Beretning OK Syd 2021
I 2021 kom vi tilbage igen med en nogenlunde normal sæson, men stadig påvirket af Corona
restriktioner i den første del af året.
Vi afholdt vores vinter træningsløb, som Corona løb, dvs. med lang weekend og print selv indtil
begyndelsen af april, hvor vi kunne mødes igen og løbe onsdag aften.
Fra foråret og resten af året har vi haft mulighed for at gennemføre vores træningsløb, som vi
ønsker det, uden restriktioner.
Sæsonen kom også først i gang fra april da andre store løb indtil da blev aflyst. NJ-2 dages blev
som i 2020 aflyst, men Påskeløbene på Rømø kunne gennemføres som Corona løb-selv, men med
deltager begrænsninger. Vi havde en del løbere på Rømø.
Grænsedysten blev i 2020 aflyst, men vi var fra bestyrelsen side indstillet på at gennemføre den i år
med de begrænsninger, der ville være. Traditionen tro blev det holdt Kristi Himmelfartsdag (13.
maj) og denne gang i Hjelm Skov med Rasmus som stævneleder og Ove som banelægger.
Vi havde ingen stævneplads eller kiosk pga. restriktionerne med afstand o.l, men havde alligevel ca.
100 startende, så det var ok i betragtning af mange tyske løbere nok valgte at blive hjemme. Tak til
alle, der hjalp denne dag.
Lørdag d. 12 juni afholdt vi SM-lang i Aabenraa Sønderskov med Johnni P. som debutant med
banelægning. Det blev ikke til et SM-sprint, da vi ikke kunne få det presset ind i kalenderen og SMNat blev heller ikke afholdt. Det skal vi gerne sammen med OK-HTF have tilbage på sporet i 2022.
I begyndelsen af juli var i rigtig mange med til Vikingedysten. Vi var så mange at vi vandt
Vikingehjelmen, som gives til den klub med flest deltagere. Desuden vandt Martina og Malthe
deres klasse, så tillykke med det ☺
Året divisionsmatch var planlagt til at være lørdag 4. september i Als Nørreskov. Stævneledere var
Peter Pallesen og Hans Moos, som havde valgt Nygård som stævneplads.
Banelægger var Birger og Frede havde lavet kontrol, samt Jørn havde opdateret kortet.
Vejret var fantastisk denne dag og vi fik mange positive tilbagemeldinger mht. baner, organisering
og pladsen. Vi har efterhånden godt styr på at lave stævner og det er dejligt at se at mange bakker
op når vi arrangerer løb. Tak for det!
Næste stor arrangement var publikumsløb til WRE løb i sprint i Aabenraa. Selve WRE løbet blev
afholdt af WOC teamet til 2022, så det blev brugt som en læring for dem også. Midt på dagen
imellem de to løb kunne vi afholde et publikumsløb i Aabenraa. Vi fik sendt ca. 75 løbere afsted
med fri start mellem 11:45 og 13:00. Igen løb alt som planlagt og løbere fra alle vegne kunne prøve
kræfter med Aabenraa kringlede gader ligesom eliteløberne.
Samtidig havde vi et tilbud til byens borgere om at løbe en tur efter kort.
Mange af vores medlemmer havde meldt sig frivilligt til at overvåge poster i byen.
Fra WOC teamet har vi fået stor ros for vores indsats op til og under arrangementet.
Tak for Michael for det store arbejde med kontakt til WOC, handelsstandsforening og myndigheder.
Som opfølgning på løbet vil der blive tilbudt to træningspas i foråret hvor WOC hænger poster ud
til landholdsløbere. Her vil vi også have mulighed for at løbe en tur.
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Hvis nogen vil hjælpe til ved WOC til sommers så meld jer gerne inden 1 februar, da så laver jeg en
samlet tilmelding. Dermed tjenes der også lidt til klubkassen.
Sæsonen med divisionsmatcherne blev presset sammen, så er blev aftalt to skovmatcher og en
sprintmatch. Det var første hele sæson med kun to divisioner i Syd-kredsen, og vi klarede med
fantastik godt med en meget sikker 2. plads. Det skyldes helt sikkert den store opbakning til disse
løb og især den sidste med sprint i Billund dagen efter vores WRE arrangement.
Turneringer & mesterskaber:
Vi holdt to sønderjyske mesterskaber sammen med, hvor vi stod for SM-lang og OK-HTF stod for
SM-stafet.
Det blev til flere medaljer ved de forskellig løb:
SM Lang: D45-54 Helle Termansen
D75 Silke Bolbro
H45 Bjarne Johannsen
H55-64 Karsten Jøhnk
DM mesterskaber:
Vi fik hele to medajler ved Danmarksmesterskaber!
Jørn, Hanne og Klaus fik GULD ved DM stafet i klassen D/H-185. Det lykkes i det meget svære
terræn at slå de andre hold med hele 9 sek, så stort tillykke til jer.
Ved året sidste DM, som var nat lykkedes det igen Hanne at få medajler med hjem til klubben. Det
blev til bronze i klassen D60. Stort tillykke.
Desuden har mange deltaget i JFM og andre divisionsmatcher rundt i landet.
Klubmatch blev afholdt i år i Fynshav og vi tabte til OK-HTF.
Tak til Birger og Frede for at arrangere klubmatchen, men de stopper nu med at afholde dette pga
for få tilmeldinger. Bolden er dermed givet videre, hvis nogen skulle have tid og lyst til at
arrangerer dette i 2022.
Skole OL var sat på pause igen i 2021, men skole-holdet bestående af Finn, Frede og Birger har
alligevel været afsted og undervist på mange skoler. Stor tak til jer for det store arbejde.
Vi har stort set kunne gennemføre alle planlagte træningsløb i 2021 enten som Coronaløb eller
træningsløb, og jeg synes vi har en god tilslutning til hver løb.
Medlemsudvikling er igennem 2020 og 2021 været stabil, så vi har ikke set det store frafald eller
tilgang.
Men statistikken viser at 84% af vores medlemmer er i gruppe 40+, så vi har oprettet en
rekrutterings team, som skal fokusere på aldersgruppen 20 – 40 årige. Vi tror, at kan vi få denne
gruppe i skoven, så kunne ungdommen følge med. Det ledes at Johnni, som vil starter forskellige
initiativer op. Men husk vi alle er med i at rekrutterer og fastholde nye medlemmer. Johni har et
oplæg under eventuel.
Desuden er FB, mediekontakt, sponsor og andet overdraget fra Finn Hove til Johnni.
Stor tak til Finn for det store arbejde igennem alle år med disse opgaver.
Mht. klublokale så har vi søgt om et lokale på den gamle Sønderborg Kaserne. Vi forventer at få et
lokale fra uge 18, men det bliver et dele lokale og ikke et direkte klublokale.
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Til sidst vil jeg sige tak til alle i klubben der stiller op til de forskellige opgaver vi skal have løst i
løbet af sæsonen. Det gælder alle de faste opgaver i løbet af året så som banelægning til
træningsløb, rekrutterings opgaverne på skolerne eller at bage en kage til et stævne. Tak til alle der
har hjulpet til i klubben i år.
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Planer for OK-SYD 2022
2022 byder på forskellige arrangementer.
Vi starter med to klubaftener hhv. :
Onsdag 26 januar kl. 18:30 – 20:30 med tema Banelægning.
Onsdag 23 februar kl. 18:30 – 20:30 med tema Kort tegning og vejvalg.
Der er opfølgning på voksenkursus 26. februar i Vejle.
Vi har en klubtur til NJ2-dagens og Påskeløbene, som I gerne nu skulle have meldt jer til.
Vi planlægger med et MTB løb i Gråste Søndag d. 27 Marts, hvor vi vil inviterer
Her er hvad jeg tænker:
1. Et mange-post løb med start i Broager med tidsbegrænsning på 2,5 – 3 timer.
2. Enkelt mand eller max. to per hold
3. Et kort med 1:25:000 (Broagerland), Broager by og Skeldekobbel. De sidste to er dermed o-kort.
4. Målgruppe:
a. MTB klubber
b. Adventure klub Sønderborg
c. Skelde adventure efterskole
d. Idtrætshøjskole Sønderborg
5. Dato Søndag 27 marts med fælles start kl. 10:00?
6. Op til og efter løbet kan vi tilbyde klubberne træning i o-kort.
7. Minimal med personale så klubbens medlemmer vil også kunne deltage.

Grænsedyst 2022 (26 Maj)
Skov: Kollund skov
Stævneleder: Peter Pallesen
Banelægger: Sten Oluf / Hans Henrik.
Vores egne divisionsmatcher vil der i år kun være to matcher pga. WOC.
De afholdes således:
2. division
01/5:
Langesø, OO
25/9:
Frederikshåb Syd/Randbøl KOK
18/9:

Stensbæk, HTF. Her planlægger vi at holde klubmesterskaber.

20-21/8:

Vi planlægger med en evt klub tur til JFM Stafet og JFM Lang i Nordkredsen.
Mere om det senere.

SM stævner hvor vi holder SM stafet og SM nat.
18 Maj afholdes der skole OL. Tovholder Finn & Birger.
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Vi kommer ikke til at holde et divisionsmatch i år, så årets store arrangement er DM hold 9. oktober
i Gråsten skov. Stævneledelsen er sat med John som stævneleder og Bent Pedersen som
banelægger.
Vi har denne gang bestilt et rentegnet kort ved GT Maps (Gediminas fra Litauen). Vi har ikke
kræfterne mere til at løfte de store kort som skal bruges til DM-erne, men vi bør satse på at få flere
til at hjælpe med at holde kort vedlige.
Vi planlægger med mediedækning, sponsor opbakning og en trøje til hjælpere.
Værd at bemærke er, at vi i 2022 (ved siden af WOC) har 5 DM-stævner i kredsen.
DM Nat v. HTF d. 19/3,
DM Sprint og Mixsprint i Odense 5-6/6,
DM Hold v. OK Syd d. 9/10 og
DM Ultralang v. West/Esbjerg d. 5/11
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