
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra MEDLEMSMØDE 

Søndag den 15. oktober 2017, Hareskovhallens cafeteria, Månedalsstien 8, 3500 Værløse. 

 

Medlemsmødet blev indledt med frokost, der var 18 deltagere 

 

 

1. Status over samarbejdet med Lyngby OK om træning, et tilbud til dig? 

Jytte S forklarede om samarbejdet, der er en fin mulighed for at få flere kilometer i benene og styrke 

forskellige aspekter af sporten. Det er lidt mørkt nu. Træningen er tirsdage kl. 17 indtil 1. november, 

hvorefter det er søndage kl 11., med mindre der er andre o-løb i o-service. Tilmelding sker via 

Lyngby’s hjemmeside – for at sikre at der er tilstrækkeligt antal kort. De FSK’ere der har deltaget 

talte positivt om træningsmuligheden og Lyngby OK er glade for at FSK deltager. 

 

2. Divisions-match 2017, hvorfor gik det som det gik? – medlems ønsker for 2018 

Karl Aage gennemgik september-successen og indledte med 4.division: Der er 31 tællende løbere.  

I hans analyse indgik historien om FSK’s o-løbskursus (sitespinner workshop), der blev etableret for 

alle o-løbere fra de uerfarne til elite. Hjemmesidetælleren afspejler interessen. 

 

30-Apr-løbet havde 43 deltagere fra FSK: Alle tre matcher vundet, bl.a. på grund af snedig seedning. 

Primo september var vi 40 tilmeldte til det første løb. Tætte opgør med Skærmen og Køge, mens PI 

blev slået klart (få deltagere). Samlet: 12 points til FSK med 4 til hver af de tre andre. Vi var 49 

deltagere til oprykning den 24.september. HSOK vandt, men vi blev en flot 2’er og er nu i 3.division. 

I 2018 bliver H/D 6 et problem (ungdom). Det vi skal gøre er: 

- Fylde godt op i dameklasserne 

- Tilmeld mange deltagere 

- Gense kurset 

- Undgå de dårlige vaner 

 

Kim roste arbejdet med at sætte holdet. Hanne anerkendte det store arbejde med den flotte 

hjemmeside og værdsatte ”peb talks”: ”En fornøjelse at læse”. 

 

Der var opbakning til sportslig ambition for 2018 i 3. division:  

Komme med til oprykningsmatch eller slå to klubber i nedrykningsslaget. 

 

3. Tilbageblik på 1./2. divisionsmatch 17.september. Det blev godt. Næste udfordring? 

Godt og stabilt arrangement. Af helt særlige problemer nævnte Leif (Stævneleder):  

- P-udfordringer efter meget nedbør og en meget blød mark  

- Vej-afspærringer der skulle give plads til et cykelløb afviklet på samme tid 

 

Regnskabet viser et overskud på ca. 13.000,-. Vi valgte at købe os til relativt dyre toiletvogne og 

transport for at have tid til at sætte ind på andre områder. Der var opgaver til samaritter, men generelt 

ikke meget at lave for dem. Der var en god indsats på alle fronter. Nils bemærkede at o-butikken 

opgav at sætte telte op mens Løberministeriet havde meldt fra på forhånd.  

 

Medlem af: 
DO-F under DIF og  
FSKBH under Firmaidrætten. 
under DIF. 

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



Gode råd til næste gang FSK skal stå for et stort arrangement: 

- Stævnepladsen bør tilgodeses med mere plads 

- Tilstrækkelige parkeringsmuligheder   

 

Øvrige kommentarer 

Karl Åge nævnte at ”Starten var den bedste i mands minde” og kun 6 løbere kom for sent. Et 

erfaringsdokument er etableret for ”Starten”. Andre funktioner blev opfordret til at gøre det samme. 

Kurt angav ”rigeligt med erfarne folk” som forklaring på den gode afvikling. 

 

Der var relativt mange brik-ændringer, men det blev håndteret og gav ikke alvorlige problemer. 

Det var godt med særligt forløb for ”åbne baner” og godt med ”få startende” ad gangen. 

Lise har ”Blåmejsemærke”, men samaritter koster 2500,-. Man kan måske klare sig med mindre 

(gambling), hvorimod hjertestarter er tvungen. 

Kurt (banelægger) roste Leif (stævneleder) og Mogens (kortet). Tilbagemeldinger til ham var 

overvejende positiv. Bl.a. havde Bo Simonsen (Hillerød) anprist begynderbanen ”her er en 

banelægger, der ved hvad en begynderbane er”. Kurt var klar over at banerne 1, 2 og 3 var lidt 

ensformige. D70 var lidt for lang og terræn hårdt. Banekontrollant (Max Prang) udførte en god og 

rettidig kontrol. 

 

FSK går lige på: Der var opbakning til et forslag fra Jan om at søge et stort arrangement igen i 2019.  

 

4. Gennemgang af klubbens funktionsliste 

Jan F. N. gennemgik funktionslisten, som den fremgår på hjemmesiden. Formålet var at markere, at 

klubben ”løfter i flok” og give mulighed for at ”byde ind”, hvis men gerne vil hjælpe med. 

 

Konkrete ændringer/kommentarer: 

- e-mail til FSK Orientering varetages af Jytte E 

- bestyrelsen skal overveje om a) om telt skal fornys og b) hvordan vi sikrer en ordning hvor 

”teltholder” bliver så robust at teltet kommer op til de store arrangementer 

- bestyrelsen bør besøge vores depot sammen Frank Sandgreen med henblik på ”lagertælling” 

- kage-ordning ved løbs-arrangementer (Ellen Nielsen) kan eventuelt udgå fordi arrangører 

typisk etablerer en kiosk 

- ”Fest og Samvær” er vakant. Bestyrelsen bør kan spørge f.eks. Ellen Nielsen og Jytte E, hvis 

den vil sætte flere ord på forventningen  

- bestyrelsen bør udpeger en ”følger” til Karl Aage, så hjemmesiden bliver mere robust. I dag 

”står og falder” hjemmesiden med Karl Aage. 

 

5. FSK Orientering’s julefrokost i Farum OK’s lokaler 

Jytte E fortalte om arrangementet, der bliver holdt i Farums lokaler. Det vil blive annonceret, 

herunder tilmelding, på FSK’s hjemmeside. Kærester/Partnere er velkomne. Mad bestilles udefra. 

 

6. Eventuelt 

- Kurt efterlyste en ”nem” kogebog for klub-løbs arrangører 

- Depot-oversigt blev efterlyst, f.eks. telte, stole, borde, snitzling, o-løbsskærme (120 haves?) 

- Hvis der er telte bør de ”prøve-opsættes” 

- Det bør fremgå hvad man kan låne og hvor 

- Klub-teltet er forældet og stængerne tunge 

- Jytte E fortalte at FSK deltager i lodtrækning om 2 billetter til Sport 2018 den 6.januar 

- Nils fortalte at WMOC til 2018 skal bruge 4-500 hjælpere 

- Klubben deltager i klubledermøde den 6.november 

 

Refereret af Per Lennart/Jan Frank Nielsen 


