
 

 

 

 

 

 
 Udgave december 2015. Rettet nov. 2016 
 

Historien om FSK Orientering fra fusionen mellem KFIU Orientering og 
FKBU O. afdeling fra optakten i 2007, fusionen gældende fra 1. januar 2010 
og frem til årsskiftet 2015/2016. 
 

 

1. FUSION mellem KFIU Orientering og FKBU O. afdeling bliver til ->  FSK Orientering 
 KFIU /KFIU Orientering som afdeling eller klub blev knap 62 år. 

 KFIU blev stiftet på restauration ”Karnappen”, Niels Hemmingsensgade d. 26. januar 1948. 

 

FKBU Orienteringsafdelingen blev godt 38½ år.  

FKBU Orienteringsafdelingen blev stiftet d. 1. april 1971. 

 

 KFIU Orientering og FKBU Orienteringsafdelingen fusionerede til FSK Orientering på det stiftende 

møde i KFIU Hallen, Knuthenborg Allé d. 9. december 2009, med ophør af de 2 tidligere klubber d. 

31. december 2009. 

  

Aktiviteterne i orientering overgik til den nye klub FSK Orientering gældende fra 1. januar 2010. 

 

 
 

2. Optakt til fusionen mellem København Firma Idræts Union og Firma-Klubbernes 

Boldspil Union.  

 Herunder KFIU Orientering og FKBU O. afdeling. 

 
 Tilbage i 2007 opstod de første tanker om fusion mellem Københavns Firma Idræts Union (KFIU) og 

Firma-Klubbernes Boldspil Union (FKBU). Tankerne omfattede dengang endvidere Lyngby-Taarbæk 

Firmaidræts Union (LTFU) og Københavns Firma Sport (KFS). 

 

 Relativt tidligt i processen besluttede LTFU ikke at indgå i fusionen. På et sent tidspunkt i 2009 

besluttede KFS heller ikke at ville indgå i fusionen. 

 

 Således blev fusionen kun indgået mellem hovedorganisationerne KFIU og FKBU. Denne fusion blev 

i processen sat til at skulle gælde fra 1. januar 2010. 

 

 Den 1. januar 2014 valgte LTFU alligevel at fusionere med FSKBH, hvilket herefter betød, at de 

tidligere 3 firmaidrætsunioner i Københavnsområdet nu var samlet. 

 

Medlem af: 
DO-F under DIF og medlem af 

FSKBH under Firmaidrætten DFIF. 

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



 Denne fusion skulle indgås gældende fra 1. januar 2010 mellem KFIU Orientering og FKBU O. 

afdeling. 

 

 Ved medlemsmøder i KFIU Orientering samt mellem bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis KFIU 

Orientering og FKBU O. afdeling i efteråret 2009 frem mod det stiftende fusionsmøde møde d. 9. 

december 2009 viste der sig adskillige problemstillinger i dette. 

 

 Hvad skal den nye orienteringsafdeling eller orienteringsklub hedde ?  

  

Variationer af bogstav kombinationer og navne blev fremsat. Herunder FI København (Firma Idræt 

København), som dog hurtigt blev skudt ned af den fremtidige hovedorganisation FSK senere FSKBH, 

idet de havde en mening om at FSK skulle indgå i navnet.  

 

Herefter blev der foreslået FS København (Firma Sport, København) med henvisning til at 

orienteringsafdelingen var hjemmehørende med sport i København. Der blev sågar bestilt klubløbetøj 

med dette klubnavn påtrykt. Det blev dog stoppet inden det gik i produktion. Andre medlemmer fra 

KFIU Orientering havde en mening om at ordet ’Orientering’ burde indgå i klubnavnet med 

henvisning til, at vi altså havde med orientering i gøre i vor sport. 

 

Navnet på den nye orienterings klub eller orienteringsafdeling blev dog vedtaget på det stiftende møde 

d. 9. december 2009, hvor dette efter kort debat på mødet blev til FSK Orientering.  

 

 Spørgsmålet var herefter, hvad sker der med den tidligere samarbejdsaftale, som LTFU og dets 

orienteringsmedlemmer i mere end adskillige år har haft med KFIU /KFIU Orientering, hvori LTFU’s 

orienteringsmedlemmer i DOF regi altid har deltaget og optrådt som KFIU Orientering ? 

 

 Tidlig på efteråret 2009 blev vi bekendt med, at den tidligere samarbejdsaftale mellem KFIU og LTFU 

gældende for orienteringsmedlemmer i de 2 unioner, hvor LTFU’s orienteringsmedlemmer som 

skrevet altid havde deltaget som KFIU medlemmer i DOF regi, ikke ville blive videreført i den nye 

fusionsklub/afdeling. 

 

 Citater hentet i referat fra medlemsmøde i KFIU Orientering d. 14. november 2009: 

 Citat: ”Desværre viste det sig så ikke at holde stik. I oktober 2009 har KFIU og FKBU meddelt os, 

at det samarbejde vi igennem mange herrens år har haft med LTFU ikke ville kunne videreføres i 

nuværende regi”.  

 Citat slut. 
 Dette skabte straks store frustrationer hos orienteringsmedlemmer fra både KFIU og LTFU 

medlemmer. Hvad gør vi nu ? 

  

 Vi var i KFIU Orientering og herved også medlemmer fra LTFU derfor nødsaget til, at se hvilke 

muligheder vi herefter havde. 

 

 Citat: ”Én mulighed var fortsat at presse på overfor moder organisationerne (KFIU og FKBU) for at få 

ændret på betingelserne.” 

 Citat slut. 

 

Der blev fra KFIU Orienterings daværende formand skitseret følgende løsningsmuligheder. 

Citat: 

 ” FF (’Fuckfinger’-modellen): 

Vi er ligeglade med reglerne i den nye fusionsforening, og gør som vi altid har gjort. 
 

MM (Medlemsmøde-modellen): 

De nødvendige beslutninger foretages på et medlemsmøde for alle medlemmer. Disse 

beslutninger føres derefter officielt ud i livet på et årsmøde, hvor kun bestyrelsen deltager. 

 

 
 



CC (TurnAround-modellen): 

Vi stifter en ny O-afdeling i LTFU med samme reglement som i den nuværende, og hvor KFIU-

løberne deltager på samme måde, som LTFU-løberne gør det pt. i den nuværende. 
 

II  (Søjlemodellen): 

Vi stifter en ny O-klub under DOF. Reglementet og medlemmerne vil være det/de samme som i 

den nuværende O-afdelings, og med en fælles bestyrelse. 
 

LL (’Luk lortet’-modellen): 

Vi lukker og slukker firmaidræt orientering, og fortsætter med at løbe orientering i andre O-

klubber. 

 

Der fremkom herefter forskellige kommentarer vedr. ovennævnte muligheder. Især CC og II 

modellerne blev fremhævet som mulige løsninger.” 

Citat slut. 

 

Et medlem af KFIU Orientering havde et forslag om, at da der i den nye Firmaidræt 

Storkøbenhavn (FSKBH) kunne være ’klubber fra andre fællesskaber’ og ’enkelt personer’ 

indmeldt i FSKBH var dette en mulighed. Herved kunne enkeltmedlemmer indmeldes i FSKBH, 

som så kunne være orienteringsmedlemmer fra LTFU eller at LTFU’s medlemmer samlet kunne 

indmeldes i FSKBH som ’klub fra andre fællesskaber’ med årskontingent for dette. 

 

Efter dette lidt kaotiske medlemsmøde d. 14. november 2009 afholdt orienteringsmedlemmer fra 

LTFU flere møder på LTFU’s hovedkontor i Lyngby for der at drøfte og beslutte, hvad gør vi nu ? 

Inden vi endeligt fik besluttet, hvorledes vi i LTFU Orientering ville gøre, besluttede 

hovedorganisationerne i forhandlinger at oprette en firma klub indmeldt i Firmaidræt 

StorKøbenhavn. 

 

I LTFU oprettedes således en afdeling kaldet LTFU Orientering, som herefter med årskontingent 

blev indmeldt i FSKBH, hvorefter KFIU Orientering kunne fortsætte som hidtil. 

Men hvorfor skulle vi forinden igennem alt det bøvl ? Det burde bare ikke have været nødvendigt 

! 

 
 Hvorledes skal den nye bestyrelse se ud? 

 

 Det så længe ud til, at den nye bestyrelse i orienteringsklubben/afdelingen ville bestå af medlemmer 

fra både KFIU Orientering og fra FKBU O. afdeling. 2 fra hver klub /afdeling. Men det stiftende møde 

d. 9. december 2009 ville det anderledes, hvorom der kan læses i nedenstående. 

 

 Hvorledes skal den nye klub virke ? 

 

 Det forholdt sig sådan, at de 2 orienteringsklubber/afdelinger fra KFIU Orientering og fra FKBU  

 O. afdeling i den nye klub/afdeling ville videreføre de hidtidige interne løbsarrangementer, samt 

videreføre vore hidtidige arrangementer og medlemskab herunder løbsarrangementer i DOF’s 

terminsliste. Nu bare som én klub/afdeling. Vi ville forsætte som hidtil, som i årene op til fusionen 1. 

januar 2010. Nu bare med indtryk og traditioner både fra KFIU Orientering og fra FKBU O. afdeling. 

 

 Hvorledes vil den nye klub indgå i DOF’s divisionsturnering ? 

 

 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 i KFIU Orientering 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 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 den nye klub/O. afdeling 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, hvorefter fusionsklub mellem FKBU og KFIU 

placeres i 3. division i Østkredsen.” 

 

Aktiviteterne i henhold til ovenstående overgik således til den nye klub FSK Orientering gældende fra 

1. januar 2010. 

 

3. Optakt til det stiftende møde og det stiftende møde i KFIU hallen d. 9. december 2009 
 

Optakt til det stiftende møde for den nye orienteringsafdeling /klub: 
 

I forsøget på og hensigten i at få udelukket orienteringsmedlemmer fra LTFU, idet man ikke mente, at 

disse medlemmer ville få en fremtid i den nye orienteringsafdeling /klub i FSKBH, samt i at disse 

medlemmer, som medlemmer i en mulig ’klub’ ville få indflydelse på det stiftende møde i KFIU 

Hallen d. 9. december 2009, florerede i efteråret og tiden op til mødet i talrige ’kedelige’ 

beskyldninger i e-mails fra dele af de ledende personer i den forventede fusion i orienteringsklubben 

/afdelingen. Ligeledes blev dette til talrige tilsvarende svar i e-mails imod disse dele af de ledende 

kræfter fra orienteringsafdelingen /klubben. 

 

Disse mange e-mails med beskyldninger resulterede i, at LTFU’s formand for unionen LTFU blev 

involveret i den uafklarede situation. 

 

Den opildnede situation blev derved en del af de implicerede formænd i hovedorganisationerne i 

henholdsvis KFIU, FKBU og LTFU.  

 

Indbydelse til det stiftende møde i KFIU hallen var udsendt til alle firma klubber og medlemmer fra 

både KFIU Orientering og fra FKBU O. afdeling i god før – flere uger – før mødet d. 9. december 

2009. LTFU Orientering var ad omveje blevet bekendt med denne indbydelse. 

 

 I forsøg på at udelukke deltagelse af medlemmer fra LTFU Orientering blev der få dage før det 

stiftende møde fra den person, som man forventede ville blive den kommende formand for orientering 

i fusionen, udsendt e-mail stilet til specifikke klubber og medlemmer med anmodning om tilmelding 

til det stiftende møde og dette med relativ kort tilmeldingsfrist. 

 



 På trods af, at LTFU Orientering ugen forinden var blevet indmeldt i KFIU og derved i KFIU 

Orientering som ’klub fra andet fællesskab’, og derved var blevet fuldgyldigt medlem af Københavns 

Firma Idræts Union, blev der ikke fremsendt en sådan e-mail til LTFU Orientering. 

 

 I firmaklubberne og hos medlemmerne fandt man det yderst besynderligt, at der nu skulle foretages en 

tilmelding til det stiftende møde, idet et sådant stiftende møde ikke burde have tilmelding, men burde 

være åbent for alle interesserede. 

 

 Den nye union med forskellige idrætsafdelinger ’Firmaidræt StorKøbenhavn blev stiftet 24. november 

2009 som en fusion mellem Københavns Firma Idræts Union og Firma-Klubberne Boldspil Union. 

 

 Det stiftende møde onsdag d. 9. december 2009: 
 

 Da mødedeltagerne efter hånden dukkede op i KFIU hallen til det stiftende møde i den nye 

orienteringsafdeling onsdag d. 9. december 2009 kl. 19.00 viste det sig hurtigt, at der var mødt 

personer op, som ikke på forhånd havde foretaget, den ønskede tilmelding til dette stiftende møde. 

 

Heriblandt mødte LTFU’s formand fra hovedorganisationen, samt medlemmer fra LTFU’s 

orienteringsafdeling. 

 

Den person, som den nye orienteringsafdeling/klub i de indledende drøftelser op til dette stiftende 

møde forventede at skulle blive ny formand for afdelingen/klubben anmodede straks de ankomne om 

at forlade mødet, da de ikke var tilmeldt det stiftende møde. 

 

Heriblandt var der også nogle ankomne fra henholdsvis KFIU Orientering og fra FKBU O. afdeling, 

som af denne person blev anmodet om at forlade mødet. 

 

Dette skabte straks en ret oprivende debat blandt de forventede kommende ledende kræfter i den 

kommende orienteringsafdeling/klub, hvori hovedorganisationens formand for KFIU også deltog i et 

naborum – tekøkken i tilknytning til mødelokalet. 

 

Denne debat omhandlede, hvorvidt de afviste kunne afvises eller måtte være deltagende, og om de 

havde stemmeret. 

  

 Citat fra mødereferat af det stiftende møde (hvor personnavnet dog er udeladt): 

 Konklusionen på dette var at den forventede nye formand for den nye orienteringsafdeling/klub med 

omgående virkning trak sig som forventet fremtidig formand og i øvrigt som fremtidigt medlem af 

afdelingen/klubben og Asger Gaard (nyvalgt formand for hovedorganisationen FSKBH) overtog 

posten, som leder af mødet, idet de øvrige bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis KFIU Orientering 

og FKBU O. afdeling ikke ønskede denne lederrolle af mødet, og i øvrigt ej heller formandsposten for 

den fremtidige orienteringsafdeling /klub i FSKBH. 

 

 Leder af mødet blev efterfølgende valgt blandt forsamlingen. Her blev et medlem fra FKBU O. 

afdeling valgt til dirigent af mødet. 

 

 Derefter forlod denne forventede mødeleder og om muligt den fremtidige formand for 

orienteringsafdelingen /klubben mødet. Årsagen var at han havde afvist flere medlemmer som havde 

tilmeldt sig for sent og derfor ikke var mødt op. Derfor ville han ikke fortsætte, når nogle der ikke 

havde tilmeldt sig deltog alligevel. 

 

 Derefter var der debat om, hvorvidt forsamlingen var lovlig, idet enkelte medlemmer var blevet afvist. 

Dirigenten erklærede mødet lovligt, idet der kun var tale om enkelte medlemmer og ingen begærede et 

nyt møde. 

 

Citat slut, dog med uddybende kommentarer indføjet af nærværende forfatter. 

 



 På det stiftende mødet blev der til bestyrelsen i orienteringsafdelingen/klubben valgt en formand fra 

det tidligere FKBU O. afdeling samt yderligere et medlem fra henholdsvis KFIU Orientering og et fra 

FKBU O. afdeling. Ved årsmødet i januar 2010 blev yderligere 2 medlemmer valgt til bestyrelsen. 

 

 Som konsekvens af det kaotiske stiftende møde blev det efterfølgende til udmelding af den fremtidige 

afdeling/klub fra enkelte medlemmer.   

 

 Bestyrelsen for den nye Orienteringsafdeling / klub bestod fra januar 2010 således af en formand + 4 

medlemmer. 

 

 

4 Klubnavn herunder ……klub ? eller …….afdeling ? 

 

På grund af uoverensstemmelser i efteråret 2009 om afdelingens/klubbens nye navn i optakten til det 

stiftende møde, og specielt i indledningen til det kaotiske stiftende møde d. 9. december 2009 var et 

navn på den nye afdeling /klub i FSKBH endnu ikke blevet bestemt eller for sags skyld vedtaget. 

 

 På det stiftende møde d. 9. december 2009 kom der afstemning om det tidligere forslag på klubnavn, 

som hidtil da havde været FS København, til nu fremover at blive FSK Orientering. 

 Så på dette møde ændredes navnet til FSK Orientering og fremover blev det besluttet at afdelingen 

benævntes ….klub i det fremtidige reglement fremfor ……afdeling. 

 

 Da klubbens nye klubnavn nu var bestemt, kunne nyt løbetøj med rigtigt navn genbestilles, hvilket 

hurtigst efter blev foretaget. 

 

  

  



 

 

5. Det første år 

 

 I tiden efter det stiftende møde var der forskellige opfattelser af, hvorledes vi skulle fortsætte hidtil 

praksis som havde været gældende i de tidligere afdelinger / klubber – KFIU Orientering / FKBU O. 

afdeling. 

 Hvem skulle være vor klubtilmelder, herunder hvor mange skulle have udvidet pass word med flueben 

for klubadministrator i www.o-service.dk ? 

 Det faldt efterhånden på plads. Hen ad vejen kom der flere, der fik flueben adgang som 

klubadministrator i o-service.dk, selv om der i begyndelsen var andre opfattelser. 

 

 Skulle vi fortsætte det hidtidige stafetsamarbejde med Lyngby OK ? 

 Også her kom dette stafetsamarbejde til at fortsætte selv om det i første omgang blev meddelt 

ophævet. Denne beslutning fra det første bestyrelsesmøde blev til fortsættelse ved det førstkommende 

årsmøde i januar 2010. Stafetsamarbejdet blev her ændret fra KFL-stafet til nu at hedde FSK-Lyngby 

OK. 

 

 Hvem skulle nu overtage de 2 klubdepoter til et samlet materieldepot, og hvor skulle det placeres, da i 

hvert fald den ene havde opsagt forvaltningsaftalen ? 

  

 I løbet af tidlig foråret 2010 blev de 2 depoter samlet i et lokale på Gl. Ellebjerg Station, Blushøjvej 1 

(Ellebjergvej). Tidligere S-togs station. 

 

 Det første år – 2010 – blev med bestemthed ikke et samlende år i det nye FSK Orientering. 

 Det føg jævnligt med meningsdannelser om, hvorvidt vi nu var en klub eller en afdeling. Endvidere 

om hvilket logo vi nu skulle bruge, når noget skulle offentliggøres på hjemmesiden eller udsendes. 

 

 Det viste sig relativt hurtigt efter nytår i 2010, at det var ganske svært at forene de 2 meget vidt 

forskellige kulturer, der hidtil havde eksisteret i henholdsvis KFIU Orientering og i FKBU O. afdeling. 

 

 KFIU Orientering og FKBU O. afdeling havde tidligere i tankegang i klubben / afdelingen været vidt 

forskelligt tilknyttet enten til DOF eller til firmaidræt hos henholdsvis KFIU og hos FKBU. 

  

 FSK Orientering startede 1. januar 2010, og der gik ikke ret lang tid inden vi var: 

 Én afdeling 

 Ledet af ét udvalg under FSKBH 

 

Hertil blev svaret ”Det var bare sådan”. Det var simpelthen et udtryk for lukket topstyring, som FSK 

Orientering senere i løbet af året skulle mærke meget mere til.  

 

 Mange havde en klar opfattelse af at bestyrelsen var alt for lukket, og at ingen andre i FSK Orientering 

skulle have indflydelse på det. 

 

 I løbet af det andet år – 2011 – faldt der efterhånden mere ro på i FSK Orientering på trods af at 

enkelte medlemmer af de tidligere medlemmer fra KFIU Orientering og fra FKBU O. afdeling havde 

forladt os. Derudover skrumpede FSK Orientering stadig gradvist ved at medlemmer mistede 

interessen for orientering. Disse forlod orienteringssporten eller meldte sig ind i andre 

orienteringsklubber. I 2010 registrerede vi ca. 135 medlemmer – aktive såvel som passive. 

 

 Fælles klubtur til en gård tilhørende et par medlemmer af FSK Orientering i Nyteboda, Blekinge blev 

afholdt i maj 2011, men det var så også sidste gang i denne omgang. 

 

 

 

  

http://www.o-service.dk/


6. Webmaster 

 

 Den tidligere webmaster fra KFIU Orientering fortsatte sit virke nu som FSK Orientering og er det 

stadig her i december 2015. 

                      
 

7. Formænd i FSK Orientering 
 9. dec. – 31. dec. 2009   Ingen fungerende bestyrelse i KFIU Orientering 1) 

 9. dec. – 31. dec. 2009 E’lisa Sørensen. Formand i FKBU O. afdeling 

 1. jan. 2010 – jan.. 2011 Frank Sandgren, HI, Hovedstadens Idræt 

 jan. 2011 – aug. 2011    Jan Kristoffersen, Skanska (konstitueret) 

 aug. 2011 – jan. 2013 Gitte Gefke Hansen, Nordea Bank (konstitueret aug. 2011 – jan. 2012) 
 jan. 2013 – ?? Ellen Nielsen, FSK Orientering (konstitueret jan. 2013 – jan. 2014) 

1) Ved det stiftende møde d. 9. december 2009 afgik formand og størstedelen af bestyrelsen KFIU Orientering. 

 

8. FKS Orientering: Selvstændig klub fra 29. januar 2013 uafhængig af FSKBH nu med 

egne vedtægter og fuldstændig egen økonomi. 
 

 I løbet af 2012 blev gymnastik- og idrætsforbundene Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Firmaidræts Forbund enige om ikke mere at have dobbelt 

medlemsregistrering fra de forskellige idrætsforeninger / idrætsforbund. 

 

 Dette betød, at FSK Orientering inden 1. januar 2013 skulle tage stilling til, om vi ville have større 

tilknytning til DOF og derved have medlemsregistrering til DIF gennem DOF, eller om vi ville have 

større tilknytning til FSKBH og derved have medlemsregistrering til DFIF gennem FSKBH. 

 

 Da vi mente at have større tilknytning til DOF end til FSKBH valgte vi DOF. 

 Derved havde vi valgt at vælge os ud som en afdeling som en del af FSKBH til i stedet at være en 

selvstændig forening indmeldt i FSKBH og med medlemskab af FSKBH. 

 

 Da vor medlemsrekruttering for størstedelen af vor medlemsskare kommer gennem FSKBH, blev der i 

starten af 2013 udfærdiget en ’Samarbejdsaftale’, således at størstedelen af vore medlemmer stadig 

indledende er registreret i FSKBH, og således i FSKBH’s orienteringsafdeling. 

 

  Ved nu ikke mere fra 1. januar 2013 at være en afdeling som en del af FSKBH, men i højere grad at 

være en orienteringsklub i DOF, betød det nu, at vor mulighed for rekruttering blev bredere. 

 

 Vore medlemmer og potentielle nye medlemmer kunne nu være eller blive medlem gennem FSKBH 

eller blive medlem direkte ind i FSK Orientering. 

 

 Konsekvensen af at vi ikke mere skulle være en afdeling, som en del af FSKBH betød, at vi nu skulle 

stå på egne ben med egne vedtægter og hel egen selvstændig økonomi. 

 

 Så i efteråret 2012 blev der udfærdiget vedtægter for FSK Orientering, som så blev vedtaget i klubben 

29. januar 2013. 

 

 Der blev i denne konsekvens udarbejdet og underskrevet en ’Samarbejdsaftale’ med FSKBH, som 

betød, at FSKBH fremover opkrævede årskontingenter og løbsgebyrer hos firmaklubberne. 

 For vore direkte enkelt indmeldte foretog vi selv opkrævningerne hos disse medlemmer udenom 

FSKBH.    



 

9. De efterfølgende år frem til 2016 
  

 Klubbens medlemmer fortsatte dog med at tilmelde sig til løbsarrangementer i Danmark såsom 3- 

dages Påskeløb, Vikingedysten, Skawdysten, Læsø 3-dages, DM week-ender og andre lignende 

arrangementer uden at dette på den vis fik at ligne fælles klubture. 

 

 Historien om FSK Orientering til 3- dages Påskeløb: 

 http://www.fsk-orientering.dk/sider/historie/fsk/historien.om.paaskelob.februar.2015.pdf 

 

  

Ligeledes er medlemmer fra FSK Orientering forsat med at tage på klubtur til det årlige Höst Open: 

 http://www.fsk-orientering.dk/sider/historie/fsk/historien.om.host.open.pdf 

  

 

10. FSK Orienterings interne arrangementer og stævner 
 

 De tidligere interne løbsarrangementer Forårets Klubløb, Forårsløbet, Efterårets klubløb og 

klubmesterskabet blev afholdt. Forårsløbet blev dog i 2010 – det første år med FSK Orientering - 

aflyst, idet der ingen arrangør kunne findes. Til erstatning blev der afholdt et mindre løbsarrangement i 

Vestskoven – Et sommerløb. 

 Til efterårets klubløb i 2012 blev der fundet en arrangør, men da der var for få tilmeldte blev løbet 

aflyst. 

 

   

        Stemningsbilleder fra Forårsløbet 21. juni 2015 

 

11. FSK Orientering i divisionsturneringen. 
 Efter DOF’s beslutning om at bibeholde den nye orienteringsklub FSK Orientering i 3. division på 

baggrund af den tidligere KFIU Orienterings resultater havde vi herefter opgaven at fastholde klubben 

i 3. division. 

 Dette har FSK Orientering med succes fastholdt, således at vi ikke har flyttet vor placering i 3. 

division i perioden 2010 – 2016.  

 

 Det har været sådan, at vi i 2 år (2011 og 2013) har været i oprykningsmatcherne til 2. division, men 

med 4’de pladser altså er forblevet i 3. division, mens vi i de andre år (2010, 2012, 2014 og 2015) har 

været i nedrykningsmatcher, som så – stærke som vi har været - også er blevet en forbliven i 3. 

division. 

 

 I 2016 skal vi stadig dyste i 3. division. 

 

http://www.fsk-orientering.dk/sider/historie/fsk/historien.om.paaskelob.februar.2015.pdf
http://www.fsk-orientering.dk/sider/historie/fsk/historien.om.host.open.pdf


 Se historien om FSK Orientering i divisionsturneringen: http://www.fsk-

orientering.dk/sider/historie/fsk/historien.om.divisionsturneringen.28.september.2015.pdf 

 

 

12. Medlemmernes ture til stævner i udlandet. 

 
 I fortsættelse af tiden i henholdsvis KFIU Orientering og i FKBU O. afdeling har medlemmer af FSK 

Orientering foretaget flere forskellige rejser til udlandet. 

 

 Rejser til de årlige tilbud har for en stor del været til WMOC (World Masters Orienteering 

Championship). Vort rejseselskab til dette har været Per Nordahl AB.  

En rejsearrangør, som har specialiseret rejseselskabet i at arrangere rejser med en stor del ’sight 

seeing’ og så lige 1 uge med en WMOC Sprint distance + 3 almindelige WMOC distancer i skoven 

inkl. kvalifikationer. 

Klubbens medlemmer har her bl.a. været i: 

 

WMOC 2011: Pécs, Ungarn 

WMOC 2012: Bad Harzburg, Hartzen, Tyskland 

WMOC 2013: Torino, Italien 

WMOC 2014: Porto Alegre, Brasilien 

 

Andre har været tilmeldt flerdages stævner i Sverige, hvor f. eks. Gotland og Hallands 3-dages har 

været besøgt. 

 

13. Arrangement af åbne løb > 2010 – 2015 
 

 De svære fusionsomstændigheder mellem KFIU Orientering og FKBU O. afdeling betød, at vi i de 

første år fra 2010 ikke helt kunne finde sammenhold til at arrangere et årligt DOF terminslisteløb. 

 

 Ved formandens hjælp i 2010 lykkedes det dog at finde stævneleder, banelægger og en 

stævneorganisation m.v. til et mellemdistance terminslisteløb. 

 

 22. august 2010: Mellemdistance Slagslunde Skov. Arrangør FSK Orientering 

 

 
 

 Det blev derfor efterfølgende til at FSK Orientering kunne arrangere følgende DOF terminslisteløb i 

årene derefter: 

 

   7. maj 2011:  KUM Udtagelse Geel Skov - Ravneholm. Arrangør FSK Orientering 

 22. maj 2011:  1 og 2. divisionsmatcher Grib Skov Vest. Arrangør FSK Orientering 

   9. september 2012: Kredsløb Tisvilde Hegn. Arrangør FSK Orientering 

 

 I årene 2013 og 2014 kunne der ikke findes en stævneleder og derved ikke en stævneorganisation til et 

DOF terminslisteløb, som FSK Orientering kunne arrangere. 

http://www.fsk-orientering.dk/sider/historie/fsk/historien.om.divisionsturneringen.28.september.2015.pdf
http://www.fsk-orientering.dk/sider/historie/fsk/historien.om.divisionsturneringen.28.september.2015.pdf


 

 26. april 2015:  1 og 2. divisionsmatcher Danstrup Hegn. Arrangør FSK Orientering  

  

 

14. Stafetsamarbejde 

 

 Det stafetsamarbejde som KFIU Orientering og FKBU O. afdeling havde med Lyngby OK i tiden op 

til fusionen i 2009 gældende fra 2010 har været fortsat i årene fra 2010 og fortsættes stadig. 

 

 Det har primært været i de ældre løbsklasser D 65 og H 65, hvor vi har gavn af stafetsamarbejdet. 

 Det har både været til SM stafet og til DM stafet. 

 

 

 

15. FSK Orienterings medaljetagere  

ved Danmarksmesterskaber (DM’ere) og ved Sjællandsmesterskaber (SM’ere) 

 

Danmarksmesterskaber: 

 
Ved flere danmarksmesterskaber (DM) i perioden 2010 – 2015 har medlemmer fra FSK Orientering 

vist, at de kan matche andre i deres løbsklasse, og således givet FSK Orientering hæder på 

medaljeskamlen. 

        
 

Sjællandsmesterskaber: 

 
Også ved Sjællandsmesterskaber i perioden 2010 – 2015 har medlemmer af FSK Orientering vist deres 

evner til placering øverst på resultatlisten og således på medaljeskamlen. 

 

 
 

 Se derfor dette link til medaljetagerne:  

 http://www.fsk-orientering.dk/sider/klubben/data/medaljetagere.pdf 

http://www.fsk-orientering.dk/sider/klubben/data/medaljetagere.pdf

