Dansk Orienterings-Forbund
Referat af møde nr. 1, 2020 i Sydkredsen
Mødested

Bøgelund, Bramdrupskovvej 40, Kolding

Mødedato

Mandag den 3/2-2020 – kl. 19.
Der er fælles spisning fra kl.18 – det er gratis!

A. Formalia
a. Registrering af fremmødte (se bilag 1)
b. Godkendelse af referat fra klubledermødet 28/10-19
Ingen bemærkninger
c. Godkendelse af dagsorden for dette møde
i. Ekstra punkt om løbsafgifter tilføjet under pkt. C
ii. Ekstra punkt om Friluftsrådet tilføjet under pkt. E

B. Besøg af Walther Rahbek, formand i DOF
a. Walther Rahbek gennemgiv udvalgte punkter omkring PLAN2025, som skal godkendes på repræsentantskabsmødet i Brøndby den 7. marts. Oplægget er justeret i forhold til klubledermødet i oktober 2019.
Spørgsmål til indlægget:
Har det været overvejet at ændre på sammensætning af HB? Eksempelvis at kredse
ikke er med? Nej, HB ønsker at fastholde kredsrepræsentation i HB. Det giver et
godt og effektivt HB med bred viden.
Har det været overvejet at afholde repræsentantskabsmøde i efteråret, som mange
andre sportsforbund gør det? Nej det har der ikke.
Der sker en ændring af valgperioder i forbindelse med ændring af frekvens for repræsentantskabsmøde, således at HB-medlemmer vælges for 4 år i stedet for 2 år,
som det er nu.
b. Walther Rahbek redegjorde for forløbet i forbindelse med afskedigelse af sportschef
Lars Lindstrøm (hvilket ikke er det, som var aftalt i den oprindelige dagsorden)
Der var kritiske spørgsmål til oplægget, som kan være vanskelige at referere, men de
handlede om:
Har det nye trænerteam ledet af Kenneth Buch underskrevet deres kontrakter?
Var timingen for afskedigelsen af Lars Lindstrøm lige før et dansk VM ikke uheldig?
Hvorfor havde Walther Rahbek accepteret de betingelser, som løberne stillede omkring tavshedspligt mv. ved interview i begyndelsen af december?
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Havde Walther Rahbek og HB mf. haft for stor tillid til de udtalelser der kom fra løberne, som Walther interviewede?
Kritik af eliteudvalgets manglende involvering i Lars Lindstrøms afskedigelse (kun
formanden var informeret og involveret).
Opfordring til at finde en anden ledelse i DOF.
Walther Rahbek kunne grundet tavshedspligt ikke svare på alle spørgsmål. Han oplyste, at der ikke har været et reelt samarbejde de sidste år mellem eliteudvalg og
landsholdsledelsen, og at Team Danmarks jurist har været involveret og konsulteret i
hele forløbet. Walther Rahbek erkendte, at der var stor tvivl om, hvilken tilgang
DOF skulle vælge til sagen, men HB vedtog enstemmigt at afskedige Lars Lindstrøm.

C. Stævne- og reglement samt terminslister
a. Terminsliste for 2020 samt langtidsterminslisten
Der mangler en arrangør af en 1.divisionsmatch i efteråret 2020. Horsens OK er
spurgt, om de vil arrangere som sidste år, men de har ikke ressourcer til det. Det
overvejes at spørge en anden klub i Nordkredsen, men lige nu opfordres kredsens
egne klubber til endnu engang at prøve at finde en løsning, - evt. flere klubber i fællesskab.
Der mangler fortsat en arrangør til DM-mellem i 2024. Der mangler også arrangør til
Midgårdsormen 2021, men dette er mindre vigtigt. Måske forsvinder Midgårdsormen helt ud af langtidsterminslisten.
Sydkredsen skulle stå for DM-weekend i MTBO i 2020. Det har vi sagt fra til pga.
belastningen med VM i Trekantområdet.
b. O-service registrering
Da Sydkredsen ikke længere laver op- / nedrykningsmatch i divisionsturneringen,
skal klubberne selv sørge for i O-service at tilrette, hvilken division de tilhører. Lige
nu gælder det OK Gorm samt de klubber, som er rykket fra 3. til 2. division. Spørg
gerne Per Eg, hvis du er i tvivl.
c. Reglement 2021.
De var indsendt et forslag fra Odense OK, som også øvrige klubber har modtaget.
Det handler om flere klasser for ældre løbere i stafetter ved DM og kredsmesterskab
i natorientering. Forslaget er vedlagt som bilag 3. Per Eg tager forslaget med til
Stævne- og reglementsudvalget. Kate Nielsen sætte spørgsmålstegn ved behovet for
ændringer i DM sprintstafet og Kredsmesterskab NAT.
Knud Erik Thomsen gjorde opmærksom på, at der er nye regler for målestok på
sprintkort for ældre og børn, som nu kan løbe på kort i 1:3000. Knud Erik sendte
nogle eksempler på den nye kortnorm rundt.
Efter mødet er der udsendt en mail fra Knud Erik omkring den nye sprintnorm.
d. Ny fælles aftale for Sydkredsen omkring løbsafgifter til divisionsløb.
55 kr. for børn og unge (uændret)
90 kr. for voksne (stigning på 10 kr.)
Som hidtil kan klubberne hæve løbsafgiften, hvis ekstraordinære forhold presser
stævnets økonomi. F.eks. betaling af skovafgift.
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D. Børn og unge
a. Status på TBU-projektet. Herunder fremvisning af den nye TBU-bog
Anders Dalgaard er i øjeblikket på tur med Tue Lassen og Claus Poulsen til 4 klubber i Sydkredsen, som er udvalgt til at deltage i TBU-projektet. Der er en god status
på ungdomsarbejdet og forventningen er, at TBU-projektet kan udbredes til flere
klubber fremadrettet. Anders fremviste DOF’s nye bog om træning for Børn- og unge og anbefalede klubberne at købe den gennem DOF. Der udbydes trænerkurser nu
ud fra principperne i TBU-bogen.

E. Motion og foreningsliv
a. Status på fælles voksenkurser i Sydkredsen.
Terkel Gydesen er koordinator på projektet om fælles kurser for nye voksne i Sydkredsen. Der lægges op til at kopiere turnusordningen, som kendes fra U1-kurserne.
Voksenkurser afholdes på lørdage med to træningssessioner i skoven og tilhørende
teori og eftersnak.
Grundet det forestående VM blev det besluttet, at udskyde starten på forløbet indtil
2021. Tekel vil via klubbernes kontaktpersoner tage beslutning omkring organisering
og koncept i løbet af efteråret 2020.

b. Friluftsrådet – en mail fra Nina Hoffmann
Ny struktur i Friluftsrådet som medfører nye lokaludvalg. Endnu er det kun Sydvestjylland (OK Esbjerg og OK West), som er omfattet af aftalen, men hele Sydkredsen kommer med. Nina opfordrer de berørte klubber om at kontakte Friluftsrådet
for at opnå indflydelse. Dette allerede sket hos Esbjerg OK og OK WEST. Der er
udsendt en mail fra Nina til klubberne angående dette emne.
Efter mødet 3/2-20 har jeg modtaget endnu en mail fra Nina / Friluftsrådet.
Denne er vedlagt som bilag 4.

F. Beretning for 2019 og valg af medlemmer til kredsudvalg SYD
a. Beretningen er udsendt på forhånd og vil ikke blive oplæst / gennemgået på mødet.
Der inviteres til spørgsmål og debat
Kate gav en kort gennemgang af hovedpunkterne. Der var ingen spørgsmål eller
kommentarer. Beretningen blev godkendt.
b. Valg af repræsentanter til kredsudvalget. På valg er:
i. Kate Nielsen, formand og HB-repræsentant – ønsker delvis genvalg *)
Kate blev genvalgt som formand, men skal fremadrettet ikke deltage i HBmøderne. Denne opgave varetages af Per Eg.
ii. Terkel Gydesen, Motion og foreningsliv – ønsker genvalg. Genvalgt.
iii. Per Eg, Stævne og reglement – ønsker genvalg. Genvalgt.
*) Kate Nielsen fortsætter gerne som formand for Sydkredsen men ønsker ikke at være kredsens repræsentant i HB. Der skal derfor findes en person til denne opgave.

G. Generalforsamling i Foreningen Sydkredsens venner
a. Der er udarbejdet særskilt referat.
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H. Introduktion til Repræsentantskabsmødet 2020 i Brøndby
Der foreligger endnu ikke et program for repræsentantskabsmødet 7/3-20 i Brøndby. Kate
Nielsen opfordrede kredsens klubber til at møde talstærkt op som sædvanligt.
Andre forhold omkring repræsentantskabsmødet blev drøftet, men er ikke ført til referat.

I.

Eventuelt
a. Overrækkelse af Sydkredsens æresplatte og Bennikefadet.
Kate Nielsen fik Sydkredsens æresplatte. Hans Aage Hvalsøe Hansen fik Bennikefadet. Se mere om motivation i bilag 2.
b. Tina Blach, Kolding OK undrer sig over at DOF’s trænerkursus omkring det nye
TBU-koncept skal koste 4000 kr. Det vigtigste må være at få så mange som muligt
på kursus. Det virker som om DOF har behov for at tjene penge på kurset, som afvikles under ret primitive forhold med overnatning i gymnastiksal. Klubberne kan få
50% refunderet i deres kommune, men skal der mange afsted, er det stadig en stor
udgift.
c. Karl Kristian Terkelsen overrakte et kunsttryk til OK Gorm og OK Esbjerg, som har
tegnet et WOC2020 medlemskab. Karl Kristian opfordrer andre klubber til at gøre
det samme. Det koster 2020 kr. Heraf går de 1800 til VM og 220 til ungdomsarbejdet i den kub, som sælger medlemskabet. Medlemskaberne skal også sælges til institutioner og virksomheder for at skaffe opbakning og økonomi til VM.
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BILAG 1: Deltagerliste:
Svendborg OK

Laila Damkjær

Fåborg OK

Bent Mikkelsen
Morten Lassen

Odense OK

Carsten Djursaa
Carsten Lausten

Ok Melfar

Søren Mikkelsen

FROS

Sven Madsen

OK SNAB

Helle Schou
Flemming Jørgensen

OK GORM

Pernille Buch
Karl Kristian Terkelsen

Kolding OK

Tina Blach

HTF

Lars Klogborg
Jørn Andersen

OK Esbjerg

Rudolf Sørensen

Skrydstrup IF /
Stævne- og reglements
området

Lars Thestrup

OK Syd

Finn Hove
Michael Termansen

Fyns Politi

Hans Aage Hvalsøe Hansen

OK West

Mogens Nielsen

Kredsudvalg SYD

Kate Nielsen
Per Eg
Anders Dalgaard
Knud Erik Thomsen

Gæster

Walther Rahbek, Formand i DOF
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BILAG 2:
Bennikefadet 2020 til Hans Aage Hvalsøe Hansen, Fyns Politis Idrætsforenings
Orienteringsafdeling (FPI)
Årets modtager af Bennikefadet har været en del af Fynsk orientering i mere end 45 år, hvor det er
blevet til rigtig mange forskellige ledende funktioner ved alle typer fynske arrangementer: Stævneleder, Stævnekontrollant, Banelægger, Banekontrol.
Ligeledes er vedkommende også synlig til de fælles fynske orienteringsløb, og må have betegnelsen
af at være en dygtig orienteringsløber med flere DM-medaljer på sit cv.
Vedkommende har i mange år været leder for Fyns nok mindste orienterings klub, hvor han varetager mange af ovennævnte funktioner. Desuden administrative opgaver så som planlægning af klubbens aktiviteter, informationsmail, opfølgningsmails, kørselsfordeling, alt sammen så klubben fremstår med Fyns højeste serviceniveau.
Hans stille smil og positive tilgang til tingene er også et plus.
Derfor en værdig modtager af Bennikefadet 2020.
Med Venlig Hilsen
Morten Mølgaard, Peter Knudsen, Inger Andersen og Hans Larsen.

Sydkredsens Æresplatte 2020 til Kate Nielsen, OK SNAB
Jeg har fået hjælp fra gode Snab-folk til at få et overblik over Kates meritter, - men Kate har været i
Snab og i Sydkredens bestyrelse så længe, at hverken mine kilder eller jeg selv er helt sikre på vores
hukommelse. Vi mener at Kate måske startede sin o-løbs karriere i Odense. Hun kom herefter til
Esbjerg og i 1988 til Snab.
I Snab blev hun ret hurtig involveret i bestyrelsesarbejde og allerede fra 1989 var hun formand for
arrangementsudvalget, senere har hun været formand for træningsudvalget og har også varetaget
jobbet som kasserer indtil 2009, hvor hun startede i kredsarbejdet som sekretær. Vi er ikke sikre på
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hvornår hun blev formand for Kredsudvalget, men det var sandsynligvis i 2010 (JA). Og hun er
heldigvis stadig formand.
Kate har en særlig forkærlighed for voksentræning og var en af de store drivkræfter, da Snab i 2002
gik med i DOF’s stort anlagte VKU-projekt. Kate fungerede både som assisterende projektleder og
træner. Projektet var vendepunktet for Snab og satte gang i fornyet fremgang efter nogle år med
stilstand/tilbagegang.
Kate har mange gange været leder af voksentræning og Find vej dag, og hun bidrager gerne når
Snab er stævnearrangør hvor Kate især har varetaget jobbet som stævneleder og stævnekontrollant
rigtig mange gange.
Men hun har også vundet medaljer, blandt andet i 2010 Sølv i D50 til DM sprint i Nyborg, i 2012
bronze i D40 i stafet og i 2015 sølv DM nat.
Det hører med i billedet, at hun utrætteligt og på en meget fin måde har ledet Sydkredsen selv om
hendes opfordringer til hjælp med bemanding både af kredsbestyrelsen og til tillidshverv i DOF til
tider er mødt med en lidt trykkende tavshed til klubledermøderne. Det hører også med i billedet, at
Kate formår at kombinere orienteringsportens lidt nørdede krav til koncentration, fysik, overblik i
pressede situationer og lyst til friluftsliv med en kunstners kreativitet og håndelag.
Så alt i alt: De 3 foregående års modtagere af æresplatten, Flemming Jørgensen OK Snab, K. K.
Terkelsen OK Gorm og Finn Hove OK Syd er enige om, at Kate er en meget værdig modtager af
Sydkredsens æresplatte.
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BILAG 3:
Kære alle
Hermed et forslag til et par mindre reglementsændringer fra Odense Orienteringsklub. Håber vi kan
nå at vende det på klubledermødet den 3/2.
Forslag til ændringer i Dansk Orienterings Forbunds reglement 2019
Ændringsforslaget vedrører reglementets afsnit 4 (REGLER OM MESTERSKABSSTÆVNER) og
går på at udvide klasserne for de ældste årgange.
Konkret foreslås følgende klasser udvidet:
Afsnit 4.1.2.1, side 28, vedrørende Stafet mesterskabsklasser.
Klasserne foreslås udvidet med D70, D75, H80 og H85.
Desuden foreslås at klassen H70 ændres til 3 løbere

Afsnit 4.1.2.3, side 29, vedrørende Sprint-stafet mesterskabsklasser.
Klasserne foreslås udvidet med D/H70 og D/H80.

Afsnit 4.2.1, side 33, Kredsmesterskaber i disciplinen nat.
På bane 9 foreslås klasserne udvidet med D70, D75, H80 og H85.
Begrundelse:
Antallet af deltagere i ovennævnte klasser har i de seneste år været stigende og vil i de kommende
år nok fortsat stige. Der er jo allerede oprettet klasser for disse aldersgrupper i nogle mesterskabsklasser, men mangler for disciplinerne stafet og nat. Derfor bør de foreslåede klasser oprettes for at
opnå fair konkurrence. Udvidelse af de foreslåede klasser vil sandsynligvis også være med til at
fastholde de ældste årgange nogle flere år i orienteringssporten.
Med venlig hilsen
Carsten Djursaa, Odense Orienteringsklub
Mobil: +45 24 25 63 40
Mail: formand@odense-ok.dk
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BILAG 4
Mail fra Nina Hoffmann omkring Friluftsrådet.

From: Sara Wæver Hagelund <skw@friluftsraadet.dk>
Sent: Thursday, February 6, 2020 3:57:59 PM
To: Nina Hoffmann <nh@do-f.dk>
Cc: Kirsten Østerbye <kos@friluftsraadet.dk>
Subject: SV: Kontaktoplysninger til lokale friluftsråd
Kære Nina,
Tak for din mail. Og tak fordi I har videresendt mailen og bakker op om vores indsats.
Eftersom vi udruller vores nye lokale struktur trinvist, fokuserer vi i øjeblikket på en styrket mobilisering og
kontakt til vores medlemsorganisationer i de områder, der er listet i mailen. Så hvis I kan støtte op særligt i
de områder, vil det have stor værdi.
Senere på året vil de resterende lokale friluftsråd også tage fat på den nye lokale struktur, og i den forbindelse vil de også få brug for så meget hjælp og information om kontaktmuligheder, som muligt. Når det
bliver relevant i de øvrige områder, sender vi en ny henvendelse til jer.
Hvis du har spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os!
Med venlig hilsen
Sara Wæver Hagelund
Politisk konsulent
Tlf. +45 33 79 00 79
Direkte tlf.: +45 24 63 19 23
E-post: skw@friluftsraadet.dk
www.friluftsraadet.dk
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