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Østkredsen	–	Beretning	2018	

Østkredsen har også i 2018 arbejdet for at fremme O-sporten ved at støtte fælles aktiviteter og projekter for promo-
vering, rekruttering og fastholdelse af unge. Østkredsen har endvidere bidraget med indkøb og udlån af materiel og 
via bl.a. klubledermøderne været et forum for koordinering, vidensudveksling og formidling klubberne imellem samt 
mellem Forbund og klubberne. 

Det af Østkredsen støttede projekt ”Ung i O-sporten” med den etablerede Facebook-gruppe ”Orienteering Runners - 
Copenhagen” er forlænget i 2018 med Camilla Bergmann fra Allerød OK som Bannerfører. Træninger arrangeres 
og koordineres via Facebook-gruppen, som nu er oppe på 668 medlemmer. Det har dog fortsat ikke været muligt af 
finde en fast træner, men det er dog blevet til 8 arrangementer/træninger før sommerferien, men ingen efter sommer-
ferien. Det tages op til overvejelse om projektet skal fortsætte ind i 2019. Tak til Camilla for en flot indsat.  

Vi har i 2018 fortsat arbejdet med det andet Østkredsstøttede projekt ”Seniortræningsmiljø Sjælland¨ - også kaldet 
”Senior TC Sjælland”. Den etablerede Facebook-gruppe er oppe på 144 medlemmer, men Mikkel Aaen fra Farum 
OK måtte desværre indstille træningerne ved begyndelsen af sommerferien pga. andet arbejde. Det har endnu ikke 
været muligt at finde en ny træner. Tak til Mikkel for en flot indsats. 

Både ”Orienteering Runners Copenhagen” og Senior TC Sjælland” blev søsat som forsøg på at fastholde flere unge 
i dansk orientering. Det er via Facebook lykkedes at skabe og bevare kontakten til et stort antal unge, men der er 
fortsat et meget stor frafald når de når 16-17 års alderen. Vi vil forsøge med nye fastholdelse-initiativer i 2019. 

En forudsætning for, at Østkredsen kan bidrage med økonomisk støtte til projekter som Orienteering Runners Co-
penhagen og Senior TC Sjælland er den indtjening, som vi får gennem salg og udlejning af materiel. Stor tak til 
Mogens Jørgensen, som altid har ydet en stor og uvurderlig indsat. Også regnskabet for 2018 taler sit tydelige sprog.  

Kredsdepotet er nu placeret i den gamle ”Bivogn” ved Allerød OK’s Klubhus. Vi søger fortsat efter en afløser for 
”Bivognen”, som reelt ikke kan mere. Også her en stor tak til Mogens Jørgensen som midlertidig depotbestyrer. 

Kredsbestyrelsen har i 2018 bestået af: 

Formand: Torben Seir (kredsrepræsentant og næstformand i DOF’s hovedbestyrelse) 
Næstformand: Bjarke Sucksdorff 
Kasserer: Johan Frydendal (for Østkredsens Venner) 
Bredde: Lisa Tantholdt 
Kort: Claus Mikkelsen (kredsrepræsentant i DOF området Kort) 
Plan: Bjarke Sucksdorff (kredsrepræsentant i DOF området Stævne og reglement) 
Børn & Unge: Vakant (Henrik Poulsen har dog fungeret som kontaktperson til udvalget) 
Materiel & SI:  Mogens Jørgensen 
Elite: Rasmus Ødum (kredsrepræsentant i Eliteudvalget) 
MTBO: Troels B. Hansen (kredsrepræsentant og formand for DOF området MTBO) 

Kredsbestyrelsen har i 2017 afholdt 5 kredsudvalgsmøder og 4 klubledermøder. 

Et tilbagevendende tema ved klubledermøderne i 2018 har været forslag til reglement 2019 og i særlig grad et 
forslag til et nyt pointsystem for divisionsturneringen med udspring i Nordkredsen. Forslaget gav ophav til 
mange, til tider ophedede diskussioner, sent afsluttede møder, nedsættelse af en arbejdsgruppe samt afhol-
delsen af et ekstraordinært klubledermøde. Stor tak til arbejdsgruppen bestående af Rolf Andersen fra Ama-
ger OK, Stig Andersen fra Herlufsholm OK, Torkil Hansen fra PI-København, Karl Aage Hald fra FSK 
Orientering og undertegnede Formand for Østkredsen. 

I sidste ende nåede vi via yderligere en nedsat arbejdsgruppe med deltagelse fra alle tre kredse, herunder 
Torkil Hansen for Østkredsen, frem til et efter kredsbestyrelsens mening nytænkende og godt divisionsreg-
lement, som i november måned blev godkendt af DOF’s hovedbestyrelse. 

En direkte følge af arbejdsgruppens arbejde blev, at Erik Nielsen blev indstillet og valgt som formand for 
DOF området Stævne & Reglement. En stor tak til deltagerne af Arbejdsgruppen og Erik Nielsen for det 
store arbejde – og ikke mindst til klubberne for den store deltagelse og indlevelse ved klubledermøderne. 



    Side 2 af 2 

 

I den forbindelse også en stor tak til Roskilde OK, som har lagt hus til klubledermøderne, og en stor tak Lisa Tantholdt 
og Mogens Jørgensen, som har stået for middagene forud for klubledermøderne.  

Til slut en varm tak til alle medlemmer i Kredsbestyrelsen med tilknyttede arbejds- og projektgrupper for et stort 
arbejde med den daglige drift, samt til klubberne for den positive deltagelse og gode stemning ved møderne. 

/Torben Seir 


