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København d. 5. oktober 2019 

 

Kære deltagende skoler til Dansk Skoleidræt, Københavns Kommunes Orienteringsstævne i Valbyparken 

onsdag d. 2. oktober og torsdag d. 3. oktober 2019 

Tak for jeres aktive deltagelse i vores store skoleorienteringsstævne 2019, der for 10. år i træk fandt sted i 

Valbyparken, og som i år fik det flotteste og lidt kølige efterårsvejr. Vi har set det fineste sammenhold i 

jeres klasser, når der skulle findes poster derude i den store park. Det har været skønt at se jer kæmpe så 

sejt derude i terrænet som en samlet klasse og især at mærke jeres store entusiasme og super gode energi.  

Vi havde i år hele 1.186 tilmeldte elever, men kunne kun give plads til de 1.000 af jer. Stærkt kæmpet og 

godt løbet af jer alle! 

Vi giver også en kæmpestor tak til alle vores fantastiske og orienteringskyndige instruktører og korttegner 

fra hele syv forskellige orienteringsklubber Amager OK, Lyngby OK, OK Skærmen, FSK Orientering, Allerød 

OK, Farum OK og OK73 Gladsaxe, der år efter år opstiller baner og stævneplads, udsætter poster, instruerer 

og vejleder alle jer skønne børn, registrerer jeres point og sluttider, samler alle posterne ind og til sidst 

pakker hele stævnepladsen ned igen! Uden alle disse fantastiske mennesker, ville vi ikke kunne gennemføre 

så stort og succesrigt et stævne. Det er som altid en unik og kærkommen gave at få så garvede 

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

den spændende og udfordrende orienteringssport for alle jer ude på skolerne i København. Det er vi 

orienteringsklubberne dybt taknemmelige for!  

I år havde vi igen æren at have sidste års verdensmester i sprint i Dame 80-klassen Inge Madsen fra OK73 

med os, der i år også er blevet regerende Danmarksmester i Dame 80-klassen, da hun for 40. gang siden 

1967, vandt Danmarksmesterkabet i orienteringsløb. Det er for vildt! Inge overrakte pokaler og medaljer til 

de ligeså stolte skolemestre. Det er vildt stort! Og 1.000 tak til Inge og et kæmpe tillykke med de 40 

Danmarksmesterskaber! Også et kæmpe tillykke til årets skolemestre! 

Vi siger også tak til Dansk Orienterings-Forbund for at trykke alle vores kort og for et rigtig godt 

samarbejde! 

Og så siger vi en stor tak til jer skoler for at udvise fin sportsånd og for at rydde så pænt op efter jer      ! 
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Nedenfor de 3 bedste resultater på hver årgang i Valgfri Poster-løbet: 

Årgang Placering Klasse Skole 

 

5. 

1. 5.A Blågård Skole 

2. 5.V Sankt Annæ Skole 

3. 5.A Brønshøj Skole 

 

6. 

1. 6.U Holbergskolen 

2. 6.Z Brønshøj Skole 

3. 6.V Holbergskolen 

Der var flotte pokaler til begge 1. pladser på Valgfri Poster-banen. 

 

Vi havde ingen 7. klasser med i år, men de er velkomne til næste år igen. 

 

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

Årgang Køn Navn Skole 

 

5. 
piger Clara S Blågård Skole 

drenge Isak Sankt Annæ Skole 

 

6. 
piger Sarah Holbergskolen 

drenge Benjamin Holbergskolen 

Der var flotte medaljer til Toms Super Sprint-vinderne. 

 

Pokaler og medaljer, der ikke kunne overrækkes på stævnedagene, da vinderne var taget hjem før 

præmieoverrækkelsen, kan afhente dem på Søren Kraghs kontor efter aftale. 

 

En masse fine stemningsbilleder fra begge stævnedage kan findes på Dansk Skoleidræt i Københavns 

Kommunes hjemmeside:  

https://skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/orienteringsloeb-valbyparken/  

 

  

https://skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/orienteringsloeb-valbyparken/
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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/ 

Allerød OK: http://alleok.dk/ 

Farum OK: https://www.farum-ok.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://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/find-en-klub 

 

I kan også finde mere spændende inspiration til selv at lave orienteringsløb på skemaet på disse links: 

• Gratis e-læringsforløb i orienteringsløb 
https://ie.dif.dk/ng/core-ng/#/ 
Du skal tilmelde dig som ny bruger, før du kan få adgang til de gratis og spændende e-
læringsforløb med fine forklaringer i tekst og tale sammen med flotte billeder. 
 

• Find vej i Skolen pakker 
https://www.findveji.dk/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMDEvMjQvMDkvNDgvMzcvYTJi
ZTE3Y2QtMjBiMi00ZGE0LWFmNWMtZTBiNDQ0MmU3YmY0L0ZseWVyLnBkZiJdXQ/Flye
r.pdf 
 

• Skoven i Skolen 
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/orienteringsl%C3%B8b-kort-og-kompas 

Flere gode orienteringsaktiviteter i skoven 

 

• Find vej i DK på Facebook 
https://www.facebook.com/findveji/ 
Her findes masser af gratis Find Vej i-poster og muligheder rundt om i hele landet 
 

• Materialeplatformen 
https://materialeplatform.emu.dk/materialer/find/p2p/?q=orienteringsl%C3%B8b 
Flere gode underlinks med gode orienteringsaktiviteter. 
 

• www.folkeskolen.dk 
http://www.folkeskolen.dk/550538/ny-app-orienteringsloeb-lige-ved-haanden 
En god artikel om en sjov Xplore2learn-app til orienteringsaktiviteter for skolerne. 
 

Vi glæder os til at byde jeres kommende 5., 6.  og 7. årgang velkommen til næste skoleår og håber, at I 

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

København og skovene uden for byen. Der er også kommet flere bysprint i København arrangeret af flere af 

orienteringsklubberne. Så hold øje med deres hjemmesider og deres Facebooksider. 

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://alleok.dk/
https://www.farum-ok.dk/
http://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/find-en-klub
https://ie.dif.dk/ng/core-ng/#/
https://www.findveji.dk/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMDEvMjQvMDkvNDgvMzcvYTJiZTE3Y2QtMjBiMi00ZGE0LWFmNWMtZTBiNDQ0MmU3YmY0L0ZseWVyLnBkZiJdXQ/Flyer.pdf
https://www.findveji.dk/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMDEvMjQvMDkvNDgvMzcvYTJiZTE3Y2QtMjBiMi00ZGE0LWFmNWMtZTBiNDQ0MmU3YmY0L0ZseWVyLnBkZiJdXQ/Flyer.pdf
https://www.findveji.dk/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMDEvMjQvMDkvNDgvMzcvYTJiZTE3Y2QtMjBiMi00ZGE0LWFmNWMtZTBiNDQ0MmU3YmY0L0ZseWVyLnBkZiJdXQ/Flyer.pdf
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/orienteringsl%C3%B8b-kort-og-kompas
https://materialeplatform.emu.dk/materialer/find/p2p/?q=orienteringsl%C3%B8b
http://www.folkeskolen.dk/550538/ny-app-orienteringsloeb-lige-ved-haanden
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Sidste års verdensmester og regerende Danmarksmester Inge Madsen og Skolemester Isak på 5. årgang 2019 

 

Tak for denne gang og på herligt O-gensyn 

 

Onsdag d. 30. september og torsdag d. 1. oktober 2020 

i  

Valbyparken 

 

Mange ☺-hilsener  

DS KK Orienteringsudvalg 

Søren Kragh 

Afdelingsleder Idræt og Svømning 

Inklusion, Integration og Sundhed 

_______________________________ 

KØBENHAVNS KOMMUNE  

Børne- og Ungdomsforvaltningen  

Fagligt Center  

Gyldenløvesgade 15, 204  

1600 København V  

Mobil 2617 4359 

Email sk@buf.kk.dk 

Maria Iben Sell-Petersen 

Formand Orienteringsudvalget 

Dansk Skoleidræt, Københavns Kommune 

_______________________________ 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Mobil 2621 5150 

Email masellpetersen@gmail.com 
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