
Vision 2020

 At være en klub med stabilt medlemstal, hvor o-løb 

er i centrum for børn, voksne og familier, som kan 

lide at færdes i naturen.

 At være en klub for børn, voksne og familier, som 

kan lide, at være fysisk aktive. 

 At være en klub for børn, voksne og familier, som 

kan lide at indgå aktivt i et foreningsfællesskab.

 At være en klub, der rummer både nye og erfarne   

o-løbere og tilbyder aktiviteter for alle aldre.



Vision 2020

Fokusområder:

For at kunne opfylde vores vision er der 

valgt 4 temaer, som der fokuseres på i 

de kommende 5 år.

 Træning i klubben

 Det sociale klubliv

 Løbsarrangementer

 Økonomi



Træningen i klubben

Vision:

 At kunne tilbyde træning til børn og voksne, som er med 

til at udvikle o-løbsfærdigheder.

 At kunne tilbyde træning, som kan være med til at 

rekruttere og fastholde nye løbere.

 At kunne tilbyde træning, hvor den uerfarne og den 

rutinerede o-løber mødes og har mulighed for at

evaluere løbsoplevelser.

 At opretholde og udvikle kompetencer hos klubbens 

medlemmer i forhold til afvikling af træning.



Træningen i klubben

Handleplaner:

 Fællestræning for voksne og børn med efterfølgende 

fællesspisning.

 0prettelse gruppe af erfarne klubmedlemmer, der 

sørger for at der er en plan for modtagelse af nye 

løbere.

 Inddragelse af ”store” ungdomsløbere i 

træningsløbsafvikling.

 Løbende uddannelse  i condes og korttegning.

 Lave varierede træninger i så mange skoveområder som 

vi har mulighed for.



Det sociale klubliv

Vision:

 At være en klub, hvor medlemmerne oplever et  

fællesskab såvel sportslig som socialt.



Det sociale klubliv

Handleplan:

 Fastholde klubbens traditioner

 Benytte sociale medier for nemt at synliggøre sociale 

aktivitet i klubben.

 Arrangere klubtur til løb uden for sydkredsen med 

fællestransport.

 Medlemsarrangementer med oplæg fra ekstern 

oplægsholdere omkring, f.eks sportskader, kost, etc.



Løbsarrangementer

Vision:

 At arrangere et vellykket påskeløb 2016 og JFM 2017, 

som er en god oplevelse for både løbere og arrangører.

 At fastholde nuværende løbsarrangementsudbud inden 

for de rammer, vi har til rådighed. ( eks. Fynsk Sprint 

cup, Vintercup og Natcup).

 At have et godt samarbejde med naboklubber om 

løbsarrangementer frem mod 2020.



Løbsarrangementer

Handleplaner:

 Fastholdelse af julemandsrace i den udstrækning, at det 

er økonomisk rentabel. 

 Arrangere påskeløb 2016 og JFM 2017 i samarbejde med 

KOK

 Arbejde med adgang til flere skovområder, med henblik 

på fremtidig løbsaktivitet.

 Fastholde nuværende samarbejdsaktiviteter med FROS 

og de øvrige Fynske o-klubber og fortsat være i dialog 

omkring samarbejdet.



Økonomi

Vision:

 At være en klub, som arrangerer  og deltager i 

aktiviteter, der giver en sund økonomi, hvorved 

kontingent kan fastfryses på nuværende niveau.

 At være en klub med likviditet, der giver mulighed 

for at holde klubbens materiel opdateret.

 At være en klub med likviditet, der giver mulighed 

for at give tilskud til ungdomsløberes deltagelse i 

løbsarrangementer.



økonomi

Handleplan:

 Alle klubbens medlemmer inddrages i aktiviteter, der 

skaber indtægt til klubben.

 Udvide aktiviteter omkring fundraising.

 Udvælgelse og prioritering af arrangementer, både løbs-

og indtægtsgivende aktiviteter.



2020

Hvor er vi så? Hvad var godt og skidt ? Nåede vi i mål ?

 Evaluering af vision 2020.

 Ny visionsdebat.

 80- års fødselsdag


