
   
 
 

Formandens beretning for 2018. 
 

Arrangementer 

De 3 sædvanlige traditionelle åbne orienteringsløb som klubben plejer at lave hver år, blev alle flot 

gennemført med god opbagning fra medlemmernes side og med god tilslutning. 

Det var Nytårsløbet i Mariager, NJ-natløbet i Hobro Østerskov, og endelig Efterårsstafetten i Rold 

vælderskov 
Efter Efterårsstafetten var der den årlige klubfest, denne gang blev den afholdt i Mariagerhallens 

cafeteria. Fin fest, stor tak til arrangørerne. 
Derudover arrangerede klubben et par PR-arrangementer i forbindelse med ”Find vej i…” 

afholdelsen, godt støttet af klubbens medlemmer. 

Det blev også til den sædvanlige Påskeløbs-klubtur, denne gang til Degnetoften ved Ribe, som så 

mange gange før, når vi er på de kanter. Løbene blev afholt på Fanø, alle 3 dage. 

På motionsløbssiden blev der også afviklet de 3 sædvanlige traditionelle løb ligeledes med god 

medlems opbagning og god deltagelse. 
Klubbens super-motionsløb ” Beaute`Pacifique, Kvindeløbet” i maj, med 1250 deltagere, 

Mariagerløbet i juni, som i år, var udvidet med en halvmareton, og med 286 deltagere, og 

Hadsundløbet i september, med 682 deltagere. 
Deltagermæssigt er der fin fremgang på  Beaute`Pacifique, Kvindeløbet, og Hadsundløbet, medens 

Mariagerløbet var stort set uændret 
Tak til alle stævnelederne med deres funktionsledere og alle hjælpere. 
Det sædvanlige antal træningsløb blev afholdt i mange forskellige skove. Det fungerede fint med 

samarbejde med Randers. som vi fortsætter mad i 2019. 
Der er stadig fuld gang i Mariagerløberne, ofte med op til 30 løbere hver tirsdag og torsdag. 
 
 
 

Resultater 

Orienteringsmæssigt lykkedesdet os ikke at blive i 2. division, vi måtte se os degaderet til 3 division 

Så alle klubbens løbere bedes om allerede nu, at reservere de 3 datoer, hvor der er divisionsløb, så 

vi kan rykke op i 2. division igen. 

Af individuelle resultater blev det til flere medalier til DM,  JFM, og Nordjyske mesterskaber i flere 

forskellige orienteringsdicipliner. Ingen nævnt, ingen glemt. 
 
 
 
 
 

Arbejdet i klubben 

Bestyrelsen har holdt et bestyrelsesmøde om måneden, derudover diskussioner på mail, pr. telefon 

og heldigvis også ofte i skoven. 

Deltaget i diverse orienteringsløbsmøder i NOU og Nordkredsen. 
Stor tak til bestyrelsen, for deres uvurderlige indsats i klubbens daglige arbejde samt fremadrettet. 
De enkelte udvalg vil hver især bidrage med detaljerede beretninger om året, der er gået. Enten på 

tryk eller mundligt. Der vil på GF blive lejlighed til uddybning. 



Jeg vil også gerne sige tak til alle klubbens udvalgsformænd/funktionærer, der gør et rigtig godt 

stykke arbejde på hver deres område for at VORES orienterings- og løbeklub kan fungere så godt 

som den gør. 
 
 

Orienteringsaktiviteten 

Klubbens medlemmer har atter dette år vist stor deltagelse til diverse terminslisteløb. 
Klubbens medlemsantal er stadig under 100 aktive A-medlemmer, hvilket betyder at klubben ikke, 

statistisk set, er en stor klub (over 100 medlemmer), men en lille klub. 
 

Fremtiden 

I 2019 afholdes de sædvanlige 3 åbne orienteringsløb og 3 motionsløb. 
Klubtur planlagt til Påskeløbene på Stråsø ved Holstebro. 
Klubtur igen til Sverige, i år henlagt til Borås, d. 9-11 august, noget tidligere end sædvanlig, men så 

er der garanteret godt vejr. 
Afholdelse af træningsløb, 
Løbetræning fra klubhuset ugentligt året rundt tirsdag og torsdag. 

Til slut vil jeg takke alle klubbens medlemmer for et godt år. 
 
 
En stor klubhilsen.  

Niels Jørgen Iversen 
 


