ons.

28-06-2017

Skive Plantage nordvest

Skive

Ons.

05-07-2017

Donsø

Karup

Tor.

13-07-2017

Silkeborg Vesterskov

Silkeborg

3 Østre Søbad

Tor.

20-07-2017

Silkeborg Øster skoven

Silkeborg

3 Østre Søbad

Ons.

26-07-2017

Feldborg Plantage

Skive

Lars, Kaj, Anita

Ons.

02-08-2017

Ulbjerg

Viborg

Ons.

09-08-2017

Nybo Jensens Skov

Skive

Ons.

16-08-2017

Mønsted

Viborg

Ons.

23-08-2017

Aunsbjerg - Liselund

Karup

Ons.

30-08-2017

Guldborgland

Viborg

Ons.

06-09-2017

Sjørup

Karup

Ons.

13-09-2017

Vindum

Viborg
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Banelægger

Kaj, Torben og Lars
Niels, Viggo og Lars

Kaj, Torben
Kaj, Torben

Gert, Lene
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Divisionsturnering i Silkeborg Sønderskov
Den 7. maj skal vi i klubsamarbejde mellem Skive AMOK og Karup OK (KaSki) deltage i årets første
divisionsturneringen.
Løbet foregår i Silkeborg Sønderskov.
Se indbydelsen på: http://silkeborg-ok.dk/silkeborgok/lob/2017/lob_113/indbydelse/index.pdf
Seneste tilmelding er torsdag den 27. april kl. 17.00.
Tilmelding til SkiveAMOK@gmail.com eller på O-Service.
Husk at indstille O-Service til at I bliver tilmeldt under klubsamarbejdet ”KaSki”.
Vi skal meget gerne stille med et så stort et hold som muligt.

Åbne konkurrenceløb
Tilmelding til åbne konkurrenceløb i Danmark foregår via O-Service.
På O-Service kan du se og læse om alle løb og kurser der udbydes i Danmark, ligesom du kan tilmelde dig selv
og din familie til arrangementerne online.
Adgang til O-service kræver login med brugernavn.
Brugernavn og adgangskode til O-Service, anmode du om, ved at sende en mail til Gert Johannesen på
SkiveAMOK@gmail.com
Fristen for tilmelding til åbne løb fremgår af kalenderen i O-service.
Når du har tilmeldt dig et løb via O-Service, vil klubbens løbstilmelder sørge for, at tilmeldinger og løbsafgifter
bliver sendt samlet til den arrangørerne klub.
Klubben lægger pengene til løbsafgifter ud for de enkelte medlemmer. Disse udlæg bliver ført på en speciel
løbskonto for hvert enkelt medlem eller familie.
Det er klubbens løbstilmelder der administrerer løbskontoen for medlemmerne i Skive AMOK.
Du skal selv sørge for, at der er penge på din løbskonto.
Skive AMOK løbskonto er i Spar Nord, og har kontonummer 8500 - 0002373866. Husk, at mærke dine
indbetalingen med dit navn.
En gang om året - normalt i december - vil løbstilmelderen udarbejde og udsende en status på medlemmerne
løbskonto til medlemmerne af Skive AMOK.
Du vil altid kunne kontakte løbstilmelderen og få udarbejdet en status på din løbskonto.
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Bliv medlem af Skive Orienteringsklub
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 blive 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 OrienteringsForbund. 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….!
Næste nummer af O-brevet udkommer ultimo maj 2017
Har du noget du synes skal med i O-brevet, så send en mail til skiveamok@gmail.com senest den 15. maj 2017
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