Skive Orienteringsklub
En afdeling under Skive Atletik- og Motionsklub

O-brev nr. 3 – August 2017
Formanden

Vigtige datoer

Det har være ret godt gang i orienteringsløb i
klubben i 2017.

8. - 9.
september

Skive Løbet 2017

Vi har arrangeret eller været medarrangør af:
➢ Familie- & Motionsorientering
➢ Langdistanceorienteringsløb
➢ Find Vej Dagen
➢ Onsdagstræningsløbene
➢ Skoleorientering for 6. klasserne i Skive
➢ Sprint i Skive By
➢ Rosenhøj Grand Prix 1-2017
➢ Skaw dysten 2017

17. september

Divisionsturnering i Svinkløv.
Seneste tilmelding er torsdag den 7.
september kl. 17.00.

19. september

Skole Orientering med 8. klasserne
i Skive.

21. september

B-møde Skive AMOK

30. september

Rosenhøj Grand Prix i
Krabbesholm.

Vi har også deltaget i en del åbne orienteringsløb:
➢ Nordjysk 2. dags
➢ Påskeløbene
➢ Divisionsorientering
➢ Skaw dysten 2017
➢ M.f.

1. oktober

Divisionsturnering i Stendal/Ulvedal.
Seneste tilmelding er torsdag den
21. september kl. 17.00.

5. oktober

Skive AMOK klubaften:
➢ Tilbageblik på 2017
➢ Hvad vil vi i 2018

Det har været et ret så fantastisk forår og sommer.

31 oktober

Natorientering i Feldborg Pl.

Tak til alle der har været med som deltagere,
hjælpere eller stået for at arrangere de forskellige
arrangementer.

Skive AMOK bliver 40 år i 2018
Onsdag den 31. januar 2018 bliver Skive AMOK 40 år.
Hvorledes jubilæet skal fejres, er der ikke taget
beslutning om endnu. Men det skal da fejres 😊
Pt. har vi budt ind på at arrangere sprint i Skive By
lørdag den 19. maj 2018.

I efteråret 2017 har vi ikke så mange arrangementer,
men der er fortsat masser af mulighed for at komme
til orientering.
Det er en stor glæde, at der også er kommet nye
orienteringsløbere til i 2017.

Vi tager en jubilæumssnak på Skive AMOK klubaften
den 5. oktober.

Kontaktoplysninger
Klubbens hjemmeside: www.skiveAMOK.dk
Facebook: www.facebook.com/SkiveAMOK

Har I spørgsmål eller brug for hjælp eller vejledning
må I endelig kontakte os.

Dansk orienterings-Forbund: www.do-f.dk
Tilmelding til åbne løb: www.o-service.dk
Klubformand Gert Johannesen:
skiveamok@gmail.com

Vi ses i skoven…
Gert Johannesen
SkiveAMOK@gmail.com
Tlf. 3266 5966
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Skaw dysten 2017
Kære alle jer der har været med til at gøre Skaw-dysten 2017 til en succes ☺
Skaw-dysten 2017 er vel overstået. Alt er på plads og det sidste materiel er afleveret. Det sidste der udestår er de
sidste regnskabsmæssige ting, men det kan allerede nu fastslås at de to klubber får et pænt overskud på
arrangementet. Det synes vi egentlig også er fortjent, da alle de mange hjælpere fra Skagen OK & Motion og Skive
AMOK har ydet en kæmpe indsats for at give alle vores o-venner en god oplevelse på toppen af Danmark den 6. - 9.
juli 2017.
Vi skal huske på, at arrangementet netop bygger på en frivillig indsats fra rigtig mange mennesker, samt at
arrangementet afvikles i starten af de flestes sommerferieperiode, men vi kan mærke, at også I har nydt at være
sammen om at arrangere Skaw-dysten
Det har været en fornøjelse, at arbejde sammen med jer alle om at få Skaw-dysten 2017 til at blive en succes, og det
blev den kun på grund af jeres engagement og arbejdsomhed. Samarbejdet mellem de to klubber har – som altid virket fortræffeligt.
Vores forventninger til Skaw-dysten 2017 var:
➢ At arrangementet skulle nå samme niveau som i 2015.
➢ At deltagerantallet skulle bibeholdes - og måske gerne måtte stige en smule i forhold til 2015 ☺
➢ At opnå et overskud i stil med 2015.
➢ At fortsætte det gode samarbejde mellem Skagen OK & Motion og Skive AMOK.
Vi føler at vores forventninger til fulde er indfriet ☺
Hvad gik godt
Generelt har vi fra deltagerne fået rigtigt meget ros:
➢ Gode kort
➢ Gode baner og
➢ God servicering af deltagere, såvel i skoven og som på skole/camping mv
Reelt har der ikke været noget at pege fingre af fra deltagernes side – de føler at der var styr på alt og at man fik
noget for pengene.
Derudover har budgettet holdt så godt og vel, og vi har fået et helt nytegnet kort over Bunken Klitplantage og et fint
revideret kort over Skagen by.
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Hvad kan vi gøre bedre
Det er nemt, at fokusere på alt det der gik godt, men for os er det også vigtigt, at få
vendt de ting, der måske gik mindre godt og som kan gøres bedre – og der bør fokus
nok primært være internt.
Når det er de samme teams og tovholdere, der de sidste 4-5 gange har kørt
funktionerne ved Skaw-dysten kan man let komme til at tage ting for givet og tænke, at
det forløber da bare ”som vi plejer” og at alle har styr på det. Det er der måske, med
alligevel bør tingene gennemgås og forventningsafstemmes. Det fik vi desværre ikke
gjort i alle tilfælde.
Kommunikation omkring arrangementet
Vi skal huske på, at arrangementet bygger på en frivillig indsats og at arrangementet
afvikles i starten af sommerferieperioden. Derfor er det også vigtigt, at alle hjælpere bliver holdt så opdateret om
arrangementet som muligt – og især deres deltagelse og bidrag til succesmålet.
Internt har der således nok manglet lidt kommunikation og information. Det kunne være gjort bedre fx ved
udarbejdelse af
➢ Hjælperliste med tlf.nr. og mailadresser
➢ Plan for den interne kommunikation
Tovholder-funktioner
Skaw-dysten er vokset til et ret omfattende arrangement. Mit forslag er, at vi fremover lidt mere konkret uddeler
opgaver til “tovholdere”, som står for hver deres funktion og ansvar.
Fx for følgende funktioner:
➢ Stævneleder
➢ Koordinator Skagen
➢ Koordinator Skive
➢ Kommunikation (presse, intern kommunikation, hjemmeside og Facebook)
➢ Tilmelding- og kassererfunktionen
➢ Sponsorer og præmier
➢ Banelæggere
➢ Kontrollanter
➢ Start
➢ Mål og tidtagning
➢ Kiosk
➢ Børnebaner
➢ Stævnekontor på pladsen
➢ Stævnekontor på Skagen skole
➢ Træningsløb
➢ Pioneropgaven
➢ Forplejning af hjælpere
➢ Camp m.f.
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Skaw-dysten 2019
I 2019 bliver der afholdt JWOC (Junior Wold Orientering) i Silkeborg den 6. til 12. juli.
Derfor vil vi ikke kunne afvikle Skaw-dysten som normalt. Vi undersøger og vil foreslå, at Skaw-dysten 2019 afvikles
således:
Lørdag den 13. juli kl. 1200 (Ordinær Skaw-dyste dag 1) i Højengran Plantage.
Søndag den 14. juli kl. 1000 (Ordinær Skaw-dyste dag 2) i Højengran Plantage.
Mandag den 13. juli kl. 1000 (SPRINT) Skagen By.
Mandag den 13. juli kl. 1700 (MTBO) evt.
Det hænger dog meget på, om vi kan få skovtilladelser og om vi kan låne indkvartering (fx den 10. - 15. juli 2019) i en
skæv periode på Toftegården og om skolen er fri til camp.
Afslutning
Vi vil meget gerne have nogle tilbagemeldinger fra jer om hvad I mener gik godt og hvor I ser, vi kan gøre tingene
bedre - eller på en anden og bedre måde. Send os gerne en mail og vi vil tage det med i en evaluering af
arrangementet. Om muligt, meget gerne inden den 10. august 2017☺
Det har været en kanon oplevelse igen at lave en god Skaw-dyst med jer. Vi har nydt hver en stund ☺
Se resultater, billeder mv. fra arrangementet på www.skawdysten.dk
Endnu engang tak for jeres indsats.
Jørgen Jensen, Skagen OK & Motion og Gert Johannesen, Skive AMOK
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Træningsløb
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 stadion er 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.

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

Banelægger

Gert, Lene

Det er også muligt, at deltage i træningsløb om lørdagene ved Nordvest OK.
Se mere om deres træningsløbene i Thy og på Mors på: www.nordvestok.dk

Divisionsturnering i Svinkløv Plantage den 17. september
Den 17. september skal vi i klubsamarbejde mellem Skive AMOK og Karup OK (KaSki) deltage i årets anden
divisionsturneringen.
Løbet foregår i Svinkløv Plantage.
Indbydelse: http://www.aalborgorienteringsklub.dk/index.php/2015-12-13-19-13-01/div-match-17-sept-2017
Seneste tilmelding er torsdag den 7. september 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.
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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.
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