
 

Østkredsen	–	Beretning	2017	

Østkredsen har i 2017 arbejdet for at fremme O-sporten i Østkredsen ved at støtte fælles aktiviteter og projekter for 
promovering, rekruttering og fastholdelse af unge. Østkredsen har endvidere bidraget med indkøb og udlån af mate-
riel og via bl.a. klubledermøderne været et forum for koordinering, vidensudveksling og formidling klubberne imel-
lem 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 2017 med Camilla Bergmann fra Allerød OK som fortsat bannerfører. Træninger arran-
geres og koordineres via Facebook. Facebook-gruppen er nu oppe på 643 medlemmer. Camilla har overtaget trænin-
gen efter Mikkel Kaae-Nielsen fra Søllerød OK. Af tidsmæssige årsager har Camilla været nødt til af indskrænke 
træningerne til 1-2 gange om måneden. Til træningerne kommer der til gengæld ret mange - 20-30 løbere. Projektet 
fortsætter ind i 2018. Der søges fortsat efter en ny træner. Tak til Camilla for en flot indsat.  

Vi har i 2017 fortsat arbejdet med det andet Østkredsstøttede projekt ”Seniortræningsmiljø Sjælland¨ - også kaldet 
”Senior TC Sjælland”. Projektet kører fint og er ved at få momentum. Antal deltagere til træningerne bør dog øges. 
Træningerne afholdes i fællesskab med Talent Center (TC) Sjælland. Begge parter har glæde af samarbejdet. Mikkel 
Aaen fra Farum OK er tilknyttet som træner og har etableret Facebook-gruppen (”Senior-Orientering Sjælland” eller 
blot ”SeniorO”) med pt. 114 medlemmer. Målet er et stærkt seniormiljø på Sjælland og projektet fortsætter ind i 
2018. 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. En forudsætning for, at Østkredsen kan bidrage med økonomisk støtte til sådanne projekter 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. Regnskabet for 2017 taler sit tydelige sprog.  

Østkredsens tidtagervogn – bedre kendt som ”Bivognen” - blev indkøbt i 1998 , men i 2017 kunne den ikke mere. 
En ny Bivogn blev indkøbt for egne midler og leveret d. 26. oktober. Den nye Bivogn bliver placeret på Rudersdal 
Stadion. Udlejning og tilsyn vil blive varetaget af Mogens Jørgensen. 

Kredsdepoterne hos hhv. Dan Haagerup (Nord-depotet) og Kurt Dohse (Syd-depotet) blev i løbet af året sammenlagt 
til et fælles depot med placering ved Allerød OK’s Klubhus. Den gamle udrangerede bivogn påtænkes anvendt som 
depot efter nødtørftig istandsættelse og klargøring. Stor tak til både Dan og Kurt for de mange år som depotbestyrere. 

Østkredsen har i 2017 afholdt i alt 4 banelægningsworkshop for børne- og ungdomsbaner med Bo Konring fra Søl-
lerød OK som undervise. Der har været 10-15 deltagere pr. gang. Der er blandt klubberne efterspørgsel efter yderli-
gere banelægningskurser/workshops. Lisa Tantholdt er koordinator for kurserne og vil arbejde med mulighederne for 
lignende workshops og workshops med andre emner i 2018. 

Kredsbestyrelsen har i 2017 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) 

Østkredsen har i 2017 afholdt 5 kredsudvalgsmøder og 3 klubledermøder. I den forbindelse en stor tak til Roskilde 
OK, som har lagt hus til klubledermøderne. En tak til Ib Mortensen fra Roskilde OK, som med afløserne Lisa Tant-
holdt og Mogens Jørgensen, 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, den positive deltagelse og god stemning ved møderne. 

/Torben Seir 


