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Dansk Orienterings-Forbund 

 
 

Til:     Kredsudvalg Syds medlemmer, klubledere i Sydkredsen og sydkredsens repræsentanter i 

områderne 

 

Referat for klubledermøde 2, 2017 i Sydkredsen 

 
Mødested: SNAB’s klubhus, Helligkildevej 2, Vejle 

Mødedato: 

  

 

Mandag d. 29. maj kl. 19.00-21.30 

 

 

A.  Formalia 
a. Registrering af fremmødte 

Bent Mikkelsen, Faaborg OK 

Birger Jönsson, OK Syd 

Carsten Djursaa, Odense OK 

Flemming Jørgensen, Helle Schou, OK SNAB 

Joan S. Jensen, OK Melfar 

Jørn Andersen, OK HTF 

Karl Kristian Terkelsen, Anett Lassen OK Gorm 

Bjørn Christoffersen, Svendborg OK 

Kurt Thurøe, Rudolf Sørensen, OK Esbjerg 

Mogens Nielsen, OK West 

Per Eg Pedersen, Peter Frandsen, Tina Blach, Kolding OK 

Sven Madssen, OK FROS 

Kate Nielsen, Terkel Gydesen og Knud Erik Thomsen, Sydkredsen 

 

b. Godkendelse af referat fra klubledermødet den 30. januar 2017 
Godkendt 

 

c. Godkendelse af dagsorden for dette møde. 

a. Skygningsregler. Indgår under pkt. F: Stævne og reglement 

b. Ekstra punkt vedr. eftertilmelding. Indgår under pkt. F: Stævne og reglement 

 

B.  DOF’s nye direktør - Kenneth Majkjær Mikkelsen 
Kenneth præsenterede sig selv og de første 60 dage som direktør. 

Herunder bl.a. emner som:  

 Mine visioner for DOF 

 DOF’s visioner 

 Forening og forretning 

 Medlems- og klubudvikling 

 Samt spørgsmål og svar. 

 

Se også vedlagte præsentation. 



 

 

C.  Facebook for O-klubber 
v. Jacob Lind Tolborg 

Hovedbudskabet: 

 Vis fællesskabet og aktiviteterne på FB, så vil folk stoppe op, læse og reagere. 

Se i øvrigt vedlagte præsentation. 

 

D. Præ-O / Trail-O  
Vibeke og Knud Vogelius præsenterede et kort og inspirerende indlæg om Præ-O for kreds-

lederne.  

Deres ønske er, at Præ-O kan indgå som et tilbud ved større stævner, hvor det bør indtænkes 

som en aktivitet. Knud og Vibeke – og andre aktive indenfor Præ-O vil gerne hjælpe de 

klubber, som har lyst at arrangere. 

 

Folder blev udleveret og er vedlagt som bilag. 

 

E.   Nyt fra Børne- og ungeudvalget i Sydkredsen 
Terkel Knudsen præsenterede bl.a. 

 U1, U2 og juniorsommerlejer 2017 

 KUM 2017 i Jelling (Stævnecenter). Arrangeres af OK Gorm Jelling, OK SNAB, 

KOK og OK Melfar. 

 TC SYD Vejle. Sydkredsens talentcenter.  

 

F.  Stævne og reglement 
 Præsenteret af Per Eg: 

a. Terminsliste 
Per Eg fortalte at JFM i august ikke følger det nye reglement, men den tidligere aftale med 

Nordkredsen. 

Der mangler en arrangør af op-/nedrykningsmatch i efteråret. Det er op/ned til 2/3 division. 

Klubberne må meget gerne melde ind til Per Eg, hvis de vil lave stævner i 2018. 

En debat om placering af DM NAT mundede ud i, at der er bred enighed i Sydkredsen om, 

at den bør afholdes i foråret, som hidtil.  

b. Forslag om at øge startgebyr ved Sydkredsens stævner 
Punktet udsættes til næste møde. 

c. Skygningsreglerne v. Flemming Jørgensen, OK SNAB 
Skygningsregler er blevet ændret i det nye reglement, selv om det ikke har været i forslag til 

reglement. Nu må man også skygge i fx D/H10A. Det er ikke hensigtsmæssigt. Der var ikke 

nogen egentlig konklusion / løsning, men Per Eg konstaterede, at Reglement 2017 har været 

en lidt besværlig proces.  

Han opfordrede i øvrigt forsamlingen til at finde en person, der kan indgå i DOF’s B&U, da 

der findes en vakant plads som formand. 

d. Eftertilmelding v. Flemming. Jørgensen 
”Kort så længe lager haves” er en dårlig service, som får nogen til at blive væk. Hvad med at 

love, at der kan printes kort til alle. Indgår under evaluering af forårets løb på næste kluble-

dermøde. 
  



 

 

G.  Kortudvalget 
Oplæg ved Knud Erik Thomsen 

 Der afholdes kursus for korttegnere i Kolding 7. juni. Udgangspunktet for kurset er det nye 

IOF reglement for korttegning. Knud Erik fremlagde de vigtigste elementer i det nye regle-

ment og opfordrede til, at klubbens korttegnere deltager på kurset i Kolding. 

 

H.   Eventuelt 
O - Service 
DOF’s hovedbestyrelse har vedtaget, at løb kan lægges på O-service og være afgiftsfrie, når 

startgebyret er mindre end 30 kr. Men nu viser det sig, at administratoren af O-service tager lø-

bene af, hvis der er tale om løb, som har karakter af at være lokale/regionale træningsløb. 

Kate Nielsen tager denne sag med til Hovedbestyrelsen. 

 

 

 

 

 
 


