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BERETNING FOR 2018 
 

 
1. Generalforsamlinger 
Året 2018 fik en lidt turbulent start, da vi til den ordinære generalforsamling stod uden en 
afløser for vores kasserer gennem 28 år Steen Sørensen. 
På generalforsamlingen fik bestyrelsen 3 måneder til at få opgaven løst og på den ekstra-
ordinære generalforsamling d. 17. maj kunne vi så præsentere Henrik Jørgensen som 
Steens afløser. 
 
2. Bestyrelsen  
Bestyrelsens sammensætning fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
Der er afholdt bestyrelsesmøder d. 5. marts og 26. april uden referater med ét punkt på 
dagsordenen: Ny kasserer. Derefter er der afholdt bestyrelsesmøder som normalt d. 18. 
juni, 16. august, 6. november alle i 2018 og 22. januar 2019 i alt 6 møder 
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 afstik-
kere ud over dagsordenen. Ud over selve møderne er der jævnligt mails, til orientering 
eller om noget der skal tages stilling til.  

• I 2018 blev der afholdt 3 klubledermøder i Østkredsen. 2 ordinære og et ekstraordi-
nært på grund af den megen diskussion om specielt pointgivningen til divisionstur-
neringen. Der udsendes fyldige referater fra møderne med bilag fra alle indlægs-
holdere. Jeg giver et mundtligt referat derfra på et bestyrelsesmøde.  

• Det fremlagte forslag til ny måde at tildele point på og udvidelse af antallet af point-
givende stævner til divisionsturneringen er blevet trimmet lidt og indarbejdet i det 
netop udgivne reglement 2019.  

• Stafetsamarbejdet PiSkAmOK har været meget lidt brugt i 2018. Det er besluttet, at 
vi fortsætter trods den lave tilslutning. Vi kan måske stille nogle hold til SM her i for-
året – 11. maj i Tisvilde Hegn 

• Bestyrelsen har udarbejdet aktivitetsplan 2019, som giver et overblik over klubbens 
aktiviteter og de vigtigste mesterskabsstævner. Uddeles her til aften og sendes ud 
med månedsbrevet for marts. 

• OK Skærmen skaffede husly til Vintercup den 5. januar 2019. 
  

3. MEDLEMSSTATUS  
Klubben havde ved udgangen af 2018 66 mellemmer, hvilket er en medlemsfremgang på 
6. Det er jo dejligt at vi bliver flere. 
I forhold til sidste år er der på indberetningen til Centralt ForeningsRegister ændret på al-
dersgrupperne. 
Fordelingen i aldersgrupper og mand/kvinde aktive er således: 0-6 år 1/0, 7-12 år 4/4, 13-
18 år 1/0, 19-24 år 1/0, 25-39 år 3/11, 40-59 år 10/5, 60-69 år 3/4 og 70+ år 13/6. 
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4. ARRANGEMENTER 
Findvej-dagen i maj blev besøgt af 14 personer. Vores opfølgning på den gruppe har væ-
ret ikke eksisterende, så lidt skønne spildte kræfter med måske negativ PR til følge. 
 
Internt havde vi sat et par baner i Bøndernes Hegn d. 14. april og Kirsten havde sørget for 
lækre boller med tilbehør. 
D. 13/9 var vi tilbage i Lille Hareskov hvor Knud havde lavet nogle gode baner og Kirsten 
som sædvanlig noget god mad. 
 
I forbindelse med WMOC havde vi i samarbejde med Kulturmetropolen v. Gert Nielsen og 
Furesø Kommune et sprintlignende arrangement i Bymidten og området NØ for Værløse. 
Her deltog 80 glade mennesker i den fantastiske sommervarme 
 
Vores sædvanlige stævne blev afviklet d. 14/10 med vores sædvanlige professionalisme 
godt styret af Ulla som stævneleder. Leif havde som banelægger valgt Gasværket som 
stævneplads. Det viste sig at være en rigtig god ide – vi fik stor hjælp fra personalet og 
rådighed over gode faciliteter. Vi har et rigtig godt team af medlemmer, som ved hvordan 
vi får det til at klappe. Igen i år lagde beregnergruppen resultaterne direkte ud på hjemme-
siden. Samlet set havde vi 260 løbere i skoven på Leifs baner, som blev rost af mange. 
 
Året sluttede med vores sædvanlige usædvanlige juleløb. Denne gang i Kirke Værløse på 
Mogens’ nye Findvej-folder og initiativ af Carl-Henrik 
 
5. LØBSRESULTATER 
Triangelmatchen blev afviklet i Skåne ved Perstorp med Malmø OK som arrangør. Som 
sædvanlig et hyggeligt arrangement med traditionelt o-løb lørdag og rævejagt søndag. Vi 
tabte trianglen til Lyngby OK og i rævejagten var undertegnede ene om at forsvare OK 
Skærmen, det blev til en mellemplacering. 
 
I Divimatchen blev vi med hiv og sving hængende i 5. division. Vi gjorde hvad vi kunne og 
havde et fint fremmøde til de tre stævner, specielt finalen var velbesøgt. 27, 28 og 37 løbe-
re på banerne kyndigt fordelt af Ulla.  
 
Ulla Hooge blev dansk mester på ultralangdistancen, blev nr. 5 på mellemdistancen, men 
tog så revanche og fik sølv på langdistance. 
 
Generelt om deltagelse kan det nævnes, at vi fra OK Skærmen har haft 313 starter i an-
dres stævner mod de ca. 300, som startede til vores stævne, så vi har en fin balance her. 
 
I 2018 var Danmark vært for WMOC. Det blev afholdt her i Nordsjælland, så vi var nogle 
stykker, helt præcist 7 på sprint og 9 på skovetaperne, som deltog. En fantastisk oplevelse 
at være med i et så stort arrangement – ca. 4500 startende fra hele verden. 
 
6. KOMMUNIKATION 

• Hjemmesiden fungerer meget fint bl.a. med referater fra bestyrelsesmøder og ge-
neralforsamling og med Jesper Sørensen ved roret.  

• Månedsbreve 2018: 11 månedsbreve er udsendt heraf de fleste med et billede. 
• Facebook: Der har været fin aktivitet i vores Facebook gruppe.  
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Forskellige har budt ind med fotos og beretninger. Når man laver et hurtigt gen-
nemsyn af gruppen, så ser man tydeligt, at O-sporten er levende og indbydende. 

           Opfordringen er, at alle er selvfølgelige velkomne til at byde ind med OK Skærmen- 
           relevante begivenheder både store som små.  
 
7. MATERIEL.  

• Ved WMOC sideeventen mistede vi en af vores enheder, den er genanskaffet. 
• Den samlede beholdning af materiel fremgår af bilaget ”OK Skærmens materiel” 

 
8. FASTE POSTER 
De har igen virket godt ved både torsdagstræningen og ved individuel træning. 
Mogens og Svend Erik vedligeholder dem. Udskiftningen bliver foretaget ved behov med 
de tidligere indkøbte egetræsstolper. Det er et tungt arbejde at transportere stolperne ud i 
terrænet og udskifte de oprindelige og lidt mindre stolper.   
 
9. KORTTEGNING 
I løbet af 2018 har Mogens vedligeholdt klubbens kortportefølje med nytegninger og revi-
sioner. Mappen her på hylden indeholder kort med fine træningsbaner fra Carl-Henriks 
hånd og med Mogens’ opdaterede kortet  
 
Der er blevet tryk og fordelt kort til klubber og enkeltpersoner alt efterfulgt af en faktura, 
som Steen og Henrik så har sikret betaling af. Et godt indtægtsgrundlag for vores klub. 
 
Korthjælp til andre klubber og kortkonsulentarbejde for de Nordsjællandske o-klubber er 
også en af Mogens aktiviteter. 
 
Klubben har et kortsamarbejde med OK73 og Ballerup OK om tegning og salg af Hareskov 
kortene. Også her er det Mogens, Steen og Henrik, der får det til at fungere. 
 
Desuden har Mogens stået for Findvej-foldere i både Værløse og Kirke Værløse. 
 
Den samlede produktion fremgår af bilaget: 2018 kortarbejde, OK Skærmen 
 
10. BLANDET 

• Torsdagstræning fra Hareskovhallen kl. 1715 kører planmæssigt med mest de faste 
torsdagsløbere, men også lejlighedsvis med flere andre. De nye baner i mappen vil 
give et frisk pust til træningen. 

• Vi har brugt Sportident enheder til desværre kun 2 klubarrangementer plus WMOC-
sideeventen i Bymidten 

• Furesø Kommune hædrede den 22. november 2018 Ulla Hooge for de 3 guldme-
daljer ved et arrangement på rådhuset, hvor også andre idrætsudøvere blev hædret 
for danske guldmedaljer og for internationale medaljer.  

• Klubmestre 2018: Karen Juul blev seniormester-Sort (svær), Der blev ingen mel-
lemsvær- eller begynder-mester. Tak til Leif for beregningen.   

 
11. SAMMENFATNING 



 - 4 - 

  Smørum 2019.02.10 

Fundamentet for klubben er stadig flere nøglepersoner, og de er meget vigtige. De besid-
der stor viden og arbejdskraft. Stor tak til disse selv om ikke alle er nævnt ved navn i be-
retningen. 
Vi afviklede vores traditionelle stævne på sædvanlig sportslig og professionel vis i Lille 
Hareskov og Jonstrup Vang. 
Orienteringskortene over ”vores skove” er grundlaget for vores sport. Igen i 2018 har Mo-
gens arbejdet med kortene på sin seriøse og kvalitative måde. 
Det er glædeligt at vi har kunnet spore en lille fremgang i medlemstallet. Vi har også brugt 
en del ressourcer derpå.  
Klubben tabte Triangelmatchen til Lyngby OK, blev i 5. division, men har haft nogle meget 
flotte individuelle sportslige resultater 
Klubben har en tilfredsstillende økonomi både på grund af kortslaget, men også overskud-
det på vores kredsløb, hvor vi løfter i flok og drager nytte af sammenholdet. 
Jeg runder af med en tak til bestyrelsen for de gode diskussioner vi har haft og ser frem til 
et år mere med frugtbart samarbejde forhåbentlig med et godt resultat for klubben. 

 
 

Søren Christensen 
formand 

 
Bilag: 
2018 materielbeholdning 
2018 SI-materiel 
2018 kortarbejde, OK Skærmen 
 


