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Dansk Orienterings-Forbund 
 

 

Referat af møde nr. 3, 2020 i Sydkredsen  
 

Mødested MØDET AFHOLDT ON-LINE på TEAMS. 

 

Mødedato Mandag den 2/11-2020. kl. 19-21.30 

  

 

 
A. Formalia  

a. Registrering af fremmødte. 

Deltagerliste vedlagt som bilag 1. 

 

b. Godkendelse af referat fra klubledermødet 8/6-2020 

Referatet blev godkendt.  

Det gav dog anledning til en kommentar fra Carsten Lausten. Han har sendt nogle 

konkrete spørgsmål til DIF’s etiske komité omkring håndtering af sagen om afskedi-

gelse af Lars Lindstrøm. Der er endnu ikke kommet tilbagemelding fra DIF om, 

hvorvidt de vil behandle sagen, som er indsendt i september 2020.  

I sit indlæg brugte Carsten Lausten vendingen ”HB har lagt sig fladt ned” omkring 

forliget med Lars Lindstrøm. Per Eg, som er kredsens HB-repræsentant gør opmærk-

som på, at dette er Carstens konklusion og ikke Hovedbestyrelsens. Der henvises til 

pressemeddelelsen, hvor begge parter beklager forløbet og erkender fejl. 

 

c. Godkendelse af dagsorden for dette møde 

Godkendt. 

 

B. Orientering fra DOF og HB 

a. Det forventes, at Walther Rahbek vil deltage i mødet og fortælle om det arbejde der 

vil pågå i DOF og HB frem mod repræsentantskabsmødet i marts 2021. Alternativt 

vil Per Eg orientere. 

 

Walther deltog ikke i mødet, hvorfor Per Eg orienterede. DOF var repræsenteret ved 

Nina Hoffmann. 

 

Per Eg orienterede om kommende ansættelse af direktør. HB mødes fredag d. 6. no-

vember for at finde den bedst egnede kandidat. Per har udsendt mail omkring direk-

tøransættelsen mv. forud for mødet. Mail indgår i dette referat som bilag 2. 

 

Det er også en udfordring for DOF at komme igennem året rent økonomisk, da Co-

ronaen har fyldt nærmest hele året. DOF er langt bagud på indtjening via løbsafgifter. 

Derfor er det pænt med et forventet underskud på kun 200.000 kr. Dette tal er dog før 

den seneste nedlukning. Det har været overvejet, om underskuddet skal dækkes af 

klubberne, men der er ikke flertal i HB for dette. Det er også en udfordring i forhold 

til næste års budget, fordi man ikke rigtig ved, hvor mange løb som gennemføres. På-
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skeløbet i foråret er årets store indtjening mht. løbsafgifter til DOF. Derefter kan man 

justere budget 2021. 

 

DOF holder Strategiseminar på lørdag den 7/11 for HB og ansatte, hvor der skal la-

ves strategi frem til 2025. Særligt på vores hovedsatsningsområder. Nina Hoffmann 

kunne fortælle om et møde med DIF vedr. strategien 2025. De 5 satsningsområder er: 

 

1) Klubber 

2) Børn og unge 

3) Skov, kort og reglement med en vinkel omkring at tage ansvar for naturen 

4) Bevægelse hele livet. Herunder Find-vej og Skole-pakker 

5) Kompetence og trivsel for ansatte og frivillige 

 

Ændringen er sket som led i en udvidelse fra tre strategispor til fem spor. Dvs. DIF 

har ændret og påvirket vores strategi frem mod 2025 (for at få DIF tilskud skal vi 

følge deres satsninger i vores strategi). 

 

Eliten ligger i regi af Team Danmark. 

 

C. Stævne- og reglement samt terminslister 

a. Terminsliste for 2021 samt terminslister for perioden 2022-2025 ved Per Eg. Der er 

udsendt information forud for mødet. 

 

Som det ser ud lige nu, ser forslaget til terminsliste ud til at kunne gennemføres. Per 

Eg er fortrøstningsfuld, men vi må se hvordan Corona-situationen udvikler sig. For-

året ser fint ud, mens der mangler et løb for 2. division i efteråret, gerne hos HTF, da 

OO arrangerer i foråret, og de øvrige 1.div.klubber har andre store løb i august må-

ned. Lars Klogborg overvejer dette.  

Lars Klogborg gjorde opmærksom på at Vikingedysten i juli måned mangler på ter-

minslisten for 2021. 

MTBO: -Per Eg fortalte at MTB-O-terminslisten er lagt ud til terminslisteføreren fra 

Østkredsen, Bjarke Sucksdoff, hvor den tidligere har ligget i kredsene. Vi vil fra 

Sydkredsens side fortsat bestræbe os på at tilbyde 1-2 stævne-weekender om året. 

Per Eg mener, at de fleste klubber kan arrangere et MTBO løb. Banelægning og kort-

tegning er nok de største forskelle i forhold til fod-o-løb. 

 

Per Eg henviste til tidligere fremsendte mail af 20/9 vedr. langtidsterminslisten. Hvis 

man vil lave DM, JFM eller lignende i perioden frem til 2025, så skal man byde ind 

senest 01.12.20 til Per Eg. 

 

b. Reglement 2021 er tæt på at være afsluttet og Per Eg vil gennemgå de væsentligste 

ændringer. 

 

Der er kommet mail til alle klubber om reglement 2021, og Per Eg anbefaler, at man 

læser mailen hvori forslag til ændringer fremgår. Klubberne kan stadig nå at kom-

mentere de ændringer, som Stævne- og reglementsudvalget foreslår til det nye reg-

lement, hvor man har valgt kun at lave et begrænset antal ændringer. Kommentarer 

kan sendes til Per inden 25/11, hvor der næste møde i Stævne- og Reglements-

udvalget. 
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OK SYD havde indsendt erfaringer omkring digitalisering i forhold til DM-stævner 

og andre stævner. Dette er ikke indsendt som en del af reglements-processen, men vil 

blive brugt i det videre arbejde på området.  

 

D. Børn og unge 

a. Generel orientering ved Anders Dalgaard 

 

Anders Dalgaard fortalte om at Børn og Unge området i Sydkredsen er Corona-ramt. 

F.eks. kan man ikke lave overnatning i forbindelse med kurser. Der er lavet én dags 

U1 dag i Faaborg her i efteråret. U2 har aflyst deres weekendtur og forsøger ligele-

des at gennemføre en 1-dags aktivitet. Vi må se hvordan det udvikler sig over de næ-

ste måneder.  

 

Anders Dalgaard har fokus på det nære i Sydkredsen; men savner, at der sker noget 

samarbejde via børne- og ungeområdet på landsplan 

 

b. Skole OL afvikles i Billund fra 2021 og 4 år frem. Dette kan være et incitament til at 

endnu flere klubber i Sydkredsen sætter fokus på afvikling af udtagelsesstævner til 

Skole OL. 

 

Nina Hoffmann fortalte, at finalen nu er flyttet til Billund. Billund ønsker sig også 

gerne et regionalt stævne. Karl Kristian Terkelsen og Pernille Buch er involveret fra 

OK Gorm. 

Nina står gerne til rådighed for sparring, hvis der er klubber, der ønsker det i forhold 

til skolestævner. Skole OL og skolepakker er gode muligheder for at komme i dialog 

med kommunerne.  

De fleste skole-arrangementer blev i år aflyst. Men der var lokale/økonomiske inci-

tamenter til andre aktiviteter. 

Lars Klogborg fortæller, at OK HTF har samarbejde med 9 skoler pt. Det gælder især 

tegning af skolekort og undervisning i sprint O-løb for eleverne. Eleverne får en ku-

vert med hjem til forældrene med opfordring til at komme til O-løb i klubben. I ku-

verten får de informationsmateriale om klubben. Tilbud om træning, hjælp til o-løb 

og en mentor ordning. Kuvertens indhold udsendes sammen med dette referat, så an-

dre kan bruge materialet. 

  

Nina Hoffmann roste HTF’s indsats. Hun gjorde også opmærksom på, at det at få 

nye medlemmer via skole-orientering er et langt sejt træk, som kræver, at man har 

flere kontakter til de samme børn og forældre, før de melder sig ind. 

 

Kate Nielsen gjorde opmærksom på, at Coronaen har lært flere familier, at det er 

værd at være udendørs, og at det er en fordel for orienteringssporten. 

 

Tina Blach efterlyste en folder omkring O-løb, som de tidligere har givet til forældre 

og nye medlemmer. Nu mangler hun et genoptryk. Nina Hoffmann kigger på dette. 

Nina gav også et par link til film, som kan være aktuelle i forbindelse med skole-

orientering. 
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Links til de omtalte videoer af Ungdomsforsker Søren Østergaard. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaqR9KlPSFechV4S7bPbatpj-

3Tsg8szu&fbclid=IwAR03FsTvuISTy69P2qYjQoEQeYy2tisa6EZcRPD1D0r873F

CneXBFT7o0Mo 

 

Der er også et FB opslag på Skole OL om den ene af videoerne – De 4 F’er - For-

løb, Færdigheder, Formidling og Forældre: 

https://www.facebook.com/watch/?v=225249905214661 

 

 

E. Fælles voksentræning i Sydkredsen 

a. Kort orientering om status ved Terkel Gydesen 

Corona krisen har udsat indsatsen omkring voksentræning. Vender tilbage senere, 

når der bliver mulighed for at samles til træning. 

 

F. Eftersnak 

a. En gennemgang af de stævner, som har været afviklet i Sydkredsen i 2020. Der sæt-

tes fokus på de udfordringer, som Corona har givet, - og formodentlig også vil give i 

nogen omfang i 2021. Vi inddrager også de erfaringer, som vi har med fra løb i 

Nord- og Østkredsen. 

 

Da der ikke er afholdt ret mange stævner i Sydkredsen i 2020 fortæller klubberne og-

så generelt om deres aktiviteter ”i lyset” af Corona. 

 

OK Syd: 

DM Lang erfaringer i en Corona-tid. Godt vi holdt fast i stævnet i september. En god 

dag og et godt stævne. Fokus blev på løbsoplevelsen frem for det sociale liv. Klub-

bens gode råd: God kontakt til myndighederne og vær forberedt på ændringer i sidste 

øjeblik. 

 

Klubben savner divisionsmatcher som kan samle klubmedlemmerne. Har været til-

bageholdende med at rekruttere nye medlemmer, midt i en Corona-tid.  

 

Faaborg OK 

Har forsøgt at afholde stævne to gange. Aflyst i foråret pga. nedlukning og aflyst i 

efteråret pga. for få tilmeldte. Banerne bliver gemt til bedre tider.  

Meget klubliv er gået lidt i stå. De laver træning med udvidet fremmødetid. 

 

OK Gorm 

Har afholdt løb i Gødding. Var forberedt på Corona-restriktioner. Blev gennemført 

med et par ugers forsinkelse. De har også afviklet et MTBO-sprint i Jelling By. Beg-

ge dele gik fint. Klubbens gode råd: Vær omstillingsparat. 

Klubben laver i vinter fællestræning i natløb onsdage og almindelig løb lørdage 

sammen med andre klubber i området.  

 

OK SNAB 

Klubben har afholdt MTBO i år. Det gik fint, bortset fra, at det er vanskeligt at få til-

ladelser i Vejle kommune. Skovene i Vejle er meget befærdede, og andre MTB-

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaqR9KlPSFechV4S7bPbatpj-3Tsg8szu&fbclid=IwAR03FsTvuISTy69P2qYjQoEQeYy2tisa6EZcRPD1D0r873FCneXBFT7o0Mo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaqR9KlPSFechV4S7bPbatpj-3Tsg8szu&fbclid=IwAR03FsTvuISTy69P2qYjQoEQeYy2tisa6EZcRPD1D0r873FCneXBFT7o0Mo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaqR9KlPSFechV4S7bPbatpj-3Tsg8szu&fbclid=IwAR03FsTvuISTy69P2qYjQoEQeYy2tisa6EZcRPD1D0r873FCneXBFT7o0Mo
https://www.facebook.com/watch/?v=225249905214661
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ryttere forstyrrer i skoven. Det er kommunens opfattelse. Her er udfordringer med 

stier, der ikke er befæstede. Problemet kan have konsekvenser på sigt for MTBO – 

både i Vejle og andre steder.  

WOC2020 blev jo udsat. Det var en mavepuster, men det bliver gennemført i 2022.  

 

Corona har givet en ny forståelse hos mange til det at løbe orienteringsløb. Vi har få-

et mange nye til vores klubtræninger. Naturidræt er in. TVO (samarbejde mellem 

OK Gorm og SNAB for unge talenter) har fungeret godt i det meste af perioden.  

 

Nina Hoffmann tilføjede, at MTB- og MTBO-problematikken er velkendt flere ste-

der. Har I erfaringer, må I gerne kontakte Nina herom. 

 

Odense Orienteringsklub 

Klub og deltagere havde en god dag til åbent løb i Krengerup. Gode baner og erfa-

ringer omkring Corana og løb.  

Klubben har fokus på Børn og Unge-træning, som er tilladt jf. forsamlingsforbuddet 

og aktiviteter i fritids og foreningslivet. De voksne har mulighed for selvtræning. 

 

Hanne fra OK Syd: Ros til jeres mulighed for frivilligt tidspunkt for startinterval (nu 

kaldet den Fynske Model). 

 

KOK 

Fik et DM-nat aflyst i sidste øjeblik. Der manglende klare retningslinjer fra myndig-

hederne, - og reglerne er vanskelige at fortolke. DIF arbejdert på, at gøre det lettere 

at lave stævner, men det var for sent i forhold til DM-nat. 

 

Udfordringen er forsamlingsforbuddet fra 50 til 10. I det hele taget svært at lave vok-

sentræning med 10 eller færre personer. De ældre klubmedlemmer er udfordrede. Vi 

ser dem næsten ikke. Det er svært at få nye medlemmer, fordi man ikke kan lave in-

struktion eller skygge uden at være for tæt på. Klubben taber muligvis medlemmer. 

 
OK HTF 

Har afholdt almindelige træningsløb ind til nu. Og nu er der tale om Corona-træning. 

Corona træningen er populær. God kontakt til nye medlemmer, som man fastholder 

via telefonkontakt. Der har været 129 til et selvtræningsarrangement over 3 dage. 

 

Klubben er i gang med at sikre, at Påskeløbet 2021 kan gennemføres på trods af Co-

rona. Bl.a. vil man opdele løbet i 3 små stævner med 500 deltagere i hvert løb. 

 

Esbjerg OK 

Julenisseløbet 26/12 er aflyst. 

Der afholdes træningsløb er med forlænget startinterval. Night-trail er gennemført i 

en ny udformning og med god succes. Der er udsat 80 nye poster i Marbæk, som kan 

bruges til selvtræning. 

 

OK West 

Vi arrangerer træningsløb sammen med Esbjerg OK. Tager det lidt stille og roligt. 

Klubben oplever god tilslutning til træningsløb. Man tror det hænger sammen med at 

Corona får folk til at komme mere ud i naturen. 
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Svendborg OK 

Klubben afholdt Sydfynsk 5-dages i august / september (udsat fra foråret).  

 

Tegnet postskærme på fliser eller små klistermærker på lygtepæle så man kan lave 

selvtræning uden at hænge poster ud. Klubben er lille og der kommer ofte kun 10-15 

til træning, så forsamlingsforbuddet kan let overholdes. Man oplever, at de ældre lø-

bere er forsvundet fra klubbens aktiviteter. 

 

Skrydstrup 

Klubben har kørt selvtræning i mange år, hvor posterne har hængt ude i en uge af 

gangen, så for dem er det ikke nyt. 

 

Andre løbsoplevelser 

Per Eg: Ønsker udlevering af løbskort. Man har fået tilbud om selv at printe i A4 

format, men det er ikke samme, som et trykt kort. Tina Blach henviste til, at udleve-

ring af et ekstra sæt kort (dem uden Corona virus) – frarådes af miljøstyrelsen (papir-

spild).  

 

Nina Hoffmann: Fleksibilitet i træningstider og konkurrencetider(start) er klart at fo-

retrække for mange familier. Den fleksibilitet kan vi måske tage med efter Coronaen. 

 

Pernille Buch: Til Høst Open var der brugt et system med kegler i startområdet. Det 

gjorde, at man ikke kom for tæt på hinanden. Der var også indkald i startområdet, så 

man ikke kom for mange ind på én gang. 

 

G. Eventuelt 

a. Forslag til mødekalender for 2021. Der tages forbehold for, at situationen omkring 

Corona kan betyde, at vi må flytte nogle møder til alternative steder, hvor lokalerne 

er tilstrækkeligt store. Naturcenteret i Middelfart er brændt, og såfremt det ikke er 

klar til brug i november 2021 afholdes mødet i Fredericia. 

Se det aftalte herunder: 

 

Kredsudvalg 7/12-20, Terkel 12/4-21, Per 13/9-21, Anders 

Klubledermøder 8/2-21 SNAB 14/6-21 GORM 1/11-21 KOK 

 

b. Evaluering af klubledermøde via TEAMs 

 

Der var overvejende en positiv holdning til mødet. Dels ros til at man ikke aflyste, og 

dels ros til udbytte og disciplin omkring mødet. Nogle syntes at de har mange virtuel-

le mødet på deres arbejde lige nu så de får nok af den mødeform. 

 

Der var forslag om, at man én gang årligt kunne holde klubledermøde virtuelt. Det 

var især de klubber, som har langt at køre, der ser den store fordel ved dette. Og så er 

virtuelle mødet miljøvenlige.  

Forslag om at mødet kan starte kl. 18.30 når det er virtuelt. 

 

Stor ros til Anders Dalgaard for at føre os alle teknisk igennem mødet. 
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Bilag 1 

 

Deltagerliste: 

 

Fåborg OK Bent Mikkelsen 

 

Odense OK 

 

Carsten Djursaa 

Carsten Lausten 

 

OK SNAB Flemming Jørgensen 

 

OK GORM 

 

Pernille Buch 

 

Kolding OK 

 

Tina Blach 

HTF 

 

Lars Klogborg 

 

OK Esbjerg 

 

Rudolf Sørensen 

OK Syd 

 

Hanne Ljungberg 

John Bargmeyer 

 

Skrydstrup IF 

 

Lars Thestrup 

Svendborg OK 

 

Leila Damkjær Pedersen 

Ok West 

 

Mogens Nielsen 

Kredsudvalg SYD Kate Nielsen 

Per Eg 

Anders Dalgaard 

Terkel Gydesen 

Knud Erik Thomsen 

 

DOF Nina Hoffmann 
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Bilag 2 

 

MAIL FRA PER EG – 1/11-2020 

 

Den 10. september sendte Morten Lassen, Fåborg, en skrivelse til Sydkredsklubber og Kredsbesty-

relse. Kredsbestyrelsen har efterfølgende på et ordinært møde vendt skrivelsen. Den blev hurtigt 

fulgt op af endnu en større skrivelse fra en bredere kreds, som bl.a. Kate og jeg har været med til at 

svare på, til de klubber som ønskede mere information. 

Derfor blev Kredsudvalgets planlagte svar på den første skrivelse hurtigt irrelevant, men i forhold 

til ansættelse af ny direktør kan et svar alligevel have relevans for alle Sydkreds-klubber, så her 

følger det alligevel: 

  

" Det er ikke vores opfattelse at et ekstraordinært repræsentantskabsmøde er det rigtige for DOF på 

nuværende tidspunkt, set i lyset af, at DOF's nuværende formand har meddelt sin afgang til marts 

2021 - altså et år før hans valgperiode udløber. Der er brug for ro til at arbejde med mange andre 

opgaver, som delvis har været sat i bero pga. Corona-tiden og arbejdet med forlig med den tidligere 

sportschef. 

  

Din bekymring omkring ansættelsen af DOF's nye direktør beror måske på misforståelser. På 

HB-mødet i august var oplægget en uændret procedure fra sidste ansættelse. Det ændrede HB 

så proceduren nu ser således ud: 

-den første udvælgelse af ansøgere foretages af formanden og mindst et HB-medlem (sidst var 

det formanden alene) 

-et ansættelsesudvalg med bl.a. deltagelse af formanden, HB-medlemmer og en ansat udvæl-

ger emner til samtale (sidst var de ansatte ikke involveret) 

-hele HB deltager i samtaler med direktør-emnerne og hele HB vælger den nye direktør (sidst 

var det formanden i samarbejde med de 3 kredsrepræsentanter). 

  

Mvh. Kredsudvalget, Sydkredsen" 

 

Jeg kan supplere med følgende informationer: 

 

Der var godt 30 ansøgninger. 

Et pænt antal af disse har været indkaldt til en første samtale med ansættelsesudvalget. 3 em-

ner er valgt til næste samtale, som afholdes på fredag d. 6. november i Brøndby med hele HB. 

HB vil herefter vurdere om der er basis for yderligere en samtale med emnerne, eller om vi vil 

ansætte et af de tre emner. Jeg har planlagt at deltage i samtalerne på fredag, også selvom mit 

HB-vikariat udløber kort efter nytår. 

 

O-hilsen Per 

 


