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Dansk Orienterings-Forbund 
 

Til    

 

 

Referat fra mødet i Klubledermøde Syd  
 

Mødested OK SNAB’s klubhus. Helligkildevej 2, Vejle  

 

Mødedato 8. juni 2020 kl. 19.00-21.30 

 

Mødedeltagere Se bilag 1 

 

Referat Anders Dalgaard 
 
 
 

 

 

A. Formalia 

A. Registrering af fremmødte. Se bilag 1. 

 

B. Godkendelse af referat fra klubledermødet 3/2-20. Ingen bemærkninger. 

 

C. Godkendelse af dagsorden for dette møde.  
 

Godkendt med tilføjelsen: Flemming Jørgensen, OK SNAB giver under pkt. B.B en status på VM-

2020 i Trekantområdet, som er flyttet til 2022. 
 

 

B. Orienteringsløb og CORONA 

A. Status på situationen i Dansk orienteringsforbund ved Per Eg 

 

Tre emner fylder meget i Hovedbestyrelsen og forbundet: Corona, økonomi og sagen om 

afskedigelse af sportschef, Lars Lindstrøm 

 

Corona 

Der er nye status løbende, hvor rammerne for afholdelse af større arrangementer justeres. 

Nye regler gør det lige nu svært at gennemføre de planlagte DM-weekender. Der bliver lagt en stor 

indsat for at få planlagt og muliggjort at gennemføre konkurrencer i efteråret herunder en række 

DM’er. DOF mangler på nuværende tidspunkt ca. 8-900.000 kr. i indtægt fra løbsafgifter.  
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Økonomi 

DOF har gennemført besparelsestiltag på flere områder: Lavere aktivitetsniveau, tilpasning af de 

ansattes vilkår og tilhørsforhold. DOF’s direktør fratræder pr. 1/10-2020 efter eget ønske.  

Med de kendte tiltag ser DOF ind i et underskud på pt. 300.000 kr. Der er flere mulige scenarier til 

at løse dette. DOF’s egenkapital kan dække, evt. suppleret med DIF-tilskud (Corona hjælpepakke). 

Alternativt kan der besluttes en ekstraordinær medlemsafgift i forbindelse med 

repræsentantskabsmødet i marts 2021. 

Den frivillige Corona tilskudspulje fra klubber og løbere har nu rundet 120.000 kr. Det er et 

væsentligt bidrag, og medvirker til at afbøde de økonomiske konsekvenser.  

 

Sportschef 

Sagen fylder meget i arbejdet i Hovedbestyrelsen, hvor der arbejdes på at opnå en løsning, der 

tilgodeser begge parter. Sydkredsen bakker op om, at der søges at opnå et forlig.  

Carsten Lausten, Odense OK fremhævede nogle etiske og moralske betænkeligheder ved sagen, 

som blev debatteret. Et forslag fra Carsten Lausten om en fælles udtalelse til HB blev dog afvist af 

de øvrige klubrepræsentanter. 

 

B. En runde med klubberne, hvor der kort fortælles om udfordringer og den læring, der er kommet 

ud af CORONA-krisen i klubben. Fortæl gerne en god historie om orienteringsløb, som I har 

oplevet i CORONA’ens skygge. 

 

Klubberne bedes forberede et kort oplæg på 3-5 minutter. Herunder ønsker til DOF’s 

besparelser og / eller forslag til, hvordan der kan skaffes flere indtægter hos DOF.  

 

Flemming Jørgensen, OK SNAB fremlagde status på ”WOC2020” nu ”WOC2022” med 

begrundelser for hvorfor vi nu arrangerer WOC i 2022. 

 

OK Esbjerg: Ingen rekruttering, men vi har lært konceptet selvtræning. Hvor finder man de andre 

klubbers tilbud? Vi vil gerne have træningsløb på O-service. Her blev nævnt, at den nye ”platform: 

Motionsorientering.dk kan anvendes til den type aktiviteter. Forlag om, at klubberne kan dele 

selvtræning i de tynde perioder, fx i sommerferien. Der kan klubberne hjælpe hinanden.  

 

OK HTF: Vil tage det med videre, som de har lært under CORONA’en. De vil fremover lade poster 

fra ugens træning hænge hele ugen.  
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OK Snab: Ingen klubtræning siden marts. Ikke samme antal nye medlemmer i foråret normalt ca. 

30. Ungdomstræning er startet op alene. Det har givet mulighed for at prøve det af.  Har lavet 

”print selv” i samarbejde med OK Gorm. Vi mangler de åbne løb. Der kommer flere spørgsmål fra 

nysgerrige, der gerne vil høre om o-løb. 

Kolding OK: Corona Cup til selvtræning var hurtigt i gang. Først udelukkende internt, men hurtigt 

eksternt for andre klubber. Det har givet et langt bredere tilbud end normalt. Flere terræner er 

kommet i spil. 

 

Faaborg OK: Ingen træning arrangeret af hensyn til omverdenen og etiske overvejelser. Opfordret 

til anvendelse af de faste poster. Nu har klubben igen ugentlig klubtræning. 

 

Odense OK: Under CORONA’en var der lørdagsløb for klubbens medlemmer, hvor man kan møde 

op og tage et kort og uden tidtagning. Normal træning er nu genoptaget. 

 

OK Syd: Brugt faste poster til selvtræning. Efter opstart har der været større tilslutning end 

normalt. 

 

OK Melfar: Ikke meget aktivitet under CORONA’en. Træning er netop startet igen. Videotræning 

for de unge. Foreningslivet har haft trange kår.  

 

OK Gorm: Var lidt længere om at komme i gang med coronaløb. Laver nu fælles løb med OK Snab 

hver uge (man skiftes til at lave løbet). Det har været en fordel at posterne hænger i flere dage. Det 

giver en øget fleksibilitet. 

 

Emne til næste klubledermøde – koordiner selvtræningsindsatsen på tværs af klubberne. 

Hvordan gøres tilbuddene synlige og tilgængelige? 

 

 

C. Klubbernes ønsker til, hvad der skal prioriteres i Dansk Orienteringsforbunds økonomi i 2020 og 

de kommende år. Når vi skal spare, hvad kan vi så godt undvære? 

 

En generel kommentar er, at det er svært at give dette input uden at se de enkelte forslag i en 

sammenhæng. Vi vil gerne have det meste, men det handler måske om at skalere indsatserne lidt 

anderledes. Nedenstående er den resulterende bruttoliste for klubledermødets fælles brainstorm 

(det som vi gerne vil beholde – og forslag til nye veje til indtægter): 

 

▪ Se på aktiviteterne med nye skarpe øjne. Hvad giver værdi? Prioritér hårdt. 

▪ Prioritér bredde og ungdom 

▪ Bygge en eliteorganisation op på ny. Kan man spare/tilpasse? 

▪ Vi har brug for lobbyister der har kontakt til DIF, Team Danmark og kulturministeriet mv. 

▪ Kan DOF evt. tjene penge ved at tage betaling for brug af kortkonsulenter i klubberne? 
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▪ Vi har brug for at have noget som ”kitter” klubberne sammen og får dem og deres 

aktiviteter til at fremstå nogenlunde ens.  

▪ Sikring af det sportslige niveau. 

▪ Vi har brug for regler, det sportslige, planlægning, kommunikation mv. 

▪ Vi har brug for skovadgange 

▪ Vi har brug for hjælp til rekruttering af nye medlemmer / orienteringsløbere i de områder af 

Danmark, hvor der ikke er så mange klubber.  

▪ Nyhedsformidling og debat 

▪ Forslag om at DOF arbejder mere med at skaffe sponsorer, som ikke blot sponsorere 

projektet, men sponsorerer vores aktivitet generelt. 
 

 

C. Stævne- og reglement samt terminslister v. Per Eg 

A. Terminsliste for 2020 set i lyset af CORONA-krisen. Herunder afvikling eller aflysning af 

divisionsturneringen 2020. 
 

DM-hold er aflyst. Dog vil stævnet / løbet blive afviklet som planlagt – blot uden hold-konkurrence.   

 

Divisionsmatch i Sydkredsen til diskussion? Giver det mening at gennemføre. Der blev fremlagt 

fordele og ulemper. Samlet set valgte forsamlingen at aflyse årets divisionsturnering indtil videre. 

Viser det sig at vi kan afvikle det senere på efteråret kan det tages op til fornyet overvejelse. 

 

Per Eg havde lavet en liste over efterårets større arrangementer, som han gennemgik. Der forsøges 

afviklet de manglende DM-stævner, dog ikke stafetter. Nogle på alternative datoer og lokaliteter. 

Pt. er det hele endnu usikkert grundet forsamlingsforbuddet som ingen endnu med sikkerhed ved 

noget om til efteråret. Per vil løbende være i dialog med Stævne- og reglementsudvalget og 

kredsens arrangerende klubber omkring opdatering af lisen. 

 

B. Langtidsterminslisten. 
 

Listen påvirkes på baggrund af flytning af WOC og Påskeløb 2020. Der er flere muligheder på at 

byde ind på et løb, og der har været stor fleksibilitet fra alle klubber. Tak for det. 

 

C. Reglement 2021. Status på proces og indhold 
 

Forslag blev gennemgået og Per Eg vil sende det ud til klubberne til gennemlæsning og mulighed 

for de sidste kommentarer. Reglementet vil blive færdiggjort i løbet af efteråret – og kommer ikke 

ud til klubberne mere før godkendelse. 

 

D. Nye regler for anvendelse af printede kort ved stævner. 

 

Det er tilladt nu at bruge printede kort til stævner, hvis de er printet hos Grafisk Forum i Horsens. 

Dette gælder dog normalt ikke for kort i målestoksforhold 1:15.000. 
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D. Børn og unge 

A. Orientering om kurser og sommerskole / sommerlejr 
 

Junior og U2 sommerlejre gennemføres i Danmark, som normalt. U1 sommerlejren ændres til en 3-

dages U1 sommerskole afviklet i trekantområdet. Det er desværre ikke muligt at gennemføre U1 

sommerlejren indenfor de givne restriktioner i forhold til CORONA. Det forventes, at efterårets 

kurser gennemføres som planlagt. Det er en prioriteret aktivitet hos DOF / BUU 

 

B. KUM 2020 
 

På grund af den økonomiske situation i DOF, har det været nødvendigt at prioritere i BUU 

aktiviteterne. BUU har valgt at kurser og lejre prioriteres højere end dette års KUM. Det betyder, 

at DOF’s økonomiske tilskud til KUM bortfalder i år. Årets arrangør - Horsens OK - overvejer 

mulighederne for at gennemføre et tilpasset KUM alligevel. Beslutning forventes i begyndelsen af 

juli. Horsens OK er tillige arrangør af DM-nat, der er flyttet til efteråret, og vil ligge tæt på det 

planlagte tidspunkt for KUM.  

 

C. Etablering af et ”udvalg” med klubrepræsentanter omkring kredsens arbejde med børn og unge. 
 

Sydkredsen vil i efteråret forsøge at danne en sparringsgruppe for ungdomsarbejdet blandt 

klubbernes ungdomsansvarlige og interesserede. Vi ser allerede nu hvordan idéerne uformelt deles 

på tværs af klubber. Flere har taget udgangspunkt i Odense OK’s tilgang til børnetræning. Ved at 

etablere et fælleskab, er det håbet, at flere idéer vil flyde mellem de mange ildsjæle, der står med 

klubbernes ungdomsarbejde. Det vil dertil kunne give en retning på det ungdomsarbejde der løftes 

på tværs i kredsen, så kurser mv. støtter bedst muligt op om udviklingen. 

 

Anders Dalgaard tager initiativ til indkaldelse af et møde i efteråret – evt. via Skype eller lignende 

medie. 
 

E. Eventuelt 

Grundet DOF’ økonomi er det usikkert, om udgifter til møder i kredsene kan refunderes. 

Foreningen Sydkredsens Venner har accepteret at dække udgiften til møder, hvis dette bliver 

nødvendigt. Kenneth Majkjær Mikkelsen har efterfølgende meddelt, at udgifterne til klubledermødet 

dækkes. 
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BILAG 1:  

 

Deltagerliste: 

 

Fåborg OK Bent Mikkelsen 

 

Odense OK 

 

Carsten Djursaa 

Carsten Lausten 

 

Ok Melfar 

 

Helle Sørensen 

OK SNAB Lone Rasmussen 

Flemming Jørgensen 

 

OK GORM 

 

Pernille Buch 

 

Kolding OK 

 

Tina Blach 

HTF 

 

Lars Klogborg 

 

OK Esbjerg 

 

Rudolf Sørensen 

OK Syd 

 

Hanne Ljungberg 

Birger Jønson 

 

Kredsudvalg SYD Kate Nielsen 

Per Eg 

Anders Dalgaard 

 

 

 

     

 

 


