
Dansk Orienterings-Forbund    
Uddannelse 
 
 

 
DOF Akademiet 2020 

 
 

Tid Lørdag d. 11. januar 2020. Klokken 09:30 – 16:00 
 
Mødested Korup Kultur & Idrætscenter, Præstevej 12, 5210 Odense 
 
Kurser Korup Skole, Præstevej 2, 5210 Odense 

  
 
Følgende kurser udbydes på dagen: 
 

Stævneledelse – v. Lars Thestrup 

O-service og resultatdatabasen – v. Keld Gade og Henrik Poulsen 

Banelægning – v. Bo Konring 

Kommunikation, pressemeddelelser og mobilvideo – v. Erling Thisted  

Fundraising og Foreningsudvikling – v. Jakob Lind Tolborg 

Korttegning m. fokus på skolegårds- og sprintkort – v. Søren Germann 

 

Læs mere om de enkelte kurser på de følgende sider. 

 
Pris kr. 250,00 pr. kursus – dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og 

frokost. Der udsendes faktura efterfølgende. 
 

Spørg din klub om muligheder for tilskud til kurser og transport. 
Fyld bilen med nogle klubkammerater, deltag i forskellige kurser på dagen, og del 
jeres nye fælles viden i bilen hjem. 

 
Tilmelding Via O-service senest 4. januar 2020. 
 
Kontakt Ved spørgsmål kontaktes DOF’s kommunikationskonsulent Erling Thisted på 

et@do-f.dk / 6133 6183 
 
Program for dagen 

Kl. 09.30 – ankomst, velkomst og morgenbrød, te og kaffe – fordeling i lokaler 

Kl. 10.00 – start på undervisningen 

Kl. 12.15 – frokost 

Kl. 13.00 – undervisning fortsætter 

Kl. 15.45 – fælles afslutning 

Kl. 16.00 - hjemrejse efter en positiv og inspirerende dag 
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Kursusbeskrivelser 
 

 

Stævneledelse 
 

Målgruppe 
Stævneledere og stævnekontrollanter for løb i 2020. 

 
Kursusindhold 
Stævneledelse er mere end bare det at arrangere et orienteringsløb med kort, 
baner og væske i mål. Det er også planlægning, rekruttering, mandskabspleje og 
selvfølgelig orienteringsløb. Stævneledelsesdelen ved årets Akademi-dag kommer 
til at spænde fra grundlæggende stævneledelse til at arrangere et 
Danmarksmesterskab. 

 
Underviser 
Lars Thestrup, Stævne og Reglement. Mange års erfaring med ledelse af store og 

mindre løb. 
 

 
O-service 
 

Målgruppe 
Klubadministratorer, kasserer, løbstilmeldere, tilmeldingsmodtagere og andre 
interesserede. 

 
Kursusindhold 
Gennemgang af hovedområderne i O-service med fokus på de seneste ændringer.  
 
Formålet er at gøre deltagerne i stand til at vedligeholde klubbens og 
medlemmernes data, at oprette løbsdata i kalenderen, at administrere 
løbstilmeldinger og at fungere som O-service-ekspert, der kan videreformidle i 
klubben. 
 
Der introduceres også til resultatdatabasen O-result, og hvordan den snakker 
sammen med O-service. 

 
Underviser 
Keld Gade, O-service ekspert fra Viborg OK og Henrik Poulsen, Stævne og 
Reglementsområdets IT-gruppe. 
 

 



Banelægning 
 

Målgruppe 
Banelæggere og –kontrollanter til løb og træninger. 

 
Kursusindhold 
Dette er et grundlæggende banelægningskursus til alle, der gerne vil lave bedre 
baner. Med udgangspunkt i mange eksempler fra store og små løb, gennemgår vi 
kravene til de forskellige sværhedsgrader (inkl. reglementsteksterne) og kigger 
derefter på, hvordan banelægningen gøres i praksis. Hvad skal man være 
opmærksom på? Hvilke faldgruber er der? 

 
Underviser 
Bo Konring, Søllerød OK. Bo har holdt mange kurser i banelægning, og har som 
aktiv træner og leder over en årrække samlet meget erfaring om alderstilpasset 
banelægning. 

 

 

Kommunikation, pressemedd. og mobilvideo 
 

Målgruppe 
Kommunikationsansvarlige i klubberne (ekstern/intern), administratorer af klubbens 
sociale medier, pressekontakter, rekrutteringsansvarlige m.fl. 

 
Kursusindhold 
På kurset har vi fokus på to elementer: Pressemeddelelser og Mobilvideo. Om 
formiddagen lærer du om pressemeddelelsens elementer – overskrift, brødtekst, 
citater, billeder mv. Efter en kort workshop bliver du i stand til selv at skrive en god 
pressemeddelelse, der kan skabe opmærksomhed om klubbens arrangementer i 
de relevante medier. Efter frokost fokuserer vi på produktion af mobilvideo til brug 
på sociale medier. Vi gennemgår de grundlæggende færdigheder: Lys, lyd, 
billedkomposition, simpel klippeteknik, tekster mv. og får også tid til en workshop, 
hvor vi i par producerer en kort video med interview og actionbilleder, som vi kan 
dele på Facebook. 
 
BEMÆRK! Du kan vælge kun at deltage før eller efter frokost på dette kursus, 
hvis du også vil deltage i kurset Fundraising og Foreningsudvikling. Tilmeld 
dig det kursus du vil deltage i før frokost og skriv i feltet ”Bemærkning til 
arrangør” i O-service. 

 
Undervisere 
Erling Thisted, journalistuddannet kommunikationskonsulent i DOF 
 
 



 

Korttegning af Skolegårdskort 
 

Målgruppe 
Nye korttegnere, der gerne komme godt godt i gang med korttegning – især 
skolegårds-, skole-nær-kort og sprintkort. 

  
Kursusindhold 
På kurset lærer du, hvordan du kommer i gang med at tegne dit første 
skolegårdskort, lige fra håndtering af grundmaterialer til hvordan du skal 
rekognoscere i felten – inkl. rentegning og layout af kortet. 
Praktisk del: Kurset tager udgangspunkt i, at deltagerne i løbet af dagen arbejder 
med tegning af deres eget kort over Korup Skole. 

 
Undervisere 
Søren Germann, kortkonsulent og medlem af OK Gorm Jelling. 
 

Fundraising + Foreningsudvikling 
 

Målgruppe 
Alle medlemmer, der interesserer sig for foreningsliv, frivillighed, fundraising og 
rekruttering i klubberne. 

 
Kursusindhold 
Kurset er delt op i to moduler – Fundraising før frokost og foreningsudvikling efter 
frokost. 
 
Fundraising - Hvilke orienteringsklubber har haft succes med at skaffe ekstern 
finansiering i 2019? Til hvilke projekter? Hos hvilke fonde? Og hvordan så deres 
ansøgninger ud? Tag et par ideer med fra din egen klub og få inspiration og 
sparring til det videre forløb. 
Foreningsudvikling – Kom og hør inspirerende cases fra andre idrætsgrene, hvor 
decentralisering af magten, opgaverne og beslutningerne har ført til flere 
medlemmer, flere frivillige og stærkere fællesskaber. Orienteringsløberne er 
supergode til at hjælpe til ved stævnerne, men har de også indsigt i opgaver, planer 
og aktiviteter mellem stævnerne? Har de indflydelse og medejerskab, eller går 
deres ideer tabt? 
 
BEMÆRK! Du kan vælge kun at deltage før eller efter frokost på dette kursus, 
hvis du også vil deltage i kurset Kommunikation. Tilmeld dig det kursus du vil 
deltage i før frokost og skriv i feltet ”Bemærkning til arrangør” i O-service. 

 
Underviser 
Jakob Lind Tolborg, klubudviklingskonsulent i DOF 


