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Beretning for Sydkredsen, Dansk Orienteringsforbund 2016 

 

Formandens beretning: Kate Nielsen 

 

Formand:   Kate Nielsen 

Børne- og unge:  Terkel Gydesen 

Stævne- og reglement:  Per Eg 

Kort:   Knud Erik Thomsen 

HB-medlem /stedfortræder  Vakant 

Motion og foreningsliv / bredde: Vakant 

 

For to år siden besluttede Sydkredsens klubledere på opfordring fra kredsudvalget at reducere antal-

let af pladser i kredsudvalget til 6 personer. Siden har vi været 4 personer i kredsudvalget. Det fun-

gerer, men vi får ikke lavet mere end det mest nødvendige. Skal kredsudvalget spille en mere aktiv 

rolle i kredsens udvikling, så skal vi være flere til at løfte opgaven. Som det ser ud nu, så passer vi 

hver især vores opgaver i de udvalg, som vi er en del af (Stævne og reglement, Børn og unge, Kort 

samt Hovedbestyrelsen). Desuden får vi planlagt og lavet opfølgning på klubledermøderne. 

 

Som det ses af nedenstående beretning, så er klubledermødernes indhold ”tyndt”. Det handler pri-

mært om koordinering og information for DOF’s områder og ledelse. Jeg ved, at både nord- og øst-

kredsen har et mere indholdsrigt program på deres klubledermøder. Jeg vil meget gerne have en 

debat med klubberne om, hvad man reelt ønsker sig. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at 

DOF’s ledelse gerne så mere indhold på klubledermøderne, der kunne være en fælles platform for 

udviklingsprojekter og læring. 

 

Heldigvis ser det ud til, at alle i kredsudvalget ønsker at fortsætte i det kommende år. Det er dejligt, 

for jo bedre vi kender hinanden personligt og kompetencemæssigt, desto lettere glider arbejdet og 

samarbejdet. Men det ville være dejligt, hvis vi fik et fuldtalligt udvalg frem over. At finde nye 

medlemmer til kredsudvalget er i nogen grad vores ansvar i kredsudvalget, men først og fremmest 

er det klubbernes ansvar at bidrage til arbejdet i kredsudvalget. Vi har så ofte talt om på klubleder-

møderne, at alle klubber på skift må bære et ansvar for at kredsudvalget fungerer – og således også 

for at klubledermøderne fortsat kan eksistere. Det er efter min mening ikke nogen god idé at fordele 

disse opgaver gennem en tvungen turnusordning, men hvad skal vi så gøre for at få alle til at bidra-

ge til et fuldtalligt kredsudvalg? 

 

Medlemmerne i kredsudvalget er ikke de eneste i Sydkredsen, som har indflydelse på DOF’s ledel-

se. Ud over kredsudvalget har Sydkredsen repræsentanter i flere af forbundets Områder. Deres ind-

sats skal vi ikke glemme. Tak til: 

 Jørn Andersen og Merete Spangsbjerg, Motion og foreningsliv 

 Finn Hove og Søren Maarup, Kommunikation 

 Tobias Svarre, Børn og unge 

 Karl Kristian Terkelsen, Skole (formand) 

 Lars Thestrup, Stævne og reglement 

 Morten Lassen og Klavs Madsen, Elite 
 

Traditionen tro er der afholdt 3 møder i kredsudvalget i 2016 samt 3 klubledermøder. Igen i år har 

Kolding og Vejle været vært for klubledermøderne, og som noget nyt har vi også været på besøg på 

Hindsgavl Naturcenter med OK Melfar som vært. Tak til de tre klubber for deres værtskab. Det er 

en umådelig stor hjælp for os i kredsudvalget, at andre sørger for det praktiske, så vi kun skal kon-

centrere os om at holde møder. 
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Der har været deltagelse af ansatte og / eller folkevalgte fra DOF på alle klubledermøder i 2016: 

 Lars Lindstrøm, Sportschef (januar) 

 Karl Kristian Terkelsen, Skoleudvalget (juni) 

 Michael Sørensen, Direktør (oktober) 
 

På mødet i januar blev Per Eg, Kolding OK valgt ind i kredsudvalget som erstatning for Mogens 

Nielsen. Per besluttede ret hurtigt, at han også ønskede at være en del af Stævne- og reglementsud-

valget, som Mogens også havde været det. Det har været dejligt at få Per med i kredsudvalget, og 

han er gået til opgaven med energi og interesse og nye idéer. 

 

Til årets første klubledermøde havde Mogens Nielsen klargjort redaktionelle ændringer til kredsens 

fælles dokumenter omkring tildeling og afvikling af stævner i Sydkredsen. Ændringerne blev ved-

taget, og man blev tillige enige om at fastholde startafgiften på divisionsløb til 80 kr. for voksne og 

55 kr. før børn. Hertil kommer evt. tillæg for leje af brik.  

 

På klubledermødet i juni blev der talt om reglement 2017, som er trådt i kraft nu. Per Eg og Lars 

Thestrup fremlagde reglementet med de væsentligste ændringer. 

Der blev også talt om SportIdent, som stadig flere klubber i Sydkredsen har valgt at anskaffe. Klub-

berne besluttede at indkøbe 75 fælles SI-brikker, som ligger i kredsens trailer. Desuden drøftede 

man muligheden for fælles radioposter med afsæt i et oplæg fra Henning Schou, OK SNAB. Kon-

klusionen blev, at OK SNAB fremadrettet udvikler og udlejer radioposter til SI-systemet. I øvrigt 

var der et ønske om en generel drøftelse af muligheder og økonomi i forbindelse med leje af SI 

klubberne imellem. Dette emne tages op i 2017. 

 

Også i 2016 blev KUM drøftet. Første gang på mødet i juni. Det handlede dels om deltagelse i 

KUM 2016 på Nordsjælland og dels om Sydkredsens egen afvikling af KUM i 2017. Der er fortsat 

forbehold i Sydkredsen overfor det nye 3 dags KUM med fri tilmelding. Især i forhold til de mind-

ste deltagere mener nogen, at det kan være problematisk. På klubledermødet i oktober fortsatte de-

batten omkring KUM, og der er nu nedsat en arbejdsgruppe, som vil afvikle KUM i 2017 i Syd-

kredsen (se mere under børn og unge). 

 

På oktobers klubledermøde fremlagde jeg - i fravær af en repræsentant fra Motion og foreningsliv - 

en udviklingsmodel, som klubberne anbefales at bruge i forbindelse med klubudvikling Formålet 

med modelle er at sikre, at klubben fremadrettet har frivillige nok til alle opgaver på alle niveauer. 

På samme møde gav Flemming Jørgensen, OK Snab et fint oplæg omkring VM i sprint orientering, 

som skal afvikles af de 5 klubber i trekantområdet i fællesskab i 2020. 

 

Sydkredsens hjemmeside har fortsat Finn Hove som webmaster. Finn har i efteråret 2016 fået en ny 

udfordring, da det er besluttet, at Sydkredsens hjemmeside skal lægges over på DOF’s nye hjemme-

side, som det sker i de øvrige to kredse. DOF’s nye hjemmeside er lavet i et andet program end den 

hidtidige hjemmeside, så overflytningen har været meget tidskrævende. Forud for overflytningen er 

hjemmesiden gennemgået af kredsudvalget og tilrettet, så kun det nødvendige er tilbage, og det, 

som er tilbage, er opdateret. 

 

2016 blev året, hvor der blev en klub mindre i Sydkredsen, idet AAIG og Sønderborg OK valgte at 

fusionere til klubben: OK Syd. Forhåbentlig betyder det ikke fremadrettet, at der bliver færre orien-

teringsløbere i den nye klub. Fra Kredsudvalget ønsker vi OK Syd held og lykke fremover. 

 

Årets æresbevisninger blev tildelt: Marianne Lynge Krogh, Kolding OK og Steen Vestergaard, 

Odense OK (Sydkredsens æresplatte og Bennikefadet). 

 

 



3 

 

Børn og unge v/ Terkel Gydesen 

 

U1 

I 2016 er der afholdt 3 U1 weekendkurser og én sommerlejr. Turnus mellem klubberne er fortsat, 

bortset fra at vintersæsonen sluttes af med et U1 kursus i vestjysk terræn (Oksbøl), hvor U1 lederne 

påtager sig en lidt større del af arrangørrollen på dette kursus. Kurserne har været afholdt af OK 

Snab, Esbjerg OK og de utrættelige U1-ledere. Sommerlejren foregik i år i Kronheden v. Holste-

bro/Ulfborg. Tak til ildsjæle, frivillige kræfter og forældre, som gør det muligt at give de unge o-

løbere gode oplevelser i og med O-sporten. 

 

Et ønske for fremtiden kunne dog være, at alle klubber gør en ekstra indsats for at få deres unge 

med på U1-kurserne. Det er utroligt givende, både o-teknisk og socialt at være med. Har man én 

gang prøvet det, bliver det stærkt vanedannende.  

 

U1 2015 

 

2016 

Januar 35 børn Middelfart 32 Bredsten 

Marts 25 børn Rødding 37 Oksby 

Juni /Juli Sommerlejr 33 børn Bulbjerg 27 Kronheden 

November 17 børn Svanninge 30 Esbjerg 

 

U2 

Takket være Sydkredsens gruppe af unge voksne o-løbere, drager U2 af sted på 3 weekendkurser og 

én sommerlejr. Traditionen holdes i hævd. Der bliver lavet kvalificeret træning ud fra den enkeltes 

niveau, så alle bliver udfordret og mærker udvikling i deres kompetencer. Mange U2 deltagere siger 

tak for fede og inspirerende weekends og sommerlejr. De glæder sig allerede til næste kursus. 

 

U2 2015 

 

2016 

Januar 28 unge Ringe 28 unge Kolding 

Marts 26 unge Aarhus 25 unge Viborg 

Juni /Juli Sommerlejr 26 unge Blekinge,  

Sverige 

26 unge Oskarsstrøm – 

Sverige 

November 33 unge Oksbøl 31 Virklund 

 

KUM 

KUMs nye struktur har i 2016 endnu ikke slået igennem blandt de unge i Sydkredsen. Mod de tidli-

ge ca. 60 deltagere drog kun 36 unge til Hillerød til KUM i november. 

 

I Sydkredsen har vi i år lavet en stor indsats for at få de unge til at deltage i årets KUM, der afhol-

des primo november i Hillerød. Men tilmeldingen har ikke været stor. Da der var udtagelse var 

Sydkredsen tæt på at opfylde kvoten på samlet 60 løbere. Sidste år og i år har/er deltagertallet kun 

på midt i 30’erne. Ingen tvivl om at Sydkredsen ikke gik ind for den nye udformning af KUM, men 

der er blevet arbejdet loyalt på at hæve deltagertallet. I drøftelsen over de få tilmeldte kan svaret 

ligge i nogle af de udsagn, der kom frem i debatten på klubledermødet i oktober: 

 

 De unge vil gerne udtages, det sættes der en ære i dette 

 Sæsonen er slut for de yngste årgange, når vi når frem til slut oktober 

 Der bliver færre unge løbere i Sydkredsens klubber og færre deltagere til åbne løb. 
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 KUM lå i 2016 bare 14 dage før Sydkredsens U1 kursus 

 3 dages tur viste sig sidste år at være for hård for de yngste årgange. 

 Med skolereformen er de unge ikke færdige med skolen inden busafgang til KUM fredag 
 

I 2016 skal Sydkredsen være arrangør af KUM. OK Snab, KOK, OK Gorm, OK Melfar og U2 le-

derne har indvilget i at arrangere stævnet i weekenden 7-8 oktober, men som 2-dages arrangement. 

Der forestår en forhandling med DOF derom i januar-februar. 

 

Kredsmesterskab + ungdomspokaler 

I år var kredsmesterskabet henlagt til Gyttegård. Det foregik i september. Ungdomspokalerne blev 

uddelt samme sted. Serien består fortsat af 10 løb, hvoraf de 6 bedste løb for hver enkelt løber tæl-

ler. 

På grund af et vigende antal deltagere og vigende interesse blandt de ældste ungdomsløbere, blev 

det på klubledermødet i oktober 2016 besluttet at lade uddeling af pokaler for hhv. Sydkredsens 

ungdomspokal og Kredsmesterskab følge den uddeling af præmier, som eksisterer i kredsløb – dvs. 

DH 10 til DH 16 

 

TC Syd 

Pernille Buch og Anette Lund har også i 2016 varetaget kompetent træning i TC-Syd for de unge 

med ambitioner om at ville udvikle sig yderligere indenfor O-løb. 

 

Eliteudvalgets nye regler og rammer for TC-centrene har medvirket til at ”slanke” TC Syd Vejle i 

løbet af foråret. Derfor har TC SYD VEJLE styregruppen lancerer et tiltag med ”boblere”, der kan 

deltage i 3 træningssamlinger i efterårssæsonen. Her kan ”boblerne” snuse ti,l hvad det er for noget 

- dette ”TC SYD Vejle”. Der blev sendt reklame her for til klubberne efter sommerferien og 6 unge 

14. årige med mod på en snarlig deltagelse i TC Syd har i efteråret deltaget i tre træningssamlinger. 

Indsatsen har været en succes, og forventes at fortsætte i efteråret 2017.  

 

 

Kort v/ Knud Erik Thomsen 

 

Korttegning 
Kortfremstillingen i Sydkredsen har budt på flere nytegnede kort til bl.a. DM’er, hvortil der har 

været anvendt COWI’s digitale grundmaterialer. Det tyder på at denne udvikling fortsætter, da der i 

løbet af året er blevet leveret grundmaterialer til flere nye kortprojekter. 

 

Det blev så heller ikke i 2016 at den nye ISOM 201X (kortnorm) blev introduceret. Men alt tyder 

på, at den kan forventes vedtaget på førstkommende møde i IOF’s Council den 25. januar 2017, da 

høringsfasen er afsluttet. Der forestår herefter et større arbejde med en dansk oversættelse 

/fortolkning af normen før den endelige implementering. 

 

Det er nu omkring 7 år siden de første Find-vej-i-projekter blev etableret, så der vil sikkert være 

behov for en opdatering af mange af de tilhørende kort. I den forbindelse kan oplyses, at der er åb-

net op for, at der kan søges tilskud fra Nordea-Fondens flotte bevilling til DOF til bl.a. en revisi-

on/nytegning af kort fra de gamle projekter.    

 

Kortseminarer 
Som det efterhånden er blevet kutyme blev der igen i år afholdt opdateringskurser for kortkonsulen-

ter og klubbernes korttegnere i de 3 kredse. 

 

I Sydkredsen startede året ud med et OCAD rentegningskursus tirsdag den 26. januar 2016 i OK 

FROS’s klubhus med 13 deltagere. Søren Germann assisterede kortsupervisor Flemming Nørgaard 
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med gennemførelsen af kurset. I kurset blev der fokuseret på håndteringen af de forskellige grund-

materialer ved rentegning af sprintkort og skolegårdskort i 1:1.000 i OCAD 10, 11 eller 12. 

Deltagerne havde i forvejen fået tilsendt kursusmaterialet til de forskellige øvelser og blevet bedt 

om at medbringe egen computer med en af de 3 OCAD versioner installeret - alternativt en trial 

version af OCAD 12. 

 

Forårsseminaret i Sydkredsen blev afholdt mandag den 6. juni 2016 i Odense OK’s klubhus ”Jæ-

gerhuset” med 13 deltagere. Dagens terrænvandring var tilrettelagt i Åløkkeskoven og havde gene-

raliseringsproblematikken af såvel kurvebilledet og fladesymboler som anvendelsen af GPS i re-

kognosceringsarbejdet som temaer. Dagen blev afsluttet med en opfølgning og konklusion på turen 

i skoven samt et punkt hvor kortsupervisoren øste fra sig med nyheder tips og tricks inden for kort-

fremstillingen, betalt korttegning, kort på GPS’en og i mobilen mm. 

 

Årets seminar for kortkonsulenter blev afholdt i ØST-kredsen den 11. og 12. november 2016 med 

indkvartering på Hillerød Vandrehjem. Desværre var arrangementet ramt af afbud fra Sydkredsens 

konsulenter. 

 

Med ønske om et godt nyt år for korttegningen vil jeg samtidig benytte lejligheden til at takke kred-

sens kortkonsulenter for samarbejdet i det forløbne år.  

 

 

Stævne og reglement v/ Per Eg 

"Udvalget" består alene af Per Eg, der i 2016 primært arbejdet med følgende områder: 

 deltagelse i landsudvalget af Stævne- og reglement 

 koordinering af terminsliste 

 kredsens divisionsturnering 
 

Arbejdet i landsudvalget har primært drejet sig om revision af reglementet. Det nye reglement er 

vedtaget af HB og træder i kraft pr. 1/1-2017. Processen har været tung og langstrakt. Det er da og-

så besluttet at processen forenkles ved næste revision, formentlig i 2018.  

Af væsentligste ændringer kan nævnes indførelsen af DM (FM) i Mix-sprint, og hertil kommer et 

hav af øvrige rettelser, justeringer, præciseringer og tilføjelser. Et af de større områder, Divisions-

turneringen, er udskudt til næste reglementsændring. 

Landsudvalget har været samlet til 2 møder. Af øvrige arbejdsområder kan nævnes kvalitetssikring 

af stævner, især DM-stævner, det arbejder kredsens anden repræsentant i udvalget, Lars Thestrup, 

bl.a. med. Hertil kommer områder som koordinering af terminsliste, langtidsterminsliste, o-service, 

internationale regler og WRE-løb, kontrollanter til DM-stævner, uddannelse m.m. 

 

Sydkredsen klubber har fået stykket en flot terminsliste sammen for 2017, hvor der bl.a. bliver løb i 

flere jomfruelige terræner. Det er gået forholdsvis smidigt, bl.a. takket være stor fleksibilitet og 

imødekommenhed hos klubberne. Noget vanskeligere går det med langtidsterminslisten, hvor flere 

stævner mangler arrangører.  

En ny udfordring er en mulig omlægning af DM-stævnerne igen, flytningen af DM nat til efteråret 

har ikke vakt glæde og vil blive taget op til overvejelse i foråret. Hertil kommer indførelsen af Mix-

sprint jf. ovenstående. 

 

Divisionsturneringen blev afviklet i sædvanlig gode ro og orden, de vindende klubber blev hædret 

på klubledermødet i oktober måned. Turneringen udviklede sig således, at der i sidste ende mangle-

de en arrangør til en op-/nedrykningsmatch. Her sprang Kolding til og afviklede matchen i Fovslet. 

Samme udfordring har vi i 2017, men det forventes at kunne løses, når vi kommer længere hen på 

sæsonen. 

 


