Orienteringsklubben
Vendelboerne
Bestyrelsens beretning for 2010.

Indledning.

2011 bør blive et år, hvor vi sammen får vendt
denne negative trend, og kommer ud og nyde
vores dejlige sport, gerne sammen med nogle
nye medlemmer - unge og gamle.
Mål og resultater.
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Så da vi sidste år talte om blinkende
advarselslamper, må vi denne gang
konstatere, at de blinker faretruende rødt.
Vores medlemsskare er nogenlunde stabil i
antal, men aktivitetsniveauet er langt fra
tidligere år. Vi toppede i 2008 med et
gennemsnitligt egne deltagerantal på 32,8,
dette er i 2010 næsten halveret til 17,7.
Samme billede tegner sig på deltagelsen i
åbne løb, hvor vi i 2010 havde 457 starter
mod 783 i 2009.
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2010 blev det andet år i træk, hvor vi kan
måle tilbagegang på stort set alle de områder,
vi har udpeget i vores vision for 2010. Sidste
år forklarede vi det med, at vi arrangerede
NJ2D. Det gjorde vi også i 2010, men vi må
også konstatere, at tilbagegangen er fortsat
yderligere.
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Evaluering af vejvalget i 2010.

Vi forsøgte i maj måned med 4
rekrutteringsløb i stræk i Hjørrings bynære
skove, hvor vi havde uddelt foldere til
skolerne i Hjørring. Håbet var, at vi ad denne
vej kunne gøre det let at gå til orientering, i alt
fald har andre klubber haft succes med denne
fremgangsmåde. De fremmødte nye ansigter
kunne imidlertid tælles på én hånd.
Vi har også langdistanceløbere i kikkerten og
prøvede via de kontakter, vi har til
løbeklubber i Vendsyssel, at invitere til lange
lette baner. Det gav heller ikke rigtig pote.
Der kom nogle, de syntes, det var hyggeligt,
men det var så det.
Vi arrangerede 28 klubløb, 2 flere end sidste
år, men kunne ikke trække mere end 648
deltagere mod 946 sidste år og 1128 i 2008.
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Som det er nævnt i indledningen ligger vores
medlemstal nogenlunde stabilt på 138
medlemmer, mens vi stort set er gået helt i stå
i antallet af ungdomsmedlemmer. På alle de
udpegede målepunkter er der tilbagegang, og
der ses en tydelig sammenhæng mellem
resultatmålene og indsatsmålene.
Eksponeringen i Nordjyske er meget
begrænset, og det kan have haft meget stor
indvirkning på vores rekrutteringsevne,

Mål 2010

Vi besluttede at købe nye løbedragter og
investerede mange tusind kroner i tilskud,
medlemmerne betalte selv et anseeligt beløb
for dragten, og vi er endt med, at de leverede
dragter efter vores bedste opfattelse må
betragtes som en fejlleverance fra
leverandøren.

skinnede, og deltagerne fik en god oplevelse,
og vi har fået mange roser for det
velgennemførte arrangement. Der skal lyde en
stor tak til alle for at trodse det barske vilkår
og få gennemført et flot arrangement.

Denne sag er ikke afsluttet overfor
leverandøren endnu, men uagtet hvordan
sagen afslutter, skal vi have tilvejebragt noget
klubtøj, som alle medlemmer kan føle sig
tilpas i.
Nordjysk 2 dages var truet af aflysning. Vi
valgte dog at give deltagerne mulighed for
selv at annullere deres tilmelding. Dette viste
sig at være en god beslutning. Nogle
benyttede sig af tilbuddet, men de, som kom,
var nu forberedte på vejret, som så heldigvis
viste sig fra den smukke side.

Umiddelbart efter NJ2D var der udtagelsesløb
til JWOC, som også blev en flot succes. Vejret
var blevet markant lunere, og de unge løbere
fik sig en intens og skarp dyst i vores skove.
I maj stod vi for NJM-stafet i Bøgsted, et lille
hyggeligt og godt arrangement.
Vi har deltaget i de store etapeløb både
herhjemme og i udlandet. Vi kunne have
ønsket os lidt flere deltagere, men de der var
med, fik nogle gode orienteringsoplevelser.
Gymnastikken blev igen i år afviklet under
kyndig ledelse af Anni og Eva, og der har
hver gang deltaget 10-15 stykker.
Korttegnerne Svend Brøns, Erik Fuglsang
Damgaard, Finn Mengel, Lene Bank og Jan
Petersen nytegnede i 2010 Tversted
Klitplantage, igen et stort projekt i rækken af
nytegninger hvor vi bruger COWI
grundmaterielet med laserskanninger af
kurver samt orthofotos til at tegne helt
nøjagtige kort.
Vi afventer kortkonsulentens godkendelse,
men der er kommet lidt sne i vejen.

Nok var der masser af sne, men solen

Klubben har endvidere været så heldig, at
Ulrik Hørup på egen foranledning har

nytegnet Bangsbo og givet OK Vendelboerne
brugsret til kortet mod at klubben har betalt
for COWI materialet. Ulrik har dog stadig
ophavsretten til kortet.

var ganske nedrykningstruede. Igen var det
Silkeborgskovene, der holdt os oppe i
op/nedrykningsmatchen.

Projekter 2011:

Vivi Arildsen sikrede sig Guld i DM-lang,
hvor Svend Brøns kunne indkassere en
sølvmedalje. Vivi, Peter og Svend tog bronze
i både JFM-stafet og DM-stafet.

Tolne skov nytegnes, det skal bruges til 2dages i 2012. Der er bestilt nye orthofotos fra
2010.

Til JFM-lang kunne Erik Pedersen og Svend
tage hver sin bronzemedalje, medens Ellen
Thomsen tog en af sølv.

Der er nu COWI kort ovet Uggerby, Ålbæk,
Tversted og Bagterp.

Skovkontakten har skaffet tilladelse til at
bruge/tegne terrænet op til Tversted
Kommuneplantage, der var dog ikke
korttegnere nok til dette projekt i 2010,
såfremt der kan findes/melder sig korttegnere
ud over de der skal bruges til Tolne, vil dette
blive iværksat, de “store” skove har dog
prioritet.

Vivi blev igen årets medaljescorer, da hun til
årets første medaljeløb, DM-ultralang fik
bronze, og til DM.-mellem vandt sølv.
Tillykke med de flotte resultater.

Ole Thomsen er fortsat i gang med nytegning
i Bjergby, da det er meget kuperet har det
været og er fortsat tidskrævende, vi ser frem
til “Bjergkortet”
Finn Mengel ændrer Ulvegravene til COWI,
der senere sættes sammen med Bagterp og
Vandsted
Jeg vil hermed opfordre de der kunne tænke
sig at bidrage med vedligeholde og udbygge
vor idrætsplads om at kontakte kortudvalget.
Det er tidskrævende, men giver sidegevinst i
form af bedre kortforståelse, samt et tolerant
syn på andre korttegneres produkter, og der er
jo mange gode timer i skoven hvor man får
den at se på en anden måde end ved o-løb.
Det er ikke så svært, og der vil være mulighed
for introduktion lokalt og ved forbundet.
Vi har fået sat faste poster ud i Vandsted
under Findveji-projektet. Vi vil prøve, om der
kan blive råd til at udskifte posterne i Tornby,
så de også lever op til konceptet i Findveji
På resultatsiden formåede vi at holde os i 3.
division, om end vi efter et besøg i Herning

Allan Reiche og Erik Pedersen blev nordjyske
mestre i langdistance, i NJM-stafet tog Erik
Pedersen, Karin Wæhrens og Sven Ove
Thimm en sejr hjem, og efter årets sidste
NJM-løb kan Erik Pedersen, Poul Henning
Pedersen, Karin Wæhrens og Finn Hørup
kalde sig nordjyske mestre i dag-orientering

Årets klubmestre blev Erik Pedersen og
Lisbeth Nielsen. Desværre havde vi ingen
deltagere fra ungdomssiden og dermed heller
ingen klubmestre.
Tak til alle for en flot indsats i 2010. Et år,
som på arrangementsiden gav masser af
udfordringer, gedigent samarbejde og gode
oplevelser. Vi kan med stolthed konstatere, at
vi har en skare af medlemmer, som i den grad

er klar til yde, også selv om der så bliver
mindre tid til selv at komme i skoven og
nyde.
Bestyrelsens forslag til vejvalg 2011-2015.
Man skal yde, før man kan nyde, er der et
ordsprog, der lyder. Man kan bestemt sige, at
medlemmerne i vores klub har ydet rigtigt
meget i 2010, så skal vi ikke gøre 2011 til
året, hvor vi skal nyde. Der er plads til det,
også selv om, der bliver bliver brug for jeres
hjælp ind i mellem.
Vi har brug for at blive enige om vores
vejvalg de kommende år, så oplægget fra
bestyrelsen vil være, at vi mødes inden for de
næste måneder til et medlemsmøde, hvor vi
sammen beslutter, hvilken strategi og hvilke
understøttende aktiviteter, der skal kendetegne
de kommende år.
Men først og fremmest skal vi starte med at
nyde! Mogens og Lene har tilrettelagt en
klubtur til Silkeborg den 3.-5. juni, hvor der
bydes på gode orienteringsoplevelser i noget
af de smukkeste natur, der findes i Danmark.
Vi har lejet en hytte og vi håber virkelig, at
rigtig mange vil tage mod dette tilbud.
Påskeløbene står lige for og der er i øvrigt
masser af andre gode løbstilbud hele året.
På arrangementssiden har vi sagt ja til at
arrangere NJM-lang den 20. maj og NJM-dag
i oktober. Disse to arrangementer er
overkommelige størrelser, så vi ikke trækker
alt for hårdt på ressourcerne.
Listen over årets klubløb er udarbejdet, også
her bliver der rigelig plads til at nyde skoven
hele året.
Klubudviklingsaktiviteter er fortsat et must.
Den nærmere fastlæggelse af disse, kommer
til at afvente resultatet af medlemsmødet, så
vi er sikre på, at vores aktiviteter kommer på
den rette kurs; den kurs vores medlemmer

peger på.

