
Bestyrelsens beretning for 2017

Medlemsudviklingen i klubben er positiv for andet år i træk! Medlemstallet er steget fra 82 aktive 
og 12 passive til 91 aktive og 12 passive. Da en del af de nytilkomne medlemmer er yngre modeller 
er gennemsnitsalderen igen faldet – fra 60 i 2016, til 57 i 2017

Resultater
Mange køgeløbere har i løbet af året lavet nogle rigtigt flotte præstationer i skovene rundt
omkring i ind- og udland. Til de store mesterskaber er det blevet til medaljer til:

Hanne Hansen
DM mellem sølv

Gerda Marie Christiansen
DM stafet guld

Kurt Dose
DM nat guld
DM sprint guld
DM Ultra guld
DM Mellem guld
DM Lang Sølv

Palle Bay
DM Lang guld
DM nat bronze
VM veteran bronze-lang

Svend Fladberg
DM ultra bronze
DM sprint bronze
DM mellem sølv
DM lang bronze

Gunnar Grue-Sørensen
DM sprint guld
DM stafet guld
DM nat sølv

Karsten Richard
DM stafet guld

Specielt en september weekend på Fyn er værd at nævne. Om lørdagen stillede Gerda, Gunnar
og Karsten op i DM stafet. Alfred Hitchcock kunne ikke have lavet det mere spændende:
Karsten løb første tur og kom til skiftezonen i hælene på Roskildes John Tripax. Så skulle
Gerda ud og kæmpe med Inge Jørgensen, og mistede et par minutter i den kamp. Derefter lå
vores skæbne gemt i Gunnars lange ben, og han præsterede at indhente og overhale Aksel
Andersen kort før mål. Det er vist sådan noget som man kommer til at huske i lange tider
fremover.
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Ved DM Lang i samme weekend på Fyn var der stor opmærksomhed om H85 klassen hvor der
var 3 tilmeldte, - alle fra Køge! Palle tog guldet, Kurt sølvet og Svend måtte tage til takke med
bronzen.
Af de mere lokale mesterskaber kan bl.a. nævnes, at der i Stevns Orientering var samlede
sejre til køgeløbere i 3 km begynder drenge , 3 km begynder piger, Mellemsvær dame, 4 km
svær dame og 8 km svær herre.
I VTR-turneringen var der rigtigt fin deltagelse fra vore løbere, og mange klarede sig rigtigt
godt. Der var Køgevindere i Grøn Herre, Hvid Herre, Gul Herre, Sort/mellem Dame,
Klubben stod som arrangør af to rigtig gode VTR løb i Pedersted og Vallø Storskov. Tak til de
medlemmer som stod for arrangementet. Sorøs formand udtalte efterfølgende at de to Køgeløb
havde været VTR sæsonens bedste.

Generelt kan vi være stolte af de ting vi giver os i kast med. Der bliver altid leveret stævner af
høj kvalitet og med styr på detaljerne når vi skal lægge navn til.
Køge2Sprint er ingen undtagelse. 132 løbere var tilmeldt årets tur rundt i Hastrup og
derefter til en tur ned til nye finurligheder i den gamle bymidte. Stævnet gav et overskud på
ca. 7.000 kr. Tusind tak til alle dem som får arrangementet til at køre rundt. Vi synes selv at det er
ret imponerende at ca. 20 medlemmer kan præstere så velplanlagte og -gennemførte
arrangementer. En særlig tak til Gunnar som sørgede for det allervigtigste: Kort i topklasse!. I
2017 var Herlufsholm Orienteringsklub hoppet med på vognen med et lignende arrangement
dagen før vores og med en samlet vinder kåret efter ”finaleløbet” i Køge. ”Sjællandssprinten”
Samarbejdet fortsættes foreløbig i 2018 hvor der på andendagen i Køge også skal kåres de
første officielle Sjællandske mestre i sprint. Dette SM arrangement vil stille ekstra store krav
til stævnets organisation, men vi er overbeviste om at vi kan klare det med hjælp fra vore
medlemmer. Sæt gerne x i kalenderen ved søndag den 3. juni.

Klubmesterskab
Årets klubmesterskab blev afviklet i forbindelse med VTR-løbet i Hvalsø den 26. november.
Hele 40 Køgeløbere havde fundet vej til den meget våde og tunge skov, så på mange af
banerne var der kamp om mesterskabet – dejligt! Stor tillykke til alle klubmestrene som blev
fejret på behørig vis til et velbesøgt gløgg-arrangement, hvor pakkelegen endnu en gang
havde trukket mange folk til huse.
Samme klubaften startede med et hjertestarterkursus. TRYG fonden har imødekommet
vores ansøgning om en hjertestarter, og denne følger nu med ud til alle vore løb. Vi håber ikke
at få brug for den, men skulle situationen opstå, så har vi udstyret i orden, og alle de
medlemmer som deltog i kurset, har nu en god forståelse for hvordan man griber det an, hvis
en løbekammerat kommer i akut livsfare på grund af hjertestop.
Instruktøren var noget uforstående over for at vi ikke løber rundt med mobiltelefoner ude i
skovene. Mon det vil være helt naturligt om få år? Eller vil 112 funktionen være indbygget i de nye 
GPS ure som er på vej? Spændende udvikling.

Træning og træningsløb
En del af vore nye løbere efterlyser O-træning. Vi er startet op med at imødekomme dette
naturlige ønske. Malene har foreløbigt afholdt et meget velbesøgt to-trins arrangement, dels i
klubhuset og dels i Boserup skov. Vi fortsætter med noget grundlæggende kurveteori og
praktik på Åsen i løbet af foråret.
Klubbens egne træningsløb var fint besøgt hvilket vi er meget glade for. Der bruges mange
timer og kræfter på disse løb, så vi forventer at der er mange som tager imod tilbuddet som
oven i købet er gratis. Til vores store glæde har vi fået nogle yngre kræfter med til at
arrangere løbene så at vi nu er flere der kan lægge baner med Condes. Det er rigtig godt og
nødvendigt – ikke mindst af hensyn til klubbens fortsatte eksistens. Tak til de mange som har
været involveret i løbene på en eller anden måde.
Et nyt træningstiltag blev afprøvet på 4. juledag i Kalkgraven og Firemileskoven. Vi havde
også inviteret løbere fra OKR og kunne glæde os over i alt 40 deltagere som fik sig en meget
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strabadserende tur i Solrøds alpelandskab. De lange baner skulle også over i Firemileskoven,
men kun for at få noget ekstra distance på kilometertælleren. Skoven er desværre næsten
ødelagt af brombærkrat og den nye jernbane.

I maj måned afholdt vi skoleløb i Tangmoseskoven. Her var over 300 folkeskoleelever ude at
blive luftet. Nogle blev luftet mere end andre – enkelte var over to timer om at gennemføre
deres bane (hurtigste var igennem på 40 minutter). Tak til Erik der er tovholder og Henning som 
kan organisere hvad som helst vi har brug for, og til de medlemmer som trofast møder op og 
hjælper til.

Divisionsturneringen
Årets deltagelse i divisionsturneringen mindede meget om de foregående års: Meget høj
deltagelse af klubbens medlemmer og gode præstationer som heller ikke denne gang førte til
oprykning.
30. april i Asserbo: 46 deltagere ( FSK, Skærmen og PI-København). En enkelt match vundet.
3. september i Geel skov: 49 deltagere (FSK, Skærmen og PI-København). En enkelt match
vundet.
24. september. Oprykningsmatch i Ravnsholt Skov: 49 deltagere (Helsingør, FSK,, HG og
Køge OK). Ingen sejre.
Det betyder at vi i 2018 skal løbe i 4. division sammen med AMOK, HG og FSK

Korttegning
I efteråret afholdtes et begynderkursus i OCAD. Seks deltagere fik – med Gunnar som lærer –
et førstehåndsindblik i arbejdet med at tegne o-kort. Vi kører videre i starten af det nye år,
denne gang med et kursus til en gruppe af tegnere som er kommet lidt forbi begynderstadiet.
Blandt andet takket være Skolekortprojektet så har vi dels fået en masse interessante opgaver
og vel at mærke overkommelige og dermed velegnet til at komme godt ind i programmet.
Vi håber meget at endnu flere tegneaspiranter ”bider til bollen.” Vi har brug for jer!

Pr.31.12. 17 er der følgende status på skolekortene: (i alt 15 )
Asgård (gammelt Find Vej projekt)
Ellebæk Færdig
Ellemark Færdig + nærkort
Vemmedrup Færdig + nærkort
Skt. Nikolai Aftale indgået
Holmebæk Aftale indgået
Skovbo Aftale indgået
Borup Aftale indgået
Ejby Aftale indgået
Kirstinedal Aftale indgået
Hastrup Forventes
Søndre Usikker
Herfølge Usikker
Alkestrup Usikker
Højelse Usikker

Ud over arbejdet med skolekortene har Gunnar fortsat arbejdet med at nytegne og
vedligeholde vore kort. Især er der brugt mange kræfter med at udvide Hastrupkortet, idet vi
forventer at afholde begge sprintafdelinger (inkl. SM sprint) i området den 3. juni.
Køge C får lov til at ligge i dvale i år. Så er der vel også en chance for at de bli  ́r færdige med at
bygge huse og broer i området.

Møder, m.v.
Bestyrelsen har afholdt 11 bestyrelsesmøder i 2017. Vi har deltaget i møder i Østkredsen, i VTR-
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planlægningsmødet i august, samt i møder med Køge Kommune omkring stadionprojektet som i 
første ombæring bevirker at klubhuset her bliver jævnet med jorden allerede i næste måned. Vi er 
dog blevet lovet genhusning indtil de nye stadion- og halbyggerier står færdige med nye 
foreningslokaler, men lad os nu se!

Alt i alt mener bestyrelsen at fremtiden ser lys ud for Køge OK, takket være den gamle erfarne flok 
og ikke mindst de nye unge og yngre kræfter som banker stadig
kraftigere på døren og som skal tage over før det er for sent. Ikke nødvendigvis ved at køre
videre som hidtil, men for at videreføre den lokale klub med verdens bedste idrætsgren.

Tak til alle medlemmer og til den øvrige bestyrelse for et rigtig godt 2017.

/Formand, Tage Ebbensgaard. Februar 2018
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