Bestyrelsesberetning 2015
Så er det tid igen. Et tilbageblik på, hvad der er sket i det
forgangne år og et lille kig ind i fremtiden.
Det har generelt været et godt år for orienteringssporten i
Danmark. Flere verdensmesterskaber har sat vores lille sport
på Danmarkskortet, så flere har fået øjnene op for, at det også
er en sport at løbe rundt i landskabet med kort og kompas.
Lad os håbe, at det i løbet af det næste år kan aflæses på
medlemstallet i vores lille klub, som for øjeblikket mønstrer 91
medlemmer.
Hvad er der så sket i løbet af året.
Klubben har som sædvanlig været med i vinterkarrusellen
sammen med Haslev, Vordingborg, Sørø, Holbæk, Køge,
Hvalsø og Roskilde. Et samarbejde som efterhånden er godt
forankret og som gør, at vi søndag efter søndag kan komme ud
at løbe. Klubben har i år lavet to af disse løb.
Vi har fortsat træningssamarbejdet med Sorø, forstået på den
måde, at vi ikke hver tirsdag skal ud at finde banelæggere til
træningsløb, men deles om dette med Sorø, så vi også
kommer i andre skove end vores egne nærskove. Dette
samarbejde fortsætter også næste sæson. I den forbindelse
kan evt. banelæggere henvende sig til Lykke, som vil finde en
dato for denne. Der vil også være mulighed for at være med på
en ”kigger” hos en erfaren banelægger eller få hjælp med
banelægningen. Der planlægges også i den kommende sæson
et
banelæggerkursus,
så
du
kan
lære
mere
om
banelægningens mysterier.
Mere træning: Som noget nyt har der i denne sæson været
afholdt deciderede tekniktræninger. Dette er noget alle har
godt af at være med til, og vi håber på at det er noget, der kan
fortsætte i den kommende sæson.
Herlufsholm beholdt i sidste sæson sin status som 3.
Divisionsklub efter to forrygende matcher som resulterede i,

at vi var i oprykningsmatch til 2. Division. Her var modstanden
dog for stor, men det er sjovere at kunne løbe uden de store
nerver, vidende at forbliven i divisionen er sikret. Dette er
muligt, hvis vi kan stille med rigtig mange løbere til
matcherne, som det var tilfældet i 2015. Eneste ulempe ved at
vi er så mange af sted er, at det er sværere af få fingrene i de
lodtrækningspræmier der udloddes efter løbet.
Det traditionelle pinseløb i Vesterlyng, hvor alle finurligheder
er tilladt er også afholdt. Hvem mon skal være banelægger i
indeværende sæson?
Aftenkulturarrangementet på Stevns nærmer sig også, at det
er en tradition, lad os håbe, at vi også i denne sæson bliver
inviteret med til at vise vores sport frem.
Klubmesterskabsløbet blev i år afholdt på Møns Klint, venligst
arrangeret af O-63. Som sædvanlig var der fællesspisning og
pokaloverrækkelse efter løbet. I år var vi så mange, at vi var
nødt til at spise i fællesrummet. Dejligt at så mange havde lyst
til at være med til at hylde klubmestrene. Navnene på disse
har stået at læse i klubblsdet.
Vi har også selv arrangeret et større løb i år:
1. Og
2.divisionsmatch på Møns Klint. Et stort arrangement, hvor
klubben igen viste at vi står sammen, når der kaldes til store
arrangementer. Samtidig med divisionsmatchen afholdt vi igen
Trailløb. Dette arrangement er nu forankret og løbes igen i
oktober. Denne gang med start og mål i Liselund Park. Det
store arrangement på Møns klint afstedkom, at vi ikke i 2015
kunne deltage i Foreningernes dag i Rådmandshaven, da alt
materiel og personale var på Møn, men mon ikke vi er med
igen i 2016?
Juleløbet er også ved at forankre sig som en fast tradition.
Mange løbere, nisseskæg både på løbere og på banerne, gløgg
og æbleskiver så man ikke er i tvivl om at højtiden er nær.
Som I sikkert har lagt mærke til, er der dukket unge
mennesker op til løbene, dette skyldes, at der er kommet en

særdeles aktiv ungdomsafdeling, der med ugentlige træninger
og et par lørdagsarrangementer har formået at skaffe ungt
blod til klubben. For at fastholde disse løbere og sørge for at
andre også kan få lidt ekstra motion i de kolde vintermåneder,
har der hver onsdag været træning på Holsted Skole. Denne
træning er sjov og alsidig og noget for alle, så mød bare op kl.
18 og få to timers sjov motion.
Vores nye klubdragter ses mere og mere til løbene. En
modernisering af løbeudstyret, som tiltaler mange. Der er
desværre lidt ventetid på dragterne fra det svenske firma, man
fat mod, I skal nok blive ekviperede til den kommende sæson.
Der er stadig enkelte af de gamle dragter tilbage, og hvis de
findes i netop din størrelse, kan de købes for en meget billig
penge ved henvendelse til Henriette.
Også i 2015 har der været afholdt en klubaften. Denne gang
med foredrag om vejvalg ved Arne og Anders, der på finurlig
vis fortalte om vejvalgets mysterier og om, hvordan man bliver
væk og finder tilbage igen.
Familieorientering er det sidste nye skud på stammen. Her er
der arrangementer hver lørdag. En stor succes hvor der i
lørdags var 41 deltagere. Dette tæller både klubbens
medlemmer men også helt nye ansigter, hvoraf flere allerede
har meldt sig ind i vores klub. Dejligt når det arbejde, der
lægges
i
at
arrangere
noget
sådant
bærer
frugt.
Familieorienteringsarrangementerne afstedkom også, at der,
som I kan se på opslagstavlen, blev skrevet ½ side i
Sjællandske om vores sport.
Der har også været gang i korttegningen: To nye skolekort,
Holsted og Lille Næstved, Karrebækvej. På Lille Næstved
bliver der opsat faste poster, som kan bruges til det nye DOFprojekt. ”Find vej i Skolen”. Vi regner med at deltage i Find vej
i Skolen dagen 27/4, hvor der vil blive inviteret elever fra
byens skoler til at deltage.

To sprintkort: Symfonien og GHR. Kort, der både kan bruges til
træninger og løbsarrangementer.
På Find Vej-fronten er der sket store sager: VI har fået lov til
at lave Find Vej baner i Rådmandshaven, et ønske vi har haft
siden Find Vej startede, så nu varer det ikke længe, før der
bliver gang i vores bynære skov. Kort er ved at blive
fabrikeret, stolperne købt og kortet skal gerne indvies på Find
Vej Dagen d. 30/4.
Dette var min beretning for 2015. Jeg har sikkert glemt en hel
masse. Som I sikkert har lagt mærke til, er der ikke nævnt
navne i denne. Det er helt umuligt at takke så mange
mennesker for alt det arbejde, der frivilligt lægges i at arbejde
for klubben. Så tak til alle, tak til bestyrelsen,
udvalgsformænd og alle jer andre, der på en eller anden måde
hjælper hver gang der bliver kaldt. Det gør det nemt at være
formand i klubben.

