OK GORM – SAMLET BERETNING FOR 2020
Formandens beretning
Der kan bruges mange ord og betegnelser for året 2020. Men ingen tvivl om at
Coronavirussen, har gjort året til det mest udfordrende i klubbens historie.
Tak til bestyrelsen for arbejdet. Tak for jeres engagement og positive indstilling ift. de forskellige
opgaver, vi har påtaget os gennem året. Opgaverne har været begrænset pga. Corona, men der har
været nogle vigtige beslutninger at tage, og dem har vi taget i fællesskab. Også tak til alle
medlemmer for den velvilje og opbakning der har været, når der har været brug for det. Tusind tak
til Bent Nielsen for hans store indsats i forhold til at søge hjælpepakker. Det kræver tid og
ressourcer, at sætte sig ind i reglerne, som ændres hele tiden og at få søgt hjælpepakkerne indenfor
fristerne.
På det sportslige plan har de fleste løb og alle divisionsmatcher været aflyst i 2020.
Året 2020 skulle have været det helt store år – Gorm skulle være med til at arrangere VM i
sprintorientering i Trekantsområdet. Som alle ved, så blev konsekvensen af Coronavirussen, at VM
blev flyttet til 2022. Tak til alle jer der har brugt rigtig meget tid og rigtig mange ressourcer på
arbejdet med VM. Helt tilbage fra 2018 og frem til arbejdet med beslutningerne om, hvad der skulle
ske med VM – skulle det aflyses, eller var der mulighed for at flytte det, og hvornår skulle det i så
fald flyttes til, hvis det var muligt. Der blev lagt mange timer i den proces, afholdt fysiske møder
samt mange virtuelle møder (som jo er blevet det helt nye i Corona perioden). Efterfølgende er det
dejligt at opleve, den store opbakning der er til det videre projekt frem mod VM i 2022. Tak til alle
involverede.
Reserver allerede nu uge 26 i 2022. VM finalerne bliver:
- søndag den 26/6: Sprintstafet i Kolding
- tirsdag den 28/6: Knock-out Sprint i Fredericia
- torsdag den 30/6: Sprint i Vejle.
Gorm har tradition for gode præstationer, og der er derfor altid en forventning om, at der hentes
medaljer ved alle mesterskaber. I år blev der skrevet historie på flere måder. Pga. Corona blev der
kun gennemført 3 danske mesterskaber. Gorm hentede 5 medaljer ved disse mesterskaber. Til DM
Sprint i Hillerød vandt Hans Christian Strib en bronzemedalje i H70, og det blev her ligeledes til en
bronzemedalje til formanden i D40. Til DM Mellem i Aggebo-Græsted vandt Toke Sejr en flot
sølvmedalje i H35. Årets sluttede med DM Lang i Åbenrå. Her vandt Anette Lund en sølvmedalje i
D55, og formanden tog igen bronze i D40. Historisk blev det, da ingen fra Gorm vandt DM guld i
2020. Det er ikke sket siden 1980.
Tillykke til alle medaljetagere. Grundet omstændighederne, så har det ikke været muligt, at fejre
medaljetagerne i år. Dette sker individuelt med overrækkelse af GORM-krus, som anerkendelse for
de vundne medaljer.
Klubbens træning har i 2020 været noget amputeret. Træningen om tirsdagen nåede slet ikke at
starte op, da Corona restriktioner allerede i marts måned, gjorde det umuligt at gennemføre
almindelig træning i klubben. Der blev i stedet arrangeret ugentlige corona-løb i samarbejde med
SNAB, som mange af klubbens medlemmer deltog i. I august startede træningen om tirsdagen, men
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det blev en kort efterårssæson, da Corona-restriktioner igen i slutningen af september gjorde det
umuligt, at lave klubtræning. Fra september har resten af året været præget af nedlukninger og alt
træning har været Corona-træning i form af natløb, lørdagstræning samt juleløb. Tak for indsatsen
til alle involverede i disse arrangementer.
I januar måned hjalp Gorm - traditionen tro - med opsætning, bar-tjanser og oprydning til
Hausgaard koncert i hallen i Jelling. Tak til alle der hjalp til. Det blev den sidste ikke o-løbs
relaterede opgave klubben påtog sig i 2020. Følgende arrangementer, som Gorm plejer at hjælpe
med, blev grundet Corona aflyst: Jellingløbet (blev afholdt virtuelt), Hærvejsløbet, Skole OL og
Jelling Musikfestival. Desuden blev opgaven med uddeling af kirkeblade også aflyst sidst på året.
Trods Corona restriktioner og nedlukninger, så lykkedes det Gorm at gennemføre to arrangementer
i efteråret. Orienteringsstævne i Gødding og mountainbike orientering i Jelling skov og by.
Efter en flot tilgang af medlemmer i 2019, har klubben i 2020 oplevet et fald i medlemstallet.
Klubbens medlemstal er faldet med 14 pr. 31/12 2020. Vi er nu 166 medlemmer. Nedgangen i
medlemstallet skyldes meget sikkert Corona situationen i 2020. Vi håber, at vi igen i 2021 kan få
gang i klubbens aktiviteter, og dermed igen kan få tilgang af medlemmer til klubben. Tak til alle jer
der har støttet op om klubben trods den svære tid, vi har haft i år.
Statistik-afsnit for 2020 findes sidst i den samlede beretning.
Særlige udmærkelser:
Pernille Buch var indbudt til Vejle Kommunes hædring af danske mestre 2019. Alle danske mestre
(guldmedalje vindere) i Vejle Kommune får uddelt Vejle kommunes Idrætspris. I år blev
arrangementet aflyst, og priserne blev uddelt individuel.
Særlige poster:
Flere medlemmer har varetaget funktioner udenfor klubregi, bl.a.:
Poul Erik Buch indgår som repræsentant for orienteringssporten i Friluftsrådet, og er medlem af
Naturstyrelsen Trekanten’s Brugerråd.
Søren Germann fungerer som kortkonsulent.
Anette Lund er træner i TC Syd Vejle.
Det er dejligt, at vi fortsat kan bidrage på denne måde på DOF- og Kredsregi – så stor tak til jer
herfor.
Bestyrelsens arbejde:
Klubben er organiseret med en bestyrelse samt et forretningsudvalg bestående af formand, kasserer
samt to udvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen tager sig af de overordnede strategiske planer,
mens de kortsigtede ting, der skal ordnes på dagligdags basis, organiseres i forretningsudvalget. I
2020 har Stig Knudsen og Bente Ringive været med i forretningsudvalget. Tak til jer begge for
indsatsen.
Bestyrelsesarbejdet i klubben har, som så meget andet, været ramt af Corona situationen i Danmark.
Alligevel har der været afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder, og referater fra møderne findes på
klubbens hjemmeside. Herudover har formand eller kasserer deltaget i JFS´s bestyrelsesmøder.
Formand og bestyrelsesmedlemmer har desuden deltaget i Sydkredsens klubledermøder og i
forbundets repræsentantskabsmøde. I 2020 har formanden deltaget i formandsmøder sammen med
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de andre arrangerende klubber i forbindelse med WOC2022. Som konsekvens af Corona situationen
har en del af møderne været virtuelle møder.
Selvom 2020 har været et år med masser af aflysninger, så har mange alligevel ydet en stor indsats
med at koordinere, ændre, gennemføre forskellige træninger og arrangementer for klubben eller i
klubbens interesse. Der skal herfra lyde en stor tak til alle medlemmer for jeres indsats gennem det
forløbne år. En særlig tak skal gå til de ansvarlige ved vore aktiviteter og arrangementer; til de
ansvarlige for vores hjælperopgaver; til de ansvarlige i TVO; til hjælpere, trænere, mentorer og til
GORM´s bestyrelse og udvalg som alle leverer en uvurderlig frivillig indsats for klubben i
hverdagen.
Tusind tak til Anette Lund, der fratræder formandsposten i træningsudvalget med udgangen af dette
bestyrelsesår. Anette har været en del af bestyrelsen i 2 år.
Til sidst skal lyde en stor tak til JFS, Sportens Venner, Den Jyske Sparekasse, Jelling Sparekasses
Fond, Vejle Kommune, Jelling Musikfestival, Elite Vejle og vore øvrige sponsorer for godt
samarbejde og støtte.
Mød op til generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende!
Pernille Buch
Formand
Beretning økonomi
Klubbens samlede resultat bliver et overskud på + 36.000 kr. - noget over det budgetterede resultat
(12.500 kr.). 2020 var et højst usædvanligt år præget af Corona med en række begrænsninger af de
normale aktiviteter og tilsvarende lavere indtægter. Heldigvis har tilskud fra Corona-hjælpepuljer,
aktiviteter på skoleområdet m.m. for en stor del rettet op på de manglende indtægter på andre
områder.
Orienteringsklubben:
Samlet + 37.000 kr. (budgetteret +32.400 kr.)

budget 2021 - 42.600 kr.

Medlemstallet er faldet noget fra 138 til 128 aktive medlemmer, og antallet af passive medlemmer
er faldet med fra 13 til 11. Det har givet lidt færre kontingentindtægter.
Nettoudgift startafgift/kørselsudgift for klubben er faldet drastisk, fra - 29.500 kr. i 2019 til – 7.100
kr. i 2020. Det skyldes naturligvis de meget få åbne løb.
Indtægten fra o-løbsarrangementer fra + 44.000 kr. til kun + 5.500 kr., men vi har trods alt
gennemført et åbent o-løb og et MTB-O sprintløb.
I 2019 gav Jelling Musikfestival, Niels Hausgaard, Kirkeblad, Hærvejsløbet og Jellingløbet en
indtægt på 122.500 kr, men uden musikfestival og Hærvejsløbet samt et meget alternativt
Jellingløbet blev den tilsvarende indtægt i 2020 kun 26.000 kr.
Til gengæld gav Find vej i skolen i 2020 en indtægt på 16.000 kr., hvor det 2019 sammen med
Skole-OL gav 10.000 kr. Det er et resultat af mange ekstra frivillige timer, og skoleområdet har
vokset sig rigtig stort.
3

Uden tilskud fra Coronapuljen på 56.000 kr. var resultatet blev et underskud på 19.000 kr.
Budgettet for 2021 udviser et underskud, men der heller ikke i 2021 regnet med honorering af
klubbens forventede indsats ved musikfestivalens arrangementer.
Skiklubben:
Samlet +3.900 kr. (budgetteret 1.500 kr.)

budget 2021 +1.500 kr.

Medlemstallet er faldet lidt fra 61 til 57, men det er stadig et pænt antal i betragtning af nærmest
ingen muligheder for hjemlige aktiviteter på sne og begrænsede aktiviteter i øvrigt.
Der har været en udgift til underskud på Svarstadturen, der blev lidt dyrere end forventet på grund
af aflyst færge til hjemturen, hvor alternativet var kørsel via Sverige og Sjælland.
Abrahamsens Gård:
Samlet - 5.000 kr. (budgetteret -21.400 kr.)

Budget 2021 - 16.100 kr.

Lejeindtægten er som forventet faldet kraftigt – fra 88.000 kr. i 2019 til 29.300 kr. i 2020 på grund
af at Bredagerskolen ikke længere er lejer. Til gengæld kan der så opnås lokalerefusion fra JFS
(4.800 kr.) og Vejle kommune (34.500 kr.).
De lavere udgifter i forhold til budgettet skyldes overvejende en lavere udgift til rengøring end
forventet.
5-årig historik for OK Gorms samlede årsresultat de foregående år:
+ 114.000 (2015) / +105.000 (2016)/ +40.000 (2017)/ +116.000 (2018)/ +108.000 (2019)
Budgetmæssigt er der ikke lagt op til kontingentstigninger for 2021, og fuld løbs- og kørselstilskud
til divisionsmatcher fastholdes. Samtidig understøttes klubture forsat, så vi kan blive mange til de
store løbsarrangementer eller læringsture.
Der regnes stadig med en indsats for skolerne.
Der er IKKE regnet med honorering af klubbens forventede indsats ved musikfestivalens
arrangementer, men i øvrigt er der regnet aktiviteter som i et normalt år uden Coronabegrænsninger.
Det økonomiske resultat for Abrahamsens Gård bliver også i de kommende år negativt, men dog af
en acceptabel størrelse i betragtning af klubbens i øvrigt solide økonomiske basis.
Igen skal der en særlig tak til Bent Nielsen for en meget stor indsats med bogføring og regnskab.
Kasserer-delen i bestyrelsesarbejdet er på den måde en overkommelig opgave, og fokus kan lægges
i andre opgaver.
/Ole Binder
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Årsberetning for træningsudvalget
Januar:
Gymnastik I Bredagerskolens gymnastiksal.
Februar:
Gymnastik i Bredagerskolens gymnastiksal frem til vinterferien.
Familie- og motionsorientering fra Bredagerskolen.
Marts:
Familie- og motionsorientering fra Bredagerskolen indtil Corona lukkede Danmark ned.
April – Maj:
Ingen planlagt træning gennemført.
Voksenlæringslørdag aflyst.
Der blev arrangeret Corona træning iflg. restriktionerne.
Juni:
GORM 3 DAGES aflyst.
Corona træning iflg. restriktionerne.
Sct. Hans afslutning på Abrahamsens Gård iflg. Corona restriktioner.
August – September:
Corona træning iflg. restriktioner.
Voksenlæringslørdag aflyst.
Oktober – November:
Natløb iflg. Corona restriktioner i samarbejde med OK Snab.
December:
Nytårsløb i Jelling aflyst.
Vores klubmesterskaber dag blev afholdt i Silkeborg Vesterskov, mens klubmesterskaber nat blev
aflyst.
Træningsudvalget
Anette Lund
Årsberetning for børne- og ungdomsudvalget
Inden starten af sæsonen 2020 var vi forberedte på, at der ikke ville være de samme kræfter til at
varetage træneropgaverne for ungdommen som året før. Asta var stoppet og Anette var på nedsat tid
eftersom hun også varetager opgaven som TC-træner.
Derfor havde vi spurgt en del af den ældste ungdom og yngste seniorer om hjælp på forskellige
træningsaftner. Der blev udarbejdet en plan for hjælpetrænerne og vi kunne gå i gang. Det blev som
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bekendt ikke den sæson, som vi alle havde håbet på, det satte Corona en stopper for. På trods af det,
var det dejligt med opbakningen fra de unge. Tak for det.
For de nye løbere og yngste løbere forsatte samarbejdet med trekantsklubberne, men de planlagte
træningsaftener i Trekant-O måtte aflyses og er udskudt til 2021.
Den årlige ungdomstur i efterårsferien måtte, efter 14 år i træk, også aflyses.
Det har ikke været den optimale sæson for vores ungdom med alle de restriktioner pga. Corona. Der
har dog været en del tilbud på diverse Corona-løb i nærområdet, som også ungdommen kunne
deltage i.
Vi ser fremad og håber at kunne starte op på en ny og Coronafri o-sæson.
Slutteligt et tak til alle trænere, banelæggere, hjælpetrænere m.fl. for samarbejdet i 2020. Vi ses i
den nye sæson.
Steen Holmegaard

Årsberetning fra rekrutteringsudvalget
Udvalget har i 2020 bestået af Asta Terkelsen, Steen Holmegaard og Grethe Buch.
Med den store succes som rekrutteringsarrangementerne på søndage havde i sæsonen 2019, blev
dette koncept forsøgt gentaget i 2020. Start for sprintbaner blev dog flyttet til skolen, da vi
vurderede, at dette ville give større mulighed for at variere banerne.
Der var således planlagt med tre søndage med sprintorientering fra skolen og tre søndage med
skovorientering med udgangspunkt fra klubhuset.
Arrangementerne var planlagt som et forløb fra uge 8 til og med uge 13 – hvorefter
tirsdagstræningen ville starte.
Desværre spændte COVID-19 også ben for dette.
Det lykkedes dog at afholde de tre sprintorienteringer, hvor fremmødet var rigtig fint med 6 familier
og 2 enkeltpersoner. Mange af deltagerne gav udtryk for, at de glædede sig til at komme i skoven,
men dette lykkedes jo desværre ikke.
Steen har ydet en stor indsats ift. asylcentret, både med informationsmøde og med prøve
orienteringsløb i deres område. Det lykkedes at få1 familie herfra med til de ordinære
rekrutteringsløb.
I 2020 blev rekrutteringskonceptet: Tag en ven med – desuden koblet på søndagsløbene. 3 børn
deltog.
Med annonceringen af træningsstart i august, kom der 4 enkeltpersoner og 4 familier (heraf en
familie fra rekrutteringsarrangementet i foråret). Dette var meget tilfredsstillende, men
efterårssæsonen blev kort, og det har formentlig haft betydning ift. indmeldelser. 2 enkeltpersoner
har indmeldt sig i klubben.
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Øvrige rekrutteringsarrangementer som OK Gorm plejer at stå for - Thyregod dage og Skovens dag
- blev aflyst.
Udvalget vurderer, at rekrutteringskonceptet som fungerede i 2019, og som blev delvist gennemført
i 2020, har vist sig succesfuld, derfor planlægges der med dette fremadrettet, når det igen er muligt
at afholde arrangementer.
Tak til alle de medlemmer, der har stillet sig til rådighed og som har hjulpet med
rekrutteringsaktiviteterne, herunder: banelægning; postudsætning; postindsamling; tidtagning;
forplejning; PR- og mentorfunktion.
Tak til udvalget for godt samarbejde i det forgangne år.
Grethe Buch
Koordinator for rekrutteringsudvalget

Årsberetning for kort- og skovudvalget
Udvalget består af Annett Lassen, Søren Germann, Jacob Bang og Stig Knudsen.
Kort og skovudvalget har rundet et skarpt hjørne, hvor Bent har overdraget ansvaret for skovkontakt
til Annett, som nu løfter arven efter Bent, som har været skovkontakt siden klubbens start. Mange
tak for det store arbejde. Vi arbejder med et nyt koncept hvor Annett koordinerer arbejdet omkring
skovtilladelser, men hvor kontakten til lodsejerne deles op på flere medlemmer, som gerne bor
relativt tæt på skovene, da det også giver noget at have lokalkendskab til ejerne. Det virker til at
fungere fint, så det fortsætter vi med. Når I fremadrettet arrangerer løb/træningsløb eller andet, hvor
skovtilladelse er relevant, så tag fat i Annett, også selvom I selv søger skovtilladelse, så har vi et
samlet overblik over hvor og hvornår vi har brugt div. skove.
Som nogle af de første blev vi nødt til at aflyse Natcup i Vingsted i marts, selvom alt var klar fra
vores side. Ligeledes blev der flyttet rundt med Gødding løbet, men Flemming, Søren og Jacob fik
lavet et godt kort, som også er brugt en del siden, både til Coronaløb, C- løb og natløb.
Vi har fået tegnet klubbens første MTB-kort over noget af Jelling by og skov. Tak til Per Eg og PE,
som var hovedmændene bag dette. Heldigvis lykkedes det at gennemføre løbet i september, selvom
det holdt hårdt.
Der har været en stor indsats med opdatering af alle de skolekort, som er blevet lavet de sidste år, de
er nu alle opdaterede. Vi ser frem til 2021, hvor der er yderligere 4 skoler, nu fra Billund kommune,
som gerne vil have tegnet kort.
På skovsiden er det ikke blevet lettere, der foregår rigtigt meget skovarbejde rundt omkring, både i
stats- og privatskove, og der er en tendens til at lægge træerne i rænker og bunker, som gør det
vanskeligt at passere og dermed gør det sværere at lave et godt kort og gode baner.
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Der er i 2020 kommet endnu mere pres på anvendelse af naturen som idrætsplads. Det er godt for
folkesundheden at flere kommer ud, men det giver naturligt et behov for mere regulering af adgang
til skove. Samtidig er der initiativer fra Miljøministeriet, hvor der laves store indhegninger med
”store græssere”, som fx bison, hvilket potentielt er begrænsende for vores adgang til at færdes frit i
naturen. Det er noget, som DOF har fokus på og forsøger at påvirke sammen med DIF, og det vil
virke endnu stærkere med lokalt engagement rundt omkring, så hermed en opfordring til at ”stemple
ind”, både lokalt eller regionalt for at sikre at de initiativer, som foreslås, har en fornuftig balance
mellem naturbeskyttelse og adgang for naturbrugere som fx orienteringsløbere.
Mange tak til de mange kompetente medlemmer af udvalget og alle dem, som hjælper os for
arbejdet i 2020 med håb om godt samarbejde i 2021.
Stig R. Knudsen

Årsberetning for kommunikations- og PR-udvalget
Udvalgsarbejde i 2020
Udvalget har været uden formand, og der arbejdes fortsat på at finde en afløser.
Der har ikke været afholdt møder.
Man må også sige, at 2020 aktivitetsmæssigt har været et helt specielt år, hvor stort set ingen
aktiviteter er blevet gennemført grundet Corona.
Corona-nedlukningen skete allerede i marts - lige før sæsonstart.
I nedenstående oversigt over årets PR- og kommunikationsaktiviteter fremgår det med al
tydelighed, at det har været et anderledes år.
Hjemmeside:
Der har i løbet af året været bragt 50 indlæg (nyheder) på hjemmesiden. Det er 23 færre end i 2019!
…. eller en tilbagegang på 31 %!
Flere overskrifter indeholder ordet Corona og Aflysning.
På ”bagsiden” af vores hjemmeside kan man på en statistikside se, hvor meget vores hjemmeside
bliver anvendt, hvor mange klik der er på siden.
Aktiviteten har gennem årene været stadig stigende, men i 2020 har der kun været den halve
aktivitet i forhold til hidtil bedste, 2019.
Lad os håbe, at Corona slipper sit tag, og vi igen kan vende tilbage til normalt aktivitetsniveau også
for PR- og Kommunikations-udvalget.
Hjemmesiden skal være opdateret, derfor opfordres alle udvalg igen i år til at gå deres område
kritisk igennem for opdateringer og justeringer. Rigtig god idé at gøre det her i starten af
2021.
TABEL FOR ANTAL KLIK PÅ OK GORMS HJEMMESIDE:
Months and Years
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
723 2,993 2,581 1,895 5,987
2015
2016 2,076 1,857 2,867 2,411 1,867 2,157 1,272 1,757
2017 2,004 2,202 6,585 5,987 1,562 1,317 959 2,171

Sep
2,702
5,304
2,152

Oct
1,887
2,502
2,113

Nov
1,843
2,093
1,957

Dec Total
1,849 22,460
1,516 27,679
1,962 30,971
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Jan
2018 2,517
2019 2,997
2020 1,931

Feb
1,865
2,878
2,008

Mar
9,035
3,157
2,087

Apr May
2,559 1,999
3,152 12,382
1,587 1,832

Jun Jul
1,655 944
2,016 1,335
1,367 550

Aug
2,575
7,048
1,245

Sep
2,095
1,754
2,915

Oct
2,514
1,514
2,025

Nov
2,484
2,236
1,995

Dec Total
2,568 32,810
1,142 41,611
3,627 23,169

Average per Day
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Overall
181
97
86
61 193
90
61
61
60
2015
90
67
64
92
80
60
72
41
57 177
81
70
49
2016
76
65
79 212 200
50
44
31
70
72
68
65
63
2017
85
81
67 291
85
64
55
30
83
70
81
83
83
2018
90
97 103 102 105 399
67
43 227
58
49
75
37
2019
114
62
69
67
53
59
46
18
40
97
65
67 117
2020
63
Facebook:
OK Gorm har både en gruppe og en side på facebook. Gruppen har 114 medlemmer, som primært
er klubbens medlemmer. Den bruges bl.a. til intern kommunikation om alt fra kørsel, begivenheder,
opgaver der skal løses, billeder og meget andet. I år har den bl.a. været brugt til formidling af
coronaløb, også løb som andre klubber har arrangeret. Alle kan lave opslag i gruppen og alle kan
kommentere.
Facebook siden er klubbens ansigt ud ad til. Der er 167, som synes godt om siden, hvilket er 30
flere end i 2019. Det er en blanding af klubbens medlemmer og andre udefra - bl.a. en del
orienteringsløbere fra andre klubber. Der er lavet 42 opslag på siden i 2020, som er 45 færre end i
2019. I lighed med hjemmesiden præger Corona også billedet her, og beretninger fra stævner er der
ikke mange af i år. Lad os håbe at historien er en anden ved samme tid til næste år!
For at vi bliver set og like ‘ed endnu mere, er der i 2021 stadig brug for at klubbens medlemmer
også deler og liker de opslag der kommer.
Den trykte presse: (Asta klipper ud til scrapbogen og tæller op.)
I 2020 har der været følgende omtale/artikler i den skrevne presse (parentes 2019 tal):
VAF: 5 (13) artikler, heraf 5 (12) med billede
Jelling Ugeavis: 4 (18) artikler med billeder, samt 3 forsider med billede.
Ugeavisen, Vejle: 0 (2) med mange billeder
Give Avis: 0 (5) artikler med 0 billeder
Annoncer: 1 (1) stk i Jelling Ugeavis
Egtved Posten 0 (0), 0 billeder
Jyllands Posten: 0 (0)
Tak til alle der har bidraget i 2020.
Tidligere formand
Karl Kristian Terkelsen
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Årsberetning for arrangementsudvalget
Udvalget består af: Poul Erik, Inger, Anette, Dorthe og Bente.
Vi har holdt 2 møder i 2020 – tak til udvalget for godt samarbejde.
Vi startede 2020 med et møde allerede i januar, for at diskutere udviklingsplan for udvalget. Vi fik
også lavet en god plan, som dog aldrig nåede at blive ført ud i klubben – for så kom coronaen og
aflyste de fleste arrangementer.
Følgende arrangementer har vi afholdt i 2020:
Jellingløbet blev ændret til et virtuelt løb, hvor ca. 200 deltog. Da vi fortsat havde mange sponsorer,
gav det et fint overskud på ca. 8.000 kr. Rigtig mange af deltagerne fik, ud over løbeoplevelsen,
præmier. Styregruppen er i gang med at arrangerer løbet i 2021. Det bliver et 40 års jubilæumsløb,
så vi håber meget på, at vi til juni kan afholde et fysisk løb.
MTBO i Jelling skov fredag den 25. september. Første gang vi var arrangører af et MTBO løb. Poul
Erik var stævneleder og banelægger – og fik ros af mange af deltagerne. Løbet blev afviklet med
corona restriktioner, så der var intet, ud over selve løbet. Der var ca. 70 deltagere.
Åbent Løb i Gødding Skov – blev flyttet til den 4.oktober. Jacob Bang var stævneleder og Pernille
og Steen lavede baner. Igen et løb, som blev afholdt med restriktioner, så det var et stille og roligt
stævne, uden stævneplads. Der deltog ca. 115 til løbet.
Klubmesterskaber DAG nåede vi at afholde den 11.oktober i forbindelse med Løbfaldsløbet i
Silkeborg. Der var 32 Gormer med til løbet og vi fik fundet 10 klubmestre. Desuden var der 2 fra
Gorm, som valgte at deltage i MBTO. Så det er vist rekord i nyere tid, hvad deltagerantal angår. Vi
kørte lidt væk fra Startområdet og på en parkeringsplads i Virklund, blev der diskuteret vejvalg og
set on-line resultater, samtidig med at Bodils ”goodie bag” blev nydt.
Desværre blev klubfesten aflyst, så klubmestrene er blevet fejret med billeder på hjemmesiden, i
forbindelse med overrækkelse af pokal og T-shirt af formanden.
I efteråret havde vi spisning i forbindelse med træning i Jelling Skov. I første omgang udendørs,
men også et par gange inde i klubhuset, hvor maden blev øst op og der blev lavet ensretning rundt i
huset. Tak til ”kokkene” for dejlig mad.
Der var omkring 40-45 personer til spisning hver gang. Mange havde brug for det sociale liv i
klubben, som vi har måttet savne det meste af året.
I 2021 har vi følgende arrangementer:
Klubtur til Påskeløbene på Rømø den 1.-3. april
Jellingløbet den 9.juni
Gorm 3-dages den 11.-13.juni
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JFM-stafet den 21.august i Hastrup
Og forhåbentlig mange flere arrangementer…
Hilsen formand for arrangementsudvalget
Bente Ringive
Årsberetning for Skiklubben GORM
Endnu en vinter uden arbejde til klubbens snescooter, så vi håber rigtig meget på sne i denne vinter.
Hvis der kommer sne til skiløb, vil der også trukket spor, og der vil blive meldt ud om forholdene
bl.a. på facebooksiden ”Skispor I Jelling”.
Klubturen til Svarstad blev gennemført for vist nok 13. gang og der var 9 deltagere. Denne gang
boede vi i et dejligt Airbnb-hus oppe i nærheden af det gamle alpincenter. Det var småt med sne ved
hytten, men på langrendsløjperne ved langrendsanlægget ”Borgen” var der om fredagen god
mulighed for at få frisket skifærdighederne op. Lørdag tog vi til langrendsløjperne ved Skrim, og
selvom det var snevejr, fik vi en dejlig dag i sneen.
Søndag morgen var det blæst op, det regnede kraftigt og færgerne til Danmark var aflyst. Vi var 3,
der overvejede at deltage i Vindfjelløpet, der ville blive gennemført på alternative løjper, men så
ville vi komme meget sent afsted på den lange tur hjem gennem Sverige via Sjælland. Tanken om at
stride sig gennem løbet i regn og kraftig blæst var heller ikke vildt tillokkende. Derfor droppede vi
løbet, ordnede hytten , pakkede sammen og var klar til afgang kl. 13. Det rykkede godt i bilen, men
vi holdt os på vejen, og ved 21-tiden nåede vores bil Øresundsbroen 10 minutter efter Stigs bil –
blot for at få at vide, at broen netop var lukket på grund af blæst. Stigs bil nåede over. I Malmø
fandt vi ud af at færgen fra Helsingborg stadig sejlede, så vi tog den vej og var hjemme ved 2-tiden.
Jeg ved ikke, om klubben var repræsenteret ved Vasaloppet, der nåede at blive gennemført inden
corona-nedlukningen, men de tilmeldte til Birkebeinerrennet blev skuffede, idet løb ikke kunne
gennemføres pga. Corona.
For nuværende her i starten af 2021 er der ikke rigtig udsigt til skiture til udlandet foreløbig, så til
næste år må vi prøve at indhente det forsømte.
I det sidste vintre har fællestræningen kørt fint med en lille fast kerne, men i denne sæson er det
blevet til individuel træning, hvilket nok også skyldes, at skiturene er sat på standby. Det er stadig
muligt at låne et sæt rulleski og stave, men støvler skal man selv have. Bindingerne er til NNN
standard.
Medlemstallet udviser en lille tilbagegang i medlemstallet (fra 61 til 57), men det er stadig et pænt
antal i betragtning af nærmest ingen muligheder for hjemlige aktiviteter på sne og begrænsede
aktiviteter i øvrigt.
Siden generalforsamlingen i februar 2019 har skiklubben været uden formand, men ved fælles hjælp
har vi klaret opgaverne.
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Et medlemsmøde har i efteråret ikke været en mulighed, men i stedet er der udsendt nogle
spørgsmål, og en del har da også meldt tilbage. I store træk tager Bjarke sig af kontakten til
Skiforbundet og sørger for opslag om fælles rulleskitræning i det omfang nogen tager initiativ til
fællestræning. Ole ville have sørget for Svarstadturen, men den er aflyst, og han er kontakt-person
til bestyrelsen, hvor han er kasserer. Der er styr på koordinationen omkring snescooteren i tilfælde
af sne. Ole og Bjarke har overblik over klubbens materiel, vi vil evt. anskaffe endnu et smørestativ,
og vi er på udkig efter gode tilbud på skistøvler, fordi vi gerne vil kunne udlåne støvler, udover
rulleski og stave, til interesserede. Klubbens Thorax-træner på loftet over madpakkerummet
fungerer fint – og den bliver også brugt af nogle medlemmer!
Der er altså styr på klubbens kerneopgaver, men vi har endnu ikke fundet en ny formand. Dog
håber vi stadig, at en interesseret vil melde sig.
/Ole Binder
Årsberetning for skoleudvalget
Find vej i skolen
2020 blev et ganske andet år for OK Gorms arbejde med skoleorientering, end vi forestillede os for
et år siden. Tre faktorer har spillet afgørende ind. Dels hele Coronasituationen, aflysning af VM,
også en følge af Corona, og så at Skole OL finalen fra 2021 og tre år frem bliver med Billund og
Billund Kommune som vært.
Konsekvenser af coronasituationen:
- Det planlagte 6 lektioners idrætslærerkursus for Ødsted og Egtved skoler den 19.3. blev
aflyst, og det er endnu ikke afviklet.
- Skole-OL stævnet den 6. maj i Gadbjerg blev aflyst. Tidligere har ca. 300 elever deltaget
- Ingen Skole OL-finale i Århus
- Aflysning af VM, betød, at der blev tid til at besøge alle de 12 skoler, hvor OK Gorm siden
2017 havde etableret Find vej i Skolen projekter, for at gøre status over behov for
kortopdateringer og erstatning af postskilte. Alle skoler fik efter besøg en skriftlig
tilbagemelding.
o Der var behov for kortrettelser på alle skoler. På fire ganske omfattende revideringer.
o Der manglede postskilte på 11 af de 12 skoler. Sammenlagt skulle 51 skilte erstattes.
Med udgangen af 2020 er dette revisions- og erstatningsarbejde for alle skoler tilendebragt.
Alene mangler slutaflevering til Egtved og Elkjær skoler. ”Bolden” ligger hos de to skoler.
Billund (børnenes hovedstad) vært for Skole OL Finalen fra 2021 og fire år frem
I den forbindelse er OK Gorm blevet spurgt om vi kunne stå for den del, der vedrører
orienteringsløb.
Den 9. sept. var der et første møde på Abrahamsens Gård, hvor dels Ronja M.R. Egsmose,
Projektleder OL-Finalen, Kultur og Fritid, Billund Kommune og Trine Damsgaard Eriksen, Dansk
Skole OL vil deltage.
DOF ved Naturkonsulent Nina Hoffmann deltog på sidelinjen.
Fra OK Gorm deltog på mødet Pernille, Steen og jeg.
Ønsker til OK Gorm fremsat på mødet:
1) Billund Kommune vil gerne udbrede kendskabet til orientering via Find vej i skolen projekter i
Billund kommune (som dem vi har lavet 12 af i Vejle Kommune)
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2) Billund/Skole OL vil gerne have hjælp til at lave et lokalt skolestævne. Som det stævne vi tre
gange har arrangeret i dels Hastrup og dels Gadbjerg.
3) Billund/Skole OL vil gerne have os til at stå for orienteringsdelen ved Skole OL finalen i Billund
de næste 4 år.
4) Tegning af kort over finaleområdet til orientering, som skal afvikles i Billund.
Bestyrelsen i OK Gorm besluttede på bestyrelsesmødet den 14. september, at med de kontakter og
det samarbejde, klubben i øvrigt har haft på forskellige fronter med Billund kommune, at vi ville
være yderst positive over for et samarbejde. KK skulle være kontaktperson og tovholder.
Status nu ved udgangen af 2020 er:
1. Udbredelse af kendskabet til orientering i Billund Kommune
3 skoler i Billund kommune har købt en Find vej i skolen pakke: Sdr. Omme Skole, Den Int. Skole i
Billund og BillundSkolen.
For hver af de tre skoler betyder det tegning af skolekort, levering af 40 postskilte og
undervisningsmateriale og afvikling af introduktionskursus.
Billund Kommune betaler for denne ydelse for hver skole et beløb på 8.500 kr, hvoraf DOF skal
afregnes med 2.500 for postskilte og undervisningsmateriale.
Sdr Omme skole for i tillæg et nærkort med 20 Find vej skilte. For dette betaler kommunen en
merpris på 6.000, hvoraf Gorm skal have 3000 for korttegning.
2. Lokalt skolestævne
Der er lavet aftale om, at OK Gorm afvikler et lokalt skolestævne for Billund Kommune for 4., 5.,
6., og 7. klasser. Det sker over to dage i Gyttegård ved Grenelejren den 27. og 28. april, da SNS
ikke tillader mere 150 deltagere pr. dag. Det hold af Gormmedlemmer, der de foregående år har
stået for afvikling af Skole Ol stævnet i Gadbjerg har sagt ja til at stå for afvikling.
Stævnet er annonceret på Skole Ols hjemmeside
Økonomi: Klubben afregnes med 5.000 kr. + 10 kr./deltagende elev.
3. Skole OL Finalen
Modellen for 2021 var, at finalerne skulle have været afviklet 15. – 18. juni.
Grundet corona er den fysiske finale i 2021 aflyst. Der arbejdes med en virtuel løsning, som endnu
ikke er endelig beskrevet, men modellen ligger fast for de efterfølgende tre år. Samme uge hvert år
– uge 24.
Tirsdag – 4. klasser
Onsdag – 5. klasser
Torsdag – 6. klasser
Fredag – 7. klasser
Finalerne afvikles i tidsrummet 11.00 – 15.15.
Finalerne består af dels et mangepostløb og dels et labyrintsprintløb.
Billund Kommune og Skole-OL ønsker det skal afvikles i Billund by i nær tilknytning til Legoland,
LegoHouse.
Økonomi: Klubben vil blive afregnet med 35.000 kr. for de 4 dages finaleafvikling.
4. Tegning af kort til finaleområdet.
Der bliver tegnet et nyt sprintkort over Billund. Der er lavet aftale med WOC 2022 og Billund
Kommune, om at Gediminas Trimakis (VM-korttegner) tegner kortet her i foråret. WOC og Billund
Kommune deler udgifterne, da en del af det nye kort vil omfatte det område, hvor Skole-OL
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finalens orienteringsdel skal afvikles. WOC vil kunne bruge kortet til World Ranking løb i efteråret
2021.
OK Gorm vil hermed have et godt kort, hvis klubben skulle arrangere DM Sprint i 2025.
Find vej Skolestævnet i Gadbjerg
Blev i 2020 aflyst, men vi håber coronasituationen er så afklaret, at det kan gennemføres i 2021.
Planlagt dato er 5. maj.
Stævnet er annonceret på Skole Ols hjemmeside. Indbydelse blev allerførst i januar sendt direkte ud
til de 12 skoler vi har tegnet kort for.
Økonomi: Klubben afregnes med 5.000 kr. + 10 kr./deltagende elev.
Andre aktiviteter
Efter henvendelse fra Jeannett Klos, Thyregod skole stod vi mandag den 28. september for
afviklingen af en et mangepostløb i Hastrup Plantage for en 6. klasse og to 7. klasser – i alt ca. 70
elever.
Mandag den 5. oktober kom de to klasser med tog til Jelling. Vi stod for afvikling af et
orienteringsløb. De løb rigtige baner og der blev benyttet elektronisk tidtagning. Stor tilfredshed
med de to dage.
Når de to klasser også kom til Jelling var det fordi, som Jeanett gav udtryk for: De skal se hvor I
bor, så hvis nogen tænker, at det kunne være sjovt at prøve, så ved de, hvor de skal tage hen.
Tilskudskroner relateret skoleorientering.
Samarbejdet med Thyregod Skole om afvikling af de to mandage var tilstrækkeligt til over for
Skole OL at dokumentere et skolesamarbejde i år. Det blev honoreret med 7.500 kr.
Arbejdet med opdatering af kort og posterstatninger og det samarbejde vi har med de 12 skoler var
motiveringen i en ansøgning til Vejle Kommunes foreningspulje. Det blev honoreret med 10.000 kr.
Tak
Tak til hjælperne ved det skolestævne i Gadbjerg, der i år blev aflyst. Takken skal især udtrykkes
fordi alle har sagt jeg til at være med i 2021 både til stævnet i Gadbjerg og lokalstævnet (over 2
dage) i Gyttegård.
De samme mennesker havde også givet tilsagn om at være med til finalestævnet over 4 dage i
Billund.
Tak til kortudvalget og korttegnere med både revision af de 12 skolekort og nytegning af skolekort i
Billund Kommune. Flemming D. Andersen er således allerede godt i gang med de to Sdr. Omme
kort og har allerede lavet det forberedende arbejde med de to Billund skoler.
Tak til Henning og Bent for nedgravning af pæle ved Bredsten Skole Gadbjerg Skole.
Karl Kristian Terkelsen
Årsberetning for klubhusudvalget

Klubhusudvalget har i 2020 bestået af: Poul Pedersen, Ole Thomsen, Erik Jensen, Jens Kr. Laursen
og K. K. Terkelsen.
Generalforsamlingsvalgte i udvalget er KK og Jens Kr. Laursen (lige år) og Erik (ulige år).
Til generalforsamling i 2021 er Erik på valg. Han modtager genvalg.
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Poul Pedersen har meddelt, at han ønsker at udtræde af klubhusudvalget. Stor, stor tak til Poul, som
har været med helt fra start i 1995, hvor klubben besluttede at skulle have klubhus. Lejemål blev
indgået med Jelling Golfklub i 1996 og indvielse skete 21. juni 1997. Poul har dog også meddelt:
”jeg står selvfølgelig stadig til rådighed med hensyn til el problemer”.
Møder:
2020 har været et anderledes år pga. Corona - også for klubhusudvalget.
Der har ikke været afholdt fysiske møder i udvalget. ”Møder” er foregået via telefon og mail.
Arbejdsdage:
Ingen arbejdsdag i foråret grundet Corona, men bord-bænkesættene blev sat ud en træningsaften og
resten har ”pedellen” klaret hen ad vejen.
Efterårsarbejdsdag blev dog afholdt den 21. november på trods af restriktioner. 10 var mødt, som
var det vi måtte være iflg. Corona-restriktioner. Der blev gjort rent inde, blade revet sammen og
tagrender renset. Ole Thomsen, der ikke var med på dagen, havde sammen med Gudrun sørget for
at bord-bænkesættene var kommet ind og Anette Lund havde været forbi med den store bladblæser,
så der ingen blade var på plænen. Ved frokosttid var alt fint.
Status over året der er gået.
Udlejning:
2020 var første hele år uden Skovagerskolens brug af stedet. De stoppede med udgangen af juni
2019. Selv om der hen over året, grundet Corona, har været en del aflysninger af arrangementer, har
der alligevel været en fremgang i lejeindtægter fra andre brugere end Skovagerskolen.
I 2018 var der således en lejeindtægt fra 11 andre brugere på 11.950. I 2019 var det på 17.500 fra 17
andre lejemål og i 2020 har der været en lejeindtægt på 29.325 fra 22 forskellige lejemål.
Det er positivt.
Gitte Lykkebo har haft yoga hver torsdag frem til 3. dec. Fortsætter også i 2021
Vi har fået ny lejer, Humaidan som har lejet fem hele torsdage i 20/21 med start 10. dec. 2020
sluttende med en hel weekend i juni (11.-12.6.)
Birgit Sørensen, Mølvangvej har også lejet Abrahamsens Gård et par gange til Yoga, og har
forespurgt til et par gange mere.
Gediminas Trimakis, VM korttegner har igen været i to perioder. Han vender tilbage.
Der har på trods af Corona-aflysninger alligevel været afholdt 8 private fester.
Øvrig brug af Abrahamsens Gård
Abrahamsens Gård danner fortsat ramme om klubbens og nogle af TVO’s træninger selv om det i år
har været ganske begrænset ligesom petanque og Naturhistorisk Forening Vejle fortsat har
Abrahamsens Gård som base for deres aktiviteter,
Aktiviteter i øvrigt i løbet af året:
 Materialehuset har fået udvendig træbehandling.
 Forrum og alle omklædningsrum er blevet malet. Første gang siden 1997.
 Der er opsat mørklægningsgardiner i møderummet over Åben Madpakkerum
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Alge- og mosbehandling er foretaget på stuehus og alle nordvendte tagflader. Niels Ole
Andersen, Byens Polering og Rengøring, har stået for arbejdet og givet en lovet
efterbehandling af stuehuset som sponsorat i efteråret.
Nyt vindue i herreomklædning. Blev ramt af golfbold. Dækkes af forsikring
Poul har udskiftet stikkontakt i køkkenet, der var defekt.
Jeg har taget 33 mus i materialehuset i dels smækfælde og dels efter, at de havde taget gift i
giftboks. De første blev observeret af Jørgen Damgaard i foråret.
Jeg har åbnet lemmen fra spisekammeret ned i kælderen og opsat original trappe fra kælder
til spisekammer.

Rengøring af Abrahamsens Gård
Foretages fortsat af KKT med hjælp af Bodil.
Økonomi.
Med den manglende lejeindtægt fra Skovagerskolen, som i 2020 er slået helt igennem, (lå årligt
tidligere på ca. 100.000 kr.) fremviser regnskabet helt forventeligt et underskud …… på 24.000,- kr.
Det er dog således, at i henhold til regler for klubber med egne klublokaler dækker Vejle Kommune
75 % og Jelling FS 25 % af underskuddet for visse driftsudgifter. Bent har udarbejdet et regnskab
for 2020 til dette formål. Det fremviser et underskud på 19.000 kr.
Tilbage er altså 5.000 kr. som klubben selv må udrede – det er bl.a. udgifter til internet, tyverialarm
via telefon, tilsynsabonnement på hjertestarter. Et beløb, vi skal være forberedt på, at det i årene
fremover vil koste klubben at have eget klubhus. Men værdien af at have eget klubhus, fod under
eget bord, og specielt når det er så enestående rammer og faciliteter vi har, mener jeg også gerne,
det må koste noget. En udgift på ca. 5.000 kr. mener jeg er absolut acceptabel. Værd at erindre er
naturligvis også, at Abrahamsens Gård er gældfri, så der er ikke udgifter til afdrag og forrentning af
lån.
Tak til klubhusudvalget for godt samarbejde i det forgangne år.
K. K. Terkelsen, formand for klubhusudvalget.
Årsberetning Talent- og Eliteudvalget
Følger
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STATISTIK 2020:
Medlemsudvikling:
Kategori

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Orientering

102

128

137

135

112

125

128

118

106

108

87

88

105

97

Orientering/ski

53

52

55

46

42

36

36

35

32

38

34

30

29

31

Ski

41

43

43

46

47

37

30

34

34

33

33

35

33

27

Passive

12

11

11

9

11

9

7

8

8

9

13

13

13

11

Medlemmer
ialt

208

234

246

236

212

207

202

195

180

188

167

166

180

166

Indmeldte

32

43

46

31

21

25

23

14

13

20

9

22

34

8

Udmeldte

17

17

34

41

45

30

28

21

28

28

30

27

20

22

DM-medaljestatistik:
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Guld

7

4

3

2

5

4

1

7

9

3

10

6

6

3

3

Sølv

2

2

6

3

3

6

10

4

9

5

6

3

3

4

2

2

Bronze

4

2

2

6

5

4

3

7

7

5

5

1

4

2

4

3

Ialt

13

8

12

11

13

14

14

18

25

13

21

10

13

9

9

5

DOFplacering

11

16

14

12

11

10

15

9

8

17

8

15

15

17

18

23

DM-medaljetagere 2020
GULD
NAT

AFLYST

SØLV
AFLYST

SPRINT

BRONZE
AFLYST
Pernille Buch, D40
Hans Christian Strib, H70

MELLEM

Toke Sejr, H35

DM LANG

Anette Lund, D55

Pernille Buch, D40

ULTRALANG

AFLYST

AFLYST

AFLYST

STAFET

AFLYST

AFLYST

AFLYST
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Jysk/Fynske mesterskaber

Sprint

Lang

AFLYST

AFLYST

Pokaler/Klubmestre: 2020

Sponsor

DAG:
Piger -10

Ingen deltagere

DinTandlæge

Drenge -10

Ingen deltagere

DinTandlæge

Piger -12

Ingen deltagere

Drenge -12

Karl Jørgensen

Piger13-16

Ida Damsbo

Drenge 13-16

Daniel Holm

Piger 17-20 (Junior)

Ingen deltagere

Drenge 17-20 (Junior) Jens Kristian Pedersen
Dame Senior

Josefine Lind

Herre Senior

Mathias H. Ringive

Dame Old Girls

Pernille Buch

Herre Old Boys

Claus G. Lyngby

Dame Veteran

Lilli Hansen

Herre Veteran

Poul Erik Buch

NAT:

AFLYST

Piger -12

AFLYST

Ny /2014

Drenge -12

AFLYST

Jelling VVS & Maskinteknik

Piger13-16

AFLYST

Drenge 13-16

AFLYST
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Piger 17-20 (Junior)

AFLYST

Drenge 17-20 (Junior) AFLYST
Dame Senior

AFLYST

Herre Senior

AFLYST

Dame Old Girls

Herre Old Boys

AFLYST

Brdr.Højrup A/S skoventreprenør

AFLYST

Brdr.Højrup A/S skoventreprenør

Vandreplatte for GORM udmærkelser:
Platten er skænket af Jens Kristian Laursen efter O-Ringen i 2009.
Kriterier for uddeling af platten:
- Prisen uddeles til klubfesten, der skal følge begrundelse med uddelingen
- Prisen gives til et Gorm-medlem, der på en eller anden vis har udmærket sig i løbet af året (kan
gives til begynder, øvet, ung, senior, oldboys/oldgirls).
- Den, der modtager prisen, har fuldstændig beslutningsmyndighed i forhold til uddeling det
kommende år.
Jens Kristian Laursens vandreplatte er desværre ikke blevet uddelt i 2020.
Martin Ringive fik platten tildelt i 2019. Den uddeles igen (af Martin) til klubfesten i 2021 på
baggrund af 2 års vurdering.
Platten er givet til:
2009 Kristian Øllgaard
2010 Torben Rasmussen
2011 Birthe Nielsen
2012 Søren Grøn
2013 Poul Erik Buch
2014 Bente Ringive
2015 Bodil Nygaard
2016 Steen Holmegaard
2017 Bent Nielsen
2018 Flemming D. Andersen
2019 Martin Ringive
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Danmarksturneringen / COWI-ligaen:
Alle matcher blev aflyst i 2020 grundet Corona. I 2021 er der planlagt hele 3 1. divisionsmatcher.
Første planlagte match i 2021 bliver SØNDAG DEN 25. APRIL PÅ SYDFYN
(HOLSTENSHUS). Vi har brug for jer alle 
Pernille Buch
Formand
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