




 

Estvad d. 10.06.21 

 

Formandens beretning generalforsamling 12. juni 2021 

Jeg vil gerne indlede min beretning med at bede jer om at rejse jer så vi 
sammen kan mindes vores 2 æresmedlemmer, Ove Pedersen og Knud 
Christiansen som vi har mistet siden sidste generalforsamling. 

Denne valg periode er pga. coronapandemien blevet noget længere en vi 
havde ønsket. Coronapandemien har jo så også sat sit præg på klubbens 
aktiviteter. Eller rettere den har gjort at vi har måttet aflyse rigtig mange gode 
ting i de seneste 16 mdr. 

Noget af det som vi var rigtig kede af at aflyse var klubfesten sidste år. Vi 
havde lagt nogle gode planer for at fejre at klubben kunne fejre 40 års 
jubilæum. Men som bekendt var der så mange restriktioner at det ikke kunne 
gennemføres. I stedet så valgte vi at få fremstillet et håndklæde og en 
halsedisse som blev omdelt til alle klubbens medlemmer. Vi håber at I bifalder 
at vi valgte denne løsning. På den måde så kom det jo alle medlemmer til gode 
modsat en klubfest som realistisk set nok ikke ville tilgodese alle. 

Skt. Hans blev også gennemført med de traditioner vi har opbygget om det, 
spisning af medbragt mad til grillen, bålafbrænding, bålsang og -tale, og så på 
en flot sommeraften. 

De sportslige aktiviteter kommer O & M udvalgene ind på. Jeg vil dog godt lige 
dvæle lidt ved vores Familie-O som vi har brugt en del energi på. Det startede 
op som noget der blev kaldt TBU – Træning Børn og Unge. Ikke ligefrem en 
betegnelse der er særlig mundret når det skal sælges i den brede befolkning, 
så vi omdøbte det til Familie-O. Vores udgangspunkt var og er stadig at der 
skal være et lille O-løb med efterfølgende aktivitet og for ikke at dræne 
klubben for alle kræfter blev det til hver anden søndag. Vi har nogle gode byer 
i det man kan kalde vores område, Karup, Frederiks og Thorning. Vi ville jo 
gerne lave noget i alle 3 byer men valgte at starte ud i Frederiks. Vi har haft 
en fin tilslutning til vores træninger. Og folk er kommet fra områder der ligger 
uden for vores naturlige område. Og ved I hvad det bedste er? Vi har fået 
tilgang af medlemmer som følge af vores indsats og det er familier. Nu er det 
så vores alles ansvar at få dem til at føle sig velkommen i klubben. Vi 
fortsætter indsatsen efter sommerferien og forsøger at arrangere det her fra 
klubhuset. Indsatsen belønner sig så vi håber at vi fortsat kan regne med jeres 



hjælp til mange af de praktiske opgaver. Vil man være med til at arrangere er 
det også velkomment. 

Dernæst så har coronaen gjort at vi har fået åbnet øjnene for at f.eks. vores 
træningsløb kan afvikles på en anden måde med print selv, hvor man i 
perioder har kunnet tage i skoven over flere dage. Pt. så kan ViKaSki løbene 
løbes hele dagen. Prisen har jo så desværre været det sociale aspekt. Der 
arbejdes på at vi vender lidt tilbage til det ”normale” efter sommerferien med 
tidtagning fra kl. 17.30 og frem til kl. ca. 20, men også med mulighed for at 
løbe midt på dagen som print selv. Nu får vi se hvad det udvikler sig til. 

Mange klubber og foreninger er her under corona blevet kraftigt udfordret 
både medlemsmæssigt og ikke mindst økonomisk. For vores vedkommende så 
har vi heldigvis kunnet holde stand. Det tror jeg er i kraft af at vi fortsat har 
kunnet tilbyde O-træning og dermed holde lidt gang i aktiviteterne. Vi har søgt 
og også fået støtte fra hjælpepuljer, så det ser ikke så sort ud for vores 
vedkommende 

Bestyrelsen har også i den forløbne periode været udfordret. Bestyrelsesmøder 
har vi skullet holde online, ikke altid med den store tekniske succes, men vi 
kom da i mål.  

Kredsledermøder i Nordkredsen har også været online. Jeg foretrækker nu de 
fysiske møder. Det er altså bedre at sidde i samme lokale og kan se hinanden i 
øjnene. Nordkredsen fik også ny formand i den forløbne periode idet Claus 
Poulsen måtte trække sig af helbredsmæssige årsager. Det gjorde at Jess 
Rasmussen fra Viborg overtog formandsjobbet og er lige blevet valgt til en ny 
periode. 

Jeg vil slutte min beretning med at takke alle jer der har bidraget ved de 
arrangementer det nu engang kunne blive til. Bestyrelsen for at have ydet en 
solid og konstruktiv indsats under de særlige forhold som vi har haft at arbejde 
under. Jeg vil gerne takke Benny Johansen som i en lang periode havde 
påtaget sig jobbet som materielbestyrer. Et job der ikke altid er lige let at gå 
til, men du styrede det fint. Benny kom lige herop idet vi har en lille ting til dig 
som tak for indsatsen. 

Charlotte får også en lille hilsen på et tidspunkt som tak for hendes indsats i 
motionsudvalget. Hun kunne desværre ikke være her i dag. 

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens videre 
behandling. 

 

 



O-udvalgets beretning 2020. 
 
Den nemme beretning vil lyde aflyst pga. corona, men det er trods alt lykkes at få gennemført en del 
arrangementer. 
 
Vores familieløb blev afviklet fra klubhuset eller en skov i nærheden hver lørdag frem til 7. marts. 
Løbene var fordelt mellem Viborg og Karup. 
 
Vores familieløb er blevet erstattet af Træning Børn Unge (TBU) med en rimelig god succes efter 
en blød start. Der har været arrangeret træning efter sommerferien og fortsat ind i 2021.  
 
D. 12. januar lavede vi Vinterlang 2 i Hastrup med Lars Ole som stævneleder og Lars Klode 
Herning OK som banelægger. Der var 164 deltagere. 
 
Den 8. februar havde vi vores traditionel suppeløb. Det var Jan Nielsen der stod for arrangementet 
med hjælp fra Sonja. Vi fulgte traditionen fra de tidligere år og lavede et bingo løb med 
efterfølgende suppe i klubhuset. 
 
D. 9. februar lavede vi Vinterlang 4 i Ejstrupholm og rundt om Hampen sø med Lars Ole som 
stævneleder og banelægger mv. Christian havde tryllet et kort frem som de kunne løbe efter. Der 
var 116 deltagere. 
 
D. 16. februar lavede vi Vinterlang 5 i Nørre Snede/Neergaard plantage med Lars Ole som 
stævneleder og banelægger mv. Der var 108 deltagere. 
 
D. 22. februar skulle Carsten Helligsø have lavet fastelavns o-løb men det måtte aflyses pga. 
voldsom vejr.  
 
 D. 27. september lavede vi et åben løb Myhrhøj-Uhrehøj med Lars Ole Kopp som stævneledere og 
Jan Nielsen som banelægger. Ifølge mine sammentællinger var der tilmeldt 79 løbere til dette 
stævne. Stævnet skulle have været en divisionsmatch men divisionsturneringen blev aflyst i 2020. 
 
 
D. 31. oktober blev klubmestrene fundet. Det skete i Borbjerg plantage med Ole Johnsen som 
arrangør. Vi havde 14 deltagere i klubmesterskabet.  
 
Aktivitetspokalen blev i år uddelt til Jessica Olesen og Jannik Wienike. De har gjort en stor indsats 
med TBU med at arrangere spidsfindige opgaver når deltagerne kom tilbage fra orienteringsløbet. 
De stiller også gerne op og hjælper når klubben har stævner mv. gerne i rollen som samaritter.   
 
 
Igen i år har VI-KA-SKI samarbejdet med træningsløb fungeret rigtig godt. De tre klubber har fået 
arrangeret løb næsten hver onsdag i sommerhalvåret. Der var en nedlukning indtil konceptet print-
selv-løb og selvbetjening blev opfundet. Dette samarbejde fortsætter også i 2021.  
 
Vi har i 2020 kun tegnet 1 nye kort over Thorning. Vi har revideret lidt i Uhrehøj-Myrehøj,  
 
 



Aktiviteter i 2021. 
 
Vi fortsætter familieorientering/TBU efter sommerferien og onsdagsløbene bliver ved til d. 22. 
september. 
 
Vi har forsat vores samarbejde med Skive AMOK om divisionsløbene, hvor vi stiller et fælles hold 
under navnet KaSki OK.  
 
Vi skal lave et B-løb d. 27. maj i Kjellerup hvor der er 1. 2. og 3. divisionsmatch. Lars Kopp er 
stævneleder, Jan Nielsen banelægger. Der skal selvfølgelig bruges en masse flere, til at hjælpe med 
at få dette stævne afviklet. Christian stod for kortegningen. 
 
Vi regner med, at vi skal arrangere en afdeling af natteravnen i efteråret. Stedet er ikke besluttet 
endnu.  
 
VI-KA-SKI samarbejdet fortsætter i 2021. Der er en fælles kalender med alle ViKASki aktiviteter 
og koordinater på startstederne.  
 
På kort fronten er Christian ved at ligge sidste hånd på Kjellerup kortet som er blevet udvidet meget 
således man kan komme hele vej rundt om Kjellerup på et orienteringskort. Der er endnu ikke 
besluttet hvilke skove eller områder der yderlig skal bruges kræfter på. 
 
På vegne af o-udvalget 
Jan Nielsen  
 
 
 
 



Motionsudvalg Karup OK   

Året 2020 Aktiviteter:  

ALHEDLØBET den 6 august, deltager antal 59, fint vejr ellers, men mega få deltagere..  

24 timers løb aflyst 

Klubmesterskaber fik vi også afviklet i fint vejr og blandt de 12 deltagere fik vi fundet 

klubmesterne.  

Traditioner er et most her i klubben, 1 juledag ved Niels Bugges kro, en tur på inder øen eller 

rundt om Hald sø blev det til. 

Finderup Brutal cross blev aflyst 

Halloween blev aflyst. 

Sankt hans aften blev gennemført.. 

  

En stor tak til alle jer der har hjulpet til ved motionsafd. arrangementer, uden jer kunne det ikke 

lade sig gøre, respekt for jeres indsats.  

  

Året 2021 byder på flg. arrangementer:  

Alhedeløbet torsdag den 5. august 2021 

24 timers løb i Viborg som i år er en fredag/lørdag 20-21 august og er et 12 timers stafetløb 

Finderup Brutal trail cross søndag den ??? 

Klubmesterskaberne lørdag den 6. november  

1 juledag rundt om Hald sø eller en tur rundt på inder øen. Den 25 december kl. 9.00 

Meget kan gøres og vi må se tiden an om vi skal tilbyde flere trail løb eller anbefale deltagelse i 

lokale løb..   

 Savner en til at være med i motionsafdeling… hvem melder sig frivillig ??? 

På motions afd. vegne  

LOK  

  

  

  

  




