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Køge OK ønsker følgende forslag sat til afstemning på DO-F´s 
Repræsentantskabsmøde 2018:

Sprogpolitik i.f.m. IOF stævner i Danmark.

Ved IOF stævner på dansk jord skal det altid sikres at den
officielle information til de kommende deltagere og officials
er fuldt og ligeværdig tilgængelig på det danske og 
engelske sprog via stævnets officielle hjemmeside, 
nyhedsbreve samt stævnets officielle side på Facebook.

Begrundelse

A: Forslagsstilleren erkender og anerkender fuldt ud de internationale 
ambitioner som bl.a. kommer til udtryk ved officielle IOF arrangementer på dansk 
grund med DO-F som medspiller og ansvarlig paraplyorganisation over den/de 
danske arrangører.
Vi mener til gengæld også, at DO-F bør sikre sig at herboende dansksprogede 
deltagere, til enhver tid, skal sikres at kunne tilgå al udadrettet stævneinformation 
på såvel dansk som på det officielle IOF sprog.

Dette vil forøvrigt ikke være noget særsyn i forhold til – eksempelvis - tidligere 
WMOC arrangementer, hvilket man kan konstatere ved nogle få minutters målrettet
søgning på Google:

WMOC
  År Værtsland Sprog på hjemmeside
2012 Tyskland Tysk Engelsk 
2013 Italien Italiensk Engelsk 
2014 Brasilien Portugisisk Engelsk 
2015 Sverige Svensk Engelsk 
2016 Estland Estisk Engelsk 
2017 N. Zealand      engelsksproget
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B: Forslaget bæres ikke frem af politiske nationalchauvinistiske bagtanker. 
Forslagsstilleren finder det dog bemærkelsesværdigt, at selv ”små” lande som f.eks. 
Estland med 1,3 mio. indbyggere, kunne præstere dobbeltsproget service i 
forbindelse med WMOC 2016.         http://wmoc2016.ee/esileht/

Det samme ses at være tilfældet med WOC2018 i Letland med 1,9 mio. indb.
http://www.woc2018.lv/lv/

Uanset om der fra dansk side bl.a. argumenteres for at ”Det er jo et IOF 
arrangement, og sådan noget foregår på engelsk”, så virker det fattigt såfremt man 
ikke som vært forfægter sin ret og mulighed til at sikre blot et minimum af 
hjemmebane-service til værtslandets egne potentielle deltagere, trænere, officials 
samt øvrige interesserede. 

Vi er naturligvis ikke blinde for at forslaget vil resultere i øget tidsforbrug (økonomi)
men det er, efter vores opfattelse, en pris man bliver nødt til at betale.

Særligt aspekt vedrørende WMOC 2018
Vi finder det ret bemærkelsesværdigt at der pr. 1. januar 2018 foreløbigt kun er 
registreret 114 danske tilmeldinger af totalt 1904 til sommerens WMOC i Kbh. og 
Nordsjælland. 
Mon der er en årsagssammenhæng mellem de få danske tilmeldinger og det 
sproglige aspekt?  Man kan kun gisne.

Køge Orienteringsklub
Forslagsstiller

P.K.V.
Tage Ebbensgaard
Formand
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