
Bestyrelsens beretning for 2021

Vi mindes 

Vi starter med at mindes Karin Leander som døde i 2021. 

Medlemsudviklingen 

Ved årsskiftet 20/21 var vi 96 aktive og 12 passive. Ved årsskiftet 21/22 var vi xxx 
aktive og xxx passive. Med andre ord: En ganske pæn fremgang som er meget positiv, 
men som også stiller krav til klubbens evne til at indpasse og oplære vore nye 
løbevenner i orienteringens svære kunst.

Klubhus og klubliv 

Vi har det fortsat godt her i Spejderhuset, og fik i år ekstra behov for det, idet huset og 
omgivelserne blev anvendt som stævnecenter ved vores sprint arrangement i maj 
måned.  Flere af vore gæster var meget imponeret over vores meget store og flotte 
klubhus. Vi lod dem blive i troen på, at det hele er vores. :-)

Huset kom også i brug da det – noget forsinket – lykkedes af afholde generalforsamling
ude under halvtaget.

Klublivet har haft det svært i starten af året, men efterhånden som restriktionerne 
forsvandt vendte det hyggelige kammeratskab på stævnepladserne tilbage igen.  

Begrebet ”Coronaløb” blev heldigvis videreført fra 2020, så man fortsat kunne gå ind 
på en hjemmeside og printe et kort og tage ud og løbe sig en tur i én af de mange skove 
hvor der var sat poster ud til fri afbenyttelse. Konceptet hedder nu o-teknik.dk og 
støttes økonomisk af Øst kredsen. Brugerne henstilles til at betale 25 kroner for et kort, 
hvilket mange husker at gøre. O-teknik.dk er nok kommet for at blive lige så længe 
som man kan finde ildsjæle som for en beskeden aflønning skaffer skovtilladelser, 
lægger baner og hænger poster ud.

Resultater ved DM m.v.

Foråret bar præg af en del aflyste stævner og mesterskaber. Mange havde glædet sig til 
det udsatte Påskeløb på Rømø, men måtte blive hjemme. Andre havde næsten pakket 
kufferten for at rejse til Veteran VM i Ungarn, men valgte at blive hjemme. 

Medaljer i 2021

Det lykkedes dog at gennemføre alle årets DM løb, og selvfølgelig med de forventelige 
medaljer til vore dygtige løbere.
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11. april  Dm ultralang i Sorø
Kurt Dose Guld i D/H 90, Kurt var eneste deltager
Svend Fladberg Bronce i H85 med 4 deltager i klassen

5. juni  Dm Sprint på DTU 
Kurt Dose Guld i D/H90 Kurt var igen eneste deltager

6. juni Dm Stafet 
Karsten Richardt Gerda- Marie Christiansen og Gunnar Grue-Sørensen Sølv. 5 hold 
deltog

28. august Dm Mellem i Grejsdalen
Gunnar Grue-Sørensen Sølv i H70 ud af 36 løbere
Palle Bay Bronce i H85 ud af 6 løbere, selvom Palle er 90

13. november  Dm Nat i Bidstrup Skovene
Kurt Dose Guld i D/H90 igen var Kurt eneste deltager
Gunnar Grue-Sørensen Guld i H70 med 17 deltager
Gerda Marie Christiansen Bronce i D70 med 5 deltager

Svend Fladberg vandt H85 ved Höst Open på Bornholm foran Palle Bay. 

VTR-turneringen 

Turneringen kunne ikke gennemføres som normalt og blev i stedet gennemført som 
selvtræningsløb, hvilket fungerede rimelig tilfredsstillende. 

Klubben afholdt selv et velbesøgt VTR selvtræningsløb i Povlstrup den 28. februar som
forløb på bedste måde, forholdene taget i betragtning.

Årets løbsserie under Stevns Orientering blev aflyst.

SM Sprint & Køge2Sprint 

Stævnet i Hastrup og Ellemarken som vi måtte aflyse i 2020 blev gennemført på bedste 
måde og med et meget flot overskud til følge. Alt sammen takket være den trofaste flok
af dygtige og flittige hjælpere, som vi atter håber på at få hjælp fra søndag den 22. Maj 
2022 hvor vi afholder SM stævnet i den sydlige del af Herfølge. Vi har jo altid ønsket at
kunne præsentere et nyt løbsområde hvert år, og det er lykkedes indtil nu takket være 
vores korttegners store indsats. Det bliver vort sidste SM sprint i denne omgang, idet 
andre klubber har lagt billet ind på 2023 og 24. Men Køge2sprint som vi startede i 2013
fortsætter forhåbentlig i mange år fremover.

Træning og træningsløb 

Programmet for klubbens egne træningsløb blev atter udvidet i forhold til tidligere år 
for at kunne give medlemmerne træningsmulighed til erstatning for de mange Corona 
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aflysninger. Stort set alle vore træninger var godt besøgt. og alle var gode til at 
respektere krav til afstand m.v. 

Der blev afholdt løb i Tureby, Skovhusvænge, Tangmosen, Greve skov, Kalkgraven, 
Karlslunde/4 mile skov, Lellinge, samt byløb i Bjæverskov og Herfølge. 

Vi fik også liv i Klosterskov igen, og havde et godt løb derude. Vi havde inviteret vore 
gode naboer fra Roskilde til at være med. I alt deltog 71 løbere som hver betalte 25 
kroner hvoraf de 20 blev sendt videre til forbundets slunkne kasse.

Tak til alle der hjulpet til med træningsløbene. I er helt nødvendige for at sikre, at ting 
bliver gjort af flest mulige hænder så at vi alle, i den sidste ende, kan komme i skoven. 

Roskilde 3 dages 

Som det er tradition, så var klubben atter vært for første afdeling af OKR´s august 
løbsserie. Vi havde et rigtig vellykket arrangement i Himmelev, hvor Niels Torm var 
banelægger. Tak til hjælperne for indsamling. Det blev lidt mørkt til sidst, men det gik. 

Divisionsturneringen 

Det lykkedes heldigvis at gennemføre årets divisionsturnering. Til de to første løb 
kunne vi ikke stille med et tilstrækkeligt antal løbere til at gøre os gældende, så der var 
lagt op til det helt store drama blandt skibakker og tjørnebuske i Hedeland til det 
afsluttende løb om retten til at forblive i 3. division.

Takket være en super ihærdig indsats fra Erik Løvgren lykkedes det at få hele 75 ?
medlemmer tilmeldt løbet, hvilket svarede til en tredjedel af alle deltagere i matchen.

Resultat udeblev da heller ikke, idet vi besejrede alle vore konkurrenter. Det var 
virkelig én af de rigtig gode dage i klubbens historie.  I 2022 venter AMOK, HOK og 
OK Øst på at teste vores kampvilje. Det bliver sikkert svært, men de er vel ikke større 
end at de kan ligge ned. 

Klubmesterskab 

Årets klubmesterskab blev afviklet ved Avnstrup den 11. december i et godt samarbejde
med OKR. Der deltog 29 Køge løbere.

Vinderne:

D12  Victoria Stahl

D55  Jannie Sørensen

D65  Gerda Marie Christiansen

H16  Jesper Carlson

H35  Karsten Brandt Andersen

H45  Kim Hansen

H55  Carsten Mogensen

H65  Gunnar Grue-Sørensen
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H75  Erik Løvgren Jensen

Skolegårdsprojektet 

Det såkaldte ”findvejiskolen” projekt kører videre, og mange skoler har haft meget 
glæde af  det under Corana, hvor mest mulig undervisning er afholdt udendørs. 
Arbejdet med at vedligeholde de tolv skolers poster pågår løbende. Det koster bare 
noget tid. Klubben forsøger ihærdigt at opdyrke et samarbejde med idrætslærerne, men 
det går meget meget trægt. Vi skal hele tiden slå koldt vand i blodet og huske os selv på
at der skal to til en tango, og generelt har idrætslærerne ikke meget overskud til at 
danse med os. 

Det årlige Skoleløb i Tangmoseskoven måtte aflyses som det også var tilfældet i 2020. 

Banelægning 

Vi er fortsat på udkik efter medlemmer som har lyst til at prøve at lægge baner. De 
mange planlagte træningsløb er rigtig fine begynderprojekter, og de gamle garvede O-
løbere er altid klar med konstruktiv feedback, så ingen skal frygte at blive urimelig 
kritiseret. Tværtimod: Vi vil så gerne give al vores opsparede erfaring videre.

Korttegning 

Gunnar trækker fortsat et stort læs, hvilket har medført at vi nu også har et nytegnet, 
udvidet sprintkort over Herfølge. Takket være ham er ”vore” skovkort også rimelig 
opdaterede eller nytegnede, men skovene ændrer sig jo hele tiden og dermed også 
kravene til opdatering. 

I 2021 blev der noget polimik omkring Præsteskoven som ligger et par hundrede meter
syd for Herfølge. En flok lokale havde fået nys om at Vallø Stift var på nippet til fælde 
hele skoven. Naboer, naturelskere o.s.v. valgte derfor at gå i dialog med stiftet, med 
henblik på at købe skoven. Stiftet sagde ja til at sælge for 3 MIO. Kommunen tilbød at 
betale halvdelen hvis borgerne selv kunne indsamle det resterende beløb. Dette 
lykkedes, bl.a. med en donation på kr. 1.000 fra Køge OK, så nu er vi også en slags 
skovejer. Ganske vist kun nogle få kvadratmeter, men det tæller alt sammen.

Vi har selvfølgelig en bagtanke ud over at støtte det gode formål: Skoven har en fin 
størrelse og placering til begynderundervisning af mindre børn, så vi håber på at få 
noget startet op, måske allerede i 2022. Gunnar er selvfølgelig allerede klar med det 
nye kort.

2021 blev også året hvor Faxe Kommune indgik en aftale med Bregentved om en 
fremtidig offentlig anvendelse af skoven Haslev Orned. Skoven ligger placeret i den 
nordlige udkant af Haslev by og er på 270 hektar. (cirka på størrelse end Vemmetofte 
Vesterskov). Der er et par jagtaftaler som først udløber om et par år, men herefter vil 
skoven, året rundt,  vær frit tilgængelig for offentligheden, foreninger, mv. Også fra 
nabokommuner. Der bliver oprettet et brugerråd for skoven, og eftersom Lars 
Carstensen bor tæt på skovkanten, har han indvilget i at repræsentere Køge og Haslev 
OK i rådet. Vi har en god kontakt med Haslev OK som dog ikke selv er i stand til at 
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tegne skoven, så det bærer hen imod en ny opgave til Gunnar + et par korttegner 
aspiranter hvis vi kan finde sådanne.

Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder, vi har deltaget i møder i Østkredsen og i 
VTR-kredsen.

Bestyrelsen har udsendt et antal nyhedsbreve pr. mail som supplement til hjemmesiden 
og Facebook siden. Vi bestræber os hele tiden på at informere så godt som muligt. Og  
vel at mærke uden at druke medlemmerne i overflødige informationer.

Afslutningsvis vil vi sige, at selv om det har været et noget bøvlet første halvår for 
vores sport, så har det alligevel været et godt og positivt år for klubben, ikke mindst 
takket være de mange positive medlemmer som ufortrødent bakker op vore aktiviteter. 

Bestyrelsen Køge OK 

Februar 2022 

Tage Ebbensgaard 

Malene Løkke

Erik Løvgren Jensen

Søren Sønberg Kristensen

Lars Carstensen

Poul Koziara

Afsnittet herunder tilføjes hvis vi får positiv tilbagemelding fra Ilulissat (IOG)

Sidst på året har vi fået os en venskabsklub i Grønland. Ilulissat Orienteering Greenland
hedder klubben der, som Grønlands første o-klub, blev stiftet i 1999. Vi kan ikke afvise 
at det har haft betydning at Køge OK´s formand selv har boet i Ilulissat fra 88 til 96 og 
derfor kender en del personer i klubbens bestyrelse. Men vi starter stille og roligt op og 
ser om vi kan have lidt fornøjelse af hinanden.
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