
 

 

 

 

 

København d. 8. oktober 2016 

 

Kære deltagende skoler til Dansk Skoleidræt, Københavns Kommunes Orienteringsstævne i 

Valbyparken onsdag d. 5. oktober og torsdag d. 6. oktober 2016 

Tak for jeres aktive deltagelse i vores store skoleorienteringsstævne 2016, der for 7. år i træk fandt sted i 

Valbyparken, og som i år bød på blæsende, køligt, men dog dejligt tørvejr begge stævnedage, hvor I med jeres 

massive energi kæmpede jer gennem banerne i Valbyparken. I kæmpede bravt og gjorde det super flot! Vi 

havde hele 1.177 tilmeldte elever, men kunne kun give plads til 1.000. Det er jo helt vildt med den enorme 

interessere for vores stævne. Det er så dejligt hvert år at se så mange glade elever og voksne og at gense 

mange af jer, fra de foregående år! Nye kommer ind og andre forlader vores målgruppe. 

Vi siger også stor tak til alle vores super fantastiske og orienteringskyndige hjælpere fra hele syv 

orienteringsklubber Amager OK, Lyngby OK, OK Skærmen, FSK Orientering, Farum OK, Allerød OK og 

OK73 Gladsaxe, der også i år opstillede baner og stævneplads, udsatte poster, instruerede alle jer skønne børn, 

og til sidst samlede alle posterne ind og pakkede stævnepladsen ned igen! Uden alle disse fantastiske 

mennesker, ville vi ikke kunne gennemføre så stort og succesrigt et stævne. Det er en gave at få så garvede 

orienteringsløbere fra orienteringsklubberne i og uden for København til frivilligt at stille op til formidling af 

orienteringssporten for alle jer ude på skolerne i København. Det er vi orienteringsklubberne dybt 

taknemmelige for! 

Vi siger også tak til Dansk Orienterings-Forbund for et rigtig godt samarbejde! 

Nedenfor de 3 bedste resultater på hver årgang i Valgfri Poster-løbet: 

 

Årgang Placering Klasse Skole 

 

5. 

1. 5.x Husum Skole 

2. 5.c Bellahøj Skole 

3. 5.a Bellahøj Skole 

 

6. 

1. 6.y Bellahøj Skole 

2. 6.v Lergravsparken Skole 

3. 6.v Heibergskolen 

 

7. 

1. 7.y Lykkebo Skole 

2. 7.v Kirsebærhavens Skole 

3. 7.v Gasværksvejens Skole 

 

Godt løbet 

og 

Stort tillykke 



 

 

Der er flotte pokaler til alle 1. pladserne på Valgfri Poster-banen. De af jer, der ikke nåede at modtage en 

pokal på stævnedagen, vil få den tilsendt i løbet af uge 41. 

På Toms Super Sprint-banen blev følgende elever placeret på 1. pladserne: 

 

Årgang Køn Navn Klasse Skole 

 

5. 

piger Amalie 5.S Tove Ditlevsens Skole 

drenge Nicolas 5.C Bellahøj Skole 

 

6. 

piger Mariam 6.V Lergravsparken Skole 

drenge Lucas 6.B Tove Ditlevsens Skole 

 

7. 

piger Selma 7.U Gasværksvejens Skole 

drenge Magnus 7.U Rødkilde Skole 

 

Godt sprintet 

og 

Stort tillykke 

 

Der er flotte medaljer til Toms Super Sprint-vinderne. De af jer, der ikke nåede at modtage en medalje på 

stævnedagen, vil få den tilsendt i løbet af uge 41.  

 

Fine stemningsbilleder fra begge stævnedage findes på Dansk Skoleidræt i Københavns Kommunes 

hjemmeside: 

http://www.skoleidraet.dk/kk/orienteringsloeb/billeder-2016.aspx 

 

Har I lyst til at vide mere om vores 7 orienteringsklubber, kan I besøge deres hjemmesider på:  

 

OK73: http://www.ok73.dk/cms2/ 

Lyngby OK: http://lyngbyok.dk/ 

Amager OK: http://www.amagerok.dk/ 

FSK Orientering: http://www.fsk-orientering.dk/start.php 

OK Skærmen: http://www.ok-skaermen.dk/ 

Farum OK: http://www.farum-ok.dk/ 

Allerød OK: http://alleok.dk/ 

 

Måske I også kan lave en aftale om et besøg hos dem. 

 

I kan finde samtlige orienteringsklubber i hele landet på Dansk Orienterings-Forbunds hjemmeside: 

 

http://www.do-f.dk/adresser/ 

 

Sammen med udsendelse af programmet for stævnet modtog lærerne også en fin oversigt over alle de 

orienteringsmuligheder, der er i nærheden af skolerne i Københavns Kommune, som I kan starte med at 

afprøve. 

http://www.skoleidraet.dk/kk/orienteringsloeb/billeder-2016.aspx
http://www.ok73.dk/cms2/
http://lyngbyok.dk/
http://www.amagerok.dk/
http://www.fsk-orientering.dk/start.php
http://www.ok-skaermen.dk/
http://www.farum-ok.dk/
http://alleok.dk/
http://www.do-f.dk/adresser/


 

Mange steder i hele landet er der sat faste poster ud, hvor I kan afprøve mere af den dejlige friluftssport. Se 

mere hér: 

http://www.findveji.dk/ 

 

Vi håber at gense de af jer fra nuværende 5. og 6. årgang, der stadig kan være med til næste skoleår og at I vil 

sprede rygtet om den gode orienteringsoplevelse til jeres kommende 5. årgang og kolleger. Vi håber også, at I 

vil gøre brug af alle de mange orienteringsfaciliteter, der tilbydes i vores dejlige grønne parker i København 

og skovene uden for byen. 

 

 

Der gives kyndig instruktion på Valgfri Poster-banen. 

 

 

Tak for denne gang og på herligt O-gensyn 

 

  

Onsdag d. 4. og torsdag d. 5. oktober 2017 

 

i  

 

Valbyparken 
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