Formandsberetning feb. 2017
Så er det tid til endnu en årsberetning for vores
hæderkronede klub. Lidt om, hvordan det er gået i året,
der svandt og lidt om fremtiden.
Først lidt statistik:
Klubben har i skrivende stund 103 medlemmer, heraf 21
under 18 år, men hovedparten af medlemmer ligger
mellem 40 og 60+. Det gode ved vores medlemstal er,
at der er en høj procentdel, der er aktive, hvilket vil
sige, at vi til årets divisionsmatcher har kunnet stille
med folk på de fleste baner, men der er stadig plads til
flere, når der kaldes til dyst. Vi løber stadig i 3. Division.
Vi var i oprykning til 2. Div., men efter en hård, nådesløs
dyst måtte vi se os besejrede. Det er mit håb, at vi også
i den kommende sæson kan stille stærkt op til
divisionsmatcherne, så vi kan forblive i 3. Division og
være med til at kæmpe om oprykning. Husk, der er både
kage og lodtrækning for deltagerne, så selv om du
måske ikke vinder din bane, er der alligevel mulighed
for at komme hjem med præmier.
Mesterskabsmæssigt har klubben i år ikke haft mange
løbere på medaljeskamlen. Kun Merete, som blev nr. 2
i DM-Ultralang var i år i top 3, men ingen ved, hvor
mange medaljer, 2017 vil bringe. Merete hædres 2.
Marts ved årets Sport Awards i Herlufsholmhallen.

Årets klubmesterskabsløb blev afviklet af O63 i skoven
omkring Evensølund ved Præstø. Der var i år så stor
tilslutning til både løb og sammenkomst bagefter, at
denne måtte flyttes til Spejderhytten i Ringstedgade.
Her blev alle mestrene behørigt hyldet og fotograferet.
Samtidig mindedes vi også Niels Lyhne, som døde i
september efter en ulige kamp mod kræften.
Vintertræningsløbene blev afviklet som vanlig, med
rigtig pænt deltagerantal, men også her er der plads til
flere. Det kniber med deltagere sydfra, når løbene er
langt oppe nordpå og vise-versa. Mange baner af rigtig
høj kvalitet, der viser, at der sættes en ære i at lave
disse løb.
Nytårsstafetten havde også flere hold med fra HG.
Ingen kom på medaljeskamlen, men klubånden blev
vist, da der var alternativt opløb til sidste løber.
Her tror jeg Holbæk lærte, at alle skal være kommet i
mål før man begynder at pakke sammen.
Tirsdagstræningerne er også alle blevet afviklet, tak til
alle banelæggerne også fra Sorø, som vi har
træningssamarbejde med omkring disse. Her er der
også plads til flere løbere, så kombar´do´, når vi starter
op når lyset vender tilbage. Morten Løjmand er ny mand
på posten til at finde banelæggere, så henvend dig trygt
til ham, hvis du har tid og lyst til at hjælpe med
banelægningen. Der er altid hjælp at hente hos garvede
banelæggere. Klubben råder også over de sidste nye

banelægningsprogrammer, som er installeret på PCen i
klubhuset, hvor der også er kommet internet, som er
ukodet.
Der vil i årets løb blive lavet om på nøglesystemet i
husene. Som I kan se, er der sat nye låse i dørene. Disse
skal åbnes ved hjælp af en brik. Ikke fordi vi har haft
ubudne gæster, men fordi HGs hovedafdeling har
besluttet dette. Det betyder, at jer, der har nøgler ikke,
når det nye system bliver færdigt, kan komme ind af
hoveddøren uden en brik, men mere om dette.
Selvfølgelig får alle, der har behov for det en brik, men
man bliver så registreret for denne.
Familie-O-træningslørdagene kører fint med ca. 35
deltagere hver gang. Her er både nye, gamle og måske
potentielle medlemmer blandt de fremmødte. Stor tak
til Lykke, Henrik, Bent, Sebastian, Lone og ikke mindst
Henriette for arbejdet med denne gruppe, som lørdag
efter lørdag lokkes i skoven og hjem igen til Henriettes
hjemmerystede boller.
Børne og ungdomstræningen om onsdagen er lagt i
hænderne på Helle og Sebastian, og som I hørte i
indledningen,
er
ungdomsgruppens
medlemstal
stigende. Ungdomstræningen vil i den kommende
sæson blive flyttet til tirsdag, hvor vi alligevel har
træningsløb. Her vil der så blive lavet baner specielt til
denne gruppe, men også til jer andre, hvis I har lyst til
disse. Igen stor tak til jer, som arbejder med denne
gruppe.

Det er også blevet en tradition, at fam. Hansen laver
årets juleløb. I år blev denne tradition heller ikke brudt.
Dog mener jeg, at det kun er for klubbens medlemmer
og deltagere i familie og ungdomstræningen. I år blev
der alligevel plads til en udefrakommende løber ved
navn Mona Lisa. Ingen kendte hende, men hun vandt
alles hjerter. Flere blev fotograferet sammen med
hende, men lige så pludseligt som hun kom, var hun
forsvundet igen. Er der nogen, der kender til hendes
skæbne hører bestyrelsen gerne fra jer.
Onsdagsgymnastikken kører under Henriettes hårde
ledelse. Flere er set komme ud fra disse træninger med
sveden løbende ned af hovedet. Disse træninger er ikke
kun for ungdomsløbere, men for alle klubbens
medlemmer, så kom hvis du tør. Tak Henriette for dit
store arbejde med træningerne. Det skal dog meddeles
at alle, ud over svedige kroppe, kommer ud med store
grin, da det sociale vægtes meget højt.
Henriette har også arbejdet med Åben Skole,
samarbejdet mellem foreninger og skoler. Her er der
afviklet et O-løbsprojekt på Susålandets Skole i Glumsø
omkring Skoleorientering. Det er jo nu skrevet direkte
ind i folkeskolens forenklede mål for faget idræt, at
eleverne i 6-7 kl. skal undervises i brugen af kort og
kompas. I den forbindelse arbejder vi på, at få tegnet
kort over alle byens skoler og få lavet kurser for både
lærere og elever. Dette er ikke noget der sker fra den
ene dag til den anden, så der er fremtid i projektet, også
fordi O-løb bliver en naturlig del af prøven i faget idræt.

Find vej dagen 2016 blev delt mellem Næstved By og
Stevnsfortet.
Næstved by summede fra den tidlige morgen af
aktivitet på Axeltorv, hvor de mange forbipasserende
kunne prøve kræfter med sprintdiciplinen, da klubben
havde opsat en bane ud for Nordea. Mange prøvede
flere gange i håbet om at opnå dagens hurtigste tid.
På Stevnsfortet havde Svend Erik lavet en sprintbane
og et lille O-løb. Sprintbanen blev en kæmpe succes lige
som i Næstved. Flere prøvede mange gange at slå egne,
og andres tider, på den hårde bane.
Find vej i skolen er blevet afholdt i Fruens Plantage
med ca. 300 glade børn som prøvede kræfter med Osporten. Denne dag er en årligt tilbagevendende dag,
som i år afholdes 24 maj over hele landet. Her er Lone
primus motor, men kan ikke klare det selv, så hjælp
søges. Meld jer til Lone.
Find vej i er i 2016 blevet en tur rigere idet Svend Erik i
samarbejde med Erik Torm har lavet en tur i
Mogenstrup, som blev indviet med sækkepibemusik og
taler i oktober måned. I den forbindelse kan det også
oplyses, at vi selvfølgelig også i år er klar ved Find vej
Dagen i april. Her er det Henriette, der skal kontaktes,
hvis du har lyst til at hjælpe. Der vil blive Find-vej-i både
fra Axeltorv med sprintbane, Rådmandshaven og
Næstved By samt i Mogenstrup med start fra
Menighedshuset bag kirken. Vi håber der vil være to

baner denne dag, men ellers er der en tur på ca. 1,5 km.
at byde på her med Storytell.
Da vi er afhængige af samarbejdet med skovene, har vi
også i år været på oprydning i Stenskoven i det tidlige
forår. Igen i år var Leif klar med kort og plastiksække,
så vi kunne få gjort skoven forårsklar. Det er et
hyggeligt arrangement, hvor der er god tid til hygge
samtidig med, at vi får lavet et stykke arbejde, der gør
det lettere at få lov til at låne de få skove, vi har til vores
rådighed. Stor tak til Leif for dette arbejde.
Trail på Klinten er blevet et trækplaster af de store.
Anders og Tine har lavet et gedigent scoop, som kunne
have mange flere deltagere, men der er desværre
begrænsning på. Et fantastisk arrangement, som i år for
første gang blev afholdt som et selvstændigt løb.
Traditionen føres videre første søndag i september, så
kryds i kalenderen hvis du har mod på at prøve kræfter
med trapperne på klinten, eller har lyst til at hjælpe med
arrangementer. Det er jo ikke folk, der er vandt til at
finde vej selv, så der skal bruges mange vejvisere.
Kulturnatten i Næstved var også med en stand fra
klubben. Her var et lille natløb muligt for de modige. Vi
havde start og mål ved Spejdersport, som vi
samarbejdede med om projektet. Det var en kold aften,
men alligevel var der flere Næstvedborgere, der enten
prøvede sprintbanen eller gik en tur efter Find-vej i

Næstvedkortet. Der var sørget for varmende mokka til
de deltagende hjælpere. Vi er med igen næste år, gerne
med flere hjælpere, så man også kan få mulighed for at
mærke kulturen syde i Næstveds midtby.
Vi forsøger at være med til at promovere sporten så
meget vi magter, men vil I være med er I velkomne til
at melde jer, hvis eller når I ser et arrangement, hvor
det kunne være relevant at HG Orientering viser fanen.
Klubben forsøger i år at lave en tur til Bornholm, Høst
Open sidste weekend i oktober, ligesom vi også
deltager i påskeløb og Hallands tredages som en slags
klubtur.
Hvis nogen af klubbens medlemmer har interesse i
kurser eller uddannelse inden for O-sporten, vil klubben
gerne støtte dette. I skal blot sende en mail til
bestyrelsen, som så vil tage stilling til kursets relevans.
Bestyrelsen arbejder videre på de ideer, der kom på
visionsklubaftenen. Når der er noget endeligt, vil I høre
fra os. Et af de nye tiltag er, at Anders er ved at være
færdig med den nye hjemmeside, som bliver lettere at
navigere rundt i end den gamle. Brug den, der ligger
mange oplysninger om de forskellige aktiviteter
ligesom også referater fra bestyrelsesmøder kan læses
her.

Jeg vil stoppe her med at sige tak til jer alle sammen
for det store arbejde I gør for O-sporten. Det er ingen
sag at være formand i en klub, hvor så mange gør et
kæmpe stykke arbejde. Hermed sættes beretningen til
debat.

