Afdelingsmøde i orientering
13. oktober 2019 i Ballerup Oks klubhus

Orientering
Jan Truelsen
Fredensvej 25
4700 Næstved.
Tlf. 41635949
janstog@stofanet.dk
www.jernbanefritid.dk

1) Valg af dirigent:
John Nielsen blev valgt som dirigent
2) Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt.
3) Valg af sekretær:
Malene Løkke blev valgt som referent.
4) Konstatering af fremmødte stemmeberettede repræsentanter:
Der var følgende antal stemmeberettede repræsentanter fordelt på klubber: HI = 3, Atkins = 1,
JAM = 2 og afdelingslederen = 1. I alt 7 stemmeberettede.
5) Formandens beretning:
Til efterårsløbet d. 07.10.2018 i Store Hareskov var vi 13 deltagere. Hvorefter vi havde
afdelingsmøde i Hareskovhallen. Der blev debatteret forsalg til USIC holdsammensætning H21-H45H60 og D21-D45-D60. Det er nu givet videre til udvalg i USIC. De andre landes ledere syntes at
være ret positive overfor forslaget.
Årets DJM d. 02.06.2019 afholdtes i Fruens Plantage ved Næstved med 8 deltagere. I 25-26
graders varme og høj solskin svedte deltagerne sig bakke op og bakke ned. Efter turen var der let
frokost i solen.
USIC 23-27.09.2019 blev afholdt i Brest i Hviderusland. Vi startede ud i Københavns lufthavn kl.
7.00 søndag morgen. Flyet mod Riga fløj 09.05. Derefter fly fra Riga til Minsk og bus fra Minsk
lufthavn til hovedbanegården i Minsk. Senere med tog fra Minsk til Brest, og her bus til et dejligt
hotel med ankomst ca. 22.30. Dagen efter en lille gåtur i Brest før bustur ud til vores USIC ophold 40
km ude i skoven. 1. dags løb var sprint i skov/by, hvor Malene Løkke løb sig til en VM 1. plads i D45
– flot, flot. Bedste placering hos herrerne blev en 5. plads i H45 til Jens Jørgen Hansen. 2. dag bød
på klassiske distance. Der løb Malene sig til en 2. plads – igen flot, flot. Den bedste herre blev igen
Jens Jørgen Hansen i H45 med en 6. plads. 3. dagen bød på stafet, og her løb damerne sig til en
5.plads, mens bedste herrehold blev nr. 13. Om aftenen var der præmieoverrækkelse og
afslutningsceremoni med fin fest.
Næste morgen kl. 04.30 begyndte hjemturen – bus til Brest, tog til Minsk, bus til Minsk lufthavn, fly til
Riga og til sidst fly til København med ankomst kl. 18.30 – hjemme igen godt trætte.

De sidste par år har jeg prøvet at få referat i alle numre af Jernbanefritidsbladet i form af indbydelse
eller løbsreferat fra DJM/efterårsløbet. Så kan andre se at der sker noget i orienteringsafdelingen.
Det mislykkedes dog i år grundet DJM arbejde og sidste frist til bladet. Det er jeg rigtig ked af.
6) Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogle forslag.
7) Valg af afdelingsleder:
Jan Truelsen afgik som afdelingsleder.
Malene Løkke overtager posten med hjælp/støtte fra Jens Jørgen Hansen.
7) Fremtidige virke:
I 2020 forventes fortsat at blive afholdt DJM samt efterårsløb. Mulig dato for DJM er 26.04.2020.
8) Afslutning:
John takkede Jan for sine 4 år som afdelingsleder for orienteringssektionen, og herefter blev
afdelingsmødet afsluttet i god ro og orden med et leve for orienteringssektionen.

Referent: Malene Løkke, Atkins
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