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I forbindelse med fejringen af nationaldagen,
afholdt vi orienteringsløb i den gamle bydel, på et
kort som blev offentliggjort ved samme anledning.
Kortet er i 1:4.000 og dækker bare den gamle
bydel, kolonihavn og Esajasvej. Det er navngivet
HANS EGEDE, da statuen af ham er placeret lige i
midten. Det var rart med noget afveksling fra at
løbe i ravnedalen, selvom det lille kort har
begrænsede muligheder.

2011 var Nuuk Orienteringsklubs (NASP) første
hele sæson, siden starten i august 2010. Vi har i
løbet af året prøvet os lidt frem for, at finde den
måde vi gerne vil lave vores aktiviteter på. Vi har
været en af de mest aktive sportsklubber i byen til
at lave stævner. Vi har lært meget og oplevet
meget... og det vil vi fortsætte med.
GØR MAJ SUND
Vi indledte sæsonen med Gør
Maj Sund CUP. Det var tre
orienteringsløb på kortet over
ravnedalen, hvoraf det sidste
blev afviklet som et pointløb. Vi
oplevede stort fremmøde, og
fik en del nye medlemmer med
undervejs.

UKIASSAQ CUP
Da efteråret meldte sig, kunne
vi atter offentliggøre et nyt kort.
Denne gang var det vores
første kort i 1:10.000, som blev
præsenteret af den stolte
tegner. Kortet strækker sig fra
Ravnedalen og ud på den
anden side af lufthavnen, hvor
et ikke helt uagtet antal
højdemeter er repræsenteret.
Kortet fik navnet Nordøstlige
Nuussuaq.
For første gang, kunne vi afholde løb med lidt
længere afstande. Vi havde baner på 4 og 8 km,
og disse gav de friske løbere noget at se til. Tre
løb indgik i efterårscuppen, og det kunne mærkes
at vi nu havde en smule erfaring med at afholde
løb.
TEAM GRØNLAND ADVENTURE RACE

Da vi fik muligheden for et
samarbejde med Air Greenland,
om at invitere adventure
raceren Lars Bukkehave til Nuuk, slog vi til. Der
blev holdt foredrag og mikroadventure race, for et
pænt antal interesserede. Og lars gav et kursus i
banelægning for et par af klubbens aktive
medlemmer.
NATIONALDAG
For mange af klubbens medlemmer kulminerede
sæsonen i forbindelse med Team Grønland
Adventure Race, byens første reelle adventure
race. 20 hold à to personer konkurrerede i op til
knap 7 timer, hvor der skulle cykles, løbes, klatres,
skydes, og meget mere.
Under løbet fik deltagerne sin sag for sig
orienteringsmæssigt, for de skulle nemlig selv
finde vej gennem banen.
Selvom det var Team Grønlands løb, havde vi en
stor aktie i planlægningen. Til gengæld modtager
vi et rimeligt beløb til klubkassen.
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UGENTLIG TRÆNING
På opfordring af medlemmerne, begyndte
bestyrelsen at arrangere træning hver uge. Planen
var, at de som havde lyst skulle skiftes til at lave
baner for de andre. På den måde får man både
træning i banelægning og løb. I samme anledning
gav vi et kursus i banelægnings teori.
Vi har efterhånden lært en del om hvad der
fungerer og ikke fungerer. Blandt andet da vi
prøvede at tilpasse træningstidspunktet til lystiden,
hvilket dog ikke førte til andet end forvirring for
løberne og stress for banelæggeren.
Nat-Orientering har vi også fået prøvet, hvilket er
en særlig udfordring... især når der er pletvist glatte
fjelde!
Som en pludselig indskydelse, blev der arrangeret
orienteringsløb i sneen da denne indfandt sig knap
to uger inde i december.
Det var ellers spændende at opleve, at terrænet
ikke ligner sig selv når der er fyldt med sne.
TRÆNING I 2011
Der er blevet talt en del om hvordan vi skal
tilrettelægge træningen i det kommende år, og det
skal besluttes på den kommende
generalforsamling.
Det væsentligste er, at det passer dem som ønsker
at være banelæggere og trænere... for uden dem,
ingen træning.
Fra bestyrelsens side, håber vi på at kunne tilbyde
noget regelmæssigt for børn/familier (for eksempel
hver anden uge). Og vi ønsker at der både laves
løb og orienteringsteknisk træning.
Vi satser stærkt på at få aftalt et, eller måske to,
faste tidspunkter hver uge, som vi så vil holde hele
året igennem. Derefter vil vi fastholde tidspunktet,
og så indrette træningsformen efter forholdene.
KONTINGENT
Ved den kommende generalforsamling vil
bestyrelsen foreslå kontingentet forøget, således at
satserne bliver:
−
Seniormedlem: 100,-/år
−
Juniormedlem: 50,-/år
−
Familiemedlem: 200,-/år
−
passive medlemmer: ½ pris
−
indmeldt efter 1/8: ½ pris
Årsagen er at sidste års kontingent var fastsat i
forhold til at klubben stort set ingen aktiviteter
havde, nu vi tilbyder en betydelig mængde
aktiviteter for medlemmerne i form af træning og
kurser.
Pengene skal bruges til at vedligeholde og forbedre

klubbens udstyr. Da vi må sande at der ind
imellem forsvinder poster, må vi også tage højde
for det.
NYE POSTER
FAXE fonden har sponseret 40 nye glasfiber
poster til klubben, som vi glæder os til at indføre til
konkurrencebrug. De har en værdi af knap 8.000
kr.
Vi arbejder på at få et delvist sponsorat til at købe
elektronisk tidtagningsudstyr i løbet af 2011. Vi
ønsker til at starte med at få råd til minimum 30
kontrolenheder af mærket Sport Ident, og en
tilhørende løbscomputer. Med dette vil klubbens
udstyr komme på internationalt niveau. Prisen
bliver i området af 25.000,-.
NYE BESTYRELSESMEDLEMMER
På årets generalforsamling er der tre
bestyrelsesmedlemmer på valg. Så hvis du har
mod på at give en hånd, så meld dig!
STÆVNER I 2011
Bestyrelsen vil foreslå følgende til
generalforsamlingen:
1 GØR MAJ SUND CUP – 3 alm. o-løb.
2 SKOLE-O under GMS.
3 NUUK ORIENTEERING FESTIVAL – 3-dages
stævne i juni, arrangeret i samarbejde med
Ilulissat og Reykjavik, under fællesbetegnelsen
Northatlantic Orienteering.
4 ????24RUN – et sponsorstøttet stafetløb, uden
orientering, med formål at lave et større
arrangement, med en bredere målgruppe, som
skal tjene nogle penge til sporten i Nuuk.
5 TGAR 2 – Vi håber på at Team Grønland igen vil
arrangere Adventure Race, og vi vil så deltage i
planlægningen og afviklingen igen.
6 UKIASSAQ CUP – 3 løb i efteråret
7 ORIENTERINGSSTAFET – klassisk stafet løb.
GENERALFORSAMLING
Til sidst vil jeg bare opfordre alle til at møde op på
årets generalforsamling...
Generalforsamlingen vil blive afholdt 24. januar
2011, kl. 18:00, i NSP's klubhus.
Bestyrelsen har ikke modtaget yderligere forslag til
dagsordenen.
p.v.a. bestyrelsen,
venlig hilsen
Christian Wennecke
Formand.

