
Bestyrelsens beretning for 2018

Start med mindeord + 1 minut stilhed over Henning Hansen og Birgit Dose

Klubhus.  Vi havde knapt afholdt sidste års Generalforsamling førend klubhuset ved 
Stadion blev jævnet med jorden, men for at gøre en lang historie kort, så blev der med 
velvilje fra Køge Kommune, meget hurtigt fundet en løsning således at vi kunne flytte 
ind her i Spejderhuset, samt anbringe vores materielcontainer i umiddelbar nærhed. 
Henning udførte en stor indsats i forbindelse med flytningen og skulle her have haft 
nogle store roser. Nu må så det blive nogle venlige tanker I stedet.

Vi er faldet godt til, og umiddelbart håber vi på at kunne blive her. Der er ikke meget 
der tyder på, at vi vil kunne få eget klublokale i de nye bygninger ved stadion, hvilket 
vi mener er helt nødvendigt for at kunne opbevare vort udstyr, kopimaskine m.v. som 
har en værdi på ca. 120.000 kroner. Vi må se hvad fremtiden bringer os når stadion og 
halbyggeriet står færdigt.

Medlemsudviklingen  Medlemstallet er steget fra 91 aktive og 15 passive til 93 aktive 
og 15 passive. Da en del af de nytilkomne medlemmer er yngre modeller er 
gennemsnitsalderen igen faldet – fra 57 i 2017 til 55,4 i  2018. (kun aktive: 52,5) 

Resultater ved DM og VM.  Mange af vore løbere har i løbet af året lavet nogle rigtigt
flotte præstationer i skovene rundt omkring i ind- og udland. Til de store mesterskaber 
(DM og VM) er der blevet medaljer til:

Svend Fladberg: 3 Sølvmedaljer: DM Mellem, Lang og Ultralang
Gerda Marie Christiansen: Bronze i DM ultra lang
Jette Grimstrup: Bronze i DM ultra lang
Kurt Dose: Sølv i DM sprint
Karsten Richardt: Guld i Biathlon VM og Guld i DM Nat
Gunnar Grue-Sørensen: Sølv i DM Mellem og Sølv i DM Nat
Palle Bay Guld i DM Sprint og Guld i DM Ultra Lang

Stafet  :-(

Hele 14 løbere var tilmeldt WMOC (Veteran VM), i Kbh. og Nordsjælland, og selv om 
det kun blev til nærved og næsten med medaljer, så var alle glade for at deltage i det 
imponerende arrangement.

Af de mere lokale mesterskaber kan bl.a. nævnes, at der i Stevns Orientering var 
samlede sejre til Køgeløbere i 6 af de 10 klasser.

I VTR-turneringen var der som altid rigtigt fin deltagelse fra vore løbere, og mange 
klarede sig godt. Gerda Marie og Jette vandt deres klasser.
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Klubben stod som arrangør af to gode løb i VTR sæsonen:  I Himmelev (nov. 17)  og i 
Vemmetofte Vesterskov i februar måned. 

Tak til de medlemmer som stod for de to løb. 

Vores afdeling af Roskilde 3 dages blev afholdt i Pedersted med stævneplads og 
parkering i Stubberup. Det fungerede rigtig godt. Det var midt i den allertørreste tid, så 
Henning havde medbragt brandslukkere på parkeringspladsen. De kom heldigvis ikke i 
brug. Vi leverede atter et rigtig godt arrangement til de 100 deltagere, selvom banerne 
nok var til den svære side, hvis man ser på antallet af fejlklip.

Køge2Sprint blev afholdt for 5. gang.  188 løbere var tilmeldt årets stævne som fandt 
sted i Hastrup.

HG var startet op i Næstved om lørdagen med de to første afdelinger af det nye 
fællesprojekt: Sjællandssprinten.

Søndagen i Hastrup startede med det første officielle SM i sprint med Gunnar og Gerda 
Marie som primus motorer.

Efter SM afdelingen kunne løberne afslutte den travle sprint weekend med 3. og 
dermed sidste afdeling af Sjællandssprinten også i Hastrup og med H.H.Juda som 
banelægger. En rigtig god junidag som gav et flot overskud på kr. 15.637 mod 6.539 i 
2017

Tusind tak til alle dem som får arrangementet til at køre rundt. Vi synes det er ret 
imponerende at ca. 20 medlemmer kan præstere så velplanlagte og velgennemførte 
arrangementer. En særlig tak til Gunnar som sørgede for det allervigtigste: Kort i 
topklasse!.

Samarbejdet med HG fortsætter foreløbig i 2019 hvor der på andendagen i Køge også 
skal kåres Sjællandske mestre i sprint. Med udgangspunkt i Sct. Nicolai skole vil vi  
atter vende tilbage til City, hvor de mange nye byggeprojekter vil byde på spændende 
nye udfordringer for vore gæster.

Vi håber atter på hjælp fra en stor flok medlemmer, så sæt gerne X i kalenderen ved 
søndag den 16. juni.

Klubmesterskab.   Årets klubmesterskab blev afviklet i forbindelse med VTR-løbet i 
Hvalsø den 25. november. Hele 44 løbere havde fundet vej til Storskoven, så på mange 
af banerne var der kamp om mesterskabet – dejligt! Stor tillykke til alle klubmestrene 
som blev fejret på behørig vis til et meget velbesøgt gløgg-arrangement, hvor 
pakkelegen endnu en gang havde trukket mange folk til huse.

Som noget nyt gav vi også et skulderklap til Årets Fightere. Jytte Nielsen og Kurt Dose 
løb med hæderen.

Træning og træningsløb.  Malene har  afholdt et aftenkursus med  noget 
grundlæggende kurveteori og praktik på Åsen. (på stierne vel at mærke) Derudover 
opfordrer vi medlemmerne til at deltage I de træningslørdage som HG, Sorø og HOK 
afholder, og indbyder os til at deltage i.

February 10, 2019                                                                                   2



Klubbens egne træningsløb var fint besøgt hvilket vi er meget glade for. Der bruges 
mange timer og kræfter på disse løb, så vi forventer faktisk også, 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 stadig flere der kan lægge baner
med Condes og afvikle løbene i Meos. Det er rigtig godt og helt nødvendigt – ikke 
mindst af hensyn til klubbens fortsatte eksistens.  Tak til de mange som har været 
involveret i løbene på en eller anden måde.

I maj måned afholdt vi skoleløb i Tangmoseskoven med Erik som primus motor. Her 
var ca. 400 folkeskoleelever ude og 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 de medlemmer som hjalp til.

Divisionsturneringen.  Årets divisionsturnering mindede meget om de foregående års: 
Meget høj deltagelse af klubbens medlemmer og gode præstationer som heller ikke 
denne gang førte til hverken op- eller nedrykning.

• Den 8. april i Teglstrup Hegn 3 nederlag

• Den 23. september i Sorø Sønderskov.  3 nederlag

• Den 4. november. Nedrykningsmatch i Ravnsholt Skov med 54 Køgeløbere  

(PI, Lyngby, Skærmen og Køge OK). 2 sejre + 1 nederlag.

Det betyder at vi i 2019 atter skal løbe i 4. division, denne gang sammen med     
AMOK, Politiet og Helsingør. Det skal nok blive spændende.

Ny reglement. Efter mange og lange møder og forslag, er det nye reglement nu på 
plads, og det får også ret stor indvirkning på divisionsturneringen.

Een af de spændende faktorer bevirker at der nu er etableret en H80 klasse.

Dertil kommer at hvor der før var 3 tællende løbere på H1 bliver der 4 tællende fra 
2019. De baner der før havde 2 tællende pr. klub bliver forhøjet til 3 tællende hvilket alt
andet lige er en fordel for os som stiller med mange deltagere.

Erik har, med udgangspunkt med Div. løbet i sept. i Sorø - hvor vi tabte alle tre 
matcher, lagt de nye regler ind over for at sammenligne. Resultatet viser at Køge OK nu
ville have vundet alle tre matcher i stedet. Spændende at se hvad det udvikler sig til.

Kursus i korttegning.  I oktober afholdtes et begynderkursus i OCAD. 5 deltagere fik, 
med Gunnar som lærer, et førstehåndsindblik i arbejdet med at tegne o-kort. 

Banelægningskursus.  I december blev der afholdt et aftenkursus i grundlæggende 
banelægning og brugen af Condes.  Her deltog 4 medlemmer, og yderligere 4 har vist 
interesse. Næste skridt bliver nu at sikre at de nye talenter kommer i gang med at 
bruger deres kundskaber. Dette vil typisk ske i forbindelse med klubbens egne 
træningsløb og VTR løb.
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Skolegårdsprojektet

Pr.31.12.18 er der følgende status på skolekortene:

KORT PROJEKT

Ellemark Færdig Afleveret

Ellebæk Færdig Afleveret

Vemmedrup Færdig Afleveret. Ændret. Under færdiggørelse.

Borup Færdig Afleveret

Holmebæk Færdig Under færdiggørelse

Skovbo Færdig Under færdiggørelse

Ejby Færdig Under færdiggørelse

Kirstinedal Færdig Under færdiggørelse

Skt. Nikolai Færdig Under færdiggørelse

Hastrup Færdig Under færdiggørelse

Asgård (eksisterende ”Find Vej” projekt)  Skal revideres

Søndre, Herfølge, Alkestrup og Højelse ønsker p.t. ikke at deltage.

Klubbens kort.  Ud over arbejdet med skolekortene har Gunnar fortsat arbejdet med at
nytegne og vedligeholde vore kort, primært Vallø Storskov og Vemmetofte Strandskov. 
Men især blev der brugt mange kræfter med Hastrupkortet, som med rette fik mange 
pæne ord med på vejen af SM sprint deltagerne.

Bestyrelsen har afholdt 11 bestyrelsesmøder, vi har deltaget i møder i Østkredsen, i 
VTR-planlægningsmøde i august, i DO-f's Repræsentantskabsmøde, samt i møder med 
Køge Kommune omkring stadionprojektet.

Bestyrelsen har udsendt et antal nyhedsbreve pr. mail som supplement til hjemmesiden 
og Facebook siden. Vi forsøger at informere så godt som muligt, vel vidende at en 
hjemmeside ikke bliver besøgt, medmindre der mindt sker noget på siden et par gange 
om ugen.

Afslutningsvis mener bestyrelsen, at fremtiden ser lys ud for Køge OK. Generelt kan vi
være stolte over de ting, som vi giver os i kast med takket være den gamle erfarne flok 
men ikke mindst de nye yngre kræfter, som viser stor vilje til at tage medejerskab af 
klubben, så at vi fortsat kan videreføre Køge OK med verdens bedste idrætsgren som 
tilbud til medlemmerne og lokalområdet.

11. Februar 2019

Bestyrelsen i Køge Orienteringsklub.
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