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Årsberetning Skive AMOK for 2020 

  

På grund af Covid-19 har der det meste af 2020 og nu også her i starten af 2021 været lukket 

ned for mange af de åbne løb under Dansk Orienterings- Forbund.  

 

Det begynder dog at lysne og vi kan se lys for enden af tunnellen. 

  

Covid-19 har resulteret i, at der i forbindelse med orienteringsløb er blevet og bliver tænkt nyt 

og anderledes.   

 

De dansk O-klubberne har været og er meget aktive. Der arrangeres masser af træningsløb og 

nu også åbne konkurrenceløb. Alle steder bliver der taget de nødvendige forholdsregler til 

Covid-19. 

Der bliver flittigt arrangeret O-løb, hvor deltagerne selv skal printer deres kort og tager deres 

egen tid. 

Der dukker også nye tiltag som MapRun6, usynlig O-løb mv. frem. Programmer der via GPS 

kan registrere deltagernes tid, vejvalg mv. Nogle spændende tiltag der gør, at man ved hjælp 

af en smartphone eller ur kan få registreret sin tid og løbsrute.  

Tiltagene gør, at der ikke behøver at være bemanding ved start og mål. Alt kan foregå 

ved selvbetjening. Tiltagene der medvirker til, at vi kan dyrke vores idræt og overholde Covid-

19 restriktionerne. 

Det ses også, at deltagerne er rigtig gode til at holde afstand. De møder op, løber og tager 

hjem.  

Det er dog lidt træls, at den sociale eftersnak ved mål og på stævnpladsen mangler.  

Men…. Der er lys for enden af tunnellen.   

 

I Skive har vi heller ikke ligget stille i 2020. 

 

Skolesamarbejde: 

I 2020 har vi fået etableret en skoleaftale med Skive Kommune. Aftalen lyder på, at vi skal 

hjælpe kommunen med at få tegnet O-kort over 22 skoler og på 18 af dem etableret der faste 

poster. Projektet skal være færdig ved udgangen af 2021. 

Erik Flarup har været meget flittig. Han har fået tegnet kort over de første 15 skoler. Dertil har 

han tegnet nye sprintkort over Gymnasieparken/Egeris området, Glyngøre By og Nr. Søby 

Skole/skov.  

I forhold til skolesamarbejdet, har vi i 2020 hjulpet skolerne med flere udearrangementer. 

Arrangementer de på grund af Covid-19 søgte vores hjælp til. De havde brug for, at få 

eleverne aktiveret ude.   

Vi har hjulpet ved at arrangere O-løb for skolerne i Skive By, Skive Plantage, og Krabbesholm 

Skov, Nr. Søby. Arrangementer, hvor vi udarbejdet baner, hængt poster ud og tilsendt 

skolerne banefiler de selv har kunne printe.  

I sommerferien (uge 29) arrangerede vi i samarbejde med Ungdomsskolen i Skive 

sommerferie O-løb fra Strandtangen.  

Klubben har fået skabt et fantastisk samarbejde med Skive Ungdomsskole, skolerne i skive og 

bevæg dig for livet i Skive. Et samarbejde vi meget gerne vil udbygge og holde fast i. 

  

Familie- & Motionsorientering: 

I 2020 blev der på normal vis, arrangeret Familie- & Motionsorientering i januar, februar og 

marts md.  

I december 2020 blev der i samarbejde med bevæg dig for livet i Skive og Skive 

Ungdomsskole arrangeret Advents O-løb og her i januar og februar 2021 er der blevet 

arrangerede Familie- & Motionsorientering. 

Der har som tidligere år, været en meget stor tilslutning til løbene, og ja… vi får meget ros for 

initiativet.   
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Det er så flot, at de mange deltager respekterede at de skulle overholde Covid-19 

restriktionerne.  

 
Træningsløb: 
Alle træningsløb i 2020 blev gennemført i forhold til Covid-19 restriktionerne.  
Løbstidspunkterne blev udvidet således, at der de fleste gange kunne løbes fra kl. 10.00 – 20.00 og ved 
nogle af løbene også flere dage.  
Der er ikke blevet anvendt tidtagning og der har ikke været bemanding og kortudlevering ved start og mål.  
Løbene er generelt blevet gennemført som selvbetjening, hvor deltagerne selv har printet kort, taget egen 
tid mv.  
Vi frygtede, at der ikke ville komme ret mange til træningsløbene, men det resulterede modsat. Bare det, at 
løbstidspunktet blev udvidet fra kl. 17.30 - 20.00 til at deltagerne kunne løbe fra kl. 10.00 -20.00 har 
resulteret i, at der kom flere til træningsløbene.  Derfor vil vi også - i samarbejde med Viborg OK og Karup 
OK - arbejde videre med, at der i fremtiden tilbydes mulighed for, at træningstidspunkterne er udvidet til 
hele dagen. Deltagerne tilbydes, at de selv kan printe kort og tage egen tid. Dertil - når Covid-19 
restriktionerne tillader det - vil der være bemanding, kortudlevering og tidtagning ved start og mål mellem 
kl. 17.30 og 20.00. 
I Skive starter vi ud med at arrangere onsdagstræningsløb i Ndr. Feldborg Plantage de 30. og 31. marts 
2021.  
   
Åbne løb under Dansk Orienterings-Forbund: 
Det er selvfølgeligt ret ØV, at vi på grund af Covid-19 ikke har kunne deltage i ret mange åbne løb under 
Dansk Orienterings- Forbund.  
Påskeløbet 2020 og nu også her i 2021 er blevet aflyst. Derved er den årlige klubturen til det Påskeløbe 
også blevet til noget. En klubtur vi ellers har haft siden starten af 1980.   
Der er dog blevet arrangeret flere åbne løb i 2020 og nu også her i 2021. Det også med deltager fra Skive 
AMOK. Vi har haft deltagere med til løb på Læsø, Rold og ved flere andre løb.  
Vi har også selv formået at arrangere et enkelt åbent løb. Det her i starten af marts md., hvor vi 
arrangerede Vinterlang-4 i Ndr. Feldborg Plantage.  
Klubberne er som nænt meget aktive og forsøger at få gennemført så mange åbne løb som muligt. Det i 
forhold til Covid-19 restriktionerne. I kan følge med i hvor der arrangeres Åbne løb på O-Service.dk 
 
Skaw-dysten 2021 
Vi er langt med forberedelserne til Skaw-dysten 2021. Alle skovtilladelser mv. er på plads.  
Arrangementet bliver den 21, 22, 23 og 24 juli 2021 og afvikles i samarbejde mellem Vendelboerne OK, 
Skagen OK og Motion og Skive AMOK. Stævnelederfunktionen bliver varetaget af Kjeld Arildsen fra 
Vendelboerne OK. 
Samarbejdet mellem de tre klubber skal set i forhold til fremtiden, og at vi ikke i alt fremtid kan stå som 
arrangør af Skaw-dysten. Vigtigt, at vi får arrangementet forankret ved stor og velfungerende klub i 
Nordjylland.  
I år kan vi ikke bo på Toftegaarden i Skagen. Vi har i stedet for booket et antal værelser og et opholdslokale 
ved Hallen i Skagen.  
Vi planlægger selvfølgelig på hvorledes arrangementet kan gennemføres i forhold til Covid-19 
restriktionerne. Selvsagt håber vi meget på, at det kan ske som tidligere år. Men vi er også meget 
opmærksomme på, at det formentlig bliver et arrangement med meget stramme Covid-19 restriktioner. 
I kan se mere omkring arrangementet på www.skawdysten.dk 
 
 
 
 

http://www.skawdysten.dk/
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Afslutning: 
Jeg vil gerne takke jer alle for året der gik.  
 
Det har været et meget anderledes år. Ingen i det danske samfund har vist prøve noget lignende før. Som 
klub må vi også tage vores ansvar, og følge de henvisninger og anbefalinger der gives- og forhåbentlig 
dermed være med til at mindske risikoen for Covid-19 smittespredning.  
 
Det har være et år, hvor vi har lært at passe på, holde afstand og samtidig formået at få nogle gode O 
oplevelser i naturen. Der er blevet tænkt anderledes og nye muligheder. 
 
Husk! 
Alle har godt af motion, frisk luft og komme ud i naturen. Tag en frisk løbetur i skoven på egen hånd og 
under hensyntagen til andre. Hold afstand til andre og tænk hele tiden på at tage de nødvendige 
forholdsregler i forhold til Covid-19.  
 
Held og lykke med jeres motionering og træning. 
 
Venlig hilsen 
 
Gert   
  


