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Formandens beretning 2022 

Ungdomsudvalget (UU) 

2022 var endnu et godt år for ungdomsudvalget. Vi fortsatte den tredelte træning med et tilbud til 
skovtroldene på ca. 2-8-år, ungdomsløberne på ca. 8-12-år og tekniktræning om torsdagen sammen 
med resten af klubbens medlemmer. Tredelingen er dog ikke fuldkommen, idet træningen for 
skovtroldene og ungdomsløberne på ca. 8-12 år om tirsdagen foregår samtidig, så vi kan nyde godt af 
hinandens selskab, børnene har mulighed for at vælge den ene eller den anden træning efter 
dagsformen og så har både trænere og de voksne også glæde af at mødes og 
kunne hjælpe hinanden, når træningen foregår samtidig. 

Det var fortsat i 2022 Nicolai og Bodil, der stod for skovtrolde- og ungdoms-
træningen om tirsdagen. Vi nød godt af at posterne til tekniktræningen om 
torsdagen blev sat ud senest tirsdag eftermiddag, og vi kunne dermed allerede 
om tirsdagen benytte de poster, der var sat ud, til den lette bane om 
torsdagen. Der har været rigtig god tilslutning til træningerne i 2022, som 
kulminerede i efteråret, hvor der var 32 unge løbere i skoven og efterfølgende 
til bålpandekager. 

I stedet for at flytte ungdomstræningen over til torsdag i vinterhalvåret, valgte vi at 
fortsætte vintertræningen om tirsdagen. Det viste sig, at skovtroldene meget gerne 
ville fortsætte med at deltage, så vi fik ordnet det sådan, at der også kom en bane ud 
til dem med billeder på posterne. Her blev det også til lidt socialt med æbleskiver og 
julehygge, 

 Tekniktræningen om torsdagen fortsatte med Jens Korsholm som primus motor og 
skiftende banelæggere. Allerød er trådt ud af træningssamarbejdet, så nu er vi 
Ballerup OK, OK73, Kildeholm OK og Farum OK tilbage. 

Anton (H13) og Augusta (D16) hjembragte igen flere medaljer 
hver til klubben ved de sjællandske og danske mesterskaber. 
Augustas guld til DM-lang var kronen på værket i 
2022. Vi fik også med vores ukrainske ungdomsløbere 
to sæt medaljer ved SM- og DM-stafet. Både Augusta 
og Hannes Mogensen (bosiddende i Sverige) var 
udtaget og deltog i EYOC. 

Furesø Kommunes sommerferie-aktiviteter for børn i 
2022 blev styret af Kai, som havde en lille gruppe 
deltagere, der nød godt af det gode tilbud.  

/Bodil 
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Kortudvalget (KU) 

I 2022 har Jens Kortholm arbejdet med færdiggørelse af Ganløse Ore, 
Terkelskov og Nyvang, som blev anvendt ved seneste divisionsmatch, som 
klubben afholdt.  

Derudover er der sket mindre opdateringer af Nørreskoven. 

Jens Korsholm er i gang med en opdatering af Slagslunde, og vi har desuden 
lovet at opdatere Gl. Grønholt. 

Vi har mange kort, der skal opdateres jævnligt, men ikke så mange 
korttegnere, så det ville vare rart, hvis nogen af de yngre medlemmer ville 
melde sig under fanerne og deltage i korttegning. 

/Ole 

Informationsudvalget (IU) 

Vi er kommet i en god gænge med at udgive vores nyhedsbrev O-fokus ca. en gang om måneden. Vi 
tror på, at det bidrager til at vores medlemmer har de tilbudte aktiviteter inde på lystavlen, og at de 
oplever, at der er god aktivitet i klubben. 

Vi arbejder stadig på at få udviklet en helt ny hjemmeside, ligesom vi forsøger at blive bedre til at 
bruge Facebook som kommunikationsmiddel. 

Vi har fået en lidt forbedret kontakt til pressen, således at vi indimellem får optaget små artikler i 
Furesø Avis og Frederiksborg Amts Avis. 

/Peter 

Introduktion- og fastholdelsesudvalget (IFU) 

2022 vendte vi tilbage efter Corona til en mere "almindelig" Søndagsmotion, hvor vi havde instruktion 
og kortsalg søndag 10-12. Altså - "næsten" almindelig søndagsmotion. Vi aftalte med "skoven" at vi 
kunne have posterne ude lørdag + søndag, og kortene tilgængelige via hjemmesiden, så også 
fortravlede løbere kunne nå en tur udenfor tidsrummet 10-12 søndag. Det har helt klart betydet flere 
løbere i skoven, men det har nok ikke betydet så mange nye løbere i klubben. 

Vi annoncerede Søndagsmotion via hjemmesiden og Facebook, og havde god hjælp til også at få 
artikler og billeder i både Furesø Avis og Frederiksborg Amtsavis. Debatten er ikke ligefrem livlig på 
f.eks. Facebook, så vi har stadig en del at lære, før vi opnår, at Søndagsmotion går "rigtig" viralt. En 
glædelig udvikling i 2022 var at flere af klubbens løbere tog en tur omkring Farum Lillevang på en 
"moment-bane". Tilbagemeldingen har været, at det faktisk ER muligt at lave en træningsbane i Farum 
Lillevang med et moment, der kan give selv garvede løbere noget at løbe på. Vi havde ikke saft/cacao i 
2022, dels fordi vi ikke fik etableret aftale med REMA, og dels ud fra en Corona-vinkel. Vi havde ikke 
indtryk af at det resulterede i frafald.  
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Hvis vi prøver at træde et skridt tilbage omkring søndagsmotion, så har vi kørt søndagsmotion siden 
2015, så det er altså (nu) på niende år, vi kører næsten samme model. Hvis vi ser på opgaven ud fra en 
økonomisk vinkel, så har vi gjort det så godt, at vi har fået vores egen post på budget og regnskab, men 
det store rykind af medlemmer, det lader altså vente på sig. Måske skulle vi til at se hvad vi skal gøre 
anderledes, hvad vi kan udvikle på, hvad vi skal ændre på.  

/Klaus 

Eliteudvalget (EU) 

Vores yngste eliteløbere viste høj klasse i 2022. 

Hannes Mogensen vandt en bronzemedalje til JEC (Junior European Championships) 

Augusta Thorsen viste høj klasse i D 16 ved at vinde DM-lang og tage sølv i DM-nat. Desuden vandt hun 
SM-lang og SM-sprint, samt tog sølv til SM-nat. 

Det bliver spændende at følge de stærke unge løbere i 2023. 

/Lars 

Farum Tisvilde OK 

I regi af vores fælles eliteoverbygning med Tisvilde Hegn OK har 4 af vores eliteløbere deltaget i 3 store 
løb i det nordiske, nemlig Panvåren og 10-mila i Sverige og Jokula i Finland. 

/Steen 

Årets medaljetagere: 

DM Mellem:  
Guld til Pablo Jensen (H60).  
Sølv til Irina Kupriyanova (D40) og Bendt Frandsen (H85) 

DM Lang: 
Guld til Augusta Thorsen (D16) og Jørgen Lund-Hansen (H85) 
Sølv til Line Søderlund (D35) og Holger Karlsmose (H85) 
Bronze til Pablo Jensen (H60) 

Ultralang: 
Guld til Pablo Jensen (H60) 
Sølv til Augusta Thorsen (D16) 

Sprint: 
Guld til Bendt Frandsen (H85) 
Sølv til Augusta Thorsen (D16), Søren Jensen (H40) og Holger Karlsmose (H85) 

Stafet: 
Guld til Line Søderlund, Masha Semak og Irina Kupriyanova (D35) 
Sølv til Anette Holm, Lone Karlsmose Gamble og Lene Skielboe (D55) 
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Bronze til Denis Kandybei, Nalini Kapanadze og Dasha Kapanadze (H12) og til 
Bodil Karlsmose, Lise Djurhuus og Dorthe Torpe Hansen (D50) 

Nat: 
Guld til Bendt Frandsen (H85) 
Sølv til Augusta Thorsen (D16) og Pablo Jensen (H60) 
Bronze til Søren Jensen (H40)  

/Peter 

Motionsløb 

Vi arrangerede som vi plejer et velafviklet Løberens Skovmarathon i St. Dyrehave første søndag i 
november. Alt klappede fint og deltagerne var meget glade og tilfredse. Desværre må vi konstatere, at 
nedgangen i deltagerantallet fortsætter, ligesom det gør for så godt som alle andre motionsløb i 
Danmark. Der var i år 873 tilmeldte, hvor vi for 8 år siden var på over 2000. 

/Peter 

Aktivitetsudvalget (AU) 

I året 2022 har aktivitetsudvalget haft fokus på at skabe et årshjul med udvalgets aktiviteter samt to 
fællesaktiviteter, dels fællesskabet ved divisionsmatcher og dels klubfest og står derudover for 
forplejning til generalforsamlingen.  

Vi er opmærksomme på at fællesskabet også sker på klubture, til vores træning og ved aftalte og 
spontane løb og hyggestunder. 

Divisionsmatcher 

Vi har haft fokus på at skabe en fællesskabsfølelse på vore tre divisionsmatcher ved at have et fælles 
tidspunkt med lodtrækningspræmier samt medbragt kage. 

Vi er ikke i mål endnu, men bestyrelsen har fokus på at der er flere måder vi kan forbedre denne 
fællesskabsfølelse. Dette kommer der blandt andet mere fokus på i 2023. 

Generalforsamling 

I februar sørgede vi for forplejning og klargøring til årets generalforsamling. 

/Katrine, Birgitte og Mette 

Økonomiudvalget (ØU) 

For 2022 havde vi budgetteret med et underskud på 5000 kr. Regnskabet landede i stedet på et 
overskud af samme størrelse. 

/Steen 
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Klubhuset 

I det forløbne år har vi fået skiftet den sidste halvdel af taget, vi har fået installeret en ny projektor og 
fået renoveret nogle af elinstallationerne. 

/Steen 

Løbsudvalg (LU) 

I 2022 blev der igen åbnet for organiseret aktivitet og vi kom ud. 

Farum Orienteringsklub arrangerede Natcup i Uggeløse skov med 130 deltagere og efterfølgende 
spisning i klubhuset. 

I maj arrangerede vi jubilæumsløb i Ravnsholt skov på kortet fra 1972 og med samme klasseinddeling. 

Her var der 150 deltagere i skoven – og de fik en god oplevelse. De fleste havde dog ønsket et 
opdateret kort og følte, at et så gammelt kort ville være for stor en udfordring. 

Senere på året, 2. oktober, arrangerede vi en divisionsmatch op/ned for 3. – 6. division i Farum 
Lillevang, Terkelskov, Nyvang og Ganløse Ore. Et løb med en ny indgang til skoven. På trods af mange 
træningsløb i skoven fik deltagerne en god udfordring. Her var der mere end 400 deltagere 

Igen vil jeg tillade mig at konkludere, at det var gode løb arrangeret professionelt med stort 
engagement. Vi fik efterfølgende af deltagerne megen ros for løbene. 

/Kai 

Overnatning/klubture 

Der er ikke noget formelt udvalg, der beskæftiger sig med klubmedlemmernes søvnbehov samt behov 
for mad og drikke. 

I forbindelse med DM i Jylland eller 3-dages Påskeløb er der behov for overnatning, samkørsel og mad. 

Her har udvalget sørget for hotel, vandrerhjem, sommerhuse eller ferielejligheder. Udvalget har 
organiseret samkørsel og fundet spisested til aftensmaden. 

I 2022 blev der organiseret overnatning i forbindelse med Påskeløb ved Silkeborg samt fælles spisning 
en aften i Silkeborg. Ved DM på Bornholm arrangerede udvalget transport til og fra øen, overnatning 
samt mad samt transport på øen til stævnepladserne. 

Udvalget har også organiseret en klubtur til Halmstad. Her boede vi på et pænt hotel midt i byen, der 
var 4 løb og mulighed for cykel- og gåture eller andre oplevelser. En god og hyggelig tur for par – også 
hvis din ægtefælle ikke løber, er der gode oplevelser. 

/Kai 


