Dansk Orienterings-Forbund
Til:

Kredsudvalg Syds medlemmer, klubledere i Sydkredsen og sydkredsens repræsentanter i
områderne

Referat af klubledermøde 3, 2019 i Sydkredsen
Mødested:
Mødedato:

Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, Middelfart
Mandag den 28. oktober - kl. 19.00-22.00

A. Formalia
a. Registrering af fremmødte.
Deltagerliste fremgår af bilag 1.
b. Godkendelse af referat fra klubledermødet den 3/6-19 i Jelling.
Ingen bemærkninger.
c. Godkendelse af dagsorden for dette møde.
Kate Nielsen gjorde opmærksom på, at der under pkt. E – Nyt fra Børn og Unge var
glemt et indlæg fra Rudolf Sørensen, OK Esbjerg omkring Skole OL.

B. Kommunalt tilskud til ungdomslejre – en mulighed for Sydkredsens klubber
Dorthe Rosenvinge, OK SNAB, fortalte om muligheden for lokaletilskud på Ungdomslejre fra
de respektive deltageres kommuner – set i forhold til at arrangementet ikke afholdes af en enkelt klub. Man kan forvente at få ca. 75% af betalingen refunderet som vedrører hytteleje og
anden lokale-relateret omkostning. For at kunne søge skal man således kende hyttelejen – og
antal deltagere. Dette vil fremover være anført i indbydelsen til sommerlejre, deltagerantal dog
anslået. Dokumentation kan være en udfordring, men er nok op til hver enkelt kommune. En
klubfaktura vil givetvis lette dette. Kate Nielsen følger op på om DOF kan forestå dette, da de i
forvejen håndterer betalingen.

C. Besøg af skovkonsulent, Nina Hoffmann
Nina er opvokset i Sydkredsen (FROS) og startede med at præsentere sig selv – og jobindholdet
som naturkonsulent. Hun fortalte om de forskellige netværk, hun deltager i, og hvad hun som
DOF-ansat kan tilbyde klubberne. Fremover forventes der større fokus på miljø og bæredygtighed. Nina kan også hjælpe klubber i enkeltsager ved udfordringer med private og statsejede
skove. De generelle sager omkring hensyn til vildt, hegning osv. blev også nævnt.
Klubberne opfordres til at opdatere eller anføre skovkontakt i O-service. Ellers benyttes formanden som klubkontakt.

D. Nyt fra Stævne- og reglement
a. Terminslister 2020 og fremadrettet
Per Eg gennemgik terminsliste 2020 med de nuværende tilbud.
Der mangler tilbud om divisionsmatcher i efteråret, som bør afvikles 23/8 eller 6/9
(1.div.) og 20/9 (2.div.).
Der mangler også en arrangør af DM-nat i 2022. HTF tilkendegav, at den vil de
gerne tage. De har pt. ikke et bud på en skov.
Per Eg gjorde opmærksom på, at der senest 1/12 er ansøgningsfrist til DM’er i 2024
samt påskeløb og til bl.a. JFM i 2022. Ansøgning sendes til Per Eg. Gerne med angivelse af terræn.
Revideret terminsliste er udsendt af Per Eg efter mødet.
b. Introduktion til reglement 2021 – gennemgang af proces og muligheder.
Såvel klubber som kreds kan indsende forslag til reglement 2021. Kredseudvalget vil
ikke komme med ændringsforslag til reglement men gerne styre en fælles proces for
kredsens klubber. Det sker på klubledermødet 3/2-20 i Kolding. Klubber, som har
ændringer til reglement 2021, bedes sende disse til Per Eg i god tid inden mødet.
Reglement – forslag fra GORM omkring bane/klasse-lodtrækning blev gennemgået,
og der var enighed om at fremsende dette samlet fra Sydkredsen (se bilag 2).

E. Nyt fra Børn og Unge
a. Præsentation af Anders Dalgaard, Sydkredsens nye repræsentant for Børn & unge
området og medlem af det landsdækkende B&U.
Anders vil erstatte Terkel Gydesen, som dog fortsætter i kredsudvalget som repræsentant for området: Motion og foreningsliv. Med denne rokade i kredsudvalget har
udvalget benyttet den ret, som de tidligere har fået fra kredsens klubber til at supplere sig selv løbende. Terkel vil bl.a. gå i gang med at få koordineret en fælles voksentræning for Sydkredsens klubber (det som blev igangsat på klubledermødet i Jelling i forsommeren).
b. Plan for U1-kurser v. Anders Dalgaard
Anders gennemgik den nye plan for afvikling af U1-kurser, hvor det praktiske omkring afholdelse af kurserne går på skift mellem klubberne. Planen var fejlagtigt ikke
udsendt til klubberne, men dette vil ske snarest muligt.
c. Rammer, regler og tilskud til U1, U2 og Juniorkurser
DOF / Børn og unge område har udsendt en skrivelse til kredsene omkring regler og
rammer for afvikling af U1, U2 og junior kurser. Desværre har kredsene, og dem
som i praksis afvikler kurserne ikke været inddraget i tilstrækkelig grad. Derfor er
der flere forhold i denne skrivelse, som ikke giver mening. Den skal således gennemarbejdes igen i Børn og Unge Området. Formålet med de fælles regler og rammer er
bl.a. at sikre en bedre økonomistyring på kurserne. Anders Dalgaard går videre med
dette arbejde.
d. Skole OL ved Rudolf Sørensen.
Rudolf ønskede andre klubbers feedback på deres afvikling af skole OL stævner (indledende runde). Han var interesseret i at kende antal deltagere og den fornødne tid
til afvikling. Flere klubber tilkendegav deres erfaringer.

F. Eftersnak for løb i Sydkredsen i 2019
GORM:
DM Sprint i Grindsted: Godt med mange funktionsledere og positiv oplevelse med at lave et
stævne som et samarbejde mellem to arrangører (GORM og VM-gruppen). Sprint kan være
tidskrævende med hensyn til tilladelser, begynd i god tid.
Div.match i Højgård: En del løbere løb gennem forbudt område. Ved nye løbere nok om regler? – En opfordring til at undervise herom i klubberne eller på voksenkurser.
Der er et ønske om, at der skal laves en fælles resultatliste for divisionsmatch og B-løb, så man
kan sammenligne tider for alle.
OK Esbjerg / OK West:
Der var flere til Vinterlang i 2019 end der plejer. Måske fordi der var gode terræner i Bordrup
og Vrøgum. Måske også fordi tidspunktet passede godt med Nordkredsen langdistanceløb.
KOK:
DM-ultralang i Frederikshåb: Husk at tælle kort, også selvom man stoler på trykkeriet. Og
afstem hvem der har ansvaret for denne opgave (Start eller Banelægger)? Separat start for Åbne
baner kan give mere ro ved Start.
SNAB:
Divisions match i Munkebjerg: Meget flot deltager antal (+500) da mange kom fra Nordkredsen (de havde ikke løb den dag). Alligevel gav det kun 5000 kr. i overskud. Er startafgifterne
for lave? Der er højere afgifter i Nordkredsen, og de har kontaktet kredsudvalget i Syd for at
spørge om ikke vi skulle finde et fælles niveau. Kredsudvalget har ikke ønsket at beslutte dette
imod den fælles aftale, som så skal tages op på klubledermødet den 3/2-20.
Svendborg:
Fin JFM-weekend i Lohals i samarbejde med Odense og Fåborg. Det er positivt at lave noget
sammen tre klubber.
OK SYD:
DM Hold i Als Nørreskov: Skuffende lidt omtale på DOF-hjemmeside. Det er trods alt et forbundsmesterskab. For dårligt der ikke var en DOF-repræsentant ved præmieoverrækkelsen. Det
tog Kate Nielsen ansvaret for. Hun havde glemt at finde en afløser, da hun selv blev forhindret.
Odense OK:
Fynsk Sprintcup i Odense City: Samarbejde med de øvrige fynske klubber. Det var dejligt, at
man havde valgt at have samme stævneplads begge dage (til i alt 4 løb). Stor ros til Helge
Lang, som var banelægger på dele af sprintcuppen. Det var et positivt samarbejde.
Divisionsmatch i Krengerup: Her fik man beklageligvis givet en forkert eftertilmeldingsfrist i
forhold til kredsens aftale.
Fåborg OK:
DM nat i Holstenshus: Indendørs stævneplads er en stor udfordring med hensyn til tilladelser
(brandmyndigheder). Måske skal man bare lade være at spørge
Andre input:
Per Eg: Det er for lidt med ½ minut mellem starterne i en sprint. Man kommer til at løbe ”oven
i hinanden”, og der bliver for lidt orientering.

Knud Erik Thomsen: Der er kommet ny kortnorm for sprintkort. Denne skal anvendes på
modsigende forhold mellem de to normer, kan dette skabe forvirring om, hvor man som løber
må løbe, – og hvor man ikke må løbe (f.eks. grøn farve).

G. Eventuelt
a. Uddeling af pokaler for årets divisionsturnering ved Per Eg
OK SNAB vandt første division. Pokalen overrakt til Flemming Jørgensen
OK GORM vandt 2. division – og løber derfor i 2020 i 1. division (nye regler). Pokalen
overrakt til Pernille Buch
OK SYD vandt 3. division. Denne pokal skal ikke anvendes fremadrettet, da 3. division i
forhold til de nye regler ikke findes fra 2020. Pokalen blev ikke overrakt, da der ikke var
en repræsentant fra OK Syd.
b. Rudolf Sørensen, kasserer i Sydkredsens Venner gjorde opmærksom på, at kontingent på
250 kr. vil blive opkrævet alle kredsens klubber snarest efter mødet. Dette kontingent
blev aftalt på generalforsamlingen i 2019.
c. OK Esbjerg har afholdt korttegningskursus med Søren German som instruktør. Der var
seks deltagere fra klubben. Kurset, som var over to dage, var en succes, som klubben anbefaler andre klubber at prøve. Knud Erik Thomsen kredsens repræsentant i kortområdet anbefaler også kurset.
d. DOF har udsendt i spørgeskema angående deres hjemmeside. Rudolf Sørensen opfordrer alle til at svare på dette skema og på den måde få indflydelse på hjemmesiden.
e. Nina Hoffmann kom med et miljø-rigtigt tips. I Finland er parkeringsafgiftens størrelse
afhængig af antal deltagere i bilen. Jo flere i bilen desto billigere. På den måde kan man
få flere til at køre i samme bil og spare på CO2

G. Plan 2025 – oplæg ved Walther Rahbek
Walther Rahbek præsenterede hovedbestyrelsens udkast til PLAN 2025, der skal endelig
godkendes på repræsentantskabsmødet i marts 2020. Præsentationen er udsendt med dette
referat, og klubberne opfordres til at sende kommentarer til Walther.
Under oplægget var der kommentarer til visionen for Dansk Orienteringsforbund. Flere
mente den var for omfattende. Der var også ønske om, at det gamle slogan ”motion for
hjerte og hjerne” bør indgå. Desuden var der forbehold overfor, at smartphone er en del af
orienteringssporten. Smartphone er et redskab til træning og uddannelse, men ikke et element i orienterings konkurrencer.
Der var også kommentarer til nye tanker om repræsentantskabsmødet. Flere syntes, det
kunne være en god idé med kun et møde hvert andet år og så formandsmøder imellem.
Spørge- og diskussionslysten bar i nogen grad præg af, at det var sidst på dagen, - og at det
havde være et langt møde.

Klubleder- og kredsudvalgsmøder 2019 / 2020
Kredsudvalg

9/12 – 2019 Per

20/4-2020 - Kate

14/9-2020 - Terkel

Klubledermøder

3/2-2020 - KOK

8/6-2020 - SNAB

2/11-2020 - Melfar

BILAG 1: Deltagerliste:
Svendborg OK

Laila Damkjær

Fåborg OK

Bent Mikkelsen

Odense OK

Carsten Djursaa

Ok Melfar

Helle Sørensen
Inger Andreassen
Kristin Helgeland

FROS

Sven Madsen

OK SNAB

Helle Sørensen
Flemming Jørgensen

OK GORM

Ole Binder
Pernille Buch

Kolding OK

Tina Blach

HTF

Lars Klogborg
Jørn Andersen

OK Esbjerg

Rudolf Sørensen

Skrydstrup IF /
Stævne- og reglements
området

Lars Thestrup

Kredsudvalg SYD

Kate Nielsen
Per Eg
Anders Dalgaard
Knud Erik Thomsen

Gæster

Nina Hoffmann, Skovkonsulent i DOF
Walther Rahbek, Formand i DOF

BILAG 2: Forslag fra OK GORM til ændring af reglement 2021
3.8
Startlisten
Startlisten skal offentliggøres på stævnets hjemmeside senest 48 timer før stævnets
start.
Startlisten skal indeholde oplysninger til identifikation af stævnet samt navn, klub og
starttid for alle forhåndstilmeldte deltagere. Herudover skal listen indeholde oplysninger
om nummer på startsted, hvis der findes mere end et.
Side 18:
I klasser med individuel start skal startrækkefølgen fastlægges ved lodtrækning. Lodtrækningen
er stævneleders ansvar. Lodtrækning i klasser med seedning foretages efter
instruks fra forbundet. I lodtrækningen skal alle tilmeldte deltagere indgå tillige med det
antal vakante starter, stævneleder ønsker at udbyde op til eller på dagen.
Deltagere fra samme klub må ikke på samme bane starte lige efter hinanden. Forekommer
dette skal der ske ombytninger, så størst mulig spredning opnås. Ved salg af vakante
starter gælder samme regel.
Startintervallet i en klasse skal være mindst 1 minut.
For klasser med fri start (put & run) oplyses tidsrummet for start.
Løber flere klasser med individuel start samme bane skal klasserne starte i forlængelse
af hinanden.
Forslag til ændring:
Ved Danmarks- og Forbundsmesterskaber samt ved kredsmesterskabsstævner (JFM og SM):
Løber flere klasser med individuel start samme bane skal klasserne starte i forlængelse
af hinanden.
Ved øvrige stævner:
Det er tilladt at foretage banelodtrækning, så klasser kan blandes inden for samme bane.
Natløb afvikles med start tidligst 1 time efter solnedgang.
Ved Danmarks- og Forbundsmesterskaber i sprint, skal der være mindst 15 minutters
hul i startlisten mellem eliteklasserne (D20, H20, D21 og H21) og de øvrige klasser.
Ved mesterskabsstævner skal startintervallet i en klasse mindst være følgende antal
minutter for hver disciplin:
Sprint:
1 minut
Mellem:
2 minutter
Lang:
3 minutter for klasserne D18, D20, D21, H18, H20 og H21 og
2 minutter for øvrige.
Ultralang:
3 minutter for klasserne D20, D21, H20 og H21 og 2 minutter
for øvrige.
Nat:
3 minutter for klasserne D20, D21, H20 og H21 og 2 minutter
for øvrige.
Stafet (og Sprint Stafet): Der anvendes klassevis samlet start. Flere klasser kan starte
samtidig. Ellers skal startintervallet mellem klasserne være på
mindst 5 minutter.
Stævnelederen kan med accept fra stævnekontrollanten i specielle tilfælde forkorte
startintervallet.
Ved kredsmesterskabsstævner (JFM og SM) kan åbne klasser udbydes med fri start (put
& run). Fri start forudsætter dog, at starten i den åbne klasse forsinkes med 10 minutter
efter sidste start på banen, eller at der lægges selvstændige baner til de åbne klasser.
Ved divisionsmatcher benyttes i grønne klasser (bane 10) fri start (put & run).
Såfremt der i tilknytning til finalerunden i Divisionsturneringen tilbydes fri start (put &
run) til andre end finalerundedeltagerne, må første start tidligst gå 30 minutter efter
sidste start i finalerunden.

