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Kære klubledere.
Som optakt til klubledermøtde på mandag får I lige en status på terminslisterne og mine kommentarer hertil.
Terminslisten 2019 er præget af WOC2020-forberedelser og at der i 2019 afvikles 5 DM-konkurrencer i Sydkredsen.
Der er således ikke tilbudt ret mange divisionsmatcher, og for 1. divisions vedkommende er det endt ud med, at vi
har spurgt Horsens OK, om vi kan afvikle forårets match ved deres løb på Sukkertoppen d. 14/4. Horsens har svaret
positivt, men er ved at undersøge om de kan udvide skovtilladelsen, da deltagerantallet forventes forøget en del
herved. Jeg forventer en afklaring senest på mandag.
MTBO-udvalget håber på en weekend med MTBO i Sydkredsen d. 17-19. maj (St. Bededags-weekenden), men p.t.
har kun SNAB budt ind med et løb d. 19. maj. Er der et par andre klubber, der kunne lokkes til at lave MTBO d. 17. og
18. maj?
KUM er igen i år flyttet fra sidste weekend i september til sidste weekend i oktober. Det efterlod en ledig weekend i
september måned, men her har Nordkredsen flyttet deres divisionsmatch d. 22/9 til d. 29/9. Hermed undgås
sammenfald med SNAB's løb i Munkebjerg, og vi får en mulighed for et løb i Jylland d. 29/9 også. Men pga. de få
tilbud i Sydkredsen, betyder det også at der 2 weekender i september kun tilbydes løb i Nordkredsen - det kunne så
være oplagte muligheder til at lave klubture, klubmesterskaber eller lignende.
Terminslisten er en rullende proces, og der kan sagtens komme tilføjelser og ændringer. Bl.a. overvejer SNAB at
tilbyde et åbent løb d. 16/6, hvor eneste andet tilbud p.t. er DM i MTBO.
Langtidsterminslisten:
Odense er blevet tildelt DM Sprint 2022, Kolding OK er blevet tildelt DM Mixsprint 2022.
SNAB er tildelt DM Lang 2023. Og så har West/Esbjerg påtaget sig DM Stafet 2020, tak for det.
Der er fortsat mange ledige løb - se de gule felter i regnearket.
Stævne- og reglementsudvalget (SRU):
Hvad arbejder vi med i SRU? Under udvalget hører bl.a. O-service, O-track, O-result, kvalitetssikring af stævner,
WRE-stævner (World Ranking Event), uddannelse af internationale kontrollanter, reglement og terminslister - bare
for at nævne noget af det. Hvad har aktuelt betydning for os som klubber?
Der forhandles løbende om en udvidelse af O-service, og der kommer mange tilføjelser og forbedringer. Det
anbefales at man er med i facebook-gruppen O-service.
O-result er nyt fra 2019 - brug det.
Langtidsterminslisten er under lup - måske foreslås DM ultralang udfaset, måske også DM nat. Samtidig arbejdes der
på en harmonisering kredsene imellem, så tildeling af DM-løb og andre store stævner, kommer til at foregå ens i alle
3 kredse.
Reglement 2019 er færdig og offentliggjort. Næste revision er 2021, processen er allerede i gang.
Har I spørgsmål til arbejdet er I velkomne til at skrive - eller tage det på mandag.
Mange hilsner Per Eg, Kredsudvalget
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