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Referat af

FIF Hillerød Orienterings generalforsamling

onsdag d. 20. februar 2002
Carsten Dahl indledte med at byde de ca. 25 personer, der havde vovet sig ud i det rasende vintervejr, velkommen.

Valg af dirigent og referent

Leif Sig blev valgt som dirigent.

Betty Folino blev valgt som referent.

Formandens beretning

Carsten Dahl fremviste beretningen i form af en flot præsentation. Beretningen var udsendt i
forvejen til alle medlemmer. Beretningen blev godkendt med klapsalver.

Forelæggelse af 2001 regnskab til godkendelse

Jakob Selzer gennemgik regnskabet for 2001. Hertil var der kun enkelte spørgsmål. BF
forklarede den store afvigelse vedr. ungdomsafdelingens budget og regnskab. Det er
uforudseeligt, hvor mange børn og unge, der vil deltage på kurser og lejre. Samtidig er der en
positiv vækst i antal af ungdomsløbere.

Regnskabet blev godkendt.

Præsentation af TKC Spring Cup

CD forklarede tankerne bag og målsætningerne med TKC Spring Cup og redegjorde for klubbens
ansøgning om, sammen med OK Øst og Søllerød OK, at blive Talent Kraft Center. Der blev stillet
og svaret på nogle opklarende spørgsmål.

Bo Simonsen nævnte, at arbejdet i klubbens ungdomsafdeling muligvis vil blive aflastet med oprettelse af TKC

Præsentation af Voksenprojekt

Cd præsenterede ansøgningen om Voksen-, Rekrutterings- og Fastholdelsesprojektet. Sammen med TKC er dette projekt
et af klubbens største initiativer og mål i 2002

 

Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring til § 13 stk 5 blev vedtaget: Stemmeret tilkommer
udelukkende aktive medlemmer. (Se bilag til dagsorden.)

Valg af bestyrelsesmedlemmer

CD overrakte vin til afgående bestyrelsesmedlemmer Niels Keiding og Marianne Bachhausen med
tak for deres arbejde i bestyrelsen.

Betty Folino blev genvalgt til bestyrelsen.

Tinne Dorfelt og Jette Bachhausen blev valgt til bestyrelsen.

Valg af bestyrelsessuppleanter

Henrik Juul og Kasper Andersen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Valg af revisorer

Som revisor blev Lisbeth G. Larsen og Egil Andersen valgt.

Valg af revisorsuppleant

Steen Winkler blev valgt som revisorsuppleant.

Eventuelt

CD omtalte de nye klubjakker og huer
CD hilste de mange nye ansigter i klubben velkommen
BF nævnte, at vores svenske venskabsklub FK Göingarne har planlagt besøg i weekenden 23. – 24. februar.
Søren P. Larsen annoncerede, at klubstafetten bliver 30. maj 2002.
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For referatet:

/Betty Folino

24. februar 2002
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Kontingent og fristart 2002
Kontingent 2002:

Født Før ’81 før ’81 studerende ’82 – ’89 ’90 – ’92 efter ’93 Anden
klub

Passive

 inkl.
Fristart

ekskl.
fristart

inkl.
fristart

inkl.
fristart

inkl.
fristart

inkl.
fristart

  

Kontingent 1000 450 600 400 400 250 300 120

Fam.Rabatpris 900 350 600 400 400 50 300 120

Resume: Fristartordningen 2002 bliver en del af kontingent, hvis man vælger det. Der bliver ikke tilbagebetalt
eventuelt ubrugt "startkapital".

Fristartordning 2002

Fælles: Det er en forudsætning for at deltage i fristartordningen, at al gammel gæld på startkontoen er indfriet.

Tilmelding: Voksne skal tilmelde sig ordningen allerede ved kontingentindbetalingen ved at betale kontingent inkl. fristart.

Børn og unge er altid med i fristartordningen.

Ikke start: Hvis man tilmelder sig et løb og ikke starter, skal man selv betale det fulde startbeløb. dette bliver opgjort ved
årets slutning.

Cupmatcher: Cupmatcherne dækkes altid af klubben.

Dækning: Fristartordningen dækker alle A, B, c og D-løb samt børnekarrusselløb.

Dog dækkes etapeløb ikke for voksne.

Tilsvarende løbstyper i Sverige dækkes dækkes i de week-ender, hvor der ikke er A- eller B-løb den samme week-end på
Sjælland. Dette gælder i 2002 følgende week-ender: 20-21.4., 27.-28.4., 11.-12.5., 18.-19.5., 1.-2.6., 8.-9.6., 17.-18.8.,
26.-27.10 og 2.–3.11.

EKT: Leje af EKT-brikker dækkes ikke, idet løberne opfordres til at købe egne brikker.

;-) leif
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Oversigt over orienteringsklubber med over 100 medlemmer:

Nr.: Medl.: Navn: Nr.: Medl.: Navn:
1 293 OK Pan 19 149 OK Roskilde
2 233 Odense OK 20 148 Karup OK
3 223 Farum OK 21 142 Køge OK
4 204 Horsens OK 22 142 Søllerød OK
5 202 Helsingør OK 23 136 OK Esbjerg
6 197 Ballerup OK 24 132 Lyngby OK
7 196 KFIU 25 128 Nordvest OK
8 193 FIF Hillerød 26 128 Skagen OK
9 191 Silkeborg OK 27 124 OK West
10 178 Herning OK 28 118 Lillerød IF
11 175 OK HTF 29 116 Århus 1900
12 171 Kolding OK 30 113 Hjørring/Vendelbo.
13 170 OK Gorm 31 112 Viborg OK
14 170 OK Øst 32 106 Herlufsholm
15 165 Aalborg OK 33 104 Kildeholm OK
16 164 OK 73 34 101 Faaborg OK
17 152 Tisvilde Hegn OK
18 149 OK Snab

På generalforsamlingen blev der spurgt, hvor store store klubber er. Her er svaret!

;-) leif
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VRF-projektet: Vi Rykker Fremad!!

Hvem er VI ? Det er os alle sammen!!

I FIF Hillerød!

Når dette læses, har de 2 første arrangementer i VRF-projektet (Voksen Rekrutterings- og Fastholdelsesprojektet) været
afviklet (27/1 og 23/2). Vejrguderne var ikke rigtigt med os nogen af gangene, men alligevel gik folk friskt til sagen!

Ud fra deltagernes ønsker blev der i specielt tilrettelagte programmer ved Egil Nielsen trænet kompas- og
skridttællingsøvelser efter "vor pædagogiske model": teori – praksis – eftersnak.

Fastholdelsesgruppen (FG) på godt 30 voksne er efter egne vurderinger inddelt i 3 grupper efter o-løbserfaring, og ved tæt
dialog mellem dem, trænerne og de tilknyttede holdledere håber vi, at de kan udvikles og fastholdes som o-løbere og
dermed få stadig større glæde af deltagelse i denne idræt og klubbens øvrige liv.

Men den anden del af projektet er jo rekruttering af nye voksne o-løbere. Denne del skal igangsættes ved en PR-
kampagne, som skal gennemføres i tiden op til de to første introarrangementer, der vil finde sted torsdag den 11.april
og lørdag den 13.april med udgangspunkt fra Kompashuset.

De følgende 8 uger vil der så hver torsdag blive gennemført et o-løbsarrangement, hvor de nytilkomne vil blive indført i
forskellige centrale o-løbsmomenter såsom signaturer, ledelinier, vejvalgsteknik m.v..

Indlæringsmodellen vil være den ovenfor nævnte: kort teoretisk gennemgang af det udvalgte o-tekniske moment –
afprøvning i praksis – eftersnak med drøftelse af indhøstede erfaringer.

Styringsgruppens trænere: Egil Nielsen, Søren Peter Larsen og Karsten Schultz vil stå for det orienteringsmæssige islæt,
herunder banelægning. De nytilkomne o-løbere vil blive inddelt i hold, der alle blive tilknyttet en holdleder ( enten Jette
Bachhausen, Birgit Jensen, Mette Klinting, Niels-Jørgen Andersen eller Caspar Bogan ), hvis opgave det bl.a. vil være at
animere de nye til at komme fra gang til gang, indføre dem i klubbens liv, forskellige arrangementer og traditioner samt
sammen med trænerne hjælpe dem til at blive stadig mere fortrolige med orienteringsløb.

Holdlederne skal desuden indføre de nye i o-sportens begrebsapparat, fortælle om skrevne og uskrevne regler m.h.t.
færdsel i skoven og være behjælpelig med tilmelding til åbne løb.

Holdlederne bliver således nogle meget centrale personer i VRF-projektet.

MEN: Alle klubbens medlemmer bør se sig selv som hjælpere, for at dette VRF-projekt skal blive vellykket. Hvis der
kommer mange nye, kan vi få brug for flere holdledere, og der vil helt givet i løbet af projektperioden, der strækker sig
frem til næste forår, være brug for hjælp fra mange af klubbens medlemmer. Det kan dreje sig om at lægge en bane ud
eller hente poster hjem fra et træningsløb for at aflaste trænerne, eller man kan lade sin o-løbserfaring komme de nye til
gode ved at tilbyde at "skygge" dem. Her kan også ungdomsløbere yde en indsats.

Ligeså vigtigt er det, at alle klubbens medlemmer omtaler til voksne venner og bekendte og familiemedlemmer, at vi har
dette projekt i gang i klubben, og at man ved et venligt, men bestemt pres prøver at få dem til at komme til
introarrangementerne.

Kommer hvert klubmedlem blot med et nyt voksent medlem, som så tilmed også melder sig ind i klubben, så overstiger vi
langt vor målsætnng for projektet, ja, vi sætter givetvis dansk rekord!

De nyrekrutterede skal ikke indmelde sig i klubben, før de har haft et par måneder til at stifte bekendtskab med o-sporten.
Men de er naturligvis velkomne til så snarlig indmeldelse som muligt. Det er bl.a. et af vore håb, at de kan være med til at
bringe sejren i hus i den 1.cupmatch den 25.maj, ligesom de også meget gerne skal indgå på hold i klubstafetten den
30.maj

Det er i det hele taget meget vigtigt, at de så hurtigt som muligt bliver en del af klubbens daglige liv, idet håbet om en
fastholdelse som medlem så vil øges.

Vi ser frem til, at alle klubbens medlemmer vil tage godt imod de forhåbentlig mange nye voksne o-løbere, klubben får
gennem dette projekt. Hvis det som en bieffekt medfører endnu flere ungdomsløbere – måske først ad åre – ja, så gør det
heller ikke noget!

Mange venlige hilsner på styregruppens vegne

/Ivar Berg-Sørensen, projektleder.
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Legetøjs-hjørnet
trænger til en opfriskning!

For nogle år siden, da mine egne børn var små, glædede jeg mig tit over, at Jørgen Christian havde bygget et flot
legetøjshjørne til Kompashuset og at nogle større børn i klubben havde ladet deres legetøj gå i arv. Der var altid noget, de
små kunne lege med, mens deres voksne trænede, var i bad eller holdt møde. Nu er der kun de sørgelige rester tilbage og
jeg har tilladt mig at kassere en hel del, der var for ødelagt eller snavset til formålet. Derfor denne bøn!

Har du gammelt, men brugbart legetøj liggende på loftet eller i skabet? Kom med det til Kompashusets
legehjørne!

Lad os igen få indrettet et godt og sjovt sted, hvor de små kan lege eller hygge sig med en bog.

O-opråb fra

/Betty Folino
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Til alle der var med til Vemdalen.
Vi vil gerne give alle en varm tak for de hjælpende hænder, som vi mødte lige fra starten af på vores tur i bussen til og fra
Vemdalen. Det betød, at Jørgen og jeg var meget afslappede, og dette er vi ikke i tvivl om, har indvirket positivt på vores
børn, og en stor grund til at det gik så godt.

Det betyder meget for os, da vi ikke i "hverdagen" er en del af klubben, og derfor varmer det ekstra meget for os, at
mærke jeres hjælpende hænder og positive bemærkninger.

Kærlige snehilsner

/Jørgen og Pernille.

Pernille, Kathrine, Esben og Leif på vej til Bjørnrike.
(Det er Kathrine i den højre pulk, Esben i den venstre og Leif bag kameraet!)
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En festlig og sjælden begivenhed !!!!!!!!
Fredag den 22. januar dannede Kompashuset en hyggelig ramme om en sjælden festlig begivenhed. Foranlediget af
arbejdet med at lave et jubilæumsskrift for orienteringsafdelingen i anledning af 60 års jubilæet her til sommer har den lille
redaktionsgruppe haft ønsker om interviews med gamle o-løbere. Derfor fik undertegnede den opgave at kontakte Poul
Milling i Spanien, hvor han har boet de seneste mange år. Heldigt nok havde familien dernede planlagt en tur til Norden.
Herudaf udsprang den ide, at det kunne være interessant og morsomt at forsøge at samle gamle atletikfolk og o-løbere til
et træf i Kompashuset.

Som så mange andre o-løbere i FIF Orientering er Poul også gammel atletikløber, har endog været formand for
atletikafdelingen i slutningen af 40`erne og begyndelsen af 50`erne. Næstformanden i FIF atletik Preben Olsen blev
kontaktet, og han var straks med på tanken. Med Ivar B-S og Janna Rasmussen som backing-group fik Preben og
undertegnede sendt 65 indbydelser at sted.

Da festaftenen oprandt havde 57 takket ja til indbydelsen og fra første øjeblik var gensynsglæden ledetråden for alt, hvad
der foregik aftenen igennem. At få folk bænket omkring de festligt pyntede borde var nærmest en umulighed. Alle skulle
hilse, omfavne og slå i ryggen. Nogle måtte sågar vifte en tåre væk. Ka` du huske dengang på Køge stadion i 1947, hvor
vi vandt A-rækken og rykkede op i Mesterrækken på trods af, at vi manglede to af vore største pointsslugere. Ka `du
huske dengang I Finland under Olympiaden der osv. osv. Atletik-minderne dominerede selvfølgelig, men o-idrætten kom
dog også med bl. a fortalte en gammel formand for afdelingen Tonni Nielsson om begivenheder i forbindelse med en
generalforsamling. Erling B.Andersen berettede om de to gamle o-kæmpere Emil og Berhard. Erling havde lavet et lille
skrift med nogle gamle resultatlister, aftryk af et kort over Söderåsen og en interessant beretning af Bernhard A om et løb
omkring Yllevadsmossen oppe på Hallandsåsen.

En af de gamle atletikkæmper, Willy Andersen havde en collage med som blev overrakt Preben Olsen. Den indeholdt bl. a.
et foto af det atletikhold, der i 1952 blev nr. 3 i mesterrækkeholdkampen på Roskilde stadion. Det viste sig at holdet på
nær et par mand var til stede og et nyt foto af holdet i samme opstilling som i 1952 blev taget – ikke et øje var tørt.
Aftenen forløb med mere eller mindre spontane taler. Ivar Berg – Sørensen, Preben Olsen og Henning Nielsen var oppe og
gav et gammelt revynummer fra en afslutning i 1962 og Preben og hans kone Lis gav i bedste Volmer Sørensen stil et
nummer fra afskeden med atletikkens mangeårige karismatiske formand Alex Andersen. Gamle sange var fundet frem og
gjaldede med samme appel som tidligere. Aftenens ældste hædersgæst – Poul Milling – fortalte spændende om atletikken i
Hillerød i 30`erne og 40`erne og ikke mindst om, hvordan han sammen med Emil Frederiksen og Hans V Hansen var nogle
af de første o-løbere i skovene omkring Hillerød. Dette kan I læse mere om i det kommende festskrift i anledning af o-
afdelingens 60 års jubilæum.

"Intet i verden vel stærkere binder, end hvad vi har bjerget af lysende minder ". Disse ord blev i velkomsten sat som
overskrift på aftenen. Hele aftenens forløb og den varme og fortrolige stemning understregede til fulde det kammeratskab
og det sammenhold, som blev startet i årene lige efter krigen, og som siden har været kendetegnende for de to foreninger
og stadig er det.

Som ung idrætsmand er man ambitiøs og drømmer om landsholdsudtagelse og meget andet, men det går kun i opfyldelse
for de få. Husk derfor at de fælles oplevelser og det kammeratskab, vi kan skabe i klubben her og nu, bli`r de uundværlige
minder som vi senere hen i livet kan se tilbage på med taknemlighed

Aftenen blev uforglemmelig for alle os, der var til stede.

En gammel atletikker og o – løber

/Egil Andersen
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Spring Cup 2002
Tilrettelæggelsen af årets Spring Cup d. 22. - 24. marts skrider planmæssigt fremad.

Der er dog altid brug for ekstra hænder på selve dagen og i dagene op til.

Er du ikke blevet kontaktet af nogle funktionsansvarlige – så kontakt Eva Olesen FIF Hillerød eller Karen Jensen OK Øst –
der er brug for alle.

/Eva og Karen
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