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2009 = Orienteringsklub
Som I alle nok ved, materialiserede Nuuk
Orienteringsklub (NASP) sig 22. august 2009.
Det var en dejlig solskinsdag, og vi havde
netop luftet de nye orienteringsposter og kortet
over Ravnedalen som var tegnet til
anledningen.
Over de efterfølgende par måneder kom der en
del ned for at prøve kræfter med
orienteringssporten. Vi havde endda god succes
med at lave introduktionskurser for dem som
aldrig havde haft et O-kort i hånden.
I løbet af 2009 afhold NASP tre o-løb på
Ravnedalskortet.
Vi kom godt ud af klubbens første sæson, med
23 betalende medlemmer, en fuld og aktiv
bestyrelsen og masser af gå-på-mod.
Bare fordi det er vinter kan bestyrelsen jo godt
arbejde videre. Det lykkedes os at få støtte fra
Kommuneqarfik Sermersooq til opstart og
materialeindkøb. Dermed kunne vi betale for
de orienteringsposter vi havde købt. Desuden
har vi haft penge til at købe en computer og
programmer til korttegning og banelægning.
Vi forsøgte at blive medlemmer af Grønlands
Idræts Forbund, men dette er noget vi skal
arbejde videre med i den kommende tid.
Vi har over vinteren haft kontakt til Ilulissat
Orienteering Greenland, og vi glæder os til i
fremtiden at arbejde sammen med dem om at
afvikle uofficielle grønlandsmesterskaber. IOG
har holdt dette i forbindelse med deres store
årlige ”Arctic Midnight Orienteering”
arrangement. Det gør de også i 2010, men
måske vil GM 2011 foregå i Nuuk?
Vi brugte også vinteren på at lave en
hjemmeside for klubben. Denne er nu helt oppe
og køre, i hvert fald på dansk. Det er meningen
at den skal have en masse indhold på både
grønlandsk og engelsk også, men vi har
desværre ikke så mange grønlandssprogede
bestyrelsesmedlemmer. Hjemmesiden findes på
www.nasp.gl.

Indtil videre har NASP to sponsorer og en
samarbejdspartner. Disse gør det muligt for os at
lave o-løb. Udover Kommuneqarfik Sermersooq
har Inu:IT hjulpet til med et delvist sponsorat af
en computer til at tegne kort, og til afvikling af
løb, mv.
Vi har en samarbejdsaftale med langrendsklubben
NSP, hvor vi hjælper dem med at tage tid til deres
arrangementer imod at vi må bruge deres klubhus
kvit og frit til vores arrangementer. Da der ikke
har faldet så meget sne denne vinter, har vi også
arrangeret et enkelt o-løb for skientusiasterne – til
deres store fornøjelse.
Vi er utrolig glade for den hjælp vores sponsorer
yder os, og håber selvfølgelig på at flere vil være
med til at gøre noget for orienteringssporten i den
kommende tid.
Planer for 2010
Den vigtigste opgave for vores nye klub i det
kommende år er at få skabt opmærksomhed om at
vi eksisterer og at det er sjovt at løbe
orienteringsløb. Vi skulle helst gerne have en del
flere medlemmer ved udgangen af 2010, end vi
havde sidste år.
For at promovere klubben og sporten, har vi valgt
at satse kraftigt på tilstedeværelse ved Gør Maj
Sund arrangementet. Vi tilbyder i den forbindelse
tre orienteringsløb, med gratis deltagelse. Løbene
arrangeres som en CUP, hvor der findes en vinder
efterfølgende.
Udover Maj-CUP vil der være et enkelt o-løb på
denne side af sommeren, i juni måned.
I efteråret vil vi afholde et 'Adventure Race' i
Nuuk, af cirka 6 timers varighed. Det er
meningen at dette skal promovere klubben og
sporten, og at alle skal kunne deltage. Adventure
Race er traditionelt set en hold sport, hvor
holdene skal gennemføre en række discipliner
sammen. Dem som gennemfører hurtigst (og evt.
mest præcist) har vundet. Man skal selv
navigere/orientere hele vejen igennem.
Disciplinerne kan være o-løb, mountainbike,
klatring, vandaktiviteter, og meget andet...
Karakteristisk er det at man ikke kender alle
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detaljer om løbet før start.
Der vil desuden blive afholdt tre
konventionelle o-løb i efteråret.
Træningsmæssigt, satser vi på at lave
kortlæsnings- og orienteringskurser for
medlemmerne i forbindelse med diverse løb.
Der vil desuden være forskellige
træningssessions henover året, arrangeret af
Træningsudvalget.

kort over et udsnit af Quassusuaq (Lille Malene).
Vi vil desuden have et sprintkort (1:5.000) mere
klar til efterårets løb, samtidigt med at vi vil
opdatere Ravnedalskortet fra 2009.
Kalender
Den foreløbige kalender for 2010 er således:
15., 22. og 30. maj – MAJ CUP

Der er desuden indgået en aftale med NAAPE
om at vores klubbers medlemmer kan deltage i
hinandens træningsarrangementer.

12. juni – sommerløb

Der vil også blive lavet en månedlig klubaften,
hver sidste mandag i måneden, hvor træning og
socialt samvær kombineres. Første gang er 26.
april.

28. august – Adventure Race i Nuuk

Tidligt i Juli måned afholder Ilulissat
Orienteering Greenland deres traditionelle
'Arctic Midnight Orienteering' arrangement,
der som sagt omfatter de uofficielle
Grønlandsmesterskaber i Orienteringsløb. Vi
håber på at NASP vil være godt repræsenteret
til dette arrangement, og vi arbejder på at lave
en aftale om indkvartering, for at vi kan holde
udgifterne nede.

30. juni til 4. juli – Arctic Midnight Orienteering i
Ilulissat
4., 11. og 25. september – Ukiassaq løb.
Kontingent
På den ordinære generalforsamling blev
kontingentet for 2010 fastlagt:
Senior medlem: 50,- (over 15 år)
Junior medlem: 25,Familiemedlemskab: 100,- (gældende for op til
fem medlemmer af samme husstand)
passivt medlem: 25,-

NASP arbejder løbende på at få et godt og
frugtbart samarbejde med IOG der har ti års
jubilæum. Desuden vil vi også lave samarbejde
med en helt ny orienteringsklub i Reykjavik, da
deres forudsætninger for O-løb minder meget
om de grønlandske.

Kontingentet skal indbetales på klubbens konto:
reg. 6471 konto 1022242

For at vores orienteringsløbere skal have de
bedste forudsætninger for at træne til
internationale stævner også, samarbejder vi
med Ballerup orienteringsklub (placeret ved
Hareskoven uden for København).

Venlig hilsen

Vi ønsker at have disse som venskabsklubber,
således at vores medlemmer kan træne sammen
med løbere fra andre klubber og lære noget om
at orientere i andre terræntyper – f.eks. skov.
I løbet af foråret og hen over sommeren vil
Kortudvalget for NASP forsøge at nytegne et

På vegne af bestyrelsen,
vel mødt i NASP i 2010.
Christian Wennecke
formand
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