Til:

Østkredsens Klubformænd
Kredsbestyrelse, Øst
Kredsformænd, Syd og Nord
DOF kontor

Referat fra klubledermøde 2/2019
Mødested:

Roskilde OK´s Klubhus, ”Nordpilen”, Bjældevej 20, 4000 Roskilde.

Mødedato/tid: Mandag d. 17. juni 2019, kl. 17:30 - 21:40.
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen – ikke nødvendigvis klubformændene!
Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter.
Spisning:

Mødet indledtes med spisning. Den egentlige dagsorden begyndte kl. 18:30.

Mødedeltagere: Antal: 33 (16 klubber).

A. Formalia
1. Registrering af fremmødte
Se vedhæftede liste over deltagere (Bilag 1)
2. Valg af referent
Jan Jakobsen, OK ØST Birkerød
B. Sommerens klub
1. Sommerens klub – Tisvilde Hegn OK v/ formanden Svend Mortensen
Se vedhæftede præsentation (Bilag 2)
C. Outdooridræt i Danmark ‐ En analyse af idrætsmulighederne i den danske natur
1. Fremlæggelse af rapportens resultater v/forfatteren, Casper Lindemann, DIF
Rapport (Bilag 3) og præsentationen (Bilag 4) ligger som bilag
Nøglepunkter fra præsentation og diskussion:
Man skal være opmærksom på de kommunale sammenhænge mellem Teknik & Miljø contra Kultur
og Fritid; de kender ikke til hinandens arbejdsområder. Kommuner er ikke bevist om idrætsfaciliteter
i naturen. Det er vigtigt at pointere, at vi viser hensyn til hinanden og andre brugere samt at være
bevidst om, at man gennem faciliteters udformning kan styre brugeres adfærd.
Der er mange selvorganiserede orienteringsløbere bl.a. gennem Find-vej-projekter. Se de
selvorganiserede som ambassadører i stedet for som konkurrenter og se det store antal
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selvorganiserede som et rekrutteringsgrundlag. Andelen af selvorganiserede er voksne er væsentlig
større ved idrætter i naturen end idrætter, der ikke finder sted i naturen. Samarbejde mellem MTBklubber vil være oplagt. Børn er organiseret i klubber i større omfang end voksne.
Orienteringskortet er vores facilitet.
Kommuner kan købe sig adgang til private skove.
Find-vej-projekterne udgør ca. 40% af det samlede antal naturfaciliteter, men det er ikke markedsført
godt nok f.eks. sammenlignet med MTB-klubber.
Naturidrætter er blevet ”udnyttet” af kommunerne ved at lave arbejdet selv både ved etablering og
skrivning af fondsansøgninger.
Kender kommunes borgere til naturidrætsfaciliteterne? Hvad formidler kommunen af
naturidrætsfaciliteter.
Det er klubberne, der skal lave arrangementer.
DIF har givet anbefalinger til kommunerne (se rapporten – Bilag 3).
Folkeoplysningsloven forhindrer ikke at der gives tilskud til naturfaciliteter. Orienteringskort kan
sammenstilles med en idrætsfacilitet. Opfordring fra salen til at få kommuner til at stille
medfinansiering til kortfremstilling. Skoleudvalget kan også være en finansieringskilde.
Gode historier skal fortælles og spredes.
Man skal være villig til at dele kort, hvis der er offentlig finansiering til kortfremstilling.
Også tænke på faciliteter til konkurrenceidræt uden at der skal være et Find-vej-projekt.
Arbejde på at kunne få kun en indgang til kommunen, hvor kommunen så søger for den interne
koordinering.
De forskellige kommunale forvaltninger kender ikke til hinandens områder. Naturidrætsfaciliteter er
billige i drift.
Slots- og Kulturstyrelsen kræver penge for brug af deres faciliteter.
Anbefalinger til DIF
OK Roskilde har søgt foreningspuljen om tilskud til kortholdere og opfordring til samarbejde med
MTB-klubben.
D. Plan2025
1. Kort orientering om procesplanen for Plan2025 v/Torben Seir
Materialet ligger i bilag til indkaldelsen.
Plan 2025 er fortsættelsen af Plan 2020. Plan 2020 indeholder 14 områder, som er for mange til at
bemande og overskue. Områdestrukturen i Plan 2025 skal gøres mere simpel og den skal også
afspejle DIF tilskudsstrukturen.
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Der etableres 4 hovedspor samt 5 støttefunktioner (politisk eller administrativt forankret).
Intet er vedtaget, men foreligger som råskitser.
Der foreligger en procesplan med forventet vedtagelse marts 2020 på repræsentantskabsmødet.
Faciliteter omfatter skov og kort, men en opfordring til at lade IT også at defineres som en facilitet.
Langtidsterminslisten bør også være med her.
E. Igangværende arbejder og projekter
1. Seniortræningsmiljø (STC) i Østkredsen
Der er ingen aktiviteter for øjeblikket pga. personmangel. Måske skal der findes et andet format.
2. Orienteering Runners Copenhagen (ORC)
Der er ingen aktiviteter for øjeblikket pga. personmangel. Amager OK har reelt overtaget noget af
dette.
3. Genetablering af Øst‐kredshold til større stævner (Copenhagen O revival?)
Opfordring til at tilbyde deltagelse i hinandens klubtræninger og det vil naturligt skabe et andet
sammenhold. Copenhagen O løste nogle ”problemer” for de mellemstore klubber.
Søger efter en struktur for et udvidet klubsamarbejde – der skal være et forum og igangsætter og en
bred support fra klubbernes side. Fokuspunktet er ungdomsbredden. OK Roskilde, Allerød OK og Sorø
OK, OK ØST og Torben Seir prøver at etablere i en arbejdsgruppe og kredsen skal være
fødselshjælper.
F. Generel information og eftersnak
1. Forårets løb
Ros til MTBO DM week-enden til kort, baner og arrangement.
Der har været 2 løb med en nem 10 km bane efter opfordring fra seneste klubledermøde – men kun
1 deltager pr. løb.
Skygning til divisionsmatch – opfordring til udvide tidsvindue for put & run-løbere der kan skygges.
Klubberne er generelt gode og hurtige til at uploade resultater til o-result.dk
2. Terminslisten 2020 v/ Bjarke Sucksdorff – link: Langtidsterminslisten
Amager OK vil gerne afgive arrangementet af 1.-2. divisionsmatch i Kongelunden d. 3/5 til en anden
arrangør pga. arbejdet med Metro Sprint Cup.
Problematik omkring tildeling/ansøgning/procedure om DM’er blev rejst. Kredsbestyrelsen
udarbejder forslag til procedure for DM-tildeling og processen skal godkendes af stævne- og
reglementsudvalget.
Der er en opfordring til, at MTBO-løb også kommer tidligt på terminslisten.
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OK73 ser gerne at der laves et byløb lørdagen før Jættemilen.
I. Orientering fra klubberne
1. Orienteringen om små ændringer af kortnormen - se nyhedsbrev fra kortudvalget.
2. Regler for kraftigt tordenvejr – opfordring til at komme ind i stævnereglementet.
J. Eventuelt
Fremtiden for DM Ultra Lang og DM Nat bliver diskuteret i forbundet, da deltagerantallet er lavt, men
det vil blive behandlet som et reglementsforslag.
Forespørgsel om motionsorientering.dk – hvilke løb skal der være indeholdt. Karruselløb vil være
oplagt at lægge herind. Klubberne skal lægge deres tilbud.
Det blev rejst spørgsmål til O-Service-tilmelderfunktionen om behovet for klubtilmeldergodkendelse
af tilmeldinger fra klubben. Der er nogle reglementsforhold, der gør, at klubben skal indover, men der
pågår et arbejde med at kikke på det. Man kan som arrangør lukke for tilmeldingen pr. en fastlagt
dato.
Idéer til finansiering af genoptryk af Find-vej-foldere søges – forslag søg gennem kommunen.
Referat
Jan Jakobsen, OK ØST Birkerød

Mødeplan 2019
Dato

Møde

Mødested

Emne

Mandag d. 7. januar 19:00

Kredsbestyrelsesmøde 1/2019

Hos Lisa Tantholdt

-

Mandag d. 21. januar 17:30

Klubledermøde 1/2019

OK Roskildes Klubhus

Valg

Mandag d. 18. marts 19:00

Kredsbestyrelsesmøde 2/2019

Hos Torben Seir

-

Mandag d. 27. maj 19:00

Kredsbestyrelsesmøde 3/2019

Hos DSR (Johan)

-

Mandag d. 17. juni 17:30

Klubledermøde 2/2019

OK Roskildes Klubhus

-

Mandag d. 21. oktober 19:00

Kredsbestyrelsesmøde 4/2019

Hos Bjarke Sucksdorff

-

Mandag d. 4. november 17:30

Klubledermøde 3/2019

OK Roskildes Klubhus

-

Mandag d. 2. december 17:30

Kredsbestyrelsesmøde 5/2019

På Blovstrød Kro

-
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