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Ved klubledermødet i februar blev Anders Dalgaard fra Kolding formelt valgt til kredsudvalget som
ansvarlig for børn og ungeområdet. Terkel Gydesen, som har haft børne og ungeområdet tidligere,
blev formelt valgt som ansvarlig for Motion og foreningsliv. Vi har således i 2020 været 5 personer
i kredsudvalget, - og haft én vakant plads som sekretær.
Per Eg har i 2020, som en ekstra opgave, varetaget funktionen som kredsens repræsentant i DOF’s
hovedbestyrelse, da Kate Nielsen ønskede at blive aflastet fra denne opgave i en periode. Per kom
ind i HB i en turbulent tid med eftervirkningerne af Lars Lindstrøms afskedigelse og CORONA
med dertil hørende økonomiske udfordringer. Per stopper som kredsens repræsentant i HB med
udgangen af januar 2021. Det har så vidt vides ikke tidligere været afprøvet, at kredsens HBrepræsentant ikke er den samme som kredsens formand. Opdelingen har givet nogle udfordringer i
forhold til kommunikationen, fordi det er vigtigt, at kredsens formand har viden om det, der foregår
i HB, - og at HB har viden om kredsen. Det her betydet, at der har været en omfattende kommunikation / information mellem kredsformand og HB-medlem, - og dette er løst med succes, men også
med et større tidsforbrug end normalt.
2020 har helt afgjort været et anderledes år for alle, - også for klubberne i Sydkredsen og for arbejdet i kredsudvalget. På trods af det er det lykkedes kredsudvalget at afholde det normale antal
kredsudvalgs- og klubledermøder, - tre af hver slags. Det har dog været nødvendigt at afholde virtuelle møder flere gange, men Anders Dalgaard har været yderst professionel i forhold til at føre os
alle ind på mødeplatformen ”TEAMs” og styre os igennem møderne i god ro og orden.
Årets første klubledermøde blev holdt i Kolding i februar. På dette møde afprøvede vi et nyt tiltag:
Fællesspisning for deltagerne fra kl.18.30-19. Det var en stor succes. Siden har det desværre ikke
været muligt at gentage pga. CORONA.
Ud over de traditionelle valg til kredsudvalget og gennemgang af beretning samt generalforsamling
i Foreningen Sydkredsens venner, - bød året første møde på besøg af Walther Rahbek. Walther svarede på spørgsmål omkring afskedigelsen af Lars Lindstrøm og organisering af eliteorganisationen,
og redegjorde for DOF’s plan 2025. På mødet blev der også drøftet nyt reglement, og klubberne
enedes om at sætte løbsafgifterne på divisionsløb op med 10 kr. for voksne løbere, men fastholde
prisen for børn og unge.
Traditionen tro uddelte man de to æresbevisninger: Bennikefadet, som gik til Hans Aage Hvalsøe
Hansen, Fyens Politi og Sydkredsens æresplatte til Kate Nielsen, OK SNAB.
Begrundelser for tildeling af Bennikefadet 2020 og Sydkredsens Æresplatte 2020 kan findes her:
Sydkredsens æresplatte (do-f.dk) og Bennikefadet (do-f.dk)
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Årets andet klubledermøde blev afviklet i OK SNAB’s lokaler i Vejle i juni. Der var lukket op for
samværet i forhold til CORONA, men fællesspisningen blev fravalgt. Ikke helt uventet handlede
mødet i høj grad om klubbernes udfordringer og gode idéer i forhold til stævner, træning og økonomi under CORONA nedlukningen.
Året tredje klubledermøde i november blev holdt på TEAMs efter vi først i kredsudvalget havde
drøftet en del, om det ville være muligt at holde et fysisk møde, - eller om vi skulle udsætte. Vi
frygtede, at udbyttet af mødet ville blive forringet af den virtuelle mødeform. Men efterfølgende var
der mange positive tilkendegivelse fra klubledere og andre deltagere, som syntes det havde været et
godt møde, - og de fleste var glade for, at vi havde valgt at gennemføre det.
På mødet deltog også Nina Hoffmann fra DOF, og hun fortalte om strategiaftalen med DIF, som
DOF på daværende tidspunkt var i gang med at udforme. Aftalen danner grundlag for den bevilling,
som DOF får fra DIF i de kommende 4 år. Nina fortalte også om skole OL, der skal afvikles i Billund og opfordrede alle klubberne i Sydkredsen til at samarbejde med deres respektive kommuner
omkring orienteringsløb i skolen.
Endelig var der på mødet den traditionelle eftersnak omkring afviklede stævner i Sydkredsen i
2020. Her blev der uundgåeligt talt meget om udfordringer med afsæt i CORONA; men også om
den læring, som kan føres med ind i tid uden CORONA og gøre vores åbne løb endnu bedre og mere fleksible.
De to af de tre kredsudvalgsmøder har været afholdt via TEAMs. Mødet i september blev afholdt
som et fysisk møde. Kredsudvalgsmøderne har primært handlet om at samle ny viden og information fra udvalgets repræsentanter og på baggrund af dette planlægge klubledermøderne.
PS. Der har faktisk været afholdt 4 kredsudvalgsmøder i 2020, idet der blev afholdt et møde i januar. Dette møde skulle have været afholdt i december 2019, - og hører således til i 2019 beretningen.
Her ved afslutningen af 2020 har Kate Nielsen endeligt besluttet at fratræde som kredsens formand
efter 11 års indsats som formand. Dog er det besluttet, at Kate bliver mindst et år endnu i kredsudvalget som næstformand / sekretær, på den vakante plads, som der har været i 2020.
Referater af kredsudvalgsmøder og klubledermøder i 2020 kan findes her: Mødekalender og referater (do-f.dk)

Stævne- og reglementsområdet
Med de fleste stævner aflyst i foråret blev det på klubledermødet i juni måned besluttet at aflyse
divisionsturneringen i 2020. I skrivende stund forventes det at turneringen gennemføres i 2021.
Der er kommet pænt med tilbud til terminslisten i 2021 - der mangler p.t. kun bud på MTB-O i september måned og en arrangør til en 2. divisionsmatch i efteråret.
På langtidsterminslisten er JFM Lang 2023 og DM Sprint, DM Mixsprint og DM Nat 2025 fordelt.
Der har endnu ikke været bud på KUM 2023, DM Ultralang 2025 og JFM Stafet 2023.
På landsplan har der i DOF,s Stævne- og reglementsudvalg været arbejdet med:
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•
•
•
•

nyt reglement 2021 Fod-O og MTB-O. Der har ikke været så mange og så omfattende ændringer
diskussion om fremtidig DM-struktur, herunder turnus-fordelingen mellem kredsene. Der er
ikke aftalt nogle forandringer, men der er aftalt en mindre ændring således at fordelingen pr.
år er mere ligelig
jævnlig tilpasning og beskrivelse af retningslinjer i forhold til Corona
tilpasning af langtidsterminslisten - diverse ændringer affødt af Corona.

Hertil kommer det sædvanlige arbejde i udvalget med bl.a. uddannelse, kvalitet af stævner, Oservice, IT og meget mere.

Børne- og ungeområdet
Aktiviteterne på Børne og unge området har været præget af restriktionerne, som har været gældende pga. COVID-19.
Der har været afholdt kurser og sommerlejre i det omfang det har været muligt. Derfor har vi ikke
aflyst nogle arrangementer i sydkredsen i 2020, men tilpasset os til restriktionerne ved f.eks. at undgå overnatning og i stedet afholde éndags arrangementer.
Det ser dog ud til at vinteren 2020-2021 vil blive hårdere ramt, og vi ser de første kurser i januar
aflyst på både U1 og U2.
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