Lyngby Orienteringsklub
MEDLEM AF DANSK ORIENTERINGSFORBUND, UNDER D.I.F.

Lyngby Orienteringsklubs ordinære generalforsamling den 24. februar 2019
Formandens beretning
Indledning
2018 blev et begivenhedsrigt år, hvor der som altid var stort fremmøde til tirsdags træningen om
sommeren og søndags træningen om vinteren. Vi arrangerede måske det mest perfekte cityløb
nogensinde. Vi vandt to divisionsmatcher og blev suverænt nr.1 i 5. division, men måtte desværre se
os slået i oprykningsfinalen! Og vi vandt også Triangelmatchen i Sverige sidste sommer, og det er
mange år siden vi sidst hjemtog ”trianglen” til klubben.
Året sluttede med at vi blev klubben i ”Fokus” i bladet Orientering med en artikel, som vi fik megen
ros for og megen omtale ud af i øvrigt. Samtidig blev vi den sidste klub, som kom på tryk! DOF har
efterfølgende besluttet, at Orientering fremover skal være digital og udsendes 4 gange årligt som
E-mails.
Troldehøj har igen i år været udgangspunkt for mange af klubbens aktiviteter - ikke mindst
deltagelse i fællesspisningerne har været populært. En stor tak til Jesper, Peter og Marie, som har
været primusmotor i at organisere og kokkerere ved disse spisninger.
Medlemstallet ligger nu på 93, som dækker over 60 mænd og 32 kvinder samt et passivt medlem.
Rune er ”hård og brutal” omkring 1. april, hvor han rydder op i medlemslisten – dvs. at alle der ikke
har betalt kontingent bliver slettet – så vi ikke kommer til at betale DOF afgift for disse!
Tirsdags-træningen om sommeren og søndags-træningen om vinteren tiltrækker stadig et rigtigt
pænt antal deltagere på over 24 løbere pr. gang! Tak til Jim for at hold øje med tallene og
udviklingen.
Vores traditionelle arrangementer, Vintercup’en og CityOrienteringsLøbet, blev som sædvanlig
afviklet med stor rutine og succes. City-løbet blev afviklet i pænt vejr – der var lidt optræk til
regnbyger - men det blev ikke rigtigt til noget!
Østerbro lagde asfalt til løbet denne gang og hele arrangementet blev afviklet i god ro og orden –
måske den flotteste afvikling af cityløbet nogensinde!!
Deltagerantallet til cityløbet var på 274 løbere, hvis vi regner med en holdstørrelse på 3 personer,
hvilket var lidt færre end i det foregående år (292).
Ved Vintercup har vi set en faldende tendens i deltager antallet de sidste par år, men det ser ud til at
faldet er standset. Vi har nu 185 – 210 deltagere pr. løb – mod 170 – 200 sidste år.
Men konkurrencen fra andre vinter-O-løb samt et MTBO–stævner, som arrangeres på de selv
samme dage, har stadig indflydelse på deltagerantallet til Vintercup’en!
Apropos MTB-Orientering har klubben en lille gruppe af meget passionerede MTBO-deltagere.

Klubben fik en Danmarksmester i H50 klassen i år – stort tillykke til Tomas Rotovnik for det flotte
resultat, 21,3 km på 1:33, ikke dårligt! Det er ikke hver dag vi får en Danmarksmester i klubben!
Per Seidelin og Sanne Fisker har netop afviklet klubbens første MTBO løb i Geelskov og
Ravneholm. Vi håber, det bliver begyndelsen til en ny og spændende aktivitet i klubben.
Samarbejdet med KSI (Københavns Universitetets Studenter Idræt) om at arrangerer
orienteringsinstruktion og træning hver tirsdag aften i september/oktober og marts/april, måtte
desværre aflyses i 2018 på grund af for få tilmeldte.
Vi håber, at KSI kan samle et hold i 2019, men efter at USG blev til KSI er rekrutteringsgrundlaget
blevet meget reduceret - idet det nu kun er studerende ved KU, der kan deltag.
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Kommunikation
Langt den vigtigste kommunikation ud til medlemmerne er den ugentlige e-mail vedr. tid, sted og
banelængder m.m., som udsendes af trænere og banelæggere og formuleres på både dansk og
engelsk.
Denne information bliver hurtigt lagt på klubbens hjemmeside og Facebook. Der skal derfor endnu
engang lyde en rigtig stor tak til Jørn og Anne for det store arbejde, de udfører for at holde
hjemmesiden og Facebook konstant opdateret.
Nyhedsbreve som E-mails vil fortsat blive udsendt med jævne mellemrum som et supplement til de
hurtigt opdaterede hjemme- og Facebook sider.

Administration
Rune og jeg har til stadighed travlt med at besvare E-mails fra mennesker, der søger information om
vores O-klub, tage os af de løbende ind- og udmeldelser samt O-service tilmeldinger og betalinger.
Stafet-samarbejdet med ”FSK Orientering” er fortsat gennem 2018, hvor især Anne og Jim har
benyttet sig af dette samarbejde i forbindelse med DM/SM-stafetter.
Stafetsamarbejdet med ”FSK Orientering” vil fortsætte i 2019 – og da FSK er flittige deltagere på
vores træninger, er planen, at de fremadrettet også arrangerer flere af vore ”fælles” træninger.

Aktiviteter
Kortudvalget
Lyngby City med Bondebyen og Slotsparken skal anvendes til Danish Spring sprint den 29. marts
2019.
I den anledning er der blevet tegnet et helt nyt 1:4.000 kort over Lyngby, som jeg også håber vil
blive anvendt ved fremtidige arrangementer - og ikke mindst til sprint-træning.
Øvrige kortaktiviteter
Der er også blevet tegnet to skolekort i det forløbne år – et over Hummeltofteskolen i Sorgenfri samt
et kort, i samarbejde med FSK, over Boesagerskolen i Smørum.
Find vej projekter
Selvom vi ikke i 2018 har været i gang med en ny ”Find vej” folder, har jeg indtryk af at vore
eksisterende foldere bliver flittigt brugt af skoler og ungdomsklubber i Lyngby og omegn – en nylig
kommunal henvendelse vedr. den digitale udgave af ”Find vej i Lyngby” har bekræftet dette indtryk!
Lørdag den 5. maj 2018 arrangerede vi igen ”Find vej dag” sammen med DGI. Ud over en kanotur
på Mølleåen kunne deltagerne også vælge ”Find vej i Lyngby”-turen! Stor tak til Peter og August for
at hjælpe til ved dette arrangement.

Arrangementer
Klubben har arrangeret eller været medarrangør ved følgende O-løb i 2018.

Lørdag den 20. januar 2018 blev 4. etape af Vintercup 2017/18 afholdt i Tokkekøb Hegn med
Skovvangsskolen i Allerød som stævnecenter. Vejret var typisk dansk vintervejr – gråt og vådt!
Inger Lise var den erfarne stævneleder med det store overblik – mens Mads og Simon havde
frembragt nogle rigtig flotte baner som de fik stor ros for.
Tirsdag den 12. juni 2018 afholdt vi igen det traditionelle CityOrienteringsLøb fra Kastellet.
Vejret var pænt, selvom vi fik et par små byger lige inden selve løbets start.
Det blev en rigtig god og hyggelig sommeraften på Kastellets volde i skyggen af den store gamle
mølle. Stor ros til Nikolaj og Christian for nogle spændende baner med sjov brug af ”den hængende
sti” over Panum Institutter. I øvrigt forløb stævnet rigtigt flot i en afslappet atmosfære som skabte en
god stemning på stævnepladsen.
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Den 15. december 2018 blev 2. etape af vintercup 2018/19 afholdt i Rude skov. Sebastian havde
påtaget sig banelægningen og udlagt nogle flotte baner, som gav løberne mange udfordringer i den
meget kuperede vinterskov. Stævnecenteret i gymnastiksalen på Skovlyskolen i Holte fungerede
rigtig fint, selvom vi ikke havde borde og stole til rådighed. En stor tak til Sebastian og Anne, som
var henholdsvis banelægger og stævneleder ved arrangementet.
Træning
Vintertræning og sommertræning har fungeret flot gennem hele året, som sagt møder nu i
gennemsnit 24 løbere op til hver træning med et max på 39 til en enkelt træning i september.
Der er endnu aldrig blevet aflyst en træning på grund af manglende tilslutning.
Stor tak til træningsudvalget samt de mange medlemmer som hjælper til som banelæggere.

Diverse Orienteringsløb og klubture
Triangelmatch
I weekenden den 11.– 12. august 2018 var vi inviteret til den traditionelle Triangelmatch mellem
Malmø OK, OK Skærmen og Lyngby OK. Matchen blev afholdt omkring byen Perstorp på
Hallandsåsen, idet Malmø OK var dette års arrangør. Jeg kan desværre ikke fortælle detaljer fra
turen, idet jeg var i USA, men jeg går ud fra at Brit som sædvanlig serverede rigtig dejlig mad - og
da vi endte med at vinde - og dermed hjemtage ”trianglen”, er jeg overbevist om, at I 7 som deltog
har haft en rigtig dejlig tur til Sverige i den pågældende weekend! OK Skærmen arrangerer den
næste Triangelmatch den 10.-11. august 2019 på Sjælland.
Klubmesterskabet
Det traditionelle klubmesterskabsløb blev arrangeret i forbindelse med DM for hold den 7. oktober
2018. Ballerup OK, som arrangerede stævnet i St. Hareskov, havde fremstillet en speciel startliste til
os, så vi kom til at løbe på DM banerne efter at DM’et var afviklet.
Efter løbet mødtes vi på Troldehøj, hvor Jesper havde lavet middagsmad, og hvor de traditionelle
vandrepræmier blev uddelt.
Der deltog i alt 16 løbere, og den nye senior-klub-mester blev Helle Pitters som modtog
Mesterskabsplatten medens bedste herreløber blev Jonas Isaksen som modtog tin-bægeret.
Høst-open, Bornholm
I efterårsferien den 26.- 28. oktober var der Høst-open på Bornholm hvor Henrik, Marie og Martin
deltog. Der blev løbet i Svaneke, Hasle og Slotslyngen. Det sidste område anses for et af de mest
”krøllede” O-områder i Danmark – det er altid en udfordring og en oplevelse at deltage i Høst-open,
de Bornholmske terræner er og bliver noget særligt!
Divisionsturneringen

Ved den første divisionsmatch i Kongelunden den 6. maj 2018 gik det fantastisk godt – vejret var
flot, og vi endte på en suveræn førsteplads! Ved den næste divisionsmatch i Sorø den 23.
september kunne vi ikke stille med samme antal løbere som i Kongelunden, men vi vandt alligevel
suverænt - igen!
Som nr.1 i 5. division var vi selvskrevet til at deltage i oprykningsfinalen den 4. november i Tokkekøb
Hegn med stævnecenter på Skovvangsskolen, men selvom vi havde et rigtig stort og stærkt hold på
plads, blev vi alligevel henvist til 3. pladsen efter Politiet og Køge, som derved forblev i 4. division,
mens vi måtte blive i 5. division. Vores problem er stadig den manglende bredde i vores
medlemssammensætning – mange unge men for få af os ”ældgamle”!
Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til endnu engang at sige tak til bestyrelsen samt til de
mange aktive medlemmer, som stiller op og hjælper til ved klubbens arrangementer - som trænere,
officials, banelæggere, kontrollanter og stævneledere m.m. Igen i 2019 får vi brug for alle gode
kræfter idet vi udover de traditionelle stævner også arrangerer sprint i Lyngby som en del af Danish
Spring den 29. marts.
Med stor O-hilsen,
Finn Blom
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