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Dansk Orienterings-Forbund 
 

 

Referat af møde nr. 2, 2019 i Sydkredsen  
 

Mødested Abrahamsens Gård, Skovgade 27A, Jelling 

 

Mødedato Mandag den 3. juni fra kl. 19-21.30 

 

Deltagere Mogens Nielsen, OK WEST 

 Carsten Djurså, Odense OK 

 Helle Schou og Flemming Jørgensen, SNAB 

 Lars Klogborg, HTF 

 Helle Sørensen, MELFAR 

 Lars Thestrup, Skrydstrup  

 Pernille Buch, OK GORM 

 Rudolf Sørensen, Esbjerg  
 Kate Nielsen, Per Eg og Knud Erik Thomsen, Sydkredsen 

 Søren Germann, gæst   

 

 
A. Formalia  

a. Registrering af fremmødte. 

FROS, Fåborg og OK Syd fraværende. 

b. Godkendelse af referat fra klubledermødet i februar 2019 

Ingen kommentarer 

c. Godkendelse af dagsorden for dette møde 

Sydkredsens hjemmeside vil blive gennemgået under eventuelt. Herefter godkendt. 

 

B. Korttegningskurser 

a. Søren Germann orienterer om kurser for nye korttegnere.  

Søren Germann kom omkring den nye teknik, de nye normer, brug af grundmateria-

le. Det nye datamateriale er meget omfattende og kræver en skarp sortering eller fil-

trering af data.  

De nye begynderkurser er rettet mod både sprint- og skovkort. Tillige kan det omfat-

te både rentegning – eller rentegning og rekognoscering. Optimalt antal er 5-8 kursi-

ster. Klubberne står for det praktiske omkring kurset. Klubbens øvede korttegnere 

kan deltage som support. 

Varighed 3-4 aftener hvis der indgår både rekognoscering og rentegning. 

Betaling: Man skal betale for kurset, men kommunen refunderer udgiften, hvis man 

søger om dette. 

 

Kate Nielsen lagde op til, at flere mindre klubber kan gå sammen om et kursus. Det 

har de fynske klubber overvejet at gøre. En større klub har mulighed for at lave et 

kursus alene med Søren Germann. 
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C. Voksenkurser i Sydkredsen 

a. Østkredsen har i samarbejde med to svenske instruktører fra Gøteborg uddannet 15-

20 voksentrænere som er medlem af klubber i østkredsen. De skal efter et koncept 

lave weekendkurser for nye orienteringsløbere på Sjælland. De kan være klubmed-

lemmer, men de kan også komme udefra. Der betales en pris for kurset. Materiale er 

udsendt med dagsorden til dette møde. 
 

Kate orienterede om det svenske koncept og fremlagde flere muligheder for at lave 

voksenkurser i Sydkredsen. Prisen for at få uddannet instruktører er 40.000 kr. Den-

ne udgift kan evt. deles med Nordkredsen, hvis de ønsker at være med. En anden 

mulighed er at betale de uddannede instruktører i Østkredsen for at komme og lave 

kurser her for nye voksne. Der skal betales en afgift pr. deltager til de to svenskere 

på 20%. af kursusgebyret. Der var ikke opbakning til det svenske koncept fra kluble-

derne. 

 

Flere klubber talte for, at vi genindfører den gamle model med endagskurser for alle 

nye voksne i Sydkredsen. Vi mangler en koordinator til at forestå dette. Instruktører 

findes formentlig i Sydkredsen.  

Lars Thestrup anfører, at det gælder om at finde ud af, om det er for nye voksne eller 

om vi vil gøre eksisterende løbere bedre. Holdninger var, at kurserne skal omhandle 

let og mellemsvær orientering. 

 

Kate Nielsen vil gerne undersøge interessen for at få noget fælles i gang igen. Alle 

klubledere vil modtage en mail inden sommerferien, hvor de opfordres til at sende 

navne på deres instruktører for voksne. Herefter vil Kate Nielsen samle disse instruk-

tører og få dem til at løfte opgaven. 

 

D. Terminslister og divisionsturnering  

a. Status på langtidsterminsliste ved Per Eg. Herunder debat omkring fremtiden for 

DM-nat, DM-ultralang og Midgårdsormen. 

 

Der er to nye tilbud på terminslisten 2019: SNAB’s løb i Vejle Sønderskov d. 16. ju-

ni og KOK’s løb d. 7. september i Frederikshåb (med kurvekursus om formiddagen). 

Løbstilbud for 2020 må gerne sendes til Per Eg inden 1/9. 

 

DOF ønsker, at der kommer færre danske mesterskaber, og at de som bliver afholdt i 

højere grad lægger sig op ad det internationale konkurrenceprogram. Blandt de 

fremmødte til klubledermødet i Sydkredsen, var der ikke flertal for at videreføre 

Midgårdsormen. Det er for svært at finde en arrangør (men sjovt at være med 😊). 

Man vil gerne fastholde DM nat og DM ultralang. Per Eg tager holdningerne med til 

møde i Stævne- og reglementsområdet. 

 

b. På klubledermødet 4/2-2019 besluttede vi at der fra 2020 er to divisioner i Sydkred-

sens divisionsturnering. Disse dannes således: De 4 som er i 1. division i 2019 + 

vinderen af 2. division 2019 udgør 1. division i 2020 (i alt 5 hold). De resterende 6 

hold udgør 2. division i 2020. På dette møde skal vi afgøre, om der ved afslutning af 

sæson 2020 skal være ét eller to hold, som skifter division (rykker op / rykker ned).  

Der var flertal for, at én klub rykker op /ned. 



3 

E. YOLA – international ungdomstræner / ungdomsleder lejr 

a. DOF er vært ved YOLA i uge 28 i Silkeborg i forbindelse med junior VM. Der efter-

lyses danske deltagere.  

 

Kate Nielsen opfordrede endnu en gang (har også gjort det på mail tidligere) på veg-

ne af B&U – Heidi Holmberg klubberne i Syd til at sende deres unge ledere. To har 

allerede meldt sig. Hvis man vil med, så skal man kontakte Heidi Holmberg inden 

Pinse (det er altså for sent når dette referat læses). 

 

F. Debat om kredsudvalget og klubledermøderne 

a. Vi er fortsat et kredsudvalg på 4 personer – men der er 6 pladser i udvalget. Kate 

Nielsen har snart været formand for Sydkredsen i 10 år, – og det er på tide med ”nyt 

blod”. Kredsudvalget fungerer primært som et administrativt organ, der arrangerer 

møder, laver terminsliste og formidler kurser og aktiviteter fra DOF. Hvem har an-

svaret for, at der kommer nye medlemmer ind i kredsudvalget? Skal der noget mere 

indhold ind i vores klubledermøder – og hvad skal det handle om? Alt dette skal vi 

drøfte og finde en fælles opfattelse af. Vi skal også se på indhold og form på kluble-

dermøderne og på forskellige forhold omkring DOF. 

 

Debatten forgik i 3 grupper á 4 personer. Derefter præsenterede grupperne i plenum, 

hvad de havde talt om. 

 

Kredsudvalget:  

• OK at udvalget mest er administrativt og koordinerende (terminsliste).  

• Måske bør man overveje at ændre forretningsorden, så der kun er 4 i kreds-

udvalget. Vigtigt at der er en ungdomskoordinator.  

• Vigtigt at vi er synlige i HB.  

• Der efterlyses en funktionsbeskrivelse for kredsudvalget. Sammen med det-

te referat er udsendt Forretningsorden for Kredsudvalg Syd fra novem-

ber 2015.  

 

Klubledermøderne:  

• Fælles spisning er en god idé, som bør prøves af. Ikke alle finder det nødven-

digt, men vil gerne prøve det.  

• Hvis klubledermøderne skal være udviklende, er 3 møder om året måske ikke 

nok. Vi kan evt. mødes til mere ERFA eller i mindre grupper. Eksempelvis 

kunne Sørens indlæg have været længere og for en mindre flok, som har kort-

tegning som interesse. Klubledermøderne skal primært være et koordinerende 

og orienterende organ, men fint, at der også er noget debat. 

• Er klubberne ”sig selv nok”? Det kan også give noget til klubben, at være 

med til at give noget til andre. Det kan ske på klubledermøderne. 
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Dansk Orienterings-Forbund:  

• Det forventes at de ansatte varetager de brede ting, som man ikke tager sig af 

i klubberne. F.eks. adgang til private skove. Hjemmeside og generel informa-

tion blev også nævnt.  

• For meget elite. Vi ser også eliten for lidt. 

• Utilfredshed med at forbundets trykte blad ikke udkommer mere 

• Der kommer mange opgaver/initiativer fra de ansatte, de fleste er projektan-

satte – og opgaverne havner hos klubberne. Klubberne vil gerne se de ansatte 

noget mere. Nogle gange opleves projekterne som for ambitiøse for de fleste 

klubber. 

• Det bør være et krav, at klubberne er repræsenteret på repræsentantskabsmø-

det. Mødet bør ligge centralt i landet hvert år. Delte meninger om afvikling 

over 2 dage. Nogen tænker, at det kunne være en god idé at give mere tid til 

debat. Repræsentantskabsmøde kun hvert andet år er der ikke stemning for. 

Evt. fredag/lørdag hvert andet år. Og så bare én dag de øvrige år. 

 

G. Eventuelt 

Kate Nielsen viste Sydkredsens materiel-oversigt på kredsens hjemmeside. Den nye 

materiel ansvarlige er nu med på siden, og bestillingslister er rettet til. Se mere på 

https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kredse/sydkredsen/materiel 

 

Der er en masse information om klubbernes SI-udstyr med det formål, at man kan låne 

hos hinanden. Denne information er ikke opdateret. Klubberne ønsker, at få det opda-

teret. Kate Nielsen sender en mail ud inden sommerferien til alle klubledere og beder 

om, at man skriver tilbage, hvad der skal stå på hjemmesiden. 

https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kredse/sydkredsen/materiel/sportident 

 

Finn Hove vil gerne afløses som Sydkredsens web-master. Klubberne blev opfordret 

til at finde en person, som kan arbejde i systemet JOOMLA. 

I skrivende stund har Henning Schou, OK SNAB lovet at varetage opgaven. Henning 

og Finn vil indbyrdes aftale overdragelsen. 

 

Til slut en opfordring til at bruge https://motionsorientering.dk/ til de løb, som ikke 

kan lægges i O-service. 

 

 

H. Næste klubledermøde afholdes den 28. oktober i Middelfart – måske med 

fælles spisning for interesserede fra 18-19. 
 

https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kredse/sydkredsen/materiel
https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kredse/sydkredsen/materiel/sportident
https://motionsorientering.dk/

