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Orienteringsafdelingens beretning for 2019 
 
2019 var igen et år med gode orienteringsløbsaktiviteter i Skive AMOK.  
 
Som vi meldte ud ved årsmødet i januar 2019, ville vi skruede lidt op for blusset i 2019. Det har resulterede i et 
år med masser af orienteringsaktiviteter. Aktiviteter som har gjort, at vi er blevet meget mere synlige i Skive. Det 
primært ved, at vi igen har arrangere Familie- & Motionsorientering. Et arrangement der har trukket rigtig mange 
deltagere til.  
 
Familie- & Motionsorientering ser ud til at være en af vejene til, at få gang i orienteringsløb i Skive igen. 
Deltagelsen har været meget god og det har været sjovt at arrangere. Klubbens medlemmer bakker også godt 
op om arrangementet. Vi fortsætter med at afholde Familie- & Motionsorientering i 2020. 
 
Skaw dysten 2019 blev afviklet på allerbedste vis og med en velfungerende hjælperstab fra Skagen OK og 
Skive AMOK m.f. Der deltog ca. 650 deltagere i arrangementet på toppen af Danmark. Mange af deltagerne 
kom fra udlandet. De fleste fra Sverige og Norge og et par stykker helt fra Hongkong. Arrangementet løber over 
flere dage og omhandler MTB-O, Sprint i Skagen by og almindeligt orienteringsløb i Kirkemilen Plantage. Der 
var meget ros fra deltagerne og arrangementet gav også et pænt overskud. Af det samlede overskud er der 
afsat et beløb til Skaw dysten 2021. Det med henblik på, at vi allerede i 2020 påbegynder revidering og 
nytegning af de kort der skal anvendes ved Skaw dysten 2021.   
 
Interessen for vores idræt er i den grad vokset og interessen stiger forsat og vi vil i 2020 fokusere meget mere 
på, at få deltagerne sluset ind i klubben. 
 
I 2019 er der blevet afholdt følgende aktiviteter:  
 

• Familie- & Motionsorientering blev afholdt 14 gange i januar, februar og marts 2019. 

• Skole O-løb for ca. 275 elever fra 6. klasserne i Skive d. 6. maj 2019. 

• Skaw Dysten i Skagen d. 11-14 juli 2019. 

• Skole O-løb for ca. 180 elever fra 8. klasserne i Skive d. 24. september 2019. 

• I samarbejde med Viborg OK og Karup OK er der afviklet 25 træningsløb i 2019. 
 
Vi har i 2019 desuden: 
 

• D. 6. maj afholdte vi som nævnt skole OL i orientering for 6. klasserne i skive. Arrangementet er 
landsdækkende og vinderklassen fra Resen Skole deltog i Skolernes OL i Århus. Arrangementet gav et 
pænt overskud. 

• Fået kontrolleret og repareret en del af de faste poster i Krabbesholm, Havbjerg og Skive Pl. 

• Fået revideret kortet over Skive Plantage. 

• Igangsat revnytegning af Krabbesholm Skov og Skive by. 

• Deltaget i diverse stævner under Dansk Orienterings Forbund. 
 
Vi formåede også selv at deltage i flere orienteringsløb under Dansk Orienterings-Forbud, dertil havde vi en 
rigtig god klubtur til Påskeløbene 2019. Arrangementet blev afviklet af Herning og Holstebro OK i Stråsø og 
Vosborg.  
 
I 2019 blev der arrangeret VM i MTB-O i Viborg. Erik Flarup tegnede de fleste af de orienteringskort der blev 
anvendt ved forløbene og under selve arrangementet. En stor og meget tidskrævende opgave. Erik fik - så 
fortjent - meget ros for sit arbejde. Er er en af landets bedste korttegnere. Ved et sådant arrangement er der 
brug for mange hænder. Skive AM stillede op med et stort antal postvagter til SPRINT i MTB-O i Viborg By. 
En stor tak til de mange der stillede op til det. 
 
Vi holder lidt igen på arrangementsfronten men skruer op på hvervning i 2020: 
 

• Fokus på hvervning og fastholdelse af nye medlemmer. 

• Familie- & Motionsorientering i januar og februar 2020. 

• Om muligt. Hvis der er deltagere og hænder til det, opstart på Familie- & Ungdomstræning fra marts 2020 

• Klubtur til påskeløbene 2020 på Rømø. Hytten er på plads 

• Skole OL i orientering for 6. klasserne i Skive d. 12. maj 2020. 
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• Skole O-løb for 8. klasserne i september 2020. 

• I samarbejde med Karup OK deltager vi fortsat i divisionsturneringen. 

• I samarbejde med Viborg OK afholder vi et dobbelt orienteringsløbsarrangement (sprint) i Skive by/Viborg 
by d. 9. og 10. maj 2020. Det skal ses i sammenhæng med VM i sprint, der foregår omkring 
trekantområdet (Kolding, Vejle) i juli 2020.  

• Planlægning af Skaw-dysten 2021. 

• På korttegnerområdet, skal vi have revideret/nytegnet mere af Skive By.  

• Træningsløbene for 2020 er også ved at være på plads. 

• Måske får vi også kræfter til at afvikle et natløb o.l. i efteråret 2020. 
 

 
Afslutning: 
 
Vi skal være meget opmærksomme på, at det kræver masser af hænder at afvikle Familie- & 
Motionsorientering. Hænder som vi i forvejen ikke har for mange af. Derfor er det vigtigt, at vi på skift vil stille 
op som hjælpere. 
 
Det er en god og sjov oplevelse, at være med til at arrangere Familie-og Motionsorientering. 
 
Stort ros og tak til Anita, Ellen og alle I andre der stille jer til rådighed. 
 
Jeg vil gerne takke alle medlemmer for året der gik. En stor tak for hjælpen ved vores arrangementer, 
træningsløb, skole arrangementer og ikke mindst Skaw Dysten 2019 og for det gode kammeratskab.  
 
Også en stor tak til jer i bestyrelsen for det arbejde I har lagt i Skive AMOK. 
 
Til slut vil jeg gerne takke alle de lodsejere, som har stillet deres områder til rådighed. Uden deres velvillighed 
kan vi ikke færdes i deres skove og uden skovene - ingen orienteringsløb.   
 
Skive AMOK er en meget lille klub. En af de mindste klubber under Dansk Orienterings- Forbund, men vi 
formår alligevel, at være med når det gælder.  
 
 
 
Vi ses i skovene  
Gert Johannesen  
 
 


