Referat af OK Skærmens generalforsamling d. 23 februar 2017
Velkomst ved formanden:
14 aktive medlemmer var fremmødt.
1. Valg af Referent: Lars Christoffersen
2. Valg af Dirigent: Hakon Mosbech.
Hakon konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Hakon foreslog en 2 timers
generalforsamling for at opildne til korte, saglige diskussioner.
3. Formandens beretning: se vedhæftet bilag 1, Beretning for 2016.
Kommentarer til formandens beretning:
Kirsten spurgte til hvem, der har nøgler til hallen/redskabsrum. Flere har og Steen administrerer.
Generalforsamlingen roste enstemmigt beretningen.
Formandens beretning godkendes.
4. Regnskab.
Steen fremlagde regnskab.
Kommentarer til regnskab:
Hakon spurgte til budget afvigelser: løb kurser klubdragt. Budget ikke udfyldt, da der ikke
havde været et større salg af klubtrøjer.
Regnskab godkendt
5. Budget og fastsættelse af kontingent.
Forslag ang. Jubilæumsfest fremrykkes af hensyn til at kunne godkende et samlet budget.
Flere kommentarer gik på, at budget var ude af proportioner, musik skulle fravælges, og
egenbetaling skulle sættes op. Det giver mere mening at klubkassens ressourcer skal bruges
på materiel og o-løb.
Forslag ang. Jubilæumsfesten blev vedtaget med 6 stemmer for, 5 imod og 3 undlod at
stemme.
Bestyrelsen/festudvalget tager de fremlagte kommentarer med i deres planlægning af
festen.
Budget og uændret kontingent godkendes, dog betaler kun juniorer 15 - 20 år
ungdomskontingent, se nedenfor.
6. Indkomne forslag
1. Forslag til ændring af § 3 i klubbens love (medlemskategori). Aktive juniorer (20 år og
derunder) ønskes opdelt i juniorer 15-20 år inklusiv og i ungetil og med 14 år.
Knud bemærkede manglende skriftlig begrundelse til vedtægtsændringer.
Uklarhed omkring 14 års aldersgrænse. Ændres fra ”optil 14 år”, ændres til: ”til og med
14 år”
Forslag enstemmigt vedtaget.
2. Forslag til regelændring af OK Skærmens klubmesterskaber fra 2017 fra Leif Jensen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, med den tilføjelse at, ”det sidste løb i divi match fra
året før, skal tages i betragtning, når kommende års beregningsbasis udføres”
Dette vil dog først skulle gøres til sæsonen 2018.
Der blev yderligere tilføjet paragraffer af administrative årsager (§6 og §7)
Leif vil gerne varetage beregningerne.
7. Valg af bestyrelse
Formand : Søren Christensen vælges som formand
Menigt medlem: Per Rye Hougaard vælges
Menigt medlem: Kirsten Witt vælges
Menigt medlem: Michael E Lausten vælges
Suppleant : Jesper Gottlieb
Revisor: Birthe Østerby vælges
8. Punkter til debat
Ingen punkter til debat
9. Eventuelt
Ulla forslog, at vi arrangerer en skraldopsamlingsdag eller kobler os på den officielle d. 2
april for at gøre skoven en god gerning
Svend Erik forslår, at bestyrelsen overvejer økonomisk støtte til dem, som deltager i DM
stævner (tilskud til tilmeldingsgebyr)
Steen fremviste et ejendomsmæglerskilt. Bestyrelsen undersøger, om det kan bruges til
vores kredsløb som skilteholder.
Klubben gav Carl-Henrik en gave som tak for sit arbejde og engagement som formand for
klubben.
Formanden takkede for god styring af Generalforsamlingen og for de gode diskussioner.

Bilag 1: Formandens beretning
Bilag 2: Regler for OK Skærmens klubmesterskaber (forslag fra Leif Jensen)

Bilag 1:
ORIENTERINGSKLUBBEN SKÆRMEN

BERETNING FOR 2016

Bilag vedr. kortproduktion 2016 til Beretning 2016 (bagerst i Beretning 2016).
1.BESTYRELSEN
Bestyrelsen fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen.
2. MEDLEMSSTATUS
Klubben havde ved udgangen af 2015 59 mellemmer og ved udgangen af 2016 70 medlemmer heraf
10 passive.
De 59 mellemmer i 2015 var fordelt således mand/kvinde 0-12 år 3/3, 25-59 år 13/15 og 60 år og
derover16/9.
I 2016 er fordelingen mand/kvinde således: 0-12 år 3/4 (1 passiv), 13-18 år 1/0, 19-25 år 1/0, (2
passive), 26-60 år 13/14 (6 passive) og over 60 år 15/9 (1 passiv). Opgørelsen er lidt anderledes i
2016 med angivelse af passive medlemmer. For begge år gælder, at passive medlemmer ikke indgår i
mand/kvinde optællingen.
Det er positivt med den meget lille medlemsfremgang i de yngre rækker.
3. ARRANGEMENTER
Arrangementer i 2016 er beskrevet i månedsbrevene.
4. LØBSRESULTATER
Løbsresultater er udsendt med månedsbreve.
5. KOMMUNIKATION
•
•
•
•

Hjemmesiden fungerer meget fint og med Jesper Sørensen ved roret.
Månedsbreve 2016: 10 månedsbreve er udsendt heraf de fleste med et billede.
Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling ligger på hjemmesiden.
Facebook status: Der har været fin aktivitet i vores Facebook gruppe. Der har været mange
flotte dokumenteret begivenheder og en del forskellige forfattere som byder ind med fotos
og beretninger. Når man laver et hurtigt gennemsyn af Gruppen, så ser man tydeligt, at Osporten er levende og indbydende.
Opfordringen er, at alle er selvfølgelige velkomne til at byde ind med OK Skærmenrelevante
begivenheder både store som små forfattere.

6. BESTYRELSESARBEJDE
Bestyrelsesmøder:10. marts 2016, 02. juni 2016, 08. september 2016, 23. november 2016 og 25.
januar 2017.
Jeg tillader mig at skrive delvis som ved sidste beretning, og det er positivt. Bestyrelsesmøderne har
som sædvanligt været præget af en seriøs og grundig behandling af ofte mange punkter på
dagsordenen. Der bliver også lidt tid til små og hyggelige afstikkere ud over dagsordenen. Ud over
selve møderne er der jævnligt mails, der bliver orienteret om, eller som der skal tages stilling til.
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Formanden og Mogens har deltaget i 3 henholdsvis 2 klubledermøder i Østkredsen. De giver
indflydelse til klubben og et godt overblik over, hvad der rører sig fremadrettet. Bestyrelsen
og Mogens får referater fra møderne. Bestyrelsen får mine mundtlige bemærkninger derfra
på et bestyrelsesmøde.
Stafetsamarbejdet PiSkAmOK har været meget lidt brugt i 2016. Mail om
tilmeldingsprocedure for dette stafetsamarbejde er udsendt m.h.p. at informere og evt. øge
brugen af fordelene ved stafetsamarbejdet noget mere.
Bestyrelsen har udsendt en aktivitetsplan for 2017, som giver et godt overblik over klubbens
aktiviteter.
Vores kasserer siden 1990, Steen, står fortsat for administration og løbstilmeldinger i OService. Har du fx adresseændringer, så husk O-service og ret selv.
Indtil videre kører vi videre med det nuværende løbsberegningsprogram.
Furesø Kommune har heldigvis droppet det nye lokalebookningsprogram og er gået tilbage
til det gamle Interbook. Det var en rigtig god beslutning. Det nye bookningssystem satte min
og andre formænds tålmodighed og irritationstærskel på prøve.
Bookning af skove til klubarrangementer i Naturstyrelsens program virker upåklageligt.
Mogens booker, qua hans gode kontakter med Naturstyrelsen, det store årlige C-løb.
Jeg slutter som formand efter 8 år på posten.
Jeg deltog i Furesø Idrætsråds repræsentantskabsmøde den 29. marts 2016.
På generalforsamlingen i 2016 blev Vinterlang 2017 (Jubilæumsvinterlang) foreslået.
Bestyrelsen bestilte kantinen i Hareskovhallen, men var for langsom til at følge bestyrelses
støtte til arrangementet op med Mogens, som skulle bruge ca. 150-200 timer i en skrabet
udgave på korttegning til løbet. På baggrund heraf besluttede Mogens den 22. juni 2016, at
han ikke ville medvirke til løbet med den negative modtagelse og manglede opbakning
eksternt og internt, han opfattede at have fået.
OK Skærmen har støttet Vintercup den 7. og den 21. januar 2017.

7. MATERIEL.
•

Vi har den blå kuffert med 15 stk. sportIdentbrikker, 25 sportIdentenheder, 4
specialenheder, PC brikaflæseren og 2 specielle magnet-pinde. 4 telte heraf 2 indkøbte i
2010 sammen med et sæt reservestænger samt 20 stk. lette aluminiumsstativer. 1
kaffemaskine og 1 elkedel. Vi har 2 bannere i to poser, tilstrækkeligt med poststativer, 5
borde, 2 stk. alm kompasser og som noget nyt 4 stk. tommelfingerkompasser. Disse ting er
mønstret. Materielmester Ole har mønstret almindeligt o-materiel. Ole vedligeholder
materiellet. Vi har tilstrækkelig med skærme. Per står for SI-materiel, og det er også
mønstret. Til juleløbet svigtede en SI-enhed, så det er nok ved at være tid til nye batterier i
enhederne.

8. FASTE POSTER
Faste poster i Hareskoven. De har igen virket godt ved både torsdagstræningen og ved individuel
træning.
De faste poster er et væsentligt aktiv i f.m. fastholdelse af medlemmer. Nye løbere kommer på
instruktionsbaner med faste poster. Det virker godt og motiverende. De faste poster ser stadig væk
ikke ud til at give nye medlemmer via kortsalget. Det er godt, at vi kun har givet et begrænset areal
frit til ”downloading” fra nettet. Vi kan derved sælge kort over hele skoven incl. alle faste poster.
Mogens og Svend Erik vedligeholder de faste poster. Vi går her i 2017 sammen med Ballerup OK og
OK 73 om indkøb af 5” x 5” egetræs stolper, da flere lærketræsstolper er ved at være rådne.
Udskiftningen bliver foretaget ved behov. Det er et større arbejde med fjernelse af de gamle stolper,
sværte træværk over joden, ordne nummerskilte, reflekser og så er det tungt arbejde.

9. KORTTEGNING
Bilagt er der listet korttegningen 2016 og planerne for 2017. Hareskovene bliver også revideret i
2017.
Der er ligeledes på kortfronten tilrettet, trykt, solgt, faktureret, sendt og afregnet (Steen) o-kort.
Korthjælp til andre klubber og kortkonsulentarbejde for de Nordsjællandske o-klubber er også
foretaget.
Jeg nævner blot arbejder med 12 revideringer på Hareskovene og som noget nyt i Furesø Kommune
følgende:
A3L

Nytegnet
2016

1:4.000 Søndersøskolen og Ryget skovby

A4P

Nytegning i
gang

1:1.500 Søndersøskolen

A4P

Nytegning i
gang

1:1.500 Søndersøskolen, Find vej i skolen, 40 poster

A4P

Nytegning i
gang

1:1.000 Søndersøskolen

A4L

Nytegning i
gang

1:1.000 Søndersøskolen, Find vej i skolen

A4L

Nytegning i
gang

1:5.000 Flyvestationen øst

Det bliver spændende, hvad Flyvestationen øst projektet kan give fremadrettet. Der kommer i
Sydlejren en helt ny bydel. Arbejdet med 100 nye bygninger går i gang her i 2017. Forventet

indflytning er i sommeren 2018. Dette og Laanshøj ved Nordlejren, som udbygges, er værd at
overveje initiativer til, da der nu er et nytegnet 2016 Flyvestation Øst-kort.
Søndersøskolens projekter er det første deciderede skoleprojekt, klubben laver i kommunen. Vi har
støttet orienteringsløb med bl.a. elever fra Syvstjerneskolen uden medlemsfremgang derfra.
Søndersøskolens indsats griber uddannelse til orienteringsløb an på en helt anden måde. Der er
grund til at følge udviklingen her, og evt. bruge nogle ressourcer på fx hjælp til afvikling af o-løb.
Det er igen i 2016 en helt overvældende produktion, som giver den største respekt om det store
seriøse og kvalitative arbejde, som Mogens laver.

10. KORTSAMARBEJDE OM HARESKOVENE
Klubben har et kortsamarbejde med OK73 og Ballerup OK om tegning og salg af Hareskov kortene.
Mogens administrerer dette salg og Steen følger op på økonomien. Klubberne har fået billige kort til
intern træning.

11. TRÆNINGSSAMARBEJDE MED OK 73 (GLADSAXE)
Træningssamarbejdet fortsætter. Jeg har ikke fået tilbagemelding om brug af tilbuddet.

12. MEDLEMSHVERVNING
•

Intensiteten af medlemshvervning har i 2016 været høj med 3 søndagsarrangementer i maj
2016. Vi blev støttet af konsulent Minna Seir via DOF og indledningsvis også af Gert Nielsen
DOF. Arrangementerne har givet 3 nye medlemmer direkte og 1 mere som følgevirkning.

13. BLANDET
•

•
•

•

Torsdagstræning fra Hareskovhallen kl. 1715 kører planmæssigt med mest de faste
torsdagsløbere, men også lejlighedsvis med flere andre. Der er nye baner hver torsdag i den
lyse periode. I 2016 har Mogens været meget aktiv med at lave baner til torsdagstræning, og
de nye meget små postskærme er blevet brugt. Mogens er mødt tidligere og har hængt dem
ud efter o-kortet til lejligheden. Typisk har den bedste torsdagsløber (Jesper Sørensen)
samlet posterne ind igen. Stjerneløb er også gennemført, hvor de enkelte løbere sætter to
poster ud, løber stjernen og samler sine egne poster ind igen. Denne højnelse af
torsdagstræningen har været en fornøjelse. Jeg har som træner været meget glad for at
blive støttet så kraftigt bla. pga. et hjemligt byggeprojekt og en løbeskade.
Vi har brugt Sportident enheder i f.m. fire klubarrangementer.
Mogens Hansen giver via hans mange korttegningsprojekter god ”reklame” for OK Skærmen.
Både på internettet under Find vej i … projektet er der en opfordring til at besøge vores klub
og på o-kortene med ruter til fx fotoorientering.
Furesø Kommune hædrede den 16. november 2016 Ulla Hooge og Mogens Hansen for deres
flotte DM-medaljer ved et arrangement i Kulturhuset i Farum, hvor også andre
idrætsudøvere blev hædret for danske guldmedaljer og for internationale medaljer. Det er

•
•

•

•
•
•

•
•

•

dejligt, at kommunen på denne måde ærer og hædrer sportsfolk, der når så store sportslige
resultater.
Hakon har stillet sig velvilligt til rådighed som stævnekontrollant for Allerød OK DM lang i
2016, hvor Lise Jonasen var en del af stævneleder teamet.
Klubmestre 2016: Leif Jensen blev Senior-Mester-Sort (svær), Lea Senior-MesterMellemsvær (gul) og Valdemar Begynder-Mester. Leif fik pokalen, der er indgraveret. Lea og
Valdemar fik en til lejligheden indkøbt præmie. Tak til Steen for alle beregningerne.
Regler for Klubmesterskaber. Bestyrelsen har revideret reglerne for klubmestre i 2016. De
nye regler gav anledning til drøftelser på generalforsamlingen i 2016. Leif, Svend Erik og
Mogens var villige til at komme med et oplæg til nye regler. Mogens har sendt bestyrelsen
nogle principper, han synes skal være gældende for klubmestre. Leif har fremsendt et forslag
jf. indkaldelsen til generalforsamlingen. Svend Erik har suppleret Leifs forslag med en mail til
mig. De nuværende regler fremgår af hjemmesiden.
Jesper Sørensen deltog i januar 2016 på DOF-akademiet i banelægning.
Jeg var dommer ved SM nat den 30. marts 2016.
Hakon deltog i det internationale orienteringsforbunds (IOF) Event Advisor Clinic i marts. Det
var et kursus i rollen som stævnekontrollant og jurymedlem ved internationale stævner.I
dagene 18. – 19. marts 2016 blev der afholdt en såkaldt IOF Event Adviser Clinic på
Danhostel i Hillerød. Herefter har Danmark bl.a. følgende godkendte IOF-Advisere for fodorientering: Hakon Mosbech. Tak til Hakon for at videreuddanne sig til gavn for sporten.
Mogens har undervist i o-løb for 7.- og 8. klasser og afviklet 12 o-løb i den forbindelse.
Til klubbens 60 års fødselsdag den 15. februar 2017 (på selve dagen) kom der ca. 13 eksterne
deltagere og ca. 19 klubmedlemmer. Der var pyntet fint op med dannebrogsflag og med lys i
o-skærme. Lars og Kirsten havde planlagt aftenen, hvor der var til både ganen og maven.
Carl-Henrik holdt en tale om nutiden, og Knud holdt en ”historisk” tale. Formanden for
Østkredsen Torben Seir holdt også en tale, hvor han bl.a. roste klubbens flotte hjemmeside,
som Jesper Sørensen står bag. Hele fire o-sange blev sunget. Det var en hyggelig og glad
aften. Vi fik rødvin som gaver, og der er en god start til klubfesten den 25. marts 2017.
Bestyrelsen har besluttet at holde en fest lørdag den 25. marts 2017 i anledning af klubbens
60. års fødselsdag. Bestyrelsens overordnede oplæg til festen fremgår af indkaldelsen til
generalforsamlingen bilag 4.
Når vi kommer til punkt 5. indkomne forslag i generalforsamlingens dagsorden, så anmoder
bestyrelsen om, om generalforsamlingen tager stilling til, om den vil støtte festen med det
anførte beløb, et andet beløb eller ikke støtte med et beløb.

14. SAMMENFATNING
Fundamentet for klubben er stadig flere nøglepersoner, og de er meget vigtige. De besidder stor
viden og arbejdskraft. Stor tak til disse selv om ikke alle er nævnt ved navn i beretningen.
Klubben har med sportslig- og stævnemæssig succes afholdt et stort kredsløb i Store Hareskov med
mange baner til o-sportens fællesskab. Stævnet gennemføres med vores maksimale ydeevne.
Orienteringskort over ”vores skove” er grundlaget for vores sport. Det er igen i 2016 en helt
overvældende produktion, som giver den største respekt om det store seriøse og kvalitative arbejde,
som Mogens laver.
Det er glædeligt med den meget lille medlemsfremgang i de yngre rækker. Vi har også brugt en del
ressourcer derpå. Det ser også ud til, at de tilbageværende klubarrangementer med venner, som kan
komme med, bærer frugt.

Klubben vandt Triangelmatchen 2016, er rykket op i 4. division, har haft meget flotte sportslige
resultater, igen høj klubaktivitet og klubben har en meget tilfredsstillende økonomi takket være
kortsalget. Vores gode økonomi skyldes også overskud på vores kredsløb, hvor medlemmerne har
medvirket dertil og bidraget generelt til o-sporten.
Mange tak for den store støtte jeg igennem mine 8 år som formand har fået fra bestyrelsen, og også
mange tak til specielt klubbens nøglepersoner, som har gjort det muligt at gennemføre klubbens
arrangementer herunder det årlige C-løb.
Der er bundsolide folk i klubben, og det er jeg taknemmelig for.
Jeg giver hermed stafetten videre.

Carl-Henrik Guldbæk
formand

Bilag til Beretning 2016
Mogens Hansen, OK Skærmen, Kortproduktion 2016
Kortfile

Målestok Kortnavn

1. januar 2017
Format Bemærkninger

Hareskovene

A3L

Revideret
2016

A3L

Revideret
2016

1:10.000 Store Hareskov og Lille Hareskov

A3L

Revideret
2016

1:10.000 Jonstrup Vang og Lille Hareskov

A3L

Revideret
2016

A4L

Revideret
2016

A4L

Revideret
2016

A4L

Revideret
2016

1:10.000 Lille Hareskov

A4P

Revideret
2016

1:7.500 Lille Hareskov

A4P

Revideret
2016

A4P

Revideret
2016

1:7.500 Aldershvile og Slotsparken

A4L

Revideret
2016

1:7.500 Aldershvile, faste poster, 38

A4P

Revideret
2016

1:5.000 Idrættens Hus og Brøndby Stadion

A4P

Nytegnet 2016

1:5.000 Brøndbyskoven vest

A4P

Nytegnet 2016

1:5.000

A4P

Nytegnet 2017

1:15.000 Hareskovene

1:10.000 Store Hareskov og Aldershvile

1:10.000 Jonstrup Vang

1:7.500 Jonstrup Vang

1:10.000 Jonstrup Vang, faste poster, 43

1:10.000 Lille Hareskov, faste poster, 34

Brøndbyskoven

Idrættens Hus og Brøndby Stadion,

fotoorientering, 20 poster
1:7.500 Brøndbyskoven vest, faste poster 14

A4P

Nytegnet 2017

1:10.000 Brøndbyskoven

A4P

Nytegnet 2017

1:10.000 Brøndbyskoven, faste poster 14

A4P

Nytegnet 2017

1:5.000 Garderhøjfortet, faste poster, 9 poster A

A4L

Nytegnet 2016

1:5.000 Garderhøjfortet, faste poster, 9 poster B

A4L

Nytegnet 2016

1:1.500 Garderhøjfortet, Travel Tales, 9 poster

A4L

Nytegnet 2016

A3L

Revideret
2016

1:4.000 Valbyparken og Temahaverne

A4P

Revideret
2016

Valbyparken og Temahaverne,
1:4.000 fotoorientering, 20 poster

A4P

Nytegnet 2017

A4P

Revidering
2017

1:5.000 Sydhavnstippen, faste opster, 29 poster

A4P

Revidering
2017

1:2.500 Sydhavnstippen, børnehave, 7 poster

A4P

Revidering
2017

1:2.500 Sydhavnstippen, let rute, 13 poster

A4P

Revidering
2017

1:5.000 Sydhavnstippen, børnebane, 11 poster

A4P

Revidering
2017

1:5.000 Sydhavnstippen, Quiz, 11 poster

A4P

Revidering
2017

A4P

Revidering
2017

A3P

Revidering
2017

Ermelunden

Valbyparken og Sydhavnstippen

1:4.000 Valbyparken

1:5.000 Sydhavnstippen

1:5.000 Sydhavnstippen, SMS Quiz, 11 poster
Frederiksberg Have og
Søndermarken

1:4.000 Frederiksberg Have og Søndermarken

1:4.000 Frederiksberg Have

A4L

Revidering
2017

1:4.000 Søndermarken

A4L

Revidering
2017

1:4.000 Frederiksberg Have, fotoorientering 1

A4L

Revidering
2017

1:4.000 Frederiksberg Have, fotoorientering 2

A4L

Revidering
2017

1:4.000 Frederiksberg Have, fotoorientering 3

A4L

Revidering
2017

A4L

Revidering
2017

1:4.000 Søndermarken, fotoorientering 2

A4L

Revidering
2017

1:4.000 Høje Gladsaxe

A3L

Revidering
2016

A3L

Revidering
2016

1:4.000 Høje Gladsaxe og Mørkhøj vest

A4P

Revidering
2017

Høje Gladsaxe og Mørkhøj vest, faste poster,
1:4.000 19

A4P

Revidering
2017

A4P

Revidering
2017

Høje Gladsaxe og Mørkhøj øst, faste poster,
1:4.000 18

A4P

Revidering
2017

1:2.500 De Gamles By

A4P

Revidering
2016

A4P

Revidering
2016

1:1.000 De Gamles By, faste poster, 8 poster med foto A4L

Revidering
2017

1:4.000 Søndermarken, fotoorientering 1

Gladsaxe

1:4.000 Høje Gladsaxe og Mørkhøj, faste poster, 28

1:4.000 Høje Gladsaxe og Mørkhøj øst

Københavns Kommune skoler

1:2.500 De Gamles By, faste poster, 30 poster

1:2.500

De Gamles By, faste poster, 14 poster med

A4P

Revidering

arkitektur quiz
De Gamles By, faste poster, 12 poster med
1:1.000 bynatur quiz

2017

A4L

Revidering
2017

1:2.500 De Gamles By, sprintbane 18 poster

A4P

Revidering
2017

1:4.000 Bellahøj og Degnemosen

A4P

Revidering
2017

Bellahøj og Degnemosen, fotoorientering 1,
1:4.000 20 poster

A4P

Revidering
2017

Bellahøj og Degnemosen, fotoorientering 2,
1:4.000 20 poster

A4P

Revidering
2017

Bellahøj og Degnemosen, fotoorientering 3,
1:4.000 20 poster

A4P

Revidering
2017

Bellahøj og Degnemosen, fotoorientering 4,
1:4.000 20 poster

A4P

Revidering
2017

Bellahøj og Degnemosen, fotoorientering 5,
1:4.000 20 poster

A4P

Revidering
2017

A4P

Revidering
2017

1:2.000 Bellahøj Park

A4P

Revidering
2017

1:1.000 Bellahøj Skole

A4L

Revidering
2017

Bellahøj og Degnemosen, fotoorientering 6,
1:4.000 20 poster

1:4.000 Korsager Skole

Nytegning i
gang

1:4.000 Korsager Skole, fotoorientering 20 poster

Nytegning i
gang

1:2.000 Korsager Skole

Nytegning i
gang

1:1.000 Korsager Skole, fotoorientering 20 poster

Nytegning i
gang

1:4.000 Husum Skole

Nytegning i
gang

1:4.000 Husum Skole, fotoorientering, 20 poster

Nytegning i
gang

1:2.000 Husum Skole

Nytegning i
gang

1:1.000 Husum Skole, fotoorientering, 20 poster

Nytegning i
gang

Volden ved Kagsmosen nord, fotoorientering,
1:4.000 9 poster

A4L

Nytegnet 2016

Volden ved Kagsmosen syd, fotoorientering, 9
1:4.000 poster
A4L

Nytegnet 2016

Volden ved Ejbybunkeren nord,
1:4.000 fotoorientering, 9 poster

A4L

Nytegnet 2016

Volden ved Ejbybunkeren syd,
1:4.000 fotoorientering, 9 poster

A4L

Nytegnet 2016

1:4.000 Vanløse Skole

A4L

Nytegning i
gang

1:4.000 Vanløse Skole, Fotoorientering, 20 poster

A4L

Nytegning i
gang

1:1.000 Vanløse Skole

A4L

Nytegning i
gang

1:1.000 Vanløse Skole, Fotoorientering, 20 poster

A4L

Nytegning i
gang

A4L

Nytegning i
gang

1:4.000 Hyltebjerg Skole, Fotoorientering, 20 poster

A4L

Nytegning i
gang

1:1.000 Hyltebjerg Skole

A4L

Nytegning i
gang

A4L

Nytegning i
gang

1:4.000 Katrinedal Skole

A4L

Nytegning i
gang

1:1.500 Katrinedal Skole

A4P

Nytegning i
gang

A4P

Nytegning i
gang

A4P

Nytegning i
gang

1:4.000 Hyltebjerg Skole

1:1.000 Hyltebjerg Skole, Fotoorientering, 20 poster

1:1.500 Katrinedal Skole, Find vej i skolen, 40 poster

1:1.000 Katrinedal Skole

1:1.000 Katrinedal Skole, Find vej i skolen

A4P

Nytegning i
gang

1:5.000 Flyvestationen øst

A3L

Nytegnet 2016

1:4.000 Søndersøskolen og Ryget skovby

A4P

Nytegning i
gang

1:1.500 Søndersøskolen

A4P

Nytegning i
gang

1:1.500 Søndersøskolen, Find vej i skolen, 40 poster

A4P

Nytegning i
gang

1:1.000 Søndersøskolen

A4L

Nytegning i
gang

1:1.000 Søndersøskolen, Find vej i skolen

A4L

Nytegning i
gang

Furesø Kommune

Bilag 2:
REGLER FOR OK SKÆRMENS KLUBMESTERSKABER
§1. Klubmesterskabet afgøres ved den sidste divisionsmatch [op/ned].
§2. For at deltage i klubmesterskabet, skal man have gennemført de 2 alm. divisionsmatcherdet år.
§3. Beregning af handicap
1. Handicappet beregnes ud fra den km. tid, der er opnået, ved det bedste af de 2 div.
løb.Den der lever bedst op til sin km. tid, er klubmester.
2. Km. tid fra årets klubmesterskab indgår i det kommende års beregning, sammen med de
2 alm. div. løb.
§4. Der kåres 3 mestre.
1. Seniormester: Sort-blå-gul bane.
2. Ungdomsmester (under 21 år): Sort-gul-hvid bane.
3. Begyndermester: Grøn bane.
§5. Angående sværhedsgrader:
Man må godt gå 1 til 2 sværhedsgrader op, men man tager sit handicap med [km. tid].
Man kan ikke gå ned i sværhedsgrader.
§6. Senior-Mester-sort-blå-gul vinder klubbens vandrepokal.
Ungdoms-Mester (under 21 år) sort-gul-hvid bane vinder klubbens vandrefad.
Årstal og vindernavne for de to mestre indgraveres.
Begynder-Mester vinder en til lejligheden indkøbt præmie.
§7. Hvis ikke alle tre løb kan afvikles, træffer bestyrelsen beslutning om hvilke løb,der så skal gælde til
klubmesterskabet. Dette bekendtgøres medlemmerne.

