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

Lyngby Orienteringsklubs ordinære generalforsamling den 27. februar 2022
Formandens beretning
Indledning
Året 2021 blev endnu et år med corona nedlukninger og dermed adskillige aflysninger af
orienteringsarrangementer.
Vi blev desværre nødsaget til at aflyse Vintercup 2020/21 på grund af forsamlingsforbuddet, til
gengæld lykkedes det at gennemføre Vintercup 2021/22 hvor vi bevist sørgede for at al registrering
m.m. foregik udendørs med undtagelse af den sidste afdeling hvor præmie overrækkelsen kunne
foregå indendørs i Sjælsøskolen. Hvad angår deltagerantal så kom vi tæt på de ”gode gamle dage”
dvs. ca. 200 pr. løb, med undtagelse af den første afdeling!
Vi arrangerede 2. afd. af Vintercup’en den 18. dec. med udgangspunkt fra Rundforbi stadion – der
skal lyde en stor tak til Torben og Louise for nogle flotte baner som blev udviklet parallelt med at vi
kæmpede med Skov og Naturstyrelsen om af få åbnet tilstrækkeligt meget af Jægersborg Hegn!!
Det blev et rigtig flot stævne – tusind tak til alle som hjalp til som officials m.m. ved dette stævne!
CityOrienteringsLøbet blev igen afviklet 2. tirsdag i juni (8/6 2021) som traditionen byder!
Det blev et næsten normalt cityløb, men stadig med visse corona restriktioner som f.eks. ingen
kiosk, opslagstavle, væske m.m.
Fremmødet til tirsdags træningen om sommeren og søndags træningen om vinteren ligger stadig
pænt højt – der er ofte mellem 20 og 30 deltagere per gang – at der også deltager løbere fra vore
naboklubber samt udenlandske O-løbere, hjælper også på deltagerantallet!
Troldehøj har været udgangspunkt for forskellige klubaktiviteter - ikke mindst et par korttegningskurser som Louise organiserede i samarbejde med Mogens Hansen fra OK Skærmen.
På baggrund af disse kurser i korttegning i efteråret 2020 – er der blevet etableret et kortudvalg med
Mads Troelsgaard som formand – udvalget har allerede haft et virtuelt møde hvor man har fordelt
opgaverne – hvilket betyder at vore lokale kort er blevet og vil blive opdateret i nær fremtid!

Medlemstallet ligger nu på 97, hvoraf 2/3 er herre og 1/3 er damer!
Rune er som sædvanlig ”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 for meget i DOFafgift!
Vores traditionelle arrangementer, Vintercup’en og CityOrienteringsLøbet, blev som sædvanlig
afviklet med stor rutine og succes.
City-løbet blev afviklet i flot sommer vejr i Københavns centrum tirsdag den 8. juni.
Deltagerantallet til cityløbet var på 208 løbere, hvis vi regner med en holdstørrelse på 3 personer,
hvilket stadig er lidt færre end på et ”normalt” år – men stemningen på stævnepladsen foran Kastelmøllen, var tæt på det normale på trods af corona restriktioner.
Endnu engang var det dejligt at se hvordan klubbens medlemmer hjalp til hele dagen og derved gav
deltagerne en god O-oplevelse!
Samarbejdet med KSI (Københavns Universitetets Studenter Idræt – tidligere USG) om at arrangere
orienteringsinstruktion og træning hver tirsdag aften i september/oktober og marts/april, er desværre
ophørt på grund af for få tilmeldinger. KSI har nedlagt orienteringsløb som en del af Deres program!
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Kommunikation
Langt den vigtigste kommunikation ud til medlemmerne er den ugentlige e-mail vedr. tid, sted og
banelængder m.m. vedr. næste uges O-træning - som udsendes af Jesper og/eller banelæggeren,
og som er formuleret på både dansk og engelsk.
Denne information bliver hurtigt lagt på hjemmesiden samt Facebook. Der skal derfor, endnu
engang, lyde en rigtig stor tak til Anne og Jesper for det store arbejde med denne løbende
opdatering.
Nyhedsbreve som E-mails vil fortsat blive udsendt med jævne mellemrum som et supplement til den
information man kan finde på O-service.

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.
Stafetsamarbejdet med ”FSK Orientering” vil fortsætte i 2022 – og da FSK er flittige deltagere på
vores træninger - har Carl-Åge (FSK) indimellem arrangeret nogle af vore ”fælles” træninger.

Aktiviteter
Kortudvalget
Kortet over Bøndernes Hegn er netop blevet nytegnet af Sebastian, kortet blev omgående taget i
brug ved den netop afsluttede Vintercup 2021/22.
I øjeblikket er Niels og Mads godt i gang med at nytegne Geelskov, Kirkeskoven samt Ravneholm.

Arrangementer
Klubben har arrangeret eller været medarrangør ved følgende O-løb i 2021.
Lørdag den 18. december 2021 blev 2. etape af Vintercup 2020/21 afholdt i Jægersborg Hegn med
Rundforbi stadion i Nærum som stævnecenter. Vejret var pænt dansk vintervejr – dog uden sne i
skovbunden! Undertegnede var stævneleder og Martin havde det store overblik som IT-ansvarlig
mens Torben, med hjælp af Louise, havde frembragt nogle rigtig flotte baner som de fik stor ros for.
Tirsdag den 8. juni 2021 afholdt vi igen det traditionelle CityOrienteringsLøb på og fra Kastellet.
Det blev en rigtig god og hyggelig sommeraften på Kastellets volde i skyggen af den store gamle
mølle. Stor ros til Frederik for nogle spændende baner i Københavns centrum.
På trods af corona fik vi gennemført et rigtigt flot stævne!
I weekenden den 29.-31. oktober deltog 10 Lyngby løbere i det traditionelle Høst-Open på
Bornholm. Det blev nogle spændende løb ikke mindst Hammeren gav visse løbere store problemer!
Træning
Vintertræning og sommertræning har fungeret flot gennem hele året med overholdelse af diverse
corona restriktionerne, som sagt møder nu op imod 30 løbere op til hver træning, heraf en hel del fra
andre klubber - FSK, Ballerup, Skærmen samt ikke mindst udenlandske O-løbere som benytter sig
af vores bynære placering samt en engelsk sproget hjemmeside, hvad angår tid og sted for træning.
Der er endnu aldrig blevet aflyst en træning, heller ikke i sommerferien.
Stor tak til Jesper samt de mange medlemmer som hjælper til som banelæggere.
Afslutningsvis!
Den 1. februar 2022 blev alle corona restriktioner ophævet – så lad os håbe at året 2022 vil blive et
helt normalt år uden aflyste O-løb og med den sædvanlige ”råhygge” på diverse stævnepladser!
Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen, udvalgsformænd samt alle som har hjulpet til ved diverse
arrangementer.
Med stor O-hilsen,
Finn
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