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Årsberetning Skive AMOK 2022 
  

Der er igen kommet godt gang i, at klubberne under Dansk Orienterings- Forbund kan 
arrangere åbne løb og træningsløb for hinanden.   

 
Covid-19 har også gjort, at der er blevet tænkt anderledes. Der er dukket nye tiltag 
op. Fx MapRun6, usynlig O-løb mv. IT-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 fortsat udvikles på og der er med til at gøre idrætten visuelt mere 
spændende.  

 
2022 var også året hvor Danmark stod for at arrangere ”World Orientering 

Championships (WOC 2022)” i sprint orientering. Sprint orientering arrangeres ikke i 
skov men by. Arrangementet blev afviklet i trekandsområdet og tiltrak rigtig mange 
deltagere. Et meget velgennemført arrangement som klubberne, Danmark har fået 

meget ros for.    
 

Skive AMOK er en meget lille klub. En af de mindste klubber under Dansk Orienterings-
Forbund, men vi formår alligevel at være med, når det gælder.  

 
Vi arbejder fortsat med at blive færdige med, at få placeret faste poster på skolerne i 
Skive Kommune. Det skrider langsomt men sikkert fremad. Det er en ret stor opgave 

at få kordineret og aftalt postplaceringerne med skolerne. 
Der er blevet afholdt Skole OL i orienteringsløb for 6. klasserne i maj og O-løb for 8. 

klasserne i september. Det vil også ske i 2023.   
Klubben har i den forbindelse et fantastisk godt 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. 
  

Der arrangeres træningsløb en gang om ugen. Træningsløbene arrangerer vi i 
samarbejde med Viborg OK, Karup OK under fællesnavnet ViKaSki. Løbene arrangeres 
alle onsdag fra april til september. Resten af året på lørdage.  

 
I 2022 er der blevet afholdt følgende aktiviteter:  

• Skype undervisning om O-løb i januar og februar 2022. Ca. 10 deltager pr. 
gang.  

• Sprint i Skive By d. 7. maj 2022.  

• Skole OL i O-løb for ca. 230 elever fra 6. klasserne i Skive d. 12. maj 2022. 
• Skole O-løb for ca. 245 elever fra 8. klasserne i Skive d. 22. september 2022. 

• I samarbejde med Viborg OK og Karup OK er der afviklet 28 træningsløb. 
• Revideret kortet over Skive By. 
• Nytegning af et nyt O-kort over Skånsø.  

• Nytegnet et nyt O-kort over Knudeklinterne på Fur. 
• Deltaget i forskellige løb under Dansk Orienterings Forbund. 

• Dertil som altid en rigtig god klubtur til Påskeløbene 2022, som blev afviklet i 
Silkeborg.  

• I oktober, november og december er der gennemført klubudviklingsmøder. ”Vi 

vil orienteringsløb i Skive. Et forløb omkring Skive AMOK virke, reorganisering og 
muligheder for at blive flere. Et forløb vi fortsætter med at arbejde på og udvikle 

i 2023. 
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• Gennemført flere aktiviteter for Skolerne i Skive. Det i godt samarbejde med 
Ungdomsskolen i skive. 

 
I 2023 vil vi: 

• Fokusere på reorganisering og opgavefordeling i afdelingen. 
• Hvervning og fastholdelse af nye medlemmer. 
• Afholde familie- & motionsorientering i januar, februar. 

• Tilbyde som noget nyt ”Gå til orientering” i marts, april og maj.  
• På klubtur til Påskeløbene 2023 i Viborg. 

• Være en del af et landsdækkende OL i O-løb for 6. klasserne fra Skive d. 9. maj i 
Krabbesholm. 

• Afholde skole O-løb for 8. klasserne i september. 

• I samarbejde med Karup OK fortsat deltage i divisionsturneringen. 
• I samarbejde med OK Vendelboerne OK og Skagen OK & Motion afvikle Skaw-

dysten d. 12 - 15. juli. 
• På korttegnerområdet revidere/nytegne mere af Skive By, Krabbesholm Skov og 

den nordøstlige del af Skive Plantage. 

• Afholde træningsløb i samarbejde med Viborg OK og Karup OK. 
• Find Vej projekt på Fur. 

• Fortsætte samarbejdet med Ungdomsskolen og skolerne i Skive. 
 

Afslutning: 
Projektet ”Vi vil orienteringsløb i Skive” er et meget spænde projekt.  
Et projekt hvor medlemmerne af Skive AMOK medvirken viser ”Vi vil orienteringsløb i 

Skive”. Tak til alle jer for jeres medvirken. Det er jer der er med til holde fast i O- 
sporten i Skive. 

 
En stor tak til alle medlemmer for året der gik, for hjælpen ved arrangementer, 
træningsløb, skole O-løb og ikke mindst i forbindelse med projektet ”Vi vil 

orienteringsløb i Skive”.  
 

 
Vi ses i skovene 
Gert Johannesen 


