Opsamling på udviklingsseminar
30. maj 2021 i Jelling
04.08.2021

Indledning
Der blev 30. maj 2021 afholdt et udviklingsseminar med deltagelse af udvalgsformænd, ansatte og
hovedbestyrelsesmedlemmer. Seminaret havde til formål at drøfte udviklingstemaer,
problemstillinger og ønsker til fremtidigt fokus. Dette dokument opsamler de centrale input som
hovedbestyrelsen vil diskutere i forhold til prioritering af udviklingen.

Programpunkter
Seminaret behandlede i hovedsagen tre overordnede punkter:
1. Hvilke temaer og problematikker i DOF er vigtige at adressere og arbejde med det
kommende år?
2. Hvordan sikrer vi et velfungerende samarbejde på tværs af områder og støttefunktioner?
Problematikker nu eller som kan udvikle sig
3. Økonomi. Hvilke udfordringer og muligheder er der i vores økonomiske struktur?

Input til fremtidig prioritering
Af de tre temaer fremkom via gruppearbejde og diskussioner følgende emner som deltagerne ser
som centrale at arbejde med fremover. Listen er uprioriteret:
Ny i sporten
At være ny i sporten - Rekruttering og den oplevelse man får som ny i sporten. Temaet tænkes at
skulle udvide rekrutteringsproblematikken.
•

•
•
•

Samle erfaringer i klubberne omkring fastholdelse og introduktion
o Hvordan er det at komme som ny i orientering?
o Hvordan holder vi fast når det bliver vinter?
o Hvordan sikrer vi at produktet i det hele taget er godt?
Øge dataindsamlingen på de nye så vi kan kommunikere med dem
Udvikle håndteringen omkring løbstilmelding og processer, så det er nemmere for nye
OK at være "zapper" orienteringsløber (der kun kigger forbi en gang imellem)

Uddannelse
At få flere deltagere i uddannelse og gøre det mere tilgængeligt (tidsmæssigt)
• Få engageret en gruppe omkring uddannelse rent organisatorisk
• Få re-tænkt tilbuddene og simplificeret dem
• Øge kommunikation og synliggørelse – evt. en platform
• Få alle tekniske områder med
• DOF-akademiet gentænkes
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Find vej
Der er et godt set up som kan udnyttes bedre
• Stor investering og det er grundlæggende godt.
• Der skal laves en gennemgang med henblik på retablering og vedligeholdelse
• Andre end medlemmer der kan løbe – indtjening
• Orienteringsloeb.dk er en oplagt platform til det
Talentcentre og talentudvikling
Flere muligheder på vej mod eliten
• U-18 landshold og B-landshold
• Koordination imellem elite og B&U så muligheder øges
• Ensartede direktiver i de enkelte centre/kredse for at deltage i talenttræning
• Større rummelighed i talentarbejdet
Integration af MTB-O den nye organisering
Sikre, at MTB-O bliver en integreret del af arbejdet i Elite, Klub og B&U
O-service
Vi skal kigge på O-service og de problematikker enkelte oplever i forhold til anvendelsen.
• Eftersyn af aftale.
• Fremtidens funktionalitet og udviklingen af disse.
Trivsel, god opførsel, etik og kodeks
Det er et område der har stor fokus i alle idrætsgrene og vil få endnu mere fremover
• Good governance skal klarlægges - og ligge op ad DIF (som det gør i dag)
• Politikker skal efterses og evt. revideres
• Bruge området til at vise hvor gode vi er i naturen
Kommunikation
Få sikret gode og effektive veje til information og dialog
• Facebook gruppe for DO-F medlemmer
• Generelt overveje de forskellige kanaler og deres anvendelse
Økonomi
Vi kan se ind i udfordringer de kommende år.
• Hvornår er det gratis at trække på forbundets konsulenter og kan der kræves betaling ved
større klubopgaver?
• Klubudvikling – Vi skal være bedre til at få penge fra kommuner og puljer
• Elitefinansieringen skal genbesøges
• Find vej – Kommercialisering sammen med andre mulige indtægter fra ”ikke-medlemmer”.
Fordeling af indtægter imellem klub og forbund
• Søge flere midler til at arbejde med kort og faciliteter. Der er penge at hente
• Generelt vurdering af hvor får vi mest udvikling for pengene?
Evt.:
Her er samlet mere løse diskussioner og input fra dagen:
• Den nye B&U strategi vil vi gerne have ud i klubberne til introduktion. B&U formanden og
Emma vil gerne prøve at lave nogle fora hvor det er muligt at arbejde med den i kredsene.
• Vigtig pointe, at vi ikke behøver at lave om på reglementet for at eksperimentere med nye
løbsformater. En fremtidig revision af reglementet vil nok søge at undgå begrænsninger når
det ikke gælder DM o.lign.
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•
•

Flere indmeldinger fra kredsen om at vi skal være bedre til at dele Best practice. Der er
mange aktiviteter som opfindes mange gange.
Det blev konstateret, at vi skal være gode til at udnytte handling og initiativ i klubber og
blandt forskellige aktører. Det er der udviklingen sker og strategier fører ikke nødvendigvis
til en masse handling.

Poul Mouritsen
Formand
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