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Dansk Orienterings-Forbund 
 

 

Referat af Klubledermødet 28/5 2018 i Sydkredsen  
 

Mødested Abrahamsens Gård, Skovgade 27C, Jelling 

 

Mødedato Mandag den 28/5- 2018. Vi starter kl. 19. 

  

 

A. Formalia  

a. Registrering af fremmødte 

Carsten Djurså, Odense OK 

Helle Schou, OK SNAB 

Flemming Jørgensen, OK SNAB (sidste del af mødet) 

Helle Sørensen, OK Melfar 

Jesper Madsen, OK Melfar  

John Bargmayer, OK Syd 

Mogens Nielsen, OK West 

Pernille Buch, OK Gorm 

Steen Holmegaard, OK Gorm  

Sven Madsen, OK FROS 

Laila Petersen, Svendborg OK 

Rudolf Sørensen, OK Esbjerg 

Tina Blach Laursen, KOK 

Bent Mikkelsen, Faaborg OK 

Per Eg Pedersen, kredsudvalget 

Kate Nielsen, kredsudvalget 

Terkel Gydesen, kredsudvalget 

 

b. Godkendelse af referat fra klubledermødets i februar 2018 

Godkendt 

c. Godkendelse af dagsorden for dette møde 

Godkendt efter enkelte ændringer / tilføjelser fra Kate Nielsen 
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B. Reglement 2019 – Nye rammer for divisionsturnering 

a. I 2018 fremsatte en arbejdsgruppe forslag til nye rammer for divisionsturneringen. 

Disse blev i efteråret 2017 afvist af især Østkredsen, som har lavet et alternativt 

forslag, der er blevet drøftet på et møde med repræsentanter for alle kredse i maj 

2018. Per Eg deltog i mødet og vil fortælle om udfaldet. 

Drøftelsespunkt: 

Per Eg orienterede om afholdt møde vedr. nye rammer for divisionsturnering. 

Punkterne vedr. skygning og banemodul er trukket ud, og bliver en del af det gene-

relle reglement. 

Der er (næsten) enighed om klasse- og banemodellen. Lidt færre baner end i det ge-

nerelle reglement. 

Pointfordelingen er stadig i proces, men der vil nok komme nogle ændringer. 

Divisionsmodellen vil komme til at ligne den, der er i dag. Men med en mulighed for 

kredsvis fortolkning, fx med en sprint divisionsmatch eller opdeling i færre/flere di-

visioner. 

Et sidste debatpunkt i ligestillingens tegn: Hvorfor skal man have flere point på her-

reklasser end på dameklasser? 

Arbejdsgruppens forslag vil endelig blive godkendt i Stævne- og reglementsudvalget 

og DOF’s Hovedbestyrelse. 

 

C. Nye regler for løbsafgifter. Enkeltmandsmedlemsskab af DOF 

a. På repræsentantskabsmødet i marts blev det vedtaget, at man skal kunne være 

medlem af DOF uden at være medlem af en orienteringsklub. Dette gør man også 

i andre forbund under DIF. HB skal fastlægge kontingent mv. Kate Nielsen vil 

gerne høre klubbernes holdning til dette inden HB-mødet i juni. 

Drøftelsespunkt: 

Hvad skal det koste? 

- Snab: det skal ikke være attraktivt med enkeltmandsmedlemsskab, så klubberne 

mister medlemmer. Faaborg: som et gennemsnitskontingent, OK Esbjerg hælder og-

så mest til forhøjet kontingent 

Hvad skal klubberne tilbyde? 

- Løb til almindelig løbsafgift, deltagelse i træningsløb mod betaling,  

PEP: Hvis målgruppen er nye medlemmer, er det jo et ædelt formål, vi ikke skal væ-

re så bange for. 
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Kate Nielsen tager input fra mødet med til møde i DOF’s hovedbestyrelse den 16. 

juni, hvor de andre kredse også komme med input. 

 

D. Skovpuljen 

a. På repræsentantskabsmødet i marts blev DOF’s skovpulje drøftet. For mange 

klubber er udgiften til løb i private skove meget høj. Derfor vil man undersøge mu-

ligheden for at give større tilskud end de nuværende 60%. Kate Nielsen vil gerne 

høre klubbernes holdning til dette inden HB-mødet i juni. 

Drøftelsespunkt: 

Carsten Djurså: Der må meget gerne komme en forøgelse af støttemulighederne. 

Bent M: Opbakning til dette fra Faaborg OK. 

PEP: Mener at støtten skal gives, hvor der er et relevant behov. Støttemulighed ”op 

til” 100 % kan være en mulighed. Det vil selvfølgelig medføre en konkret vurdering 

af de pågældende ansøgninger, men det virker rimeligt. 

Bent M: Det skal vel også afhænge af type af arrangement, - f.eks. bør DM’er priori-

teres højere. 

Kate Nielsen tager input fra mødet med til møde i DOF’s hovedbestyrelse den 16. 

juni, hvor de andre kredse også komme med input. 

 

E. Terminslister og uformelle regler for i forbindelse med løb i Sydkredsen. 

a. Status på terminslister på kort og langt sigt ved Per Eg 

Klubberne er begyndt at byde ind for 2019. Positivt. Håb om at alle har budt ind tid-

ligt i august måned. 

Ang. 2020 har vi en udfordring i at klubberne i Trekantområdet er ophængt i forbin-

delse med VM sprint, - og der mangler fortsat en arrangør til DM-stafet dette år, 

samt til DM i MTBO og til KUM. Kredsen overvejer at lade andre kredse tage KUM 

og MTBO. 

b. Drøftelse af uformelle regler / aftaler i forbindelse med divisionsturnering i Syd-

kredsen ved Per Eg 

Debatten berørte emner som tidlig start – hvor tidlig, sen start og respekten for skyg-

ning. Enighed om at målet er en fair afvikling af stævnerne. Aftalerne vil blive ind-

skrevet i ”uformelle regler” på Sydkredsen ”hjemmeside” https://do-f.dk/dansk-

orienterings-forbund/kredse/sydkredsen 

 

https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kredse/sydkredsen
https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kredse/sydkredsen
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c. Skal vi stille krav til stævne- og banekontrol i Sydkredsen for at opnå størst mulig 

kvalitet ved Lars Thestrup 

Punktet udgår, da Lars Thestrup ikke har ønsket at tage dette emne til drøftelse alli-

gevel. 

 

F. VM 2020 i Sydkredsen 

a. Orientering og status ved ledergruppen. 

Helle Schou gav en orientering.  

 

G. Nyt fra Sydkredsens venner omkring fremtiden for Sydkredsens fælles 

materiel. 

a. På vegne af bestyrelsen i foreningen Sydkredsens Venner fremlægger Mogens Ni-

elsen et forslag til fremtidige ramme for Sydkredsens materiel.  

Mogens Nielsen redegjorde for status med baggrund i medsendte bilag til dagsorden. 

Enighed om at følge MN’s forslag vedr. materiel, således: 

• det mest anvendelige af udsyret flyttes til Kolding OK’s klubhus.  

• Alt vedrørende EMIT bliver hos Mogens Nielsen i Varde  

• dele af materialet udfases, da det ikke længere anvendes. 

 

Enighed om at klubberne betaler 250 kr. i kontingent til Sydkredsens Venner, så for-

muen kan vare i vurderet 12 år i stedet for 8 år. Til gengæld bliver udlån gratis. 

Materiel, som ikke længere skal udlånes, bliver solgt / givet væk via en lukket auktion. 

Dette gælder også kredsens trailer. Højestbydende vinder. 

Mogens Nielsen står for auktionen, og der vil blive udsendt nærmere information.  

 

H. Eventuelt 

a. O-track 

Debat vedr. ikke georefererede kort og muligheden for at bruge disse til O-track. Be-

sluttet: John Bargmayer undersøger om OK Syd har en evt. vejledning, som sendes 

til Kate Nielsen for videre distribution. John har efterfølgende meldt tilbage, at man 

IKKE kan anvende eller omsætte kort, som ikke er georefererede til O-track. Dette 

problem tager Kate Nielsen med til DOF, som har aftalen med O-track. 
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b. DIFs udviklingspulje 

Kan søges af alle danske sportsklubber i den kommende år. Der er 45 mill. Til rådig-

hed årligt. Der er tre puljer: Små- mellemstore og store beløb (op til 500.000 kr.). 

Chancerne er størst hvis man søger til projekter i overensstemmelse med DOF’s ud-

viklingsstrategi: 

• Børn og unge 

• Foreningsliv og frivillighed 

• Rekruttering 

• Faciliteter 

• Internationalt arbejde 

Du kan hente mere information på https://do-f.dk/dansk-orienterings-

forbund/nyhed/7491-nu-kan-der-soges-stotte-i-dif-og-dgi-s-foreningspulje eller du 

kan kontakte Anders Backhausen på tlf. 6178 3576 

 

c. GDPR – Persondataforordningen 

Rudolf Sørensen spurgte, om DOF har gjort sig overvejelser omkring persondatafor-

ordningen og dens betydning for klubberne. Der var ingen konklusion eller svar på 

dette spørgsmål. 

 

d. MTBO 

8. – 10. juni er der MTBO i Kolding (+ nære opland). Opfordring fra Per Eg til også 

at prøve denne del af O-sporten. 

 

Mødekalender for 2018/2019 for klubledermøder i SYD.  

Næste klubledermøder: 

Mandag den 5. november 2018, Middelfart 

Mandag den 4. februar 2019, Kolding 

 

 

 

https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/7491-nu-kan-der-soges-stotte-i-dif-og-dgi-s-foreningspulje
https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/7491-nu-kan-der-soges-stotte-i-dif-og-dgi-s-foreningspulje

