
 

Bestyrelsesmøde d. 4. maj 2015 i Nordpilen kl. 19- 21   

Tilstede: Henrik Boesen, Michael Leth Jess, Linda Østberg, Asger Jensen, John Tripax, Gitte Krogh Madsen, 

Per Tripax, Janne Brunstedt, Caroline van Bronswijk, Runa Ulsøe  

I forbindelse med pkt. 3 og 4 deltog hhv. Anders Kragh og Ane Veierskov. 

Referent: Linda Østberg 
 
Kagemedbringer: Gitte Krogh Madsen 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
Nogle få ændringer til den udsendte dagsorden blev foretaget.  Pkt. 7 (Firma o-løb), 8 (sponsorer) 
udgik. Der er intet nyt omkring firma o-løb. Det er ikke realistisk, at vi afholder firma o-løb før 2016.  
Vedr. sponsorer var der heller intet nyt. Det er svært at opsøge nye sponsorer i dagtimerne. Pkt. 9 
udsættes ligeledes (opgaver i OKR 2015 samt pulje til idrætsfaciliteter) Her skal nævnes, at klubben 
inden sommerferien skal melde tilbage til medlemmerne omkring resultatet af den tidligere 
udsendte spørgeskemaundersøgelse vedr. den enkeltes bidrag til aktiviteter. Pkt. 10 (pulje til 
idrætsfaciliteter indgår i pkt. 5 (Find Vej evaluering).  

 
2) Godkendelse af referater fra sidst og opfølgning fra sidste møde 

Referat fra sidste møde d. 13. april 2015 blev godkendt med enkelte rettelser/tilføjelser.  
Der mangler stadig referat fra mødet d. 9. marts. Referat fra møde d. 8. januar 2015 er nu på 
hjemmesiden.   
 

3) DM sprint med deltagelse af Anders Kragh 
Under dette punkt deltog John Tripax samt Janne Brunstedt ikke. 
Pr. 4. maj er der 270 tilmeldte, heraf 4 englændere. Stævnet vil løbe rundt, hvis vi når op på 400 
deltagere, så der er stadig et stykke vej.  
I DM sprint weekenden er der samtidig distriktsmesterskaber i Sydsverige, hvorfor vi ikke har villet 
annoncere i distriktsbladene i Sydsverige. Dette sammenfald er naturligvis uheldigt, idet vi må 
formode, at vi ellers ville have kunnet tiltrække en del løbere fra det sydlige Sverige. 
 
Vi har modtaget et tilskud fra Roskilde kommune til skiltning. Henrik Boesen følger op på, om nogle 
af pengene kan gå til andre udgifter, idet behovet for skiltning er reduceret grundet anlægsarbejder 
i byen.  
 
De største udfordringer pt. er anlægsarbejdet på Stændertorvet, Fondens bro og Algade samt det 
motorløb., der også afvikles samtidig med DM sprint ved havnen. Særlig motorløbet vil påvirke 
trafikken, idet flere veje bliver spærret. Af denne årsag er den oprindelige plan for parkering for 
deltagerne flyttet fra Kvickly’s parkeringsplads til rådhuset på Køgevej.  
 
Ved tilmelding har der hersket nogen forvirring. Nyt i år er, at eliteløbere skal tilmelde sig via IOF 
eventor. Pt. er der kun tilmeldt 9 eliteløbere! Derudover understøtter O-service ikke sprint stafet 
konceptet og indbydelsen kan ikke læses i detaljer. Kent Pihl kigger på dette. 



 
Kortene til såvel DM sprint samt søndagens stafet er færdige. Banerne er ligeledes færdige.  Vi har 
en god dialog med kommunen og kan forvente at få en melding om, hvad der ændres i byen af 
hensyn til kortet/banerne. Vi forventer at sende kort til tryk d. 12. maj. 
 
De sidste kontrollanter til stafetten er også fundet. 
 
Alle tilladelser vedr. løbet er også på plads.  
Det er iht. til Plan’s beslutning, at der ikke oprettes H90 klasse, men OKR vil hædre deltagerne i 
denne klasse. Borgmesteren vil stå for præmieoverrækkelsen. 
 
Der vil være Track-Track på eliteløberne således, at Helge Lang i speakning bedre kan følge løberne 
og dermed give en bedre speakning.  
 
Alle hjælpere til DM sprint er fundet. Dog mangler der at blive fundet et par postvagter. 
 
Kiosk: Det er besluttet at kiosken kun vil have et begrænset udvalg. Dette er også af hensyn til 
andre erhvervsdrivende i byen. I instruktionen vil der stå, at der i kiosken forefindes et simpelt 
udvalg. Det blev diskuteret, om der er behov for et lidt større udvalg, idet nogle løbere kommer 
langvejs fra og formodentlig har brug for et lidt mere nærende måltid. Det blev efterfølgende 
besluttet, at Runa forespørger Bagel hjørnet, om de kan levere sandwich til en fornuftig pris.  
 
Spørgsmålet omkring karantæneområde for eliteløberne blev vendt. Anders følger op på reglerne 
omkring karantæne for eliteløberne.   
  

4) SMUK 2015 med deltagelse af Ane 
Ane forventer, at SMUK kører ligesom tidligere år. Pt. er der tilmeldt 171 løbere. 
Prisen er fortsat 155 kr. Magasinet Fit Living er udgået og er ikke længere med som sponsor.   
Ruten påtænkes ændret, idet folk ikke er glade for at løbe på havnen, hvor der er meget anden 
gående trafik. For at imødekomme dette ønske vil vi gerne, at folk løber hen over Havnevej, over 
Sct. Ibs gade, langs glasmuseet, ned til Vikingeskibsmuseet, over græsset, over åen. Vi afventer 
kommunens tilbagemelding på dette. 
I forhold til tidligere har vi skiftet madleverandør – Den tidligere var dyr og kvaliteten ikke ok. I 
stedet har vi entreret med Kirke Såby forsamlingshus. De vil kunne levere sandwich eller pastasalat 
efter bestilling (kun mad). Drikkevarer må løberne selv medbringe. Vi vil forhøre os, om Kaffe-
expressen fortsat vil stå der. Publikum har været glade for dette. 
Telte: Vi afventer og ser, hvordan havnens telt er. Dette anvendes til DM sprint.  
Toiletter: Får 14 toiletter – Roskilde kommuner anbefaler 1 toilet per 100 løber (20 toiletter). Vi vil 
holde fast i 14 toiletter.  
Ane prøver at kontakte Roskilde Grej for priser på toiletter. 
Uddeling af materiale til SMUK – dette aftales på sidste fællesspisning inden Sct. Hans. 
Der er styr på Smuk, kan det hermed konkluderes. 
     

5) Find Vej evaluering – årets rekruttering 
Til den netop afholdte Find Vej dag d. 25. april var der Ikke så stort fremmøde (13-14 deltagere), 
hvilket må betegnes som en lidt skuffende deltagelse. 



 
 

a) Vedligeholdelse af Find Vej poster 
Vi har observeret, at nogle af vore poster er knækkede. Der var forslag om, at nogle medlemmer får 
ansvaret for, at efterse faste poster i vore områder. Runa vil eksempelvis gerne være med til at 
kontrollere poster.  
For længe siden havde kommunen også en pose penge til vedligeholdelse af udstyr. Frist for 
ansøgning d. 1. august. John Tripax vil gerne lave en ansøgning til kommunen.       

 
b) Find Vej’s fremtid? 

Find Vej dagen har nu været afholdt en del gange. Den seneste gang har det ikke fået meget omtale 
i aviser og biblioteket ville heller ikke hjælpe med at synliggøre arrangementet, så synligheden har 
ikke været stor. 
Måske skal vi overveje, om det er det rigtige sted, at vi afholder det? 
I år var der lagt op til, at man brugte sin mobil og QR koder – Er det det vi vil? Er det effektivt at 
bruge vore ressourcer på den måde? 
Andre steder afvikles Find vej dagen med stor succes. En forskel på OKR og andre klubber er måske, 
at vi har vore lørdagsløb, hvor folk altid har mulighed for at komme ud at løbe. Vi har også 
Naturløb, som trækker skoleelever. D.v.s. der er ikke kun den halvårlige Find Vej dag, hvor der er 
mulighed for at få prøvet orienteringsløb.  
Det blev foreslået, at Find vej dagen tages op på klubledermøde i juni for at få et input vedr. andre 
klubbers erfaring med dette års koncept og hvad de får ud af Find Vej dag rent 
rekrutteringsmæssigt. I den forbindelse er det også vigtigt at få klarlagt, hvad forbundet tænker at 
gøre på denne front? Henrik og Michael på klubledermødet prøver at forhøre sig om gode ideer fra 
andre klubber.   
OKR må overveje, hvad vi skal gøre i forhold til rekruttering!  
Der var forslag om forældre-barn løb, som ikke har karakter af o-løb (lidt i stil med Allerød’s 
satsning). 
Det er tydeligt, at der iht. DOF’s rekrutteringsplan satses på Find Vej dag. 
FinD Vej tages op i Breddeudvalget i løbet af efteråret. Det blev endvidere foreslået at bruge 
Facebook til markedsføring incl. mini ORK samt at lave børneløb samtidig med fortræning til SMUK 
kvindeløb.  
 

6) Klubledermøde i juni- indspark fra OKR 
Der er klubledermøde i juni og i den forbindelse vil det være en god idé at få vendt diverse indspark 
inden klubledermøde i OKR. 
Henrik har påtænkt at bringe emnet ”kiosk” op til Østkredsens arrangementer. Som løber er det 
rart at vide, hvad man kan forvente af en kiosk. Som arrangør vil det også være relevant at vide, 
hvad der forventes af os. Hvad skal prisniveauet være? Hvilket udbud skal der være? 
Der var enighed om, at det er vigtigt, at vi ikke laver nogle bureaukratiske regler. 
Henrik tager emnet op på kredsledermødet.  

 
7) Opdatering af kort (John) (10 min) 
 
1. Hvordan sikrer vi et system for løbende indrapportering af rettelser på kort? 

Henrik foreslog, at vi sender spørgsmålet tilbage til Asger og spørger, hvordan han vil have denne 
information fra klubbens løbere. Er der overhovedet et behov for denne information framme   
 

8) Runde: Nyt fra udvalgene og status for kommende aktiviteter (30 min): 
 



1. Nyt fra sekretæren 
Henvendelse fra Allerød’s ungdomsafdeling, der i forbindelse med DM sprint har forespurgt 
omkring lån af klubhus.  
Helge Lang afholder Eliteudvalgsmøder både lørdag og søndag, hvilket vanskeliggør at efterkomme 
Allerød’s ønske. Samtidig må vi også erkende, at vi formodentlig selv får brug for at oplagre nogle 
ting i klubhuset i denne travle weekend. En mulighed er at forhøre, hvorvidt Allerød kan låne 
spejdernes hus. Linda sender mail’en til Runa, der kontakter spejderne for at forhøre, om Allerød 
kan låne deres hus. 
  
Roskilde Lille skole har forespurgt, om vi kan lave et løb for en klasse d. 9. juni i Boserup. Det har vi 
sagt ja til.  
Der er ikke kommet nye medlemmer til. 
 
Øvrige udvalg 
Ungdomsudvalg: Den 13.-14. juni afholdes Sommerweekend i Gribskov med FIF Hillerød som 
arrangør. Kåre fra Sorø vil gerne stå for leje af hytte, så ungdomsløberne kan tage af sted sammen.  
 
2. Naturens Dag – 13. september? 
Dette faldet sammen med DM weekenden – Det blev besluttet at forespørge via OKR list, om der er 
nogen, der er interesseret i at lave et arrangement i denne forbindelse. Hvem gør det? 
Søren Nielsen står for Naturens dag. 
 

9) Næste møde  
Afholdes d. 22. juni.  
Dette blev efterfølgende ændret til d. 25. juni p.g.a. dobbeltbooking af klubhuset. 
 

10) Eventuelt 
 
1. Løbstilladelse på Sct Hans. 
Der er lidt problemer med at få løbstilladelse på noget af området omkring Sct. Hans. 
Vesthospitalet: her har vi altid måttet løbe, når vi spørger om lov. 
Fjorden’s område, d.v.s. den del, der hører under Region Sjælland: Der må vi ikke løbe. Gitte 
spørger Søren Bredkjær (vicechef for Region Sjælland), hvor vi skal henvende os. 
    
2. Hytte til Sveriges turen 
 Ane har forsøgt at finde en hytte, men der er ingen ledige hytter.  Vandrerhjem i Häsleholm er 
ledigt, men vi skal nok snart reservere, hvis vi vil være sikker på plads.   
 
3. Klubstander/telt 
Det er vigtigt at have dette med til løb for, at klubben kan samles og skabe noget fællesskab. Det 
blev besluttet opfordre til, at man på OKR listen skriver, hvem der tager telt/klubstander med til 
løb. John Tripax sender en mail ud om dette.   


