
Årsberetning Skive AMOK for 2021  

 

Covid-19 har også sat sit præg på afvikling af orienteringsløb i 2021 og nu også her i starten af 

2022. 

Covid-19 har dog samtidig resulteret i, at der i forbindelse med afvikling af orienteringsløb bliver 

tænkt nyt og anderledes. De danske O-klubber har været og er meget aktive. Der arrangeres 

masser af træningsløb og nu også åbne konkurrenceløb, og alle steder bliver der taget de nødven-

dige Covid-19 forholdsregler.  

Der bliver flittigt arrangeret O-løb, hvor deltagerne selv skal printe kort og tage egen tid, og der 

dukker nye ideer og tiltag som selvbetjening, print selv, MapRun6, usynlig O-løb mv. op.  

Nye IT-programmer, der kan registrere, om deltagerne har været ved de rigtige poster, vise del-

tagernes vejvalg, tid mv. Det er nogle spændende tiltag, der gør, at man ved hjælp af en smart-

phone eller ur kan få registreret sit løb, tid og løbsrute. Spændende tiltag, der også gør, at der 

ikke behøver at være bemanding ved start og mål. Alt kan foregå ved selvbetjening. Tiltag der 

endvidere medvirker til, at vi fortsat 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 deres løb og kø-

rer hjem.  

Det er dog en smule træls, at den sociale del og eftersnak ved mål og på stævnepladsen mangler. 

Men…. Der er lys for enden af tunnelen, og som nævnt er der masser af muligheder for at komme 

ud at løbe orienteringsløb.  

 

I Skive har vi heller ikke ligget stille i 2021. 

 

Korttegning: 

Erik har tegnet 17 af de ca. 20 skolekort, som vi har en aftale med kommunen om at få tegnet. 

Dertil i forbindelse med afvikling af Midtjysk Sprint Cup 2021 revideret kortene over Skive cen-

trum, stadionområdet og Egeris Gymnasieparken. Han har tegnet kort over Glyngøre By, i Skagen 

til Skaw-dysten, over Stråsø til DM lang, et antal MTB-O kort og mange flere. 

Sidst i 2021 har Erik også nået at revidere kortet over Skive centrum og har fået tegnet sygehus-

området med. Kortet er nu klar til at blive brugt ved Midtjysk Sprint Cup i Skive d. 7. maj 2022.  

I 2021 fik vi lov til at tegne et nyt kort ved Skånsø. Det kort er Erik også næsten færdig med. Det 

meste af kortet er kommunalt, det gør, at vi har let adgang til at måtte løbe i området. Et rigtigt 

fint kort, der vil være meget egnet til et mindre orienteringsarrangement og ikke mindst til træ-

ningsløb.  

Erik er en meget dygtig og ihærdig korttegner. En korttegner, vi ikke kan undvære, og som klub-

ben og andre klubber kan være meget stolte af. En stor tak til Erik….  

 

Familie- & Motionsorientering: 

Vi arrangerede det - på grund af Corona - som selvbetjening i foråret 2021. Der kom mange, men 

det er ikke måden. Sidst på året var vi også med i Advents løbene.  

På grund af Covid-19 arrangerer vi ikke Familie- og Motionsorientering i 2022. Her prøver vi i ste-

det for med et antal online intro aftener og fysisk tilstedeværelse med afstand ved ViKaSki træ-

ningsløbene.  

 

Online intro til orienteringsløb i Skive: 

I januar vil der blive gennemført 3 online intro aftener, hvor alle kan være med.  

Intro datoerne er d. 11, 18 og 25. januar kl. 19.30 - 20.30.  

Kursusplanen finder I på: https://fb.me/e/YmajheWW 

Det er ikke kun for nye medlemmer, men også meget gerne nuværende medlemmer.  

Det er en online mulighed for tre hyggelige klubaftener, som I kan være med til hjemmefra. 

Der vil blive snakket orientering, læring om kort og kompas, O-track, MapRun6, deltagelse i træ-

ningsløb, åbne løb, medlemskab mv. 

 

 

 

 

 

https://fb.me/e/YmajheWW


Nye medlemmer: 

Det er svært, og Covid-19 gør det ikke nemmere. Men to nye mandlige seniorløbere. En fra Skive 

og en fra Fur og nu også en familie på 5 fra Skive.   

 

Arrangementer: 

I 2021 afviklede vi: 

Vinterlang i Nordre Feldborg Plantage d. 7. februar 2021. O-løbet blev afviklet som et selvbetje-

ningsløb. TV Midt Vest kom og lavede et fint indslag. Ca. 150 deltagere. Overskuddet fra arrange-

mentet gik til Nordkredsens Venner.  

Midtjysk Sprint Cup i Skive og Viborg d. 15. og 16. maj. Ca. 250 deltagere. Et sprint arrangement 

vi afviklede i samarbejde med Viborg OK. 

Skaw-dysten d. 21.- 24. juli. Ca. 650 deltagere over 4 dage. Arrangementet blev i 2021 afviklet i 

samarbejde med Vendelboerne OK, Skagen OK og Motion og Skive AMOK.  

Vi har fået meget ros for kort, baner og arrangementsafviklingerne. 

Tak til alle jer, der har kunnet afsætte tid til at hjælpe med at planlægge og afvikle de tre arran-

gementer.   

 

Træningsløb: 

I samarbejde med Viborg og Karup er der afviklet 24 onsdags træningsløb i april – september og 

fortsatte med lørdags træningsløb fra d. 16. oktober 2021 og til udgangen af marts 2022. 

Der kommer mange til træningsløbene. Det skyldes primært det nye koncept med, at der kan lø-

bes hele dagen. Fra kl. 10 - 20.  

De fleste træningsløb er blevet gennemført som selvbetjeningsløb i forhold til Covid-19 restriktio-

nerne. Deltagerne har selv skulle printe kort, og der har ikke været bemanding til at betjene del-

tagerne ved start og mål.   

Der er gang i udvikling af flere nye IT-tiltag, der gør, at vi kan få mere styr på, hvem der kommer 

til træningsløbene. Tiltag der i fremtiden evt. også vil kunne lette arbejdet for arrangørerne af 

træningsløbene. Vi skal dog passe på, at det ikke bliver for lukket og svært at komme til træ-

ningsløb. Det arbejder vi på. 

Træningsplanen for 2022 er på vej. Vedhæfter et udkast på den fordeling, der er ved at blive af-

talt mellem de tre O-klubber (Viborg, Karup og Skive).  

Som noget nyt vil der i 2022 blive afviklet et træningsløb om ugen. Lørdag eller onsdag. Dertil er 

der altid mulighed for at deltage i tirsdagsløb, der er arrangeret af IFK og løb, der arrangeres af 

øvrige klubber under Dansk Orienterings Forbund.  

 

Gode link: 

• ViKaSki træningsløb: http://skiveam.dk/orientering//vikaski-orienteringsloeb/ 

• Orienteringsløb.dk: https://orienteringslob.dk/ 

• Herning OK: https://www.herning-orienteringsklub.dk/ 

• Vestjysk OK: http://www.vestjyskorientering.dk/ 

• Nordvest OK: https://nordvestok.dk/ 

• IFK tirsdags træningsløb: https://www.ifkar.dmif.dk/idraetsudvalg/o-lob-feltsport-terra-

ensport/ 

 

Åbne orienteringsløb: 

Også i 2021 har mange åbne løb været aflyst eller afviklet i forhold til Covid-19 restriktionerne.  

Det lysnede dog i foråret, og flere klubber fik gang i at afvikle løbene næsten som normalt.  

Flere af klubbens medlemmer har - på trods af Covid-19 - også formået at deltage i de åbne løb. 

Primært ved divisionsturneringen og de løb, der ligger tæt på Skive.  

Procedure for løbstilmelding og årsplanen for de åbne løb kan I se på: http://skiveam.dk/oriente-

ring//loebstilmelding/ 
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Skolesamarbejde: 

Vi er fortsat i gang med at tegne O-kort over 20 skoler og etablere faste poster på skolerne. Det 

er et stort projekt, og vi har gabt over mere, end vi i første omgang troede. Der mangler at blive 

tegnet et par skoler. Efterslæbet ligger i at få placeret de faste poster på skolerne og tilrettet det 

hele på en hjemmeside, således lærerne nemt kan tilgå materialet.  

Vi har undervist et antal lærere i banelægning og støttet skolerne med at arrangere løb.  

I sommerferien arrangerede vi i samarbejde med Ungdomsskolen i Skive O-løb fra Strandtangen.  

I september afviklede vi et orienteringsløb for 8. klasserne i Skive.  

Klubben har 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. 

 

Materiel: 

Der blev i 2021 søgt DIF om midler til nye poststativer. Vi fik et tilskud, og der er nu indkøbt 30 

nye postenheder samt 100 nye postskærme. Vi har nu postenheder fra nr. 31 - 100.  

EMIT-brikker har vi ca. 40 af - ser om vi kan få suppleret med yderligere 20-30 stk. i 2022. 

Vi mangler et nyt klubtelt. Den ene af de to telte, vi har, har en fået en stor revne i dugen.  

Et anskaffelsesønske i 2022. 

Det er vigtigt at holde styr på materiellet. Der vil blive indkaldt til oprydningsdag.  

Evt. sidst i februar måned.      

 

Klubtøj fra Trimtex: 

Lagerbeholdningen af O-trøjer er blevet suppleret op i 2021. 

Vi ligger inde med følgende størrelser. 

• XXXL, 5 stk. 

• XXL, O stk. (Der bestilles et antal) 

• XL, 5 stk. 

• L, 6 stk. 

• M, 5 stk. 

• S, 3 stk. 

Trøjerne udleveres til nye medlemmer, der har betalt årskontingent, eller de kan købes for 200 kr. 

Send en mail til skiveamok@gmail.com 

Der vil løbende blive annonceret bestillingstidspunkter af klubtøj. Se http://skiveam.dk/klub-

ben/klubtoej/webshop/ 

 

Skive AM, generalforsamling: 

Skive AM, generalforsamling er pt. planlagt til afholdelse torsdag d. 27. januar 2022 kl. 18.30.  

Vi får se, om det kan lade sig gøre i forhold til Covid-19 restriktionerne. Yderligere vil tilgå fra 

Skive AM’s ledelse. 

 

Afslutning:  

Jeg vil gerne takke jer alle for året, der gik.  

Det har igen været et meget anderledes år. 

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 været 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 
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