Orienteringsklubben
Vendelboerne
Bestyrelsens beretning for 2011.
Indledning.

Klubløb

2011
Resultat

2011

2009

2007

2011

2010

2009

777
2011

648
2010

946
2009

1128
2008

729
2007

560
2006

548

20,3
26,6
36,5
41,7
36,38
23,1
32,4

Gennemsnitligt deltagerantal alle løbere
15
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2009

2007

2005

310
409
539
556
783
457
555

Resultat

Mål 2010

Mål 2010

2005
1

2005

102
114
150
168
147
138
122

900
400

Starter - åbne løb

0

Resultat

Starter - klubløb - alle løbere

Resultat

500

2008

16
18,3
26,8
32,8
30,3
17,7
26,1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

35

Medlemmer

1000

Resultat

Gennemsnitligt deltagerantal - egne
løbere

-15

Mål og resultater.

2007

2005

25
15

I 2011 kan vi konstatere, at medlemstallet
fortsat er faldende, men ikke i samme tempo
som tidligere. Aktivitetsniveauet er igen
stigende i form af flere deltagere til
klubløbene og flere starter til åbne løb, hvilket
også kan aflæses af udgifterne til løbsafgifter.
Vi har gennemført en række tiltag under
Vision 2015, og disse aktiviteter videreføres i
2012, hvor der er gode muligheder for positiv
udvikling.
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Ved sidste generalforsamling lyste de røde
lamper. Medlemstallet var faldende sammen
med aktivitetsniveauet på alle områder.
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vores ambassadører har vi vist, at vores sport
ikke kun er for ældre.
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Nordjyske bragte 15 billeder, hvor af nogle
var helsides med Erik på forsiden af indstik.
I Vendelboposten opnåede vi 4480
spaltemillimeter, heraf 5 billeder.
Vendelboposten udkommer i et langt større
oplag end Nordjyske.
Også Hirtshals-Bindslev avis havde tekst og
billeder om vores sport

Vi er fortsat flest 50+ og også her har vi en
stabil og trofast medlemsskare, som dyrker
sporten med hjerte og sjæl. Den stabile
medlemsskare er basen i vores klub og det er
også her vi igen og igen finder kompetente
ressourcer, når der skal laves arrangementer.

Evaluering af vejvalget i 2011.
Vores medlemstal er faldet fra 138 i 2010 til
122 i 2011. Statistikken er opgjort pr. 31.12
begge år af hensyn til sammenligning.
Medlemstallet har imidlertid været endnu
lavere midt på året, og vi kan konstatere en
pæn fremgang den sidste del af året. Det kan
vi også se i skovene, hvor der er mange nye
ansigter, som i stort omfang tilhører folk
under 50 år! Velkommen til jer
Vores deltagelse i Vision 2015 med findveji
arrangementerne i Tornby har givetvis været
medvirkende til at vi har fået nye medlemmer.
Eksponeringen i medierne var den største, vi
har målt, og der var stor søgningen til løbene.
Vi fik nye og yngre ansigter til at være vores
profil udadtil, og med Nanna og Kristian som
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Klubturen til Silkeborg var med til at
sammentømre klubbens medlemmer.
Deltagelsen var stor, tekniktræningen
spændende og maden uovertruffen. Og vi

vandt divisionsmatchen Silkeborg
Sønderskov.
Igen vandt vi 3. division og var til
op/nedrykningsmatch. Taktikken i
holdopstillingen var at samle flest mulige
point ved at lade bl.a. de bedste herreløbere
løbe Bane 2a, og så lade B-holdet (formanden
inklusive) samle restpointene på Bane 1. En
efterfølgende simulering har vist, at taktikken
var rigtig.

Allan Reiche, H35

NJM-Lang

Erik Pedersen, H55

NJM-Lang

Karin Wæhrens, D55

NJM-Lang

Johanne Nygaard, Beg 14 NJM-Dag
Ole Thomsen, H70

NJM-Dag

Poul H. Pedersen, H65

NJM-Dag

Henning BMikkelsen, H55 NJM-Dag

Vi rykkede ikke op, de andre klubber i 2.
division er for stærke. Opskriften for sejr er,
at vi skal være mange og vi skal være dygtige.

Lisbet Nielsen, D60

NJM-Dag

Karin Wæhrens, D55

NJM-Dag

På det individuelle plan, hev klubbens
medlemmer en række flotte resultater hjem:

Åse Møl, D35

NJM-Dag

DM-sprint
Vivi Arildsen, D70:

Guld

Ole Thomsen, H70

Bronze

DM-Nat:
Finn Hørup, H65

Sølv

DM-Lang
Vivi Arildsen, D70

Sølv

Erik Pedersen, H60

Bronze

JFM-lang
Vivi Arildsen, D70

Guld

Svend Brøns, H75

Sølv

Ellen Thomsen, D65

Sølv

Ole Thomsen, H70

Sølv

Nanna Christensen vandt D21B, som dog ikke
tæller som mesterskab
Nordjyske mestre
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Årets klubmestre:
Poul H. Pedersen

Herre senior

Vivi Arildsen

Dame senior

Allan Reiche

Herre junior

Hanne Bak-Mikkelsen

Dame junior

Bemærk, at vi i 2011 ændrede en smule på
afgrænsningen mellem senior og junior.

Vi endelig nogle løbedragter, der passer
voksne mænd og kvinder, vi fik lavet bannere
og vi har købt Lavvo, så vi er meget synlige,
når vi er i skoven.

Bestyrelsens forslag til vejvalg 2012-2015.
Først og fremmest skal vi arrangere 2dages.
Det er her, vi tjener pengene til at udvikle
klubben.
Vores Vision2015 indsatser føres videre, og
Peter er allerede i gang med forberedelser af
et nyt findveji-projekt, denne gang i
Lilleheden. Det åbnes den 28. april, hvor der
vil være landsdækkende findveji-aktiviteter.

På arrangementssiden afviklede vi NJM-Lang
i Uggerby og NJM-dag i Tversted. To godt
tilrettelagte løb, hvor vi selv tog en del
mesterskaber hjem.
Gymnastikken blev igen i år afviklet under
kyndig ledelse af Anni, og der har hver gang
deltaget 10-15 stykker.

Vi har besluttet, at vi vil investere i at
tiltrække flere nye og yngre medlemmer og at
vi vil målrette vores aktiviteter til ungdom.
F.eks. vil klubturen indeholde aktiviteter, som
retter sig mod børn og unge og vi vil i højere
grad tilrettelægge klubløb, hvor der både
trænes og leges.

Tolnekortet er færdigtegnet og klar til 2dages
i marts, og Ole har efter nogle års tillløb fået
tegnet et bynært kort over bakkerne i Bjergby

Vi vil bruge penge. Penge til ungdom, penge
til markedsføring, penge til klubaktiviteter,
som styrker vores fællesskab om sporten.

Tak til alle for en flot indsats i 2011. Der blev
tid til at nyde, og det har vi gjort. Nydt at
mødes i skovene til den bedste sport, der
findes.
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