Årsberetning 2011 for Orienteringsklubben Roskilde
2011 vil blive husket for, at det lykkedes at beslutte et nyt design for vores klubtøj, og at vi
sammen med OK Øst og FIF Hillerød besluttede ikke længere at arrangere SpringCup.
Beslutningen vedrørende klubtøj var svær og langstrakt; beslutningen om ikke længere at
arrangere SpringCup var enkel, men tung. Dette og meget mere kan du læse om i denne
årsberetning for Orienteringsklubben Roskilde.
Anerkendelse
Jeg vil ikke som traditionelt starte med de sportslige resultater
men derimod med den pris på kr. 50.000, som klubben fik fra
Roskilde Fonden som anerkendelse for vores frivillige
arbejde. En pris, som vi ikke søgte, men fik tildelt, fordi
man havde bemærket al det arbejde, vi gør.
Ligeledes fik vi senere i november en anden og meget flot gave, idet Karsten Richardt
forærede klubben en meget flot grill. Igen med begrundelse i alt det arbejde, vi gør for
orienteringssporten.
Dejligt, at nogen bemærker og anerkender alt det, vi gør – det giver lysten til at gøre mere.
Sportslige resultater
Også i 2011 har OK Roskilde markeret sig positivt sportsligt. Glædeligt var det, at både
Andreas og Amalie blev udtaget til DOF ungdomslandshold til forskellige stævner i 2011.
Andreas sluttede en
imponerende juniorkarriere af
med (igen) at blive udtaget til
ungdomslandet, der deltog i
junior VM i Polen i begyndelsen
af juli. I 2011 blev det ikke til
nogen medaljer, men en podie
plads som nr. 5, 8 sekunder fra
bronze i stafetten, og en 11.
plads på mellemdistancen er
også absolut flotte resultater.
Ved JEC (europæisk junior
mesterskab) blev det til en
meget fornem 3.-plads på den
klassiske distance, og tidligere
på året, i april, var det blevet til
et svensk mesterskab i sprint i Visby på Gotland. Året sluttede for Andreas vedkommende
med optagelse i DOF's senior-udviklingsgruppe – til lykke.
Andreas flyttede i sommeren til Århus for at være en del af
DOF elitecenter i Århus, men Andreas løber stadig for OK
Roskilde i nationale løb. Andreas’ gøren og laden i det jyske
kan følges via hans blog.
Amalie debuterede i landsholdstrøjen i 2011 idet hun blev
udtaget til EYOC (europæiske ungdomsmesterskaber i
Tjekkiet) og opnåede den bedste placering i sprintdisciplinen
med en placering midt i feltet, men sikkert meget rigere på

erfaring om, hvad der kræves i international ungdomsorientering. Senere på året blev det
til endnu en udtagelse til DOF U-16 gruppe.
Nationalt opnåede OK Roskilde også rimelige resultater, således havde vi i 2011 ikke
færre end 10 forskellige medaljetagere ved årets DM'er, og blandt disse 10var der 4, som
modtog DM-medalje for første gang: Annette Petersen og Runa Ulsøe bronze ved DM
sprint, Per Tripax sølv ved DM stafet, og Rasmus Krog Madsen guld ved DM nat. Stort
tillykke til jer alle.
Ser vi dog på klubbens udvikling, så går det den forkerte vej, hvilket nedenstående lille
tabel viser:
År

2007

2008

2009

2010

2011

Placering

10

6

10

13

15

Medalje point

29

41

27

25

26

2008 var et usædvanligt år, hvor vi scorede mange medalje point, det normale pointtal er
ca. 25, men med dette point tal kan vi ikke længere opnå samme ”rangliste placering”. Det
må skyldes, at DM medaljetagerne koncentreres i færre klubber, som derved ”rykker” forbi
os.
Desværre kiksede det at forsvare vores plads i 1. division, og efter kun 1 år i 1. division må
vi desværre ned i 2. division igen, hvor vi får fornøjelsen af at skulle møde OK Øst
Birkerød, Allerød OK og OK Midtvest. Med de nuværende regler for divisionsturneringen,
så vil vi med vores nuværende løbersammensætning have det svært i 1 division, vi
mangler simpelthen løbere, der kan blande sig i top 3 i deres respektive klasser, og det
koster mange løbspoint.
Divisionsreglementet er dog til revision, og fra OK Roskilde deltager Morten Jensen i dette
arbejde, formålet med revisionen er at få udarbejdet et system, der er enklere at forstå.
Formentlig vil vi også have svært ved at begå os i toppen med et kommende nyt
reglement.
Nyt klubtøj
En lang rejse er nu slut, og vi har fået nyt klubtøj! Faktisk begyndte rejsen mod nyt klubtøj
så tidligt som i 2006, hvor et nyt design blev diskuteret under WOC i Århus, det blev dog
ikke til noget, hvis vi ser bort fra
den Trimtex løbetrøje, som blev
designet og købt af nogle få,
primært ungdomsløbere. En ny
proces startede i august 2010, og
siden blev adskillige forskellige
designs og farver diskuteret på
Bloggen, i ”design udvalg” og på
bestyrelsesmøder.
Endelig i efteråret 2011 blev
designet besluttet, og nyt tøj kunne
bestilles. Det nye løbetøj og
overtrækstøj havde premiere ved
juleløbet 2011, og jeg havde selv

fornøjelsen og glæden ved at se 4 ung-seniorer løbe i flok i samme flotte klubtøj og
signalere sammenhold, glæde og seriøsitet.
En stor tak til Hanne Møller Jensen for tålmodigt og vedholdende at ledet dette arbejde
med nyt klubtøj.
Findvej / faste poster
Endnu et langstrakt projekt, der nu er ved vejs ende. I maj blev Findvej i Roskilde By
præsenteret. Dette Findveji er anderledes end de fleste andre Findveji, idet det er foto /
GPS orientering i Roskilde By, og ved hver ”post” kan man høre en kort historie om posten
via mobiltelefon eller MP3 afspiller. I efteråret er der blevet etableret traditionelle faste
poster i Hyrdehøj og Himmelev Skov under Findveji konceptet, ligesom vores faste poster i
Boserup Skov er kommet med ind under Findveji konceptet. Søren Nielsen har meget
vedholdende drevet disse projekter – en stor tak til Søren.
Nye Findveji projekter er under etablering, således har vi aftale med Hvalsø OK om at
etablere faste poster i Valborup, ligesom et projekt i Hedeland er under opstart. Endelig er
de faste poster også på vej ind i skoleorienteringen, og i forbindelse hermed er vi ved at
aftale med Roskilde Kommune om at etablere faste poster i Folke- og Byparken, da disse
parker kan benyttes af flere nærliggende skoler og andre institutioner.
Arrangementer
I 2011 arrangerede vi 2 åbne orienteringsløb:
 Natcup i Boserup
 SpringCup i Haraldsted og Skjoldenæsholm / Ny Tolstrup
Uden at nedgøre det, så er Natcuppen et træningsløb med tilmelding og forplejning.
Natcuppen er blevet stadig mere populær, således var der ved et af løbene i dette efterår
nær ved 200 deltagere.
Året store orienteringsstævne var selvfølgelig SpringCup, og da der var henlagt til ”vores
område”, var det naturligt, at vi tog en større andel i arbejdet, end vi plejer, således var
Michael Leth Jess stævneleder, vi havde 3 søjlechefer (Morten Jensen, Ane Veirskov og
Anders Laage Kragh), vi havde en banelægger og adskillige funktionschefer. Løbene og
stævnet var en succes på nær ét punkt; de manglende løbere. Der var ikke nær den
tilslutning til løbene, som arbejdet med at arrangere dem berettiger til, og økonomisk løb
løbene da også kun rundt med et beskedent overskud til hver af de arrangerende klubber.
Dette førte naturligvis til en efterfølgende diskussion om, hvorvidt SpringCup skulle

fortsætte, ændre konceptet eller andre tiltag for at øge tilslutningen. Da den dalende
tilslutning havde været diskuteret og forsøgt imødegået med nye tiltag i stævnet, uden at
dette havde vendt udviklingen, blev resultatet som bekendt, at de 3 klubber ikke ønskede
at forsætte med SpringCup. Måske en lettelse for mange, men udtryk for en trist udvikling.
Derimod havde vi større tilslutning til kvindeløbet SMUK, som vi arrangerede for 3. år i
samarbejde med Løberen og Addidas. Næsten 2.000 deltagere havde tilmeldt sig, og
adskillige mødte op til den fortræning, der blev arrangeret på ruten fire torsdage forinden
løbet. Selve løbet blev en rimelig succes, men med skønhedsfejl. Vi har stadig noget at
lære når det gælder store motionsløb. Det er tankevækkende, så mange løbere et 5 km
motionsløb kan tiltrække, når man sammenligner med vores SpringCup 6 måneder
forinden. Arbejdet med at arrangere de to løb tåler ingen sammenligning.
I år havde vores nye løbechip-tidstagningssystem premiere. Selve tidstagningen havde
Kent Pihl udviklet, og det fungerede uden problemer, men det administrative ifm.
tilmeldingssystemet skal forbedres, dette arbejde er dog igangsat.
Claus Rasmussen, der har stået i spidsen for de 3 SMUK løb, har nu givet stafetten videre
til Eva Grønberg og Jan Frederiksen, stor tak til Claus og held og lykke til Eva & Jan.
Økonomi
Vi er knap så gode til økonomi, i hvert fald den del af økonomien, der hedder budgettering.
År efter år oplever vi, at vi budgetterer større udgifter, end hvad vi faktisk får. Det er
selvfølgelig langt bedre end den omvendte situation, at vi fik større udgifter end hvad vi
havde planlagt.
2011 er ingen undtagelse herfra. Midt på sommeren så vores økonomi ikke helt så godt
ud, idet indtægten fra SpringCup var blevet noget mindre end forventet. Dette førte til, at
bestyrelsen gennemgik og reviderede budgettet, og det reviderede budget blev forelagt på
en ekstra ordinær generalforsamling i juni i forbindelse med et forslag om et større
fliseanlægsarbejde.
På det reviderede budget blev enkelte anskaffelser udskudt, og visse aktiviteter revideret i
forhold til forventede for resten af året, men generelt blev ingen aktiviteter indskrænket i
omfang.
Sponsor
Sparekassen Sjælland er klubbens sponsor, og de har været så tilfredse med
samarbejdet, at de har ønsket at forlænge samarbejdet med klubben for yderligere 2 år.
Udover det aftalte støttebeløb, så donerede Sparekassen 2 GPS'er til Findveji Roskilde By,
så det nu er muligt at låne en GPS på biblioteket, når man tager på tur i Roskilde.
Udover Sparekassen Sjælland har klubben en række samarbejdspartnere:
 Løberen
 O-butikken
 Elite Sport Roskilde
 Roskilde Kommune.
Hos Løberen får vi rabat, når vi køber løbeudstyr, og O-butikken kommer til klubben 2
gange om året, hvor det er muligt at købe orienteringsudstyr til nedsatte priser. I
samarbejde med Løberen har vi arrangeret et antal foredrag i klubben om løb, skader og
kost. Foredrag, hvor der har været fri adgang for klubbens medlemmer.

Elite Sport Roskilde støtter vores bedste ungdoms / junior -løbere med et kontant tilskud,
således fik Andreas kr. 20.000 i tilskud i 2011. Vi håber på fortsat støtte, og at Elite Sport
Roskilde også vil anerkende vores andre dygtige juniorløbere.
Med Roskilde Kommune samarbejder vi om Team Danmark Kommune projektet, og vi er
således 1 af de 7 satsidrætsgrene, som kommunen ønsker at samarbejde med. Der er
således mulighed for at følge en særlig talentklasse på Himmelev Skole, der giver
mulighed for ekstra træning i skoletiden. Det er et møjsommeligt arbejde, som John Tripax
vedholdende har fulgt, en stor tak for det.
Medlemsstatus
Vi er ved udgangen af 2011 203 medlemmer i OK Roskilde, ét medlem færre end sidste år.
Dette dækker selvfølgelig over et antal nye medlemmer i årets løb og et antal udmeldte
medlemmer.
Rigtig meget arbejde har været gjort for at øge
antallet af medlemmer, både forår og efterår har
der i forbindelse med Boserupløbene været
særlige tiltag for at få interesserede til at melde
sig ind i klubben, et arbejde breddeudvalget
med Lars Nøhr i spidsen har stået for.

Gode ideer til hvorledes vi kan vende
udviklingen efterlyses!
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Klubhus og klubliv
år
Klubhuset er stadig et centralt punkt i klublivet.
Rigtig mange aktiviteter udgår fra eller foregår i klubhuset, og der er næppe den dag, hvor
der ikke er nogen i ”klubben”. Motionsrummet har vist sig at være en rigtig god beslutning
og investering. Rigtig mange bruger nu rummet til styrketræning, og de ældste juniorer
mødes her til fælles træning.
Påsketuren er den traditionelle klubtur i foråret, og 2011 var heller ikke nogen undtagelse.
Rigtig mange var af sted til nogle gode løb og indkvartering under fine forhold. I efteråret
forsøgte vi med Janne som primus
motor at deltage i den store
svenske stafet ”25 manna”,
desværre glippede det med
tilmeldingen, så denne efterårstur
blev ikke til noget. I stedet blev der
med kort varsel arrangementet en
klubtur til Kullen, hvor der blev
løbet på Kullen, og senere var
rundvisning på spidsen af Kullen.
Undervejs var der forplejning ved
Hvalsø O-catering, stor tak til
Michael Leth Jess for dette.

Det her været drøftet og er blevet besluttet, at vi skal renovere vores indkørsel og dele af
gårdspladsen, arbejdet er dog blevet udskudt, indtil vi ved, hvad vores nye nabo har af
planer for skellet / sin indkørsel.
Klubtræning
Klubtræningen er nu udvidet med endnu en dag, idet der siden sommer har været
løbetræning om torsdagen. Programmet er afvekslende og indeholder både
intervaltræning, styrketræning og ”langkøring”. Som noget nyt foregår træningen i Boserup
med pandelamper. Der er noget specielt ved at løbe rundt i flok i Boserup med
pandelamper, det giver en speciel stemning – og vi er ikke de eneste, der løber med
pandelamper i vintermørket, vi møder andre løbeentusiaster med pandelampe. Stor tak til
Søren Mikkelsen og Mads for deres ihærdighed med at stå for denne træning.
Skovadgang
”Desværre” ejer vi ikke skovene og har derfor ikke ubegrænset adgang til skovene i vores
nærområde. De fleste skove kan vi næsten komme i, som det passer os, mens andre
skove er næsten lukkede. Således har vi et meget godt samarbejde med Skjoldenæsholm
skovene (Højbjerg, Gyldenløveshøj, Haraldsted) og Naturstyrelsen i Vestsjælland
(statsskovene i området). Boserup Skov har vi efterhånden betragtet som vores skov, men
der er andre, der også ønsker adgang på deres præmisser, og derfor blev et større
område af Boserup udlagt som stilleområde, hvor vi ikke måtte komme. Efter en del
diskussion og skriverier frem og til bage blev området reduceret, og vores interne
klubtræning blev undtaget.
Selvom det kan forekomme helt ulogisk og urimeligt med denne begrænsning i Boserup
Skov, der er så velbesøgt, så er det en begrænsning, vi må overholde og for tiden leve
med. På et tidspunkt kan vi tage en ny diskussion med Naturstyrelsen, om området fortsat
skal bestå, eller om det med fordel kan flyttes til en knapt så besøgt skov.
Afslutning
2011 var et godt år for klubben. Vi har markeret os sportslig, vi har en sund økonomi,
arrangeret nogle gode stævner og arrangementer, vi fik nyt klubtøj og færdiggjort nogle
Findveji projekter og ikke mindst, vi har et rigtig godt klubliv.
Vi ses i klubben og til stævner
Anders Laage Kragh
Januar 2012

