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Dansk Orienterings-Forbund 
 
 
Referat af møde nr. 1, 2022 i Sydkredsen  
 
Mødested: TEAMs 
Mødedato: Mandag, den 17. januar kl. 19-21.30 
   
 

A. Formalia	
a. Registrering af fremmødte 

Se vedlagte deltagerliste (bilag 1) 
 

b. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

B. Orientering	fra	DOF	/	HB	v.	Susanne	Højholt	
a. Besøg af Johanne Valbjørn Gydesen 

Johanne, der er medlem af OK Melfar, er nyansat pr. 1/1-2022 i en 50% stilling i 
DOF som udviklingskonsulent. Samtidig har man ansat Carsten Lausten, Odense 
Orienteringsklub i en lignende stilling. Johanne skal arbejde med klubliv og frivillige 
samt rekruttering og fastholdelse. Johanne har desuden en deltidsstilling i Århus 
Kommune, Sport & fritid. Johanne glæder sig til samarbejdet med klubberne, som i 
høj grad skal foregå i klubberne. 
Ud over interessen for orienteringsløb er Johanne skiløber og spejder. 
 
Udover Johanne og Carsten Lausten har DOF 3 andre udviklingskonsulenter: Nina 
Hoffmann, Emma Klingenberg og Camilla Bevensee. 
 

b. Orientering fra HB 
Nationalparker fylder stadig meget i DOF’s arbejde. Bo Simonsen har været i dialog 
med flere ministerier, og DOF er ”kommet på landkortet” grundet deres ihærdige 
indsats omkring adgang til Nationalparkerne. Det blev fremhævet, at den model, 
man har brugt i Haderslev, hvor flere sportsforeninger har slået sig sammen om at 
kæmpe for skovadgang har været en succes. 
 
Der afholdes Veteran VM i MTBO i Viborg i 2024. 
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Mogens Hansen har som sædvanligt lavet statistik over O-løb i Danmark. Det ser ik-
ke ud til at Covid-19 har haft nævneværdig indflydelse på antallet af terminslisteløb 
i Nord- og Sydkredsen, mens antallet af starter i de enkelte løb er faldet.  
Nogle af klublederne efterlyste at se Mogens Hansens statistik, men Susanne Høj-
holt var usikker på, om den må udleveres til klubberne. 
 
Mod forventning (budget 2021) kommer DOF ud af 2021 med et positivt resultat på 
årsregnskabet. Trods det har man valgt at hæve løbsafgiften med 3 kr. / start med 
virkning fra 1/7-2022. En del af denne stigning er i henhold til pristals index. 
Der blev spurgt, om man kan hæve løbsafgiften uden godkendelse på et repræsen-
tantskabsmøde. Susanne Højholt oplyste, at det kan man. Det er siden klubleder-
mødet besluttet at udskyde stigningen til 1/1-2022, hvilket vil blive motiveret på 
repræsentantskabsmødet. 
 
Der har i forbindelse med flere DM’er i 2021 været fejl på banerne. Der vil fremad-
rettet blive arbejdet overordnet på at minimere disse fejl, som er med til at nedsæt-
te løbenes kvalitet / validitet. 

C. Nyt	fra	Stævne-	og	reglement	samt	terminslister	v.	Per	Eg	
a. Nyt reglement 2023 

I forbindelse med udarbejdelse af nyt Reglement 2023 har der været en kontrovers 
mellem HB og DOF’s formand for Stævne- og Reglementsudvalget omkring mulig-
heden for at nedlægge veto (hvem kan og hvornår). DOF’s ledelse har efterfølgende 
været i dialog med Erik Nielsen, formand for Stævne- og reglementsudvalget, - og 
uoverensstemmelsen er løst, og Erik Nielsen fortsætter som formand for udvalget. 
 
Det nye reglement er nu sendt ud til klubberne, som kan kommentere og rette. 
Herefter vil der være mulighed for at drøfte en version 2 af reglementet på kluble-
dermøderne i juni 2022. Lars Thestrup henviser til Nyhedsbrev fra Stævne- og Reg-
lementsudvalget (jan. 2022) omkring procedure for reglementsprocessen i 2022. 
 
Merethe Haahr Francis gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at reglementet skri-
ves i et sprog, som er tilgængeligt for alle. Det nuværende reglement kan virke 
”nørdet” for nye i sporten. Flere gav Merethe ret i denne påstand. 
 

b. Terminsliste 2022 
Terminslisten for 2022 er fyldt ud med de nødvendige arrangementer, men flere 
tilbud er naturligvis altid velkomne. Der bliver to divisionsmatcher i både 1. og 2. di-
vision i Sydkredsen. Terminslisten var udsendt forud for mødet. 
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c. Langtidsterminslisten 

Langtidsterminslisten var udsendt forud for mødet. 
Der mangler fortsat en fordeling af DM lang og DM stafet samt DM sprint / sprint-
stafet i 2026. Dem, som har tilbudt at arrangere, er i dialog med Per Eg. Der mang-
ler yderligere information for at kredsudvalget kan tage en endelig beslutning om-
kring tildeling.  
 

d. Samarbejdet med Naturstyrelsen 
Stævne- og Reglementsudvalget vil fremover være mere styrende omkring ansøg-
ninger til DM. Bl.a. vil der komme et fælles ansøgningsskema for alle kredse, som 
skal anvendes, når man søger om afholdelse af Stævner. Årsagen er, at skemaet i 
højere grad skal bidrage til, at man kan overholde de aftaler, der er mellem Natur-
styrelsen og DOF. 
 

e. DM-nat 
Stævne- og Reglementsudvalget skal have truffet en beslutning om, hvorvidt DM 
skal afholdes forår eller efterår. Per Eg fremlagde fordele og ulemper, og bad klub-
berne inden 1/5-2022 at skrive til ham, hvad de ønsker. 

D. Drøftelse	af	det	kommende	repræsentantskabsmøde	i	DOF	–	herun-
der	indkomne	forslag	

Da der ikke forelægger et program for repræsentantskabsmødet 5/3-2022, – og der 
ikke var forslag, blev der ikke drøftet yderligere. 

E. Nyt	fra	WOC2022	
Per Eg gennemgik en PP-præsentation omkring VM, som skal vises på klubledermø-
derne i Nord- og Østkredsen. Det handler dels om at skaffe deltagere til publikums-
løbet og dels om at skaffe hjælpere fra andre klubber. Der er betaling til de klubber, 
som kan stille med mindst 10 hjælpere.  
Præsentationen kan desværre ikke udsendes, da den er for stor til mail. 

F. Kredsudvalgets	beretning	for	2021	og	valg	af	repræsentanter	til	
kredsudvalget.	

a. Beretningen var udsendt på forhånd og blev godkendt uden kommentarer eller 
spørgsmål. 
 

b. Valg af repræsentanter til kredsudvalget. 
I. Susanne Højholt blev genvalgt som formand 
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II. Per Eg blev genvalgt som ansvarlig for terminslister samt stævne- og regle-
ment. 

III. Anders Dalgaard blev genvalgt som ansvarlig for Børne- og unge arbejdet. 
IV. Posten som ansvarlig for området: ”klubliv” er fortsat ledig i kredsudvalget, 

men denne post er på valg i ulige år. Kredsudvalget har bemyndigelse til at 
indsætte en person i løbet af 2022, hvis den rette findes.  
Merethe Haahr Francis fra HTF fortalte, at hun er gået ind i landsudvalget 
omkring klubliv. Hun er dog pt. ikke parat til også at træde ind i kredsudval-
get, men vil ikke afvise at hun vil være interesseret senere. 

G. Generalforsamling	i	Foreningen	Sydkredsens	Venner	
Der udarbejdes særlig beretning og referat, som udsendes af foreningens bestyrelse 

H. Eventuelt	
a. Overrækkelse af Sydkredsens Æresplatte 

Rudolf Sørensen overrakte Æresplatten til Maja Alm, HTF. 
Læs mere på www.do-f.dk/dansk-orienterings-
forbund/kredse/sydkredsen/haedersbevisninger-syd/sydkredsens-aeresplatte 
 

b. Overrækkelse af Bennikefadet 
Per Storm Hansen og Annette Færing overrakte Bennikefadet til Søren Mikkelsen 
OK MELFAR.  
Læs mere på www.do-f.dk/dansk-orienterings-
forbund/kredse/sydkredsen/haedersbevisninger-syd/bennikefadet 
 

c. Lars Klogborg fortalte at tekniktræning for voksne i Søgaard 8/1-2022 var en succes 
med 54 deltagere. Dog var der for få deltagere til let orientering. Klubberne opfor-
dres til at få deres nyeste løbere afsted på kursus næste gang. 
Der afholdes igen tekniktræning for voksne i Vejle 26/2-2022. 
 

d. Der blev spurgt til afholdelse af KUM i 2022, nu hvor der ikke er tilskud fra DOF. An-
ders Dalgaard fortalte, at man gør alt for, at KUM også bliver en realitet uden DOF’s 
penge; men en egentlig plan for hvordan det skal foregå findes endnu ikke. 
 
 



5 

BILAG	1:	
Deltagerliste: 
 
Bent Mikkelsen 
 

Fåborg OK 

Carsten Djursaa Odense OK 

Flemming Jørgensen OK SNAB 

Hanne Ljungberg 
Michael Termansen 
 

OK Syd 

Helle Sørensen 
Søren Mikkelsen 
 

OK MELFAR 
 

Lars Klogborg 
Merethe Haahr Francis 
 

HTF 

Lars Thestrup Skrydstrup IF 
 

Leila Damkjær Svendborg OK 
 

Jes Aage Henning Kolding OK 

Rudolf Sørensen Ok Esbjerg 
 

Kate Nielsen 
Knud Erik Thomsen 
Susanne Højholt 
Anders Dalgaard 
Per Eg 
 

Kredsudvalg SYD 

Johanne Valbjørn Gydesen DOF 
 

Maja Alm 
Per Storm Hansen  
Annette Færing 
 

Gæster i forbindelse med overrækkelse af 
æresbevisninger. 

 
 
 
 


