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Oktober 2016 

 

Kære klubmedlem og forældre! 

Først – velkommen til alle nye, store som små. Der er de seneste måneder kommet nye 
medlemmer næsten hver uge. Det er dejligt, og vi er glade for at have alle med. 

Og tak for sidst til alle deltagere ved medlemshyggen den 1. oktober 2016. Det var rart, at 
have en eftermiddag og aften, hvor vi havde tid til hinanden, tid til gode snakke om stort og 
småt, og dejligt at se hvordan børnene hyggede sig med hinanden. 

Mandags- og onsdagstræningerne lakker mod enden, men afløses af vintertræning 
lørdage i november, januar og februar, weekendkurserne (U1 og U2) og PLOT 
(pandelygteorienteringstræning ☺ ), samt endnu et klubarrangement i november med 
bowling for børnene og orienteringsteori for forældre, der gerne vil i gang, skygger, eller 
løbere der trænger til opfriskning, så vi ses jo stadig derude. Følg med på www.ok-
melfar.dk eller vores facebook-gruppe omkring tid, sted, og evt. samkørsel. 

 

En stor indsats gav pænt i klubkassen 

I påsken var vi sammen med Kolding Orienteringsklub arrangør af påskeløbene i Fovslet 
og Stenderup, og det gav et pænt overskud i klubkassen, ca. kr. 100.000. Der blev lagt 
mange timer forud og under løbet, så det er rart at se det også lønner sig økonomisk. 

Hvad skal pengene gå til? De kan sagtens stå og lune i klubkassen, men er der ønsker og 
ideer blandt vores medlemmer, så hører vi gerne om dem i bestyrelsen. Skriv blot en mail 
til Helle Sørensen, Søren Mikkelsen, Lotte Jensen, Inger Andreasen eller Joan Jensen. 

 

Hjælp til…  

Tingene sker ikke af sig selv, og det er nu engang lettest, hvis vi alle hjælper til. Næste 
gang vi skal hjælpe hinanden bliver til julemandsløbet den 11. december 2016. Der skal 
være vejvisere til løberne, uddeling af numre og dragter, lunes æbleskiver og sættes 
borde, stole og startsted op. Noget alle kan hjælpe til med, og flere af tingene kan klares, 
inden du evt. selv løber en tur i nissedragten. 



 

Sæt X nu, og prik gerne til Søren, hvis du allerede har besluttet dig for at hjælpe. 

Verdensmesterskaberne i sprint i 2020 skal blandt andet afholdes i Fredericia, og 
forberedelserne er startet i det små. Sidder du med en funktionsleder i maven, så meld dig 
på banen hos Helle. Det er FROS (Fredericia Orienteringsklub), der er arrangør, men de 
vil gerne have os på sidelinien, og gerne lidt mere end blot sidelinien, så op med 
hænderne. 

Der kommer flere arrangementer i 2017, hvor du kan bruges som hjælper, også UDEN 
orienteringskendskab, så snak endelig med os, hvis du vil give en hånd. 

 

Generalforsamling  

Generalforsamlingen bliver afholdt 8. februar 2017 kl. 17 i Naturcenteret . Vi starter med 
en lille debat – emnet udmeldes senere – derefter får vi lidt mad og går så over til 
generalforsamlingen.  

I den anledning vil vi meget gerne efterlyse medlemmer til bestyrelsen. 5 er lige i 
underkanten, vi fordeler opgaverne mellem os, og du kommer ikke til at sidde alene med 
opgaver du synes er for store, så kom frisk – vi vil så gerne være flere ☺. Kontakt en af os 
fra bestyrelsen og hør mere. 

 

Vi ses i løbet af vinteren. 

 

Bestyrelsen i OK-Melfar. 

 

 

 

 


