
Årsberetning for Orienteringsklubben Roskilde 2009

2009 blev et begivenhedsrigt år for OK Roskilde. Klubhuset blev udvidet, vi arrangerede et 
succesrigt motionsløb, vi fik etableret fast ugentlig tekniktræning. Sportsligt var der både 
succeser og tilbagegang. I denne årsberetning vil jeg prøve at opsummere året der gik og 
se lidt fremad for 2010.

Sportslige resultater

I 2009 kunne vi kan glæde os over 
klubbens anden internationale medalje ved 
et mesterskab. Andreas Boesen deltog i 
Junior EM i Serbien og vandt en flot 
sølvmedalje i sprint, 10 sekunder fra guldet. 

Et stort til lykke!

Året forinden blev det til medalje ved 
stafetten, vi krydser fingre for udtagelsen til 
JWOC i Nordjylland i år.

På den uofficielle medalje statistik over 
medaljetagerne ved danske mesterskaber 
ligger vi stadig i top 10 – med en 10. plads. 
Der er tale om en mindre tilbagegang fra 
2008  hvor vi delte 6. pladsen med Farum 
OK, men på niveau med tidligere års 
placeringer. Sammenligner man med 2008, 
så er der desværre færre medaljetagere, specielt blandt ungdomsløberene og Andreas' 
skade i efteråret slår også hårdt igennem.

Netop Farum OK dystede vi også mod ved årets den 20 september. Vi blev slået med den 
mindste mulige margin denne dag – 1 sølle point skilte hos fra OK Øst denne dag. 
Søllerød OK var suveræne denne dag, men udfaldet mellem OK Øst, Farum OK og OK 
Roskilde bølge frem og tilbage, i sidste ende var det så OK Øst, der vandt. 2010 løber vi  i 
2. division og mon ikke vi skal møde de samme klubber i endnu en op- og 
nedrykningsmatch – så må vi bare gøre det bedre og have heldet på vores side.

Klubhusudvidelse

For godt og vel 10 år siden tog vi vores klubhus i brug og den daværende bestyrelse satte 
mål for hvor tit klubhuset skulle benyttes – i frygt for at det ville stå tomt meget af tiden. 
Historien har heldigvis gjort denne frygt til skamme. Huset bruges meget flittigt og i 
konsekvens heraf besluttede  tidligere generalforsamlinger at udvide huset. I februar 2009 
begyndte udvidelsen og denne var tilendebragt ved sommerferiens afslutning. 



Udvidelsen indeholder en 
væsentlig forøgelse af vores 
depot plads og ikke mindst 
motions / styrketræningsrum, 
som blev udstyret med 
træningsredskaber i oktober efter 
kyndig rådgivning fra Gitte 
Tripax. Siden er rummet blevet 
flittigt benyttet – alle ugens dage 
og på mange forskellige 
tidspunkter. Dette synes jeg er 
rigtig dejligt at se og det viser, at 
vi tog en rigtig beslutning, da vi 
besluttede at udvide huset.  

Endnu en gang ydede Henning 
Rasmussen en uvurderlig indsats med at planlægge og tegne udvidelsen, men også under 
byggeriet var han meget aktiv. En stor tak for dette.

Udvidelsen blev  indviet med en officiel reception 26 november og en klub intern indvielse i 
forbindelse med klubmesterskabet den 2 november.

SMUK Kvindeløb 2009

Som led i vores samarbejde med Løberen arrangerede vi i august måned et kvindeløb i 
Byparken. Løbet blev arrangeret som andre kvindeløb, dvs. med en pose med diverse 
gaver til hver deltager, fælles 
opvarmning og fokus på 
samværet og det at gennemføre 
løbet sammen med veninder / 
arbejdskollegaer. Løbet blev en 
stor succes med mange flere 
deltagere end vi havde forventet 
– 1200 deltagere. 

Dette gav selvfølgelig en hel del 
udfordringer op til løbet og på 
selve dagen og vi gjorde os 
nogle gode erfaringer. Frem for 
alt gav løbet også et meget 
større overskud end vi havde 
budgetteret med. En stor tak til Eva Grønberg og Claus Rasmussen for deres arbejde med 
at planlægge dette løb og koordinere med de øvrige partnere i dette arrangement.

Vi har besluttet at arrangere løbet igen i 2010 og planlægningen, de gode erfaringer fra 
2009 in mente, er i gang.



Økonomi

I 2008 indgik vi et samarbejde med Anne Konring Olesen som skulle fungere som træner / 
vejleder for vores ældste ungdomsløbere, der ønskede at satse på at på at dygtiggøre sig 
som orienteringsløbere. Bestyrelsen ønskede at fortsætte samarbejde med Anne i 2009 og 
dette gav en del udfordringer for at få budgettet for 2009 til at balancere. Bestyrelsen 
foreslog bortfald og  omlægninger af del veletablerede tilskudsordninger. Dette affødte en 
del debat på generalforsamlingen og resultatet blev i stedet en højere forhøjelse af 
kontingentet end forslået og forøgelse af tilskuddet fra Støtteforeningen. Som en del af 
besparelserne blev det også foreslået, at Snitzlingen ikke længere skulle sendes ud med 
post men overgå til at være elektronisk.

Således er Snitzlingen udkommet elektronisk i 2009 og dette har ikke givet anledning til 
indvendinger. Kommunikationsudvalget arbejder omlægge Snitzlingen yderligere og gøre 
den mere integreret i hjemmesiden som nu er blevet det vigtigste medie i klubben.

Det økonomiske resultat for 2009 viser nu et stort overskud, hvilket i og for sig er ærgerligt, 
da vi er en forening, der gerne skulle have en masse aktiviteter og heraf afledte udgifter. 
Årsagen til det store overskud er:

1. Kvindeløbet gav et noget større overskud end budgetteret
2. Klubturen måtte aflyses pga manglende tilslutning
3. Udgifterne til træner / leder (Anne Konring Olesen) blev meget mindre end 

budgetteret

Vedrørende punkt 3, så var det ved budgetlægningen forudset, at gruppen ville bestå af 6 
løbere, men da vi nåede sommerferien var gruppen halveret og ved efterårsferien var 
gruppen svundet ind til en enkelt person, de øvrige var en og en faldet fra og som følge 
heraf er udgiften også blevet meget mindre.

Ny organisation
På generalforsamling i 2009 blev der også vedtaget nye vedtægter for klubben. De største 
ændringer vedrørte klubbens organisation. Med de nye vedtægter har vi ikke længere en 
hovedbestyrelse og et forretningsudvalg, men ”kun” en bestyrelse. Jeg synes den nye 
organisation har fungeret efter hensigten og en del dobbelt behandling af sager er blevet 
undgået.

Vi har afholdt et enkelt medlemsmøde hvor klubtræningen var sat til debat. Jeg synes det 
var et meget givtigt møde, hvor der kom rigtig mange gode synspunkter og meninger til 
kende. At det så ydermere har resulteret i en succes er jo kun endnu bedre. Jeg synes at 
mødet var en succes og jeg kan godt forestille mig, at vi holder nogle flere af disse møder i 
løbet af året; som inspiration for bestyrelsen og som igangsætter af nye tiltag.

Trine Midtgaard har besluttet at stoppe i bestyrelsen efter at have gjort en kæmpe indsats i 
ungdomsudvalget. Det er selvfølgelig ærgerligt at en ildsjæl stopper, men det giver plads til 
en ny; tusind tak for din indsats i bestyrelsen.



Klubtræning

På et meget velbesøgt klubmøde i maj måned, hvor vi drøftede klubtræning og specielt 
indholdet heraf, var der et meget stor ønske om tekniktræning og tilkendegivelse af, at ville 
bakke dette op og hjælpe til med afviklingen. Det blev besluttet at starte på 
tekniktræningen efter sommerferien med Michael Kreiberg og Tobias Frich som de 
koordinerende personer. Som planlagt således også udført og jeg synes det har været en 
stor succes, spændende træning og stor tilslutningen; også efter mørket har henlagt 
træningen til området omkring klubhuset eller natløbstræning i Boserup.

Antal medlemmer
Antal klubmedlemmer ligger på et rimeligt stabilt niveau. Af figuren nedenfor kan 
udviklingen i antal medlemmer siden 2002 ses. Ved udgangen af 2009 var der i alt 213 
medlemmer i klubben, heraf 16 passive.

Elitesport Roskilde og Team Danmark Kommune

Roskilde Kommune blev Team Danmark kommune i 2009 og vi er en af de 7 idrætsgrene, 
som kommunen satser på. Kravene til klubberne er nu ved at udkrystallisere sig og meget 
af det kan vi uden videre leve op til, f. eks krav til klubbens organisation og beskrivelse 
heraf. Andre krav er sværere, ja nærmest umulige at opfylde, så som at tilbyde ugentlig 
morgentræning. Denne træning skal varetages af en diplom uddannet træner, hvilket vil 
være meget svært at honorere og ligeledes vil det svært at tilrettelægge meningsfyldt 
morgentræning året rundt. Eliteudvalget har gjort og gør et meget stort arbejde i 
forbindelse med Roskilde Kommune elitesatsning og i samarbejdet med EliteSport 
Roskilde. Dette bemærkes også disse to steder og vi for anerkende ord for vores 
engagement i denne sag.
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Arrangementer
OK Roskilde er flittige både som arrangør og som deltager i arrangementer. I 2009 
arrangerede vi ikke mindre end 3 stævner:

• SpringCup

• Natcup

• SprintCup
SpringCup er uden sammenligning det største arrangement og trækker på mange i 
klubben, de allerfleste i den week-end det afvikles, andre igennem en lang periode med 
med planlægning. Lars Nøhr fungerede som nyindtrådt søjlechef for stævnepladserne og 
fik sammen med andre OK Roskilde kræfter lavet en en flot stævneplads for klassisk og 
stafet samt en meget stemningsfyldt stævneplads for natstafetten, hvor Kent Pihl havde 
lavet nogle meget roste baner. Ane Veierskov stod for Servicesøjlen og magtede 
herudover også at servicere de OK Roskilde hjælpere, der havde valgt at overnatte ved 
Tisvilde. En stor tak til alle som hjalp til.
Natcup og SprintCup er i sammenligning med SpringCup meget mindre stævner, hvor der 
kommer ca 100 løbere og som derfor kan arrangeres med meget færre ressourcer. 
SprintCup var en nyskabelse i 2009, hvor Tisvilde, Allerød, Farum og vi gik sammen om at 
arrangere 4 sprintløb i maj måned, hvor terminslisten er tynd på grund af restriktionerne 
med at komme i skoven. Arrangementet blev en succes med 100 tilmeldte til hvert løb og 
gentages igen i 2010.

Fra vor egen deltagelse i større løb bør nævnes den traditionelle deltagelse i Påskeløbene 
med en fortrinlig indkvartering i den yderste klitrække ved Søndervig. Også ”klubturen” til 
JWOC i Dolomitterne bør næves, 26 OK Roskilde løbere deltog i publikumsløbene ved 
JWOC og oplevede et stævne, der efter min mening var helt perfekt arrangeret; 
udfordrende terræner, gode baner (undtagen sidste dagen), transport der fungerede. Så 
ikke noget ondt ord om italiensk organisation formåen i denne sammenhæng. Henrik 
Boesen havde dog nok sine udfordringer med indkvartering, men det lykkedes at finde et 
hostel lige midt i det hele med egen ”madmor”, der lavede italiensk mad lige efter bogen. 
Tak for det.

Andre valgte O-ringen i Sverige, der også er et opvisningsstykke i organisationsformåen, 
men også god orientering, dog nok ikke på højde med udfordringerne fra Sälen i 2008, 
men det var måske også i overkanten.
Glemmes skal ikke, at OK Roskilde deltog i 10-mila stafetten i 2009. Normalt afvikles 
denne meget prestigefyldte og krævende stafet nær Stockholm, men i år var den henlagt 
til Skåne, så det var oplagt at deltage. Det var en meget stor oplevelse at deltage og der er 
arbejde i gang for at gentage dette i år.

Nye tiltag
Det budgetforslag, som bestyrelsen foreslår for 2010 indeholder budgetposter for at 
undersøge mulighederne for at etablere mountainbike orientering og adventure race i 
klubbens regi. Mountainbike orientering er allerede veletableret i flere andre 
orienteringsklubber, så at vi tager dette op er derfor nærmest naturligt. Med adventure 



race forholder det sig anderledes. Mig bekendt er der ikke så mange andre 
orienteringsklubber, der har dette som en del af deres aktiviteter, men som mountainbike 
orientering har det en appel til de yngre seniorer (mænd 20 - 35 år) som vi og mange 
andre klubber har svært ved at fastholde til sporten. En del af klubbens ældste juniorer 
deltager således allerede nu i adventure race løb og det må derfor være rigtigt, at vi 
undersøger om det bør være en del af vores aktiviteter og i givet fald hvorledes.
Af andre nye tiltag bør vi også engagere os mere i DOF projektet ”Find vej i” (afløseren til 
poster i skoven). Projektet skal gøre det lettere at gå til orientering og på denne måde 
være medvirkende til at få flere medlemmer i danske orienteringsklubber og dermed DOF.

Afslutning
Samlet set synes jeg 2009 har været et godt år for klubben. Vi er lykkedes med meget af 
dette vi gik i gang med. Vi har et rigtig godt klubliv, er aktive ved mange stævner, yder en 
stor indsats i DOF regi, er en aktiv medspiller overfor kommunen og har heldigvis mange 
aktiviteter og nye tiltag i støbeskeen, så 2010 bliver endnu et spændende år.

Vi ses i klubben og til stævner

Anders Laage Kragh
januar 2010
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