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Årets klub
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Medlemmer OK Sorø

I 2010 havde vi ca. 80 medlemmer, 

i 2015 nåede vi 100

I 2017 nærmer vi os måske 125



Ungdommen

Kaniner

Og de andre

U-ture





Faste træninger – tirsdage/fredage

550 starter. 

Mange dygtige banelæggere – endda med kager – så 
det har været superhyggeligt

2017 skove er på plads – enkelte banelæggere 
mangler stadig – JMJ er klar til at tage imod 
tilmeldinger.

Mulighed for følordning

Læringsaften senere i februar



Faste træninger og teknik
VTR – løb i Grydebjerg og Broby Vesterskov
Fysisk træning – fortsat fra 2015 
Sommerferieløb
FFF
VTR – nat samarbejde med  HG og Holbæk
Tekniktræninger med megen ros 
4. marts 2017



Findvej dagen den 5. april var 
velbesøgt igen, igen og vi gentager 
i 2017 med den 29. april

Nye skove i 2016 ved Jan Koue og 
Lars Bukkehave



Skoleløb sammen med Dansk Skoleidræt Vestsjælland v/Henning Stokholm 

9. juni 2016 / 200 elever

8. juni 2017



Materiel
Vi er klar

Der kan printes

Ting er ordnet

er mangler –

Ikke meget

Måske lidt ..

SI, stativer

skærme



Kommunikation
Hjemmesiden er flot

Facebook – er dog den daglige side

Begivenheder deles på FB

Instagram duer ikke til integration… 

Lokalpressen er i gang 4 artikler sendt – 1 blev ikke 
optaget

Opfordring generelt til at så mange deler hvad de kan og 
bidrager.



Sociale aktiviteter

Påskeløb/hytte

Sct. Hans 

O-ringen

Afslutningsløb med pølser

Juleklip

I 2017 – Åhus og den 4/11



SSR den 3. september 2016

Flot arrangement – der levede op til 
alle forventninger

Stafet for Livet lavede en vis 
usikkerhed … men

250 tilmeldte sig og hele 220 kom i 
mål.

Hjælperne på dagen var virkelig
proffesionelle – det hjælper når man 
kender setup.

SSR igen den 2. sept. 2017



En 2. divisionsklub



Individuelle



Indivduelle



Korttegning



Korttegning (773-695-18)/68 = 0,89 rettelser pr. dag



DM 2017-plan


