
     

Østkredsen	–	Beretning	2020	

Året 2020 har været et meget unormalt år. I starten af marts måned blev der som følge af den stadigt 
omsiggribende corona-pandemi indført restriktioner, som medførte væsentlige begrænsninger i Østkred-
sens aktiviteter. Den 9. marts indførtes de første restriktioner mht. deltagerantal for bl.a. orienteringsstæv-
ner og den 11. marts indledtes den store nedlukning af samfundet, som fortsatte året ud; dog med en vis 
lempelse i restriktionerne over sommeren og starten af efteråret.  

Begrænsningen i deltagerantal medførte aflysning af orienteringsstævner og kurser, herunder afviklingen 
af divisionsionsturneringen. 

Østkredsens Venner har i 2020 givet økonomisk tilskud på 18.247 kr. til det Regionale Junior Elitecenter 
Hillerød som bidrag til afholdelsen af en vintertræningslejr på Gran Canaria. En forudsætning for at Øst-
kredsens Venner kan bidrage med økonomisk støtte ungdomsrelaterede projekter, som vintertræningslej-
ren på Gran Canaria, 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. 

Kredsdepotet har også i 2020 været placeret i den gamle ”Bivogn” ved Allerød OK’s Klubhus. Der arbejdes 
fortsat på en bedre og mere funktionel løsning. Mogens Jørgensen har trods problemerne fortsat arbejdet 
som depotbestyrer, hvilket vi værdsætter meget højt.  

Kredsbestyrelsen har i 2020 bestået af: 

Formand: Torben Seir (kredsrepræsentant og næstformand i DOF’s hovedbestyrelse) 
Næstformand: Bjarke Sucksdorff 
Kasserer: Johan Frydendal (for Østkredsens Venner) 
Bredde: Vakant 
Kort: Claus Mikkelsen (kredsrepræsentant i DOF-området Kort) 
Plan: Bjarke Sucksdorff (kredsrepræsentant i DOF-området Stævne og reglement) 
Børn & Unge: Vakant (Torben Seir har 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) 

Det har, som det fremgår af bestyrelseslisten, ikke været muligt at finde en formand for Bredde udvalget 
og Børn & Unge udvalget.  

Kredsbestyrelsen har i 2020 afholdt 3 kredsbestyrelsesmøder (ud af planlagte 5) og 2 klubledermøder (ud 
af planlagte 3). Det ene klubledermøde blev afholdt i OK Roskildes klubhus; det andet klubledermøde 
under mere Corona sikre former i Idrættens Hus i Brøndby. Ved begge klubledermøder har der været et 
flot fremmøde med hhv. 29 og 37 deltagere.  

En stor tak til alle medlemmer i Kredsbestyrelsen for deltagelsen i bestyrelsesarbejdet, referatskrivere, 
indlægsholdere samt til klubberne som i den sidste ende har fået det hele til at hænge sammen til en 
helhed. 

Torben Seir 


