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 Opdateret 15.11.2018 

FSK Orientering’s historie i DOF’s divisionsturnering.  

Østkredsen 2010 – 2018 og fremefter. 

Den nuværende form for divisionsturnering i Dansk Orienterings-Forbund startede i 1988. 

I Østkredsen var der dengang (1988) også 6 divisioner og der var 26 klubber. 
Det daværende KFIU Orientering valgte dengang ikke at være deltager.  

KFIU Orientering mente dengang i 1988, at vi nok ikke kunne matche de andre klubber, 
som f. eks. i 6. div., hvor klubberne dengang var OK SG, OC Slagelse, ROK og Danske 
Studenters Roklub (DSR). 

I 1993 tilmeldte vi alligevel KFIU Orientering til divisionsturneringen, hvor vi som klub 
konkurrerer mod andre DOF-klubber ved 2 matcher hvert år.  

KFIU Orienterings debut i 6. division i 1993 i Sorø Sønderskov med Herlufsholm GF som 
arrangør resulterede dengang i en 3’die plads ud af 6 klubber. 

Igennem årene fra divisionsturneringsstarten har der løbende været enkelte små 
justeringer i klasser og løberpoint beregninger. 

Fra og med 2007 ændredes reglerne mere radikalt, således at der pr. år indledningsvis 
blev dystet i 2 indledende matcher. Disse 2 indledende matcher resulterer samlet i en 
placeringsrækkefølge.  

Herefter afsluttes der med en kvalifikationsmatch i en slutrunde i efteråret, hvor nr. 3 og 4 i 
den ovenfor liggende division dyster mod nr. 1 og 2 i den nedenfor liggende division. 

Dette slutrunde matchresultat giver at nr. 1 og 2 placeres i den ovenfor liggende division 
og nr. 3 og 4 i den nedenfor liggende division gældende for det kommende år. 

Også efter ændringerne i 2007 har der været enkelte små justeringer. 
 
Fra 2019 vil reglerne for løbsklasser og antal tællende løbere i divisionsturneringen blive 
radikalt ændret. 
Der skal forventeligt fremover dystes i senior løbsklasser opdelt i D/H 21- samt 10 års 
interval i alder > 40 i både dame- og herreklasser samt i ungdomsklasser både i piger og 
drenge klasser. 
Dermed vil der fremover skulle blive mange flere tællende løbere. 
Det vil blive ca. en fordobling af tællende løbere i forhold til tidligere. 

Fra og med 2010 overdragedes placeringsrettigheden i fusionen mellem KFIU Orientering 
og FKBU O. afdeling i divisionsturneringen fra KFIU Orientering til FSK Orientering. 

Medlem af: 
DO-F under DIF og  
FSKBH under Firmaidrætten. 
under DIF. 

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



2 

I nedenstående skemaer fremgår de årlige placeringer for FSK Orientering i perioden fra 
2010 og fremefter.  
 
Historien om KFIU Orientering i divisionsturneringen 1993 – 2009 er særskilt beskrevet i 

dette dokument: http://fsk-orientering.dk/sider/historie/kfiu/division.1993.2009.pdf.   
Også FKBU O. afdelings placeringer gennem årene er beskrevet i denne historie. 

Med FSK ORIENTERING i divisionsturneringen fra 2010 ->  

FSK ORIENTERING med 2 indledende årlige matcher  

 3. division 4. division 5. division 6. division 
2019 X – ??    
2018 X – 3. Plads    
2017  X – 1. Plads   
2016 X – 3. Plads    
2015 X – 4. Plads    
2014 X – 3. Plads    
2013 X – 2. Plads    
2012 X – 4. plads    
2011 X – 2. plads    
2010 X – 3. plads    

X – 1. og 2. plads giver ret til op- og nedrykningsmatch mod de 2 dårligste i ovenfor liggende division  

X – 3. og 4. plads giver ret til op- og nedrykningsmatch mod de 2 bedste i nedenfor liggende division 

 

 

FSK ORIENTERING med kvalifikationsmatcher - op- og 
nedrykningsmatcher på grundlag af 2 indledende årlige matcher 

 2 / 3 division 3 / 4 division 4 / 5 division 5 / 6 division 
2019 ?? ??   
2018  X – 2. plads   
2017  X – 2. plads   
2016  X – 3. plads   
2015  X – 1. plads   
2014  X – 1. plads   
2013 X – 4.plads    
2012  X – 1. plads   
2011 X – 4. plads    
2010  X – 1. plads   

X – 1. og 2. plads rykker op eller forbliver i 2, 3, 4, eller 5. division  

X – 3. og 4. plads rykker ned eller forbliver i 3, 4, 5 eller 6 division 
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FSK ORIENTERING:  2010 -> (Omvendt udgave startende med 2018) 

3. division: 

2018:  
Efter de sejrrige 8 år i træk fra 2009 – 2016 med en placering i 3. division måtte FSK 
Orientering i 2017 deltage i 4. division. 
TILLYKKE til FSK Orientering: Med slutresultatet i efteråret 2017 blev vi oprykket til 3. 
division. IGEN ! 
 

Nu skulle vi med rette vise, at vor placering også i 2019 burde være i 3. division. Dette 
efter dysterne i 2018. 
De indledende 2 matcher blev afholdt: 
 
Søndag d. 6. maj 2018 i Kongelunden – Arrangør: Amager OK  
Søndag d. 23. september 2018 i Sorø Sønderskov – Arrangør: OK Sorø 
 
og op-, forbliven eller nedrykningsmatcherne for 3/4. division blev afholdt søndag d. 4. 
november 2018 i Tokkekøb Hegn: Arrangør Allerød OK. 
 
Som resultaterne kom til at se ud efter slutmatcherne i efteråret 2017 skulle vi i 2018 dyste 
mod OK Roskilde, Holbæk OK og Helsingør SOK. 
 
På ’papiret’ så det således ud, at OK Roskilde ville være ganske svære at skulle kæmpe 
imod, mens Holbæk OK ku’ være til at dyste lige op med’. Helsingør SOK havde vi dystet 
imod mange gange før, og dem kunne vi formodentlig slå. Også i 2018. 
 
1’ runde i 3. division blev afviklet i Kongelunden på Amager i ganske pænt forårs 
solskinsvejr. 
Vi havde tilmeldt 39 af vores medlemmer til denne 1’ste runde 3. divisionsmatcher. 
På trods af at 1 af vore medlemmer havde fejlklip og 3 af vore medlemmer ej kom til start 
lykkedes det os at placere os på en 3’ plads i 3. division efter 1’ runde. 
 
Resultaterne blev: 
 

Klubber:    Matchpoint: 
FSK Orientering – Roskilde OK        56 - 146  
FSK Orientering – Holbæk OK      85 - 114 
FSK Orientering – Helsingør SOK       80 -   59 
 
Som ovenstående så vores udgangspunkt ud som forventet og således også for den 
kommende divisionsmatch i efteråret søndag d. 23. september. 
 
2’ runde i 3. division blev afviklet i Sorø Sønderskov d. 23. september 2018 med OK Sorø 
som arrangør. Det var igen ganske strålende solskinsvejr med stævneplads på en 
græsplæne lige syd for Sorø Station. Dette i udkanten af skoven. 
Det fornuftige løbevejr taget i betragtning betød at 34 af vore 35 tilmeldte løbere faktisk 
også deltog i Sorø Sønderskov. Dette på trods af at vi var ret langt væk hjemmefra. 
Vi fik dog 1 af vore løbere ind med fejlklip. Men 33 af vore løbere gennemførte med 
resultat. 
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Dette gav igen en 3’ste plads i 3. division efter 2’ runde. Og en samlet 3. plads efter begge 
3.divisionsrunder. 
 
Igen viste det sig, at OK Roskilde slet ikke resultatmæssigt kan nås. 
 
Resultaterne blev: 
 

Klubber:    Matchpoint: 
FSK Orientering – OK Roskilde        51 - 152 
FSK Orientering – Holbæk OK       70 - 131 
FSK Orientering – Helsingør SOK      81 -   39 
 
Samlet resultat efter de 2 indledende matcher i 2018, som herefter gav resultat for 
efterfølgende op/ned matcher søndag d. 4. november 2018 i Tokkekøb Hegn: 
slutstilling (6 kampe) 

1. OK Roskilde 12 883 

2. Holbæk OK 8 681 

3. FSK Orientering, København 4 423 

4. Helsingør SOK 0 271 

 
Fantastisk! Det ser jo lovende og godt ud for den afsluttende op / ned gældende for 3. /4. 
division. 
 
Op/ned matcherne, som nu skulle blive mellem nr. 3 og nr. 4 fra 3. division (FSK 
Orientering og Helsingør SOK), og nr. 1 og nr. 2 fra 4. division (Herlufsholm OK, Næstved 
og Amager OK) skulle nu give resultat for, om vi skulle forblive i 3.division, eller om vi igen 
skulle nedrykke til i 4. division gældende i 2019. 
 
Afgørelsen var sat til søndag d. 4. november 2018 i Tokkekøb Hegn med Allerød OK som 
arrangør. 
 
Matcherne i Tokkekøb Hegn blev løbet til succes for FSK Orientering med løberpoint høst 
til FSK Orientering. 
FSK Orientering havde tilmeldt 50 af vore medlemmer. 1 medlem mødte ikke til deltagelse. 
1medlem fik fejlklip. 
Men samtlige de øvrige 48 tilmeldte medlemmer gennemførte deres respektive baner med 
gode resultater. 
 
FSK Orientering viste, at vi stadig er i stand til at kunne kæmpe i 3. division fra 2019. 
 
FSK Orientering har ikke medlemmer i gruppe D6 og gruppe H6 (de unge løbere < 14A og 
16B år). Sådanne unge medlemmer har vi simpelthen ikke i klubben. Det har nogle af vore 
modstandere til gengæld heller ikke i overvejende grad. 
Herlufsholm OK, Næstved er nok den klub, der har lidt deltagelse i gruppe D 6. Men dog 
ingen i gruppe H 6 
 



5 

Resultatet blev dog alligevel: 
 
Klubber:   Matchpoint: 
FSK Orientering – Herlufsholm OK   104 - 115 
FSK Orientering – Amager OK   106 -   97 
FSK Orientering – Helsingør SOK   116 -   80   
 
Det blev altså til sejre både over Amager OK og Helsingør SOK. 
 
slutstilling (efter op-/nedrykning) 

1. Herlufsholm OK, Næstved 6 358 

2. FSK Orientering, København 4 326 

3. Amager OK 2 301 

4. Helsingør SOK 0 238 

Der er i 2018 kommet oplæg og forslag til et helt nyt reglement for divisionsturneringen. 
Dette skulle forventeligt blive vedtaget af hovedbestyrelsen, således at dette er gældende 
fra divisionsturneringen i 2019. 

Det forventes, at der i det nye reglement skal deltages i løbsklasser opdelt i 10 års interval 
i alder og i damer og herre klasser, samt i ungdomsklasser, og dermed mange flere 
tællende løbere. 
 
Vi må se hvad der sker og hvordan vi og de andre klubber kan klare konkurrencen i 3. 
division med de nye løberpointregler i divisionsturneringen. 
Der forventes stadig at være op- og nedrykningsmatcher i efteråret 2019. 

4. division: 

2017: Surt ! Med slutresultatet i efteråret 2016. 4. division ! Det havde vi ikke prøvet siden 
dagene i det tidligere KFIU Orientering. Sidst var i 2008. 
 
De indledende matcher var i 2017 planlagt til: 
 
Søndag d. 30. april 2017 i Asserbo Plantage – Arrangør: Tisvilde Hegn OK 
Søndag d. 3. september 2017 i Geel Skov - Ravneholm – Arrangør: Ballerup OK 
 
og op-, forbliven eller nedrykningsmatcherne 3/4 division alternativt 4/5. division vil blive 
afholdt søndag d. 24. september 2017 i Ravnsholt Skov af Allerød OK. 
 
Men hvad skulle der så ske i 2017, i 4. division? 

4. division afvikles med andre reducerede løberpoint regler end det vi har været vant til i 3. 
division. Et hold består i 4. division af 31 løbere, mod at det i 3. division bestod af 44 
løbere. 
 
Det gør vel det hele meget nemmere? 
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Alle klubber i 4. og i 5. division deltog også i op- og nedrykningsstævnet d. 25. september 
2016, så en sammenligning kunne foretages beregnet med de reducerede løberpoint 
regler. 
 
I en sådan sammenligning i resultaterne fra 25. september 2016 ville vi tabe til Køge OK, 
men dog knebent vinde over de øvrige 6 klubber. 
 
Hvad skulle vores sportslige målsætning for 2017 så være? 
Sportslig målsætning for 2017 var: Oprykning til 3. division.  
Delmål: FSK Orientering vinder 3. division. 
 
1’ runde i 4. division blev afviklet i Asserbo Plantage d. 30. april 2017 med Tisvilde Hegn 
OK som arrangør. Det var ganske pænt solskinsvejr. 
Vi havde tilmeldt 43 af vores medlemmer til denne 1’ste runde 4. divisionsmatcher. 
På trods af at 5 af vore medlemmer havde fejlklip og 2 af vore medlemmer ej kom til start 
lykkedes det os alligevel at komme godt fra start i 4. division i 2017. 
 
Resultaterne blev: 
 

Klubber:    Matchpoint: 
FSK Orientering – Køge OK      65 -   57 
FSK Orientering – OK Skærmen, Værløse   75 -   40 
FSK Orientering – Politiets IF Orientering   61 -   59 
 
Vi stak således af til tops i 4. division efter 1. runde. 
 

Som ovenstående så vores udgangspunkt godt ud for den kommende divisionsmatch i 
efteråret søndag d. 3. september 2017 i Geel Skov - Ravneholm. 
 
2’ runde i 4. division blev afviklet i Geel Skov - Ravneholm d. 3. september 2017 med 
Ballerup OK som arrangør. Det var ganske strålende solskinsvejr med stævneplads på 
græsplænen for enden af Geelskovparken. 
Det rigtig go’e vejr taget i betragtning betød at 39 af vore 40 tilmeldte løbere faktisk også 
deltog i 4. divisionsmatcherne i Geel Skov – Ravneholm. 
Vi fik dog 2 af vore løbere ind med fejlklip. Men 37 af vore løbere gennemførte. 
Dette gav igen en 1’ste plads i 4. division. Og en samlet 1. plads efter begge 
4.divisionsrunder. 
 
Resultaterne blev: 
 

Klubber:    Matchpoint: 
FSK Orientering – Køge OK      66 -   60 
FSK Orientering – OK Skærmen, Værløse   63 -   60 
FSK Orientering – Politiets IF Orientering   69 -   43 
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Samlet resultat efter de 2 indledende matcher i 2017, som herefter giver resultat for 
efterfølgende op/ned matcher søndag d. 24. september 2017: 
 

slutstilling (6 kampe) 

1. FSK Orientering 12 399 

2. Køge OK 4 354 

3. OK Skærmen, Værløse 4 319 

4. Politiets IF Orientering København 4 319 

 
Fantastisk! Det ser jo lovende og godt ud for den afsluttende op / ned gældende for 3. /4. 
division. 
Afsluttende op / ned afvikles d. 24. september i Ravnsholt Skov med Allerød OK som 
arrangør. 
 

Op/ned matcherne, som nu skulle blive mellem nr. 1 og nr. 2 fra 4. division (FSK 
Orientering og Køge OK), og nr. 3 og 4 fra 3. division (Herlufsholm OK, Næstved og 
Helsingør SOK) skulle nu give resultat for, om vi skulle tilbage og således oprykning til 
3.division gældende i 2018, eller om vi desværre skulle forblive i 4. division. 
 
Afgørelsen var sat til søndag d. 24. september 2017 i Ravnsholt Skov med Allerød OK 
som arrangør med løbspoint efter reglement for 1.– 3. division med 44 tællende løbere. 
 
Op/ned matcherne søndag d. 24. september 2017 i Ravnsholt Skov blev løbet til succes 
for FSK Orientering med løberpoint høst til FSK Orientering. 
FSK Orientering havde tilmeldt 49 af vore medlemmer. 1 medlem mødte ikke til deltagelse. 
Men samtlige de øvrige 48 tilmeldte medlemmer gennemførte deres respektive baner. 
 
FSK Orientering er tilbage i 3. division fra 2018. 
 

Som i tidligere matcher kunne vi ikke stille med tilmeldte i gruppe D6 og gruppe H6 (de 
unge løbere < 14A og 16B år). Sådanne unge medlemmer har vi simpelthen ikke i 
klubben. Det har nogle af vore modstandere til gengæld heller ikke i overvejende grad. 
 
Vi kom dog her til kort overfor Helsingør SOK, som kunne stille med 2 unge damer i D6. 
Køge OK kunne også i D6 stille med en enkelt ung dame. 
 
I H6 kunne ingen af klubberne stille med unge herre. 
I gruppe D6 – de unge damer – tabte vi således 10–0 til 2 unge damer i løberpoint til 
Helsingør SOK. 
 
Resultatet blev dog alligevel selv om vi tabte til Helsingør SOK oprykning til 3. division fra 
2018. 
 
Resultaterne blev: 
 

Klubber:   Matchpoint: 
FSK Orientering – Helsingør SOK     92 - 113 
FSK Orientering – Herlufsholm OK   109 - 102 
FSK Orientering – Køge OK   105 -   84 
 
Det blev altså til sejre både over Herlufsholm OK og Køge OK. 
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3. division: 

2016: 8’ende år i træk i 3. division. Stabilt !   IGEN !   IGEN! 
 
De indledende matcher var i 2016 planlagt til: 
 
Søndag d. 17. april 2016 i Grønholt Hegn – Arrangør: Allerød OK 
Søndag d. 28. august 2016 i Kongelunden – Arrangør: Politiets IF, København og Amager 
OK 
 
og op-, forbliven eller nedrykningsmatcherne 1/2 division og 2/3 division vil blive afholdt 
søndag d. 18. september 2016 i Kårup Skov af Holbæk OK eller matcherne 3 /4. division 
søndag d. 25. september 2016 i Rude Skov med arrangør Søllerød OK. 
 
 
1’ runde i 3. division blev afviklet i Grønholt Hegn d. 17. april 2016 i fornuftigt tørvejr. 
44 medlemmer fra FSK Orientering havde tilmeldt sig til denne 1’ste og vigtige 
divisionsmatch i 2016. 
De andre klubber og specielt Ballerup OK havde også tænkt sig at komme godt fra start i 
matcherne i 2016. 
Desværre viste det sig på dagen, at 4 af vore medlemmer fik en uheldig dag med fejlklip. 
Og desværre dukkede 4 af vore tilmeldte ikke op på dagen bl. a. de 3 tilmeldte på 
begynderbanen – bane gruppe 9. 
Det kostede dyrt. Og det blev således kun til sejr over Helsingør SOK. 
 

Resultaterne blev: 
 

Klubber:   Matchpoint: 
FSK Orientering – Ballerup OK   83 - 128 
FSK Orientering – Herlufsholm OK 101 - 108 
FSK Orientering – Helsingør SOK 101 -   97 
 

Således ser vores udgangspunkt ud for den kommende divisionsmatch søndag d. 28. 
august 2016 i Kongelunden. 
Vi får da til den tid at se, om vi skal i oprykningsmatcher 2/3. division eller 
nedrykningsmatcher 3/4. division. 
 
2’ runde var sat til afvikling i Kongelunden søndag d. 28. august 2016. O-løbskortet 
Kongelunden var i dagens anledning af arrangørerne benævnt ’Kongejunglen’, idet 
underskovsbevoksningen her i august er ret så vild og voldsom. 
Politiets IF, København og Amager OK var arrangører. 
Vejret havde om natten og tidlig morgen været regnfuld, men da stævnet skulle afvikles 
var det vådt, men dog tørvejr. 
 
Stævnepladsen var inde på selve Kongelundsfortet bygget i 1914 – 1916 for lige godt 100 
år siden. Kongelundsfortet ligger syd for skoven. 
De andre klubber, dog lige bortset fra Helsingør SOK havde tænkt sig at dysten mod FSK 
Orientering ikke skulle gå stille af. De stillede med rigtig mange løbere. 
2 af vores relativt stærke løbere mødte ikke op, og en enkelt havde ’missing punch’. 
Vi kunne ikke slå hverken Ballerup OK, som vi tabte stort til, eller Herlufsholm OK. 
Helsingør SOK slog vi stort, idet Helsingør SOK ikke stillede med mange løbere. 
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Resultaterne blev: 
 

Klubber:   Matchpoint: 
FSK Orientering – Ballerup OK   76 - 135 
FSK Orientering – Herlufsholm OK   91 - 104 
FSK Orientering – Helsingør SOK 106 -   62 
 
Ved de 2 indledende runder tabte vi til Ballerup OK og Herlufsholm OK. Det var måske 
ikke den store overraskelse. 
 
Mod Helsingør SOK (HSOK) vandt vi en tæt første rundematch, men i den anden runde 
havde HSOK store problemer med at stille hold, og dem der mødte op blev angrebet af 
hvipse, så vi fik en misvisende stor sejr. 
 

Samlet resultat efter de 2 indledende matcher i 2016, som herefter giver resultat for 
efterfølgende op/ned matcher søndag d. 25. september 2016: 
 

slutstilling (6 kampe) 

1. Ballerup OK 12 766 

2. Herlufsholm OK, Næstved 8 610 

3. FSK Orientering, København 4 558 

4. Helsingør SOK 0 441 

 
Op/ned matcherne, som nu skulle blive mellem nr. 1 og nr. 2 fra 4. division (Holbæk OK 
og Køge OK), og nr. 3 og 4 fra 3. division (FSK Orientering og Helsingør SOK) skulle nu 
give resultat for, om vi kunne forblive i 3.division også i 2017, eller vi skulle den tunge 
gang ned i 4. division. 
Skulle vi forblive i 3. division også i den 9’ende sæson i træk? 
 
Afgørelsen var sat til søndag d. 25. september 2016 i Rude Skov med Søllerød OK som 
arrangør. 
 
Vi satte forinden et stort rekrutterings arbejde i gang for at få så mange fra FSK 
Orientering til at stille op. 
I alt til op/ned matcherne stillede de 4 klubber sammenlagt med 212 tilmeldte løbere. Et 
gennemsnit på 53 fra hver klub.  
 
Med så mange deltagere må det forventes, at alle klubberne stiller med et (næsten) 
komplet hold, hvilket også kom til at vise sig i startlisten. Det var præcis også det, som 
FSK Orientering kunne stille med. 
 
Dette på trods af at enkelte af vores rigtig stærke løbere måtte melde fra i tilmeldingen. 
 
Derfor manglede vi deltagere i D1 og D2, hvor vi kun havde en tilmeldt i hver klasse og de 
var mindst 30 år ældre end deres konkurrenter fra de andre klubber. Vi formåede heller 
ikke at toppe vores hold i H1 - H3 og var tilmed også ramt af uheld i skoven mm. 
 
Det så ikke så godt ud for FSK Orientering, idet specielt Holbæk OK og Helsingør SOK 
kunne stille med ret så mange unge i ungdomsklasserne. 
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Som sædvanlig havde vi heller ingen tilmeldte i D6 og H6. Her tabte vi til Holbæk OK med 
19 - 0, og det er svært at indhente. 
 

Vi fik en ordenlig en på hatten, hvorfor nu det? 

 
Resultatet blev da også, at vi må en tur ned i 4. division fra 2017. 
 
Resultaterne blev: 
 

Klubber:   Matchpoint: 

FSK Orientering – Holbæk OK   90 - 136 

FSK Orientering – Helsingør SOK   80 - 116 

FSK Orientering – Køge OK   97 -   96 
 
Det blev altså til en ganske knebent sejr over Køge OK. 
 
Altså nr. 3 i op/ned matcherne og et resultat med at FSK Orientering skal ned i 4. division. 

3. division: 

2015: 7’ende år i træk i 3. division. Det må siges at være ganske stabilt. 
 
De indledende matcher var i 2015 planlagt til: 
 
Søndag d. 19. april 2015 i Gl. Grønholt Vang – Arrangør: Farum OK 
Søndag d. 20. september 2015 i Ll. Hareskov  – Arrangør: Ballerup OK 
 
og op-, forbliven eller nedrykningsmatcherne vil blive afholdt i Brøde Skov – Arrangør 
Allerød OK 
 
1’ runde i Gl. Grønholt Vang med matcher i 3. division var mod klubber i østkredsen, som 
vi havde dystet mod nogle gange tidligere. 
 
Dette tidligere med både tabende matcher og vindende matcher. 
 
FSK Orientering stillede med 50 deltagere, og samtlige tilmeldte mødte op. 
 
På forhånd havde vi vurderet, at matchen mod OK Sorø nok ville være den sværeste, 
hvilket det også viste sig at være, og vi tabte. 
 
Men både mod Herlufsholm OK og mod Helsingør SOK tabte vi desværre også. 
 
Matchen mod Helsingør SOK blev den tætteste, men desværre med FSK Orientering som 
taber. 
 

  FSK Orientering  –  OK Sorø    87 - 134 

  FSK Orientering  –  Herlufsholm OK 100 - 110 

  FSK Orientering  –  Helsingør SOK    93 -   94  
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3 tabte marcher kan ikke betragtes som nogen god start for FSK Orientering i 2015. 
 

Nu skulle vi så vente til september for 2’den runde. Og til den tid skal vort resultat blive 
væsentlig bedre. 
 
Matcherne i 2’den runde d. 20. september i Ll. Hareskov med Ballerup OK som arrangør 
blev ingen resultatforandring i forhold til 1’ runde i april måned. 
 
FSK Orientering stillede op med 38 tilmeldte. 1 af vore medlemmer mødte ikke op, og 
nogen havde en dårlig dag. 
 
Også i Ll. Hareskov tabte vi – FSK Orientering alle 3 matcher. Sorø OK var som ventet de 
stærkeste og endte både i dagens matcher og i det samlede resultat af forårs- og 
efterårsmatcherne som nr. 1. 
 

FSK Orientering - OK Sorø  77 - 117 

FSK Orientering - Helsingør SOK  84 - 91 

FSK Orientering - Herlufsholm OK  75 - 129 
 
For Herlufsholm OK og Helsingør SOK var der heller ingen ændring hverken for 2’den 
pladsen og 3’die pladsen. Og dette gældende for både forårs- og efterårsmatcherne.  
Ej heller det samlede årsresultat efter 2 runder. 
 
Herlufsholm OK blev nr. 2 og Helsingør SOK nr. 3. 
 
Så FSK Orientering blev samlet set nr. 4 i 3’die division efter 2 runder. 
 
FSK Orientering skal derfor i op- og nedrykningsmatcher d. 27. september om forbliven i 3. 
division eller om ikke ønskeligt degraderet nedrykning til 4. division. 
 

Vore modstandere d. 27. september blev efter årets 2 runder Helsingør SOK, OK 73 og 
Køge OK. 
 
Op- og nedrykningsmatcher 27. september 2015. 
 

VI GJORDE DET !       IGEN ! IGEN ! 
 

Bedst når det gælder ! 
Ved dagens divisionsmatch ydede FSK Orientering, et af vores bedste resultater i 
divisionsturneringens historie nogensinde.  
Det var en fantastisk holdindsats, hvor rigtig mange havde virkelige gode resultater, 
også selv om de løb baner, der var længere og sværere end de plejer. 
Lige for at opsummere: 
Vi var 54 tilmeldte, en meldte fra pga. skade og en missede en post. 
Dvs. 52 af vores løbere fuldførte banerne, og det var der ingen af de andre 
klubber der kunne matche. 

 
Resultatet: 
FSK Orientering - Helsingør SOK  103 - 98  
FSK Orientering - Køge OK  122,5 - 70,5  
FSK Orientering - OK73, Gladsaxe  125 – 56 
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Det var således en pæn sejr over Helsingør SOK og suveræne sejr over henholdsvis Køge 
OK og OK 73. 
 
I 2009 rykkede KFIU Orientering dengang for første gang op i 3. division. I 2010 fik  den 
nye fusionsklub FSK Orientering overdraget denne placering og vi har været der siden. 
Det vil sige: For 8’ år nu i 2016 skal vi dyste i 3. division. 
 
Næste års modstandere i 2016 er ikke nye modstandere. De 2 modstandere er 
gengangere: Herlufsholm OK og Helsingør SOK. Ny nedrykker fra 2. division er Ballerup 
OK. 

3. division:  

2014: 6’te år i træk. På’en igen og det var for øvrigt ganske godt klaret af FSK Orientering. 
 
De indledende matcher var i 2014 planlagt til: 
 
Søndag d. 25. maj 2014 i Ravnsholt Skov – Arrangør: Allerød OK 
Søndag d. 31. august 2014 i Store Dyrehave  – Arrangør: Ballerup OK 
 
og op-, forbliven eller nedrykningsmatcherne: 
søndag d. 5. oktober 2014 i Teglstrup Hegn NØ –  Arrangør: Helsingør SOK 
eller søndag d. 21. september 2014 i Grib Skov Syd – Arrangør: FIF Hillerød Orientering 
 
Nu skulle vi i hvert fald vise, at FSK Orientering i 2014 kunne slå fra sig. 
Om det skulle blive til oprygningsmatcher til 2. division i et 3’die forsøg eller 
nedrykningsmatcher til 4. division måtte vise sig sidst på året 2014. 
 
1’ste runde matcher skulle som vist afvikles i Ravnsholt. FSK Orientering havde tilmeldt 
46 fra FSK Orientering. 
Kun 1 fra FSK Orientering dukkede ikke op. Resten fuldførte. 
 
Således kom vi godt fra start i 2014 og resultaterne af 1’ runde i Ravnsholt Skov søndag d. 
25. maj 2014 blev: 
 
  FSK Orientering  –  OK Sorø    96 – 118 

  FSK Orientering  –  Herlufsholm OK 111 –   99 

  FSK Orientering  –  Politiet IF, København 106 –   87  

2 sejre og 1 tabt må betragte som godt fra start. 
 
Nu skulle vi så vente til sensommeren/efteråret på 2’den runde. 
 
Vi havde til matcherne i 2’den runde søndag d. 31. august 2014 tilmeldt 46 fra FSK 
Orientering. 
Vejret havde fra løbsstart af kraftige regnskyer, og det styrtregnede under halvdelen af 
løbet. Det var meget, meget vådt. 
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FSK Orientering havde ikke nogen hel go’ dag. Flere af vore tilmeldte kom ikke, et par 
stykker havde fejlklip og en enkelt havde glemt og rense tidligere data fra sin Si-brik. 
 
Resultaterne af 2’ runde i Store Dyrehave i øsende regnvejr søndag d. 31. august 2014 
blev: 
 

  FSK Orientering  –  OK Sorø    72 –  140 

  FSK Orientering  –  Herlufsholm OK   86 –  106 

  FSK Orientering  –  Politiet IF, København   90  –   62 

 
Samlet ud af de 2 indledende runder havde vi tabt begge matcher mod OK Sorø, og havde 

dog vundet begge matcher mod Politiet IF, Købehavn. 

Mod Herlufsholm OK havde vi vundet den ene og tabt den anden i 2’den runde. 

 

Nu var det så det blev løberpointene, der skulle afgøre om det var FSK Orientering eller 

Herlufsholm OK, der sammen med OK Sorø skulle i oprykningsmatcher til 2’ division. 

Ud af sammentællingen af resultaterne for de 2 runder i 2014 blev stillingen: 

 

1. OK Sorø 12 745,0 

2. Herlufsholm OK, Næstved 6 592,5 

3. FSK Orientering, København 6 561,0 

4. PI København 0 429,5 

Nr 1 og 2 skulle løbe om oprykning til 2. division den 5. oktober i Teglstrup Hegn NØ 

Nr 3 og 4 skulle løbe om nedrykning til 4. division den 21. september i Grib Skov Syd. 

  

På trods af, at både FSK Orientering og Herlufsholm OK hver samlet havde 6 matchpoint, 

blev vort rigtigt dårlige resultat af 2’ runde matcherne udslagsgivende for vor placering, 

som samlet nr. 3. Dette betød jo så alså matcher i nedrykningsmatcher til forbliven i 3. 

division eller nedrykning til 4. division. 

 

FIF Hillerød Orientering stod som arrangør af op/ned 3/4. division søndag d. 

21.september 2014 i Grib Skov Syd. 

 

De nye ud over Politiet IF, København vi nu skulle dyste imod nr. 1 og 2 fra 4. division var 

blevet Helsingør SOK og Køge OK. 

  

Nedrykning til 4. division kunne der vel ikke være tale om ? Vores ære skulle forsvares. 

Vi stillede med 52 tilmeldte. Lidt flere end set igennem de seneste par år. 
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Gudskelov for dette. Fordi det fik betydning for vort gode resultat på trods af at 6 ikke 

startede og på trods af vi fik 2 løbere i fejlklip 

Det, at vi var så mange tilmeldte, havde jo givet os mulighed for garderinger på de enkelte 

baner. Så da 6 af vore tilmeldte ikke kom og 2 fejlklip betød at vore garderinger fik 

betydning. 

 

Det så længe ud til i den løbende opdatering af resultater på stævnepladsen – og det var 

rigtig spændende – at dysten om topplaceringen skulle stå mellem FSK Orientering og 

Helsingør SOK. 

 

Det så længe ud til at Helsingør SOK ville løbe med topplaceringen 90 – 94, men vi kunne 

meddele HSOK, at vi manglede Lisbet Hansen, og hvis hun gennemførte ville hun give os 

5 point. 

Og Lisbet gennemførte og så blev resultatet af nedrykningsmatcherne: 

 

  FSK Orientering  –  Helsingør SOK    95 –    94 

  FSK Orientering  –  Politiet IF, København 111 –    67 

  FSK Orientering  –  Køge OK    99  –   89 

1 kneben sejr over Helsingør SOK og 2 pæne sejre. 

 

MEN DET ALLER VIGTIGSTE: VI SKAL FORTSAT DYSTE I 3’die DIVISION i 2015. 

Og det vil derved blive for 6 år i træk. 

3. division:  

2013: 5’te år i træk. 
 
De indledende matcher var i 2013 planlagt til: 
 
Søndag d. 14. april 2013 i Tokkekøb Hegn – Arrangør: Allerød OK 
Søndag d. 1. september 2013 i Tisvilde Hegn  – Arrangør: Tisvilde Hegn OK 
 
og op-, forbliven eller nedrykningsmatcherne: 
søndag d. 22. september 2013 i Stokkebjerg Skov –  Arrangør: Holbæk OK 
eller søndag d. 6. oktober 2013 i Grib Skov Vest – Arrangør: FIF Hillerød Orientering 
 

1’ste runde eller 1’ste indledende matcher: 

Vi havde tilmeldinger fra 49 af FSK Orienterings medlemmer. 1 fik fejlklip og 1 startede 

ikke. 
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Vi måtte konstatere, at der i 2013, hvilket til dels også var gældende i 2012, at der for FSK 

Orientering ikke mere var den samme tilmelding / tilslutning til divisionsmatcherne som 

tidligere, hvor vi oftest var op imod eller flere end 60 tilmeldte. 

Men alligevel matchede vi nogenlunde de andre klubber i 3. division i 2013. 

 

Resultaterne af 1’ste runde i Tokkekøb Hegn d. 14. april 2013 blev: 

FSK Orientering  –  Herlufsholm OK                 107 –   98 

FSK Orientering  –  OK Sorø   99 – 119 

FSK Orientering  –  Politiets IF, København 103 – 103 

Efter 1’ste indledende runde lå vi på en 3’die plads med samme matchpoint 3 – 3 som 

Politiets IF, som vi løb lige op med i 1’ste runde 103 – 103 i løberpoint. 

 

Det tidligere Midtvest OK (OK Sorø, OC Slagelse og Haslev OK) var gældende fra 2013 

ændret. OC Slagelse havde opløst sig som klub og havde indmeldt medlemmerne i OK 

Sorø, og Haslev OK havde forladt samarbejdet.  

 

Det så jo indledningsvis ikke så dårligt ud. 

 

Til 2’den indledende runde i Tisvilde Hegn skulle det så vise sig om vi samlet skulle til 

oprykningsmatcher til 2. division eller til nedrykningsmatcher til 4. division eller vi blot 

skulle forblive i 3. division. 

 

Vi havde tilmeldt 54 fra FSK Orientering. Desværre havde 4 valgt ikke at møde op og 2 af 

vore løbere fik fejlklip. 

 

Alligevel blev resultaterne af 2’ runde i Tisvilde Hegn søndag d. 1. september 2013: 

FSK Orientering  –  Herlufsholm OK                      100 – 108 

FSK Orientering  –  OK Sorø  107 – 104   

FSK Orientering  –  Politiet IF, København  119 –   66 

 

Det blev således i 2’den indledende runde matcherne til 2 sejre og 1 tabt match. 

 Samlet slutstilling af de 2 indledende runder i 3. division blev efter 6 matcher pr. klub: 

1. OK Sorø (n)  8 662 

2. FSK Orientering, København  7 636 

3. Herlufsholm OK, Næstved (o) 6 578 

4. PI København 3 517 
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Nr 1 og 2 løber om oprykning den 22. september i Stokkebjerg. 

Nr 3 og 4 løber om nedrykning den 6. oktober i Gribskov Vest. 

 

Så skulle slaget slås i Stokkebjerg Skov søndag d. 22. september om det denne gang 

skulle lykkes FSK Orientering (og KFIU Orientering) for første gang nogen sinde og efter 

21 år i divisionsturneringen at skulle rykke op i 2. division eller om vi igen som sidst (2011) 

skulle tabe alle 3 matcher og således forblive i 3. division. 

 

Op- og nedrykningsmatcherne (kvalifikationen til 2. division) skulle dystes mod 

Ballerup OK, Farum OK og OK Sorø. 

 

Det så på papiret ganske svært ud og blev det på stævnedagen da også svært. 

FSK Orientering havde tilmeldt 41 løbere til matcherne. 3 havde ej start og 3 havde fejlklip. 

 

1. Ballerup OK  6 410 

2. Farum OK  4 373 

3. OK Sorø 2 302 

4. FSK Orientering, København 0 238 
 

Andet forsøg på oprykning til 2. divison lukkedes heller ikke. Første forsøg var i 2011. 

Det var som det ses skrappe klubber vi var op imod. 

FSK Orientering tabte alle 3 matcher uden den store kamp om løberpointene. 

 

Så for 2014 bliver det for FSK Orientering fortsat 3. division. 

Men det er vel også langt mere end vi i adskillige år har kunnet forvente  

Ligeledes blev det såd’n fortsat i 3. division for OK Sorø. 

3. division:  

2012: Så det blev fortsat tilo deltagelse i 3. division. Og det ville så være for 4.’de år i træk. 
FSK Orientering lignede nu en ganske stabil deltager i 3. division. 
 
De indledende matcher var i 2012 planlagt til: 
 
Søndag d. 29. april 2012 i Grib Skov Duemose – Arrangør: FIF Hillerød Orientering 
Søndag d. 2. september 2012 i Grønholt Hegn  – Arrangør: Tisvilde Hegn OK 
 
og op-, forbliven eller nedrykningsmatcherne: 
søndag d. 23. september 2012 i Grib Skov Søskoven –  Arrangør: FIF Hillerød 
eller søndag d. 30. september 2012 i Slagelseskovene – Arrangør: OK Sorø 

http://www.do-f.dk/divisionsturneringen/OK2013kval2.html
http://www.do-f.dk/divisionsturneringen/OK2013kval3.html
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Nu efter så mange år i divisionsturneringen og nu med en stabil placering i 3. division var 

FSK Orienterings (tidligere også KFIU Orienterings) medlemmer ganske beviste om, at når 

FSK Orientering skulle løbe divisionsmatcher, så havde man værsgo at tilmelde sig og 

møde op, hvis man bare kunne krybe rundt. 

 

Så igen til de første matcher -1’ste runde - i foråret 2012 beviste FSK Orienterings 

medlemsskare at stille talmæssigt stærkt op. 

 

Så søndag d. 29. april 2012 i GribSkov Duemose havde vi tilmeldt 56 fra FSK Orientering, 

hvoraf de 51 gennemførte. 5 af vore medlemmer dukkede ikke op. 

 

Resultaterne af 1’ste runde i Grib Skov Duemose søndag d. 29. april 2012 blev: 

FSK Orientering  –  Ballerup OK                       75 – 107 

FSK Orientering  –  Helsingør SOK   81 –   97 

FSK Orientering  –  Politiet IF, København   81 – 101 

 

Puh Ha’ ! Det var en svær start for vore forårsmatcher 2012 i Grib Skov Duemose. 

Det var ikke engang knebne nederlag, men reelt klare nederlag til alle de 3 andre klubber. 

 

Så til den anden indledende match i sensommeren 2012 måtte der sadles helt om i 

tilmeldingerne og i opstillingen, hvis ikke vi skulle til deltagelse i nedrykningsmatcher mod 

4. division. 

 

Det budskab havde FSK Orienterings medlemmer dog ikke helt forstået. 

I dagene op til tilmeldingsfristen blev der foretaget store skrift- og talemæssige og 

telefoniske anstrengelse for at få så mange til at tilmelde sig anden runde af de 2 

indledende matcher. 

 

Men kun 40 fra FSK Orientering havde tilmeldt sig matcherne. Så det så på forhånd ikke 

så lyst ud på papiret. Ud af de 40 fik 2 fejlklip og 2 startede ikke. 

 

Resultaterne af 2’ runde i Grønholt Hegn søndag d. 2. september 2012 blev: 

FSK Orientering  –  Ballerup OK                       58 – 124 

FSK Orientering  –  Helsingør SOK   84 –   86 

FSK Orientering  –  Politiet IF, København   85 –   89 
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Lig’som i 1’ runde i foråret i Grib Skov Duemose blev det desværre til 3 nederlag. 

 

Dette betød en samlet placering efter de 2 indledende runder følgende: 

Slutstilling 3. division 2012 efter 6 matcher (3 forår og 3 efterår) 

nr 
 

mp Lp 

1. Ballerup OK (n) 12 654 

2. Politiets IF, København 8 518 

3. Helsingør SOK 4 490 

4. FSK Orientering, København 0 464 

Nr 1 og 2 løber om oprykning den 23. sept. i Grib Skov Søskoven. 
Nr 3 og 4 løber om nedrykning den 30. sept. i Slagelseskovene 
 

Så FSK Orientering stod således sammen med Helsingør SOK efter de 2 indledende 

matcher til at dyste om forbliven eller nedrykning til 4. division i op- og 

nedrykningsmatcherne (kvalifikationsmatcherne). 

 

De 2 andre klubber vi skulle dyste imod fra 4. division blev OK 73, Gladsaxe og 

Herlufsholm OK. 

 

Til Op- og nedrykningsmatcherne søndag d. 30. september 2012 i Slagelseskovene 

havde 43 fra FSK Orientering tilmeldt sig. Dette på trods af at det var langt væk fra 

København. 

2 fik fejlklip – alle fra FSK Orientering startede. 

 

Nu blev det jo så spændende. 

Helsingør SOK bor endnu længere væk fra Slagelseskovene end vi gør. Til gengæld måtte 

det betragtes sådan, at Herlufsholm OKs medlemmer bor noget tættere på end vi gør. 

 

Resultaterne af forbliven eller nedrykningsmatcherne  i Slagelseskovene søndag d. 29. 

september 2012 blev: 

FSK Orientering  –  Helsingør OK                       85 –   86 

FSK Orientering  –  OK 73, Gladsaxe   94 –   78 

FSK Orientering  –  Politiet IF, København   94 –   86 
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 TILLYKKE ! FSK ORIENTERING er stadig en 3. divisionsklub og nu for 5’ år i træk. 

Dette sammenholdt med at vi i KFIU Orienterings tiden var i 3’ division i årene 2009 og 
2010. FSK Orientering har nu fastholdt placeringen i 3’ division i årene 2011, 2012 og vil 
også være det i 2013. 
 

3. division:  

2011: Fortsat deltagelse i 3. division. Og i forhold til hvad der blev skrevet i 2009 i KFIU 
Orienteringstiden ”Det har vi aldrig prøvet før”. Så måtte vi konkludere, at nu var det 3’ 
die år i træk. 
 
De indledende matcher var i 2011 planlagt til: 
 
Søndag d. 20. marts 2011 i Vestskoven – Arrangør: Ballerup OK 
Søndag d. 29. maj   2011 i Rude Skov  – Arrangør: Søllerød OK 
 
samt søndag d. 18. september 2011 i Asnæs Vesterskov –  Arrangør: Holbæk OK 
eller  søndag d. 25. september 2011 i Tisvilde Hegn – Arrangør Tisvilde Hegn OK 
 
Efter den første runde og resultat d. 20. marts 2011 i Vestskoven lå vi nr. 2 i 3. division, 
eller sagt med andre ord nr. 10 ud af 24 klubber i østkredsens divisionsturnering. 
 
Resultaterne søndag d. 20. marts 2011 blev: 
FSK Orientering –  Allerød OK                      81 – 114 

FSK Orientering – Helsingør SOK  92 – 88 

FSK Orientering –  Politiets IF, København   94 – 84 

 
Det svarede til den (uopnåelige) målsætning vi vedtog på årsmødet i januar 2011. ”Nu 
skulle arbejdet bare gøres færdigt.” 
 
Vi havde tilmeldt 60 løbere fra FSK Orientering. 3 fik fejlklip og 2 mødte ikke op. 
 

Vi måtte betragte Rude Skov som noget af en hjemmebane, hvis vi måtte betragte at have 
en sådan, så der var INGEN undskyldning for ikke at møde talstærkt op til 2. runde d. 29. 
maj, som var 2. indledende match. 
 

Det var jo ret vigtigt, om vi var i stand til at slå både Helsingør SOK og Politiet IF, 
København. Forskellen var om vi i efteråret 2011 skulle deltage i en match om oprykning 
til 2.division, en nedrykning til 4. division eller om vi blot skulle forblive i 3. division. 

 
Anden runde og det samlede resultat af 2 indledende matcher skulle nu vise sig om FSK 
Orientering skulle til noget helt nyt, som vi aldrig havde drømt om nogensinde at skulle. 
Nemlig at skulle dyste om oprykning til 2. division. 
 
Vi så frem til dagen d. 29. maj i Rude Skov og FSK Orientering havde tilmeldt 63 løbere. 
Kun 3 af vores tilmeldte mødte ikke op. Vi havde 1 FSK’er med fejlklip. Alle øvrige 59 af 
vore deltagere gennemførte. 
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Resultaterne søndag d. 29. maj 2011 blev: 

FSK Orientering  –  Allerød OK                       78 – 116 

FSK Orientering – Helsingør SOK   88 –   89 

FSK Orientering  –  Politiet IF, København  103 –   64 
 
Vi tabte som ventet til Allerød OK. Vi tabte ganske snævert til Helsingør SOK. Og vi vandt 
helt klart over Politiet IF, København. 
 
Og så blev det jo ganske spændende. 
 
For det er jo det samlede resultat af de 2 indledende runder, der giver 
placeringsrækkefølgen inden kvalifikationsmatcherne – op- og nedrykningsmatcherne 
søndag d. 18. september i efterårsmatcherne. 
 
Her blev vor sejr over Helsingør SOK i 1’ runde i Vestskoven med et overskud på 4 
løberpoint i forhold til vort tilsvarende nederlag med kun 1 løberpoint mod Helsingør SOK i 
2’ runde i Rude Skov udslagsgivende for placeringsrækkefølgen. 
 
Derfor blev resultatet efter 2 indledende runder følgende: 

Slutstilling 3. division 2011 efter 6 matcher (3 forår og 3 efterår) 

nr 
 

mp lp 

1. Allerød OK 12 694,0 

2. FSK Orientering 6 536,0 

3. Helsingør SOK 6 518,0 

4. Politiets IF, København 0 423,0 

Nr 1 og 2 løber om oprykning den 18. sept. i Asnæs Vesterskov. 
Nr 3 og 4 løber om nedrykning den 25. sept. i Tisvilde Hegn. 
 
Vor samlede placering som nr. 2 efter de 2 indledende runder gav at både FSK 
Orientering og Helsingør SOK hver havde 6 match point, fordi vi hver især i vore indbyrdes 
matcher henholdsvis havde vundet og tabt til hinanden. Derfor blev det de opnåede 
løberpoint, der blev udslagsgivende for den samlede placering inden op- og 
nedrykningsmatcherne. 
 

Som tidligere (ovenstående) skrevet skulle vi nu til noget helt nyt, som vi aldrig nogen 
sinde tidligere havde drømt om. 
 
HURRA ! HURRA !  
Oprykningsmatch til 2. division eller stadig forbliven i 3. division. 
4. Division lå nu meget langt væk. Det ville det i hvert fald ikke blive i 2012  
Det var simpelthen ikke muligt. 
 
Oprykningsmatcher skulle nu afvikles så langt væk, som vi kunne drømme om. 
Asnæs Vesterskov d. 18. september, og hvor ligger så Asnæs Vesterskov ? 
Joh ! Asnæs Vesterskov ligger på halvøen – næsset - syd for Kalundborg. 
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Vi skulle nu dyste mod nr. 3 og 4 fra det samlede resultat i 2. division, nemlig OK Midtvest 
(OK Sorø, OC Slagelse og Haslev OK) og Ballerup OK. 
Endvidere nr. 1 fra det samlede resultat i 3. division Allerød OK og så os selv FSK 
Orientering, som jo var blevet nr. 2. 
 
Vort nye kampråb blev til denne oprykningsmatch lanceret: 
 

Vi er FSK; Vi går lige på! 
 

Fra starten af var vi ramt af afbud fra nogle af vores 'bedste kort', og for at kunne stille et 
fuldt hold måtte nogle af vores løbere løbe en længere bane end sædvanligt.  
 

Det lykkedes at stille med et fuldt hold, men vi havde ikke mange backup løbere, der 
kunne supplere os, når en af vores løbere lavede en smutter (bom), var der ikke en anden, 
der kunne overgå sig selv og lave et overraskende godt resultat (det plejede der at være). 
 

Var det så en stor sportslig oplevelse at deltage? 

Ja, af vores 49 tilmeldte deltagere meldte kun en afbud (pga. en skade).  
De resterende 48 kørte 1000 km (sådan føltes det i hvert fald), trodsede elementernes 
rasen (det sjask regnede konstant), overvandt en bevoksning af brændenælder og 
brombær og ikke mindst kæmpede sig gemmen mudrede moser, grøfter og stier. 
 

Tom og hjælpere havde rejst vores klubtelt, så vi kunne klæde om i tørvejr og ikke mindst 
holde de mange medbragte kager tørre. 
 

De barske forhold gjorde, at der blev bommet en del (det gjaldt i øvrigt også for de andre 
klubber), men gav det mismod i klubteltet? Overhovedet ikke. 
 
Resultaterne søndag d. 18. september 2011 blev: 
FSK Orientering  –  Allerød OK                       71 – 116 

FSK Orientering – OK Midtvest   72 – 120 

FSK Orientering  –  Ballerup OK   77 – 115 

 

Som vurderet inden oprykningsmatcherne i Asnæs Vesterskov ville både OK Midtvest, 
Ballerup OK og Allerød OK være umiddelbart svære matcher for os. 
Vi tabte stort til de andre i alle 3 matcher. 
 

Med hensyn til matchresultaterne i de indbyrdes matcher blandt de 3 andre klubber var det 
meget spændende med 2 til 5 løberpoints forskelle. 
 
Allerød OK trak det længste strå, og rykkede op sammen med OK Midtvest. Det betød så, 
at vi fik fornøjelsen af at møde Ballerup OK næste år i 3. division.  

 
Var divisionsturneringen 2011 tilfredsstillende for FSK Orientering ? 

 
Så absolut, vi opnåede vores (uopnåelige) målsætning som nr. 10 i østkredsen, og 
kom til oprykningsmatch til 2. division. 
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3. division:  

2010: Fortsat 3. division. Og nu som FSK Orientering. 
I forbindelse med den forestående fusion mellem KFIU Orientering og FKBU O. afdeling 
gældende fra 1. januar 2010 forventedes det, at DOF ville acceptere, at den nye 
fusionsklub skulle dyste i 3. division. 
Dette med baggrund i KFIU Orienterings hidtil gode resultater. 
DOF’s reglement foreskrev ellers at nye klubber skulle starte i laveste division (6. division). 
 
MEN: Dyste i 3. division. Det havde vi prøvet før, og vi havde da også vist, at det ku’ vi !  
 

Der var desværre lagt op til med baggrund i DOF’s reglement for divisionsturneringen, at 
den nye fusionsklub, der efter adskillige forslag til sidst kom til at hedde FSK Orientering, 
skulle starte forfra i 6. division. 
Det mente vi jo ikke kunne være rigtigt, med det vi igennem de seneste år trods alt havde 
præsteret med rigtig go’e resultater. 
 

Indledningsvis blev dette problem mandag d. 23. november 2009 bragt op i DOF’s 
Planudvalg, som da resulterede i:  
DOF’s Planudvalg lagde her vægt på, at man her betragtede denne fusion, som en 
permanent løsning, hvor 2 klubber går sammen i modsætning til, at det kunne være et 
klubsamarbejde eller en helt ny klub. 
DOF’s Planudvalg besluttede, at man her ikke kunne bruge DOF’s reglement for 
divisionsturneringen og vedtog derfor og ville indstille til DOF’s Hovedbestyrelse at FSK 
Orientering blev placeret i 3. division i Østkredsen gældende fra 2010. 
 
Forslaget blev da efterfølgende indstillet til DOF’s hovedbestyrelse til vedtagelse. 
 
DOF’s Hovedbestyrelse kunne da på mødet torsdag d. 21. januar 2010 indstille til 
beslutning, hvilket det så også blev:  
”Planudvalget har truffet en administrativ beslutning, hvor efter fusionsklub mellem FKBU 
og KFIU placeres i 3. division i Østkredsen.” 
 

Matcherne for 2010 var planlagt til at blive afviklet: 
 

søndag d. 7. marts 2010 i Viemose Skov, Mern/Kalvehave (1. runde matcher) og 

søndag d. 30. maj 2010 i Stenholt Vang, Hillerød (2. runde matcher) 

samt op- og nedrykningsmatcher (kvalifikationsmatcher) 

søndag d. 19. eller 26. september 2010 i enten Klosterris Hegn eller skov i nærheden af 

Roskilde (op- og nedrykningsmatcher). 

 

FSK Orientering så frem til at skulle stille stærkt op til den første match (1. runde) i 
Viemose Skov d. 7. marts med O 63, Vordingborg som arrangør, og vi havde da også 
tilmeldt mere end 45 løbere på trods af afstanden var helt ned til Sydsjælland. 
I dagene op til løbsdagen faldt der et flere cm tykt snedække, og arrangørerne valgte 
derfor at aflyse stævnet. 
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Arrangørerne lagde herefter op til Østkredsens kredsbestyrelse at beslutte om der skulle 
arrangeres en erstatningsmatch på et senere tidspunkt. 
Det blev der imidlertid ikke. 
 

2. runde d. 30. maj 2010 i Stenholt Vang med FIF Hillerød Orientering, som arrangør 
skulle derfor alene danne grundlag for placeringsrækkefølgen i 3. division inden slutrunden 
med op- og nedrykningsmatcherne. 
 

Resultaterne blev: 

FSK Orientering – Allerød OK                      73 – 117 

FSK Orientering – Helsingør SOK   83  –  95 

FSK Orientering – OK 73, Gladsaxe 105  –  67 

 
Om resultatet: 
3. division er en hård række, så selv om vi stillede op som den klub med de fleste tilmeldte 
(hele 65 MEGET FLOT), mødte vi en del modstand.  
Disse 65 tilmeldte skulle så danne grundlag for placeringsrækkefølgen dette år 2010. 
6 af vore tilmeldte mødte ikke op og 2 resulterede i ”Missing Punch” = Mangler klip 

 

Det var ret så mange tilmeldte og burde have givet mulighed for en rigtig god placering, 
men vi var jo op imod specielt Allerød OK og op imod Helsingør SOK. 
 

Vi havde nok aldrig tidligere været så mange tilmeldte til en divisionsmatch. 

 

Allerød OK var nok for stor en mundfuld, og selv om vi tabte til Helsingør SOK med 12 
point, var det som om de var til ”at tale” med. Det var en stor fornøjelse at besejre OK 73 
med hele 38 point. 
 

Om FSK Orienterings deltagere: 
For at opnå så flot et resultat, var det nødvendigt at alle, ung som gammel (især de unge 
der kan give en del ekstra point) yder deres bedste og det gjorde de! 
 
Men for at stille fuldt hold måtte 7 deltagere løbe en bane, der var længere end den de 
normalt skulle løbe. Samtidig var deres konkurrenter op til 45 år yngre, så topplaceringer 
kunne ikke forventes. Men de kunne hente point. 
 

Kort sagt: 
Det var en dag, vi alle kunne være stolte af! 
 

Med en ’samlet’ placering som nr. 3 ud fra denne ene match skulle vi så opruste os til op- 
og nedryknings match 3/4. division d. 26. september 2010 i Rørvig Sandflugtsplantage 
– arrangør Vestsjællands Skovkarleklub. 
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 Resultaterne blev: 

FSK Orientering – Politiets IF, København                 102 –  76 

FSK Orientering – Køge OK 111  –  73 

FSK Orientering – OK 73, Gladsaxe 105  –  69 
 

Det blev således til lutter suveræne sejre til FSK Orientering i alle 3 matcher og dermed en 
forbliven i 3. division gældende for 2011. Derudover fik vi også Politiets IF, København 
med op i 3. division. 
 

Årsagen til det gode resultat var at 61 af vore 63 tilmeldte – igen rigtig mange tilmeldte fra 
FSK Orientering – mødte op på trods af, at vi skulle helt til det nordvestlige Sjælland – 
Odsherred og ud mod Rørvig. 
 
Pointregler i divisionsturneringens 3. division 2007 - 2018: 
§ 5.1.3 

Løbspoint i 1.- 3. division 
I gruppe H1 tæller 4 deltagere fra hvert hold, og der gives pointene 8-7-6-5-4-3-2-1 efter 
placeringsrækkefølge. 

I gruppe H2, H3, D1, D2 og D3 tæller 3 deltagere fra hvert hold, og der gives pointene 6-5-4- 
3-2-1 efter placeringsrækkefølge. 

I gruppe H4, H5, D4 og D5 tæller 2 deltagere fra hvert hold, og der gives pointene 4-3-2-1 
efter placeringsrækkefølge. 

I gruppe H6 og D6 tæller 2 deltagere fra hvert hold, og der gives pointene 4-3-2-1 efter 
placeringsrækkefølge. 

I gruppe H7 og D7 tæller 3 deltagere fra hvert hold, og der gives pointene 2-2-2-1-1-1 efter 
placeringsrækkefølge. 

I gruppe H8 og D8 tæller 2 løbere fra hvert hold, og der gives pointene 2-2-1-1 efter 
placeringsrækkefølge. Points gives dog højst til i alt 1 deltager fra klasserne H -20C/H 21C-, 
henholdsvis D -20C/D 21C-. 

I gruppe 9 gives 1 point pr. gennemførende deltager, dog højst 3 pr. hold. 
 
I ungdomsklasserne D -12, D -14, D -16, D -20, H -12, H -14, H -16 og H -20 gives ekstra 2-1 
point i hver af klasserne til de to hurtigste deltagere efter placeringsrækkefølge, uanset hold  
og uanset om de har fået placeringspoint. 
 
Pointregler i divisionsturneringens 4. division 2007 - 2018: 

5.1.4 

Løbspoint i 4. og lavere divisioner 
I gruppe H1 tæller 3 deltagere fra hvert hold, og der gives pointene 6-5-4-3-2-1 efter 
placeringsrækkefølge. 

I gruppe H2, H3, H4, H5, D1, D2, D3, D4 og D5 tæller 2 deltagere fra hvert hold, og der gives 
pointene 4-3-2-1 efter placeringsrækkefølge. 

I gruppe H6 og D6 tæller 1 deltager fra hvert hold, og der gives pointene 2-1 efter 
placeringsrækkefølge. 

I gruppe H7 og D7 tæller 2 deltagere fra hvert hold, og der gives pointene 2-2-1-1 efter 
placeringsrækkefølge. 

I gruppe H8 og D8 tæller 1 deltager fra hvert hold, og der gives pointene 2-1 efter 
placeringsrækkefølge. 

I gruppe 9 gives 1 point pr. gennemførende deltager, dog højst 2 pr. hold. 

I 4. og lavere divisioner gives ikke ekstra points til ungdomsløbere. 
 

NB: Der vil komme nye pointregler fra 2019 


