
 

Dansk Orienterings-Forbund 
 
 

Til:     Kredsudvalg Syds medlemmer, klubledere i Sydkredsen og sydkredsens repræsentanter i 

områderne 
 

 

Referat for klubledermøde 3, 2018 i Sydkredsen 

 
Mødested: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, Middelfart 

Mødedato: 

  

 

Mandag den 5. november -  kl. 19.00-21.30 

 

 

A.  Formalia 
a. Registrering af fremmødte 

Kate Nielsen og Flemming Jørgensen, OK SNAB, Bent Mikkelsen og Søren Klingen-

berg Faaborg OK, Carsten Djurså, Odense OK, Birger Jønsson og Rasmus Ejlersen, OK 

Syd, Helle Sørensen og Sørensen Mikkelsen, OK Melfar, K.K. Therkelsen og Pernille 

Buch, OK Gorm Jelling, Kud Erik Thomsen og Lejla Damkjær Pedersen, SVOK, Lars 

Klogborg, OK HTF, Mogens Nielsen, OK West, Per Eg Pedersen, KOK, Rudolf Søren-

sen, Esbjerg OK, Terkel Gydesen, OK Melfar 

Morten Mølgaard OO deltog i pkt. B. 

 

b. Godkendelse af referat fra klubledermødet den 28/5-2018 

Godkendt 

I forhold til sidste referat orienterede KN om Skovfonden. Bedre mulighed for støtte i 

private skove. Der er ikke mere nyt i forhold til enkeltmandsmedlemsskab i DOF. 

 

c. Godkendelse af dagsorden for dette møde. 

Godkendt med den tilføjelse at pkt. C. udgik. 

 

B. MINI-MAXI træning i Odense OK. 
a. Morten Mølgaard fra Odense Orienteringsklub fortalte om deres succes med rekruttering 

af børnefamilier med afsæt i træningskonceptet: Mini-Maxi træning for børn i alders-

gruppen 0-12 år. Bilag i form af PowerPoint-præsentation er vedlagt. 

 

C. Frivillighed i Klubberne v. Jakob Lind Toldborg 
a. Punktet udgik men forventes at komme på dagsordenen til klubledermødet i februar. 

 

D. Nyt fra Børn og Unge 
a. KUM er afholdt og gik efter sigende godt. Fra Sydkredsen deltog 47 løbere mod 37 året 

før. Lederbemanding blev sikret med deltagelse af U1 ledere (3 stk.) og ledere for U2 og 

juniorgruppen. Besluttet at vi næste år skal være mere præcise i forhold til skabe tryghed 

for at få de yngste årgange med til KUM. F.eks. gennem brev fra U1 lederne om hvad 

KUM er, og at I trygt kan tilmelde jer. 

 



b. I årets ungdomspokalserie, har der i år været deltagelse af 101 forskellige ungdomslø-

bere. Vi vil skabe mere synlighed. Når næste års serie ligger fast, bliver der sendt tekst 

ud til de arrangerende klubbers formænd. En tekst der beskriver, at stævnet er en del af 

årets ungdomspokalserie for DH-10A til og med DH16-A. 

 

c. Kredsmesterskabet søges næste år afholdt i en weekend, der ikke kolliderer med efter-

skolernes dag, da det giver færre deltagere til KM. 

 

d. TBU-bogen forventes færdig i starten af det nye år. Målgruppen for bogen: 

o  alle der har interesse indenfor børn og unge, træning og udvikling af alle dele som 

orienteringsløber 

o samt overvejelser i forhold kluborganisering for at skabe optimale rammer for 

børne/ungdomstræningen. 

 

Hvad handler den om 

o TBU-bogen omhandler alle dele og overvejelse i børne/ungdomstræningen, og ikke 

bare træning med henblik på talentudvikling. 

o TBU-bogen skal være mere praktisk anvendelig for træneren og klubben end den 

gamle bog var, med mange konkrete eksempler og øvelser. 

 

TBU-bogen er bare én del af TBU, som også består af DOFs nye træneruddannelser i TBU-

regi, og kommende TBU-klubprojekter, hvor fokus er på at hjælpe klubberne med at få styr-

ket deres børn-/ungdomsarbejde over et længerevarende forløb.  

 

E. Nyt fra Stævne- og reglement  
a. Nye regler for divisionsturnering. Fastlæggelse af interne / lokale regler i Sydkredsen 

Per Eg (PEP) forelagde reglerne som de ser ud nu, og som de bliver præsenteret til 

vedtagelse af HB den 9/11-18. 

Drøftelse af mulige fremtidige scenarier. F.eks. lade sprint indgå som en divisions-

match i juni måned, kan man løbe mellemdistance, skal der være op/nedryknings-

macther eller tre gældende matcher (med/uden sprint). 

Besluttet at  

i. 2019 fortsætter med 3 divisioner i Sydkredsen og samme rammer for afvik-

ling af turnering som hidtil. Dog skal det nye reglement 2018 følges mht. po-

int, klasser, baner mv. 

ii. På klubledermødet den 4. februar tages der beslutning om hvordan strukturen 

skal være i Sydkredsen for de følgende år. Det er muligt, at kredsudvalget la-

ver et beslutningsgrundlag til mødet i februar 2019. 

iii. Klubberne bør overveje forskellige scenarier i den nærmere tid og tage dem 

med til klubledermødet februar. 

 

b. Terminslister 2019 og fremadrettet 

i. Terminslisten for 2019 blev drøftet og er vedlagt referatet. Stadig muligt at 

melde forslag ind til PEP. Det er langt hen ad vejen klubbernes tilbud til ter-

minslisten, som bliver styrende for divisionsmatchens koncept.  

 

F.  Nyt fra Kortområdet 
a. Knud Erik Thomsen fortalte om nyt i ISOM vedr. printteknik. Der er kommet nye post-

beskrivelsessymboler vedr. skyttegrave (gravet rende) og forbudt område. Nærmere info 

findes på forbundets hjemmeside. 



b. Debat omkring brug af kortkonsulener i Sydkredsen og forslag om, at indgå aftale i kred-

sen om, at der anvendes konsulenter på ALLE kort til terminslisteløb. 

Der var enighed om at kortkonsulenter skal benyttes oftere, men der kan ikke opnås 

enighed om at alle kort til terminslisteløb skal have kortkonsulent. Man opfordres til at 

følge reglementets bestemmelser ang. emnet. F.eks. skal 3, 4 og 5.stjernede stævne have  

godkendelse fra en kortkonsulent. 

 

c. Fra Knud Erik Thomsen kom der også en opfordring til at finde og benytte kvalificerede 

bane- og stævnekontrolkonsulenter. Udgangspunktet bør være, at det skal være en fra en 

anden klub end arrangøren. Punktet sættes på dagsorden til næste klubledermøde. 

 

G.  Nyt fra Foreningen Sydkredsens Venner 
a. Mogens Nielsen orienterede om salg af Sydkredsens trailer og materiel. Det er solgt til 

OK HTF, der var eneste bydende. Pris 2000 kr.  

Det resterende materiel opbevares i KOK klubhus undtagen EMIT-udstyret, som Mo-

gens Nielsen beholder i OK West / Varde. Materialet i Kolding vil primært bestå af SI-

brikker, generatorer, 100 skærme, hjertestarter og telt. Listen er opdateret på kredsens 

hjemmeside, men Mogens Nielsen mangler navn på en kontaktperson. Per Eg og Mo-

gens Nielsen aftaler nærmere om overdragelse af materialefunktionen. 

 

H.  Eftersnak for løb i Sydkredsen i 2018 
Med Per Eg som ordstyrer gennemføres eftersnak for løb i Sydkredsen 2018. Formålet med 

en eftersnak er læring. Derfor er det vigtigt, at der ikke fokuseres på fejl og mangler, men på 

det klubberne har gjort godt og på de udviklingspunkter, der er i forbindelse med de afholdte 

løb. Eftersnakken bør være et forum, hvor vi kommer til at kende hinanden bedre og ved, 

hvor der er hjælp at hente. 

 

- Hvad fungerede rigtig godt og hvorfor? Har vi noget vi kan tilbyde andre klubber? 

- Hvad kunne vi have gjort bedre. Og hvad vil vi gøre fremadrettet for at udvikle os på 

netop dette punkt. Har vi evt. brug for hjælp fra andre klubber? 

 

a. Kolding OK – løbsalder kan overføres fra o-service til MEOS til brug ved præmieover-

rækkelse. 

 

b. OK Syd – løb i Søgård 

a. Havde udfordring ved præmieoverrækkelsen (alder står ikke på startlisterne) og 

ved ændring af starttider (nogle hjælpere var ikke godt nok inde i reglerne). 

b. Fik god erfaring med Winsplits. Andre opfordres til at benytte det. 

c. Tænker at spare på plastkopper næste gang – beder løberne tage kopper med 

hjemmefra. Dette kræver nok en form for rabat for at skabe interesse. 

 

c. Faaborg OK 

a. Havde udfordringer med O-track 

 

d. OK SNAB – JFM Sprint i Brejning 

a. Flagallé i Brejning en stor succes 

b. 320 deltagere en fredag aften – men den økonomiske gevinst er for lille det i for-

hold til anstrengelserne. 

c. Lidt udfordring med noget forbudt område- læring hellere snitzle end filme 

 

 



OK SNAB – Midgårdsormen 

d. Kørte kun lige rundt økonomisk. Var meget ressourcekrævende mht. mandskab. 

e. Beregning er svær i Midgårdsormens koncept 

 

Afgiftsniveauet til DOF er for højt mener Flemming Jørgensen,  

 

e. HTF – RØMØ 

a. Beregning er en udfordring 

b. Vi har i år lavet tre løb – alle med underskud til følge 

 

f. OK Gorm Jelling – Divisionsmatch i marts i Jelling Skov 

a. Indendørs stævneplads var en succes på en kold dag (tidligt forår). 

 

OK Gorm – DM Mellem i Højgaard. 

b. Køletrailer til fødevarer 

c. Hjertestarter fra Abrahamsens gård, der kan lånes ud 

d. Ved vejpassage, benyt teksten ”O-løb – Børn på vejen” 

e. Folk møder op alligevel, selv om der ikke er salg af åbne baner, - og bliver sure / 

skuffede, når de ikke kan komme i skoven. Næste gang sælges der åbne aner på 

stævnedagen / stævnepladsen. 

f. Telt stjålet fra vejkanten 

g. Blå baner skal være svære med ikke for fysisk krævende. Det var vanskeligt at 

opfylde i Højgaard, hvor nogle ældre var skuffede over for lette baner. 

 

I. Eventuelt 

 
1. division 2. division 3. division 

OK SNAB Odense OK OK Esbjerg 

Vindere i divisionsturneringen 2018. Pokaler uddeles ved næste klubledermøde. 

 

 

Klubleder- og kredsudvalgsmøder 2019 

 
Kredsudvalg 10/12-2018  

 

29/4-2019  16/9-2019  

Klubledermøder 4/2-2019 Kolding 

 

3/6-2019 Jelling 28/10-2018 MELFAR 

  


