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Ekstraordinært klubledermøde om forslag til ny divisionsturnering 
mandag den 26. april 2018 i Roskilde OK’s klubhus 

 

 

Kredsens formand, Torben Seir (TS), bød velkommen til 30+ klubrepræsentanter og tog det store fremmøde som 
udtryk for klubbernes dybe interesse for emnet. Endvidere takkede han varmt arbejdsgruppen, der blev nedsat på 
klubledermødet i januar, for et velgennemført arbejde.  

I arbejdsgruppen har siddet Torkil Hansen (TH), PI-København, Stig Andersen (SA), Herlufsholm OK, Karl Aage Hald 
(KAH), FSK-Orientering og Rolf Andersen (RA), Amager OK. Endvidere har Torben Seir deltaget i de 2 afholdte 
arbejdsgruppemøder og den nyvalgte formand for Stævne- og Reglementsudvalget, Erik Nielsen (EN), i det sidste 
møde.  

TS understregede, at der ikke ville blive ført et egentligt referat af klubledermødet, men at formanden for Stævne- og 
Reglement, EN, ville tage notater til det videre arbejde med forslaget. 

1. Baggrund og intentioner: Inden de egentlige drøftelser startede gav Henrik Poulsen (HP), FIF Hillerød, der er en af 
forslagsstillerne, en kort introduktion til formålet med og intentionerne bag forslaget – se Bilag 1. 

2. Klubbernes generelle holdning til en ændring af divisionsturneringen: Siden indkaldelsen til mødet havde der været 
en livlig udveksling af synspunkter over nettet og TS bad derfor mødet om, inden arbejdsgruppens arbejde blev 
forelagt, at drøfte klubbernes generelle holdning til en ændring af divisionsturneringen.  

Det fremgik af diskussionen (i ikke-prioriteret rækkefølge og opmærksomme læsere vil også notere, at ikke alle 
synspunkter er i sync), at 

• Der er en betydelig skepsis over for at ændre divisionsturneringen (DIV), enkelte mente endda, at man ville 
ødelægge DIV, hvis forslaget blev vedtaget, 

• Man burde diskutere formålet med en ændring af pointsystemet, før man ændrede systemet,  
• Der savnedes en debat om, hvad der bør til, for at en klub kan vinde en match, er det f.eks. mængden af 

tællende løbere, eller skal der lægges (mere) vægt på ”de rigtig gode”,    
• Der var generel opbakning bag formålet og intentionerne, men de er ikke specifikke i forhold til DIV og kunne 

lige så vel anvendes på kredsløb, 
• Der blev efterlyst en individuel (personlig) konkurrence, som kunne løbe over hele året, 
• Der var uklarhed omkring, hvad DOF havde forpligtet sig til over for DIF, da man fik godkendt 

divisionsturneringen som en danmarksturnering for hold – nogle mente, at aftalen går på, at det skulle være 
en elite-holdkamp med accept af, at breddeløbere deltager, mens andre modsat mente, at den form, som 
DIV har nu, var aftalt med DIF,  

• Enkelte var skeptiske over for overhovedet at indgå i en drøftelse, idet man frygtede, at man derved allerede 
havde accepteret præmissen (at DIV skal ændres), 

• Det blev slået fast, at beslutningskompetencen ligger hos HB, og ikke Stævne- og Reglement, 
• Der var enighed om, at det ville være langt at foretrække at løbe mod sine egne aldersklasser, hvilket ikke er 

tilfældet i det nuværende DIV-format, 
• Det blev fremført og drøftet, hvorvidt ØK skulle fremsætte et tilbagerulningsforslag på næste 

repræsentantskabsmøde, såfremt DIV bliver ændret som foreslået, 
• Det blev afklaret, at de generelle ændringer (klasser, længder, nedlæggelse af AM-klasser, o.a.), der for 

nærværende er integreret i DIV-forslaget, vil blive fremsat som specifikke forslag, såfremt DIV-forslaget ikke 
bliver vedtaget,  



• Der var ingen modstand mod pointgivning i normale klasser, men vægtningen bør overvejes grundigt, idet 
det ser ud, som om de mange points i de lavere divisioner i ØK ikke er optimal, 

• Vægtningen mellem ”kvalitet” og ”kvantitet”1, skal balanceres,  
• Vægtningen mellem point i A-klasser kontra B- og C- klasser bør overvejes, ligeledes vægtningen mellem 

ungdomsklasser og seniorklasser. 

3. Fremlæggelse af arbejdsgruppens indstilling til ændringsforslag: Resultatet af udvalgets arbejde findes dels i Bilag 
2 – ”Udkast til Østkredsens ændringsforslag til ny divisionsturneringsform” ved TH og Bilag 3 – ”Divisionsturneringen 
2019” ved KAH. 

Den efterfølgende diskussion viste, at  

• ØK’s klubber vil under ingen omstændigheder være med til flere end de nuværende 3 årlige matcher, 
• Det nuværende system med klub-mod-klub matcher i DIV-stævnerne skal bibeholdes, 
• Op-/nedrykningsmatcher skal bibeholdes, 
• Enighed om, at alle DIV-stævner skal fastlægges i DOF’s langtidskalender, 
• Lørdagsstævner er ”no-go”, dvs. alle stævner skal afvikles om søndagen, 
• Der er delte meninger om skygning, men dog enighed om ikke at tillade skygning på mellemsvære baner, 
• Vægtning af points skal seriøst overvejes, 

4. Nyt divisionsreglement 2019 – videre forløb: EN gennemgik den videre proces i SRU og HB – se Bilag 4. Det blev 
understreget, at forslag til ændringer af reglement, med virkning fra 1. januar 2019, skal være modtaget senest 1. 
maj i år for at kunne blive behandlet på de forestående kredsklubledermøder i slutningen af maj / starten af juni, 
inden den endelige behandling i SRU.  

5. Vejledende afstemning om pointgivning i grupper af klasser eller klasser: På opfordring fra flere klubber blev der 
afholdt en vejledende afstemning om, hvor vidt (a) det nuværende system med pointgivning i grupper af klasser 
skulle fortsætte eller (b) pointgivning fremover skulle være i klasser. Resultatet blev, at 16 mødedeltagere stemte 
for (a), mens 6 stemte for (b). 

 

Mødet afsluttet 22.15 

Referent: 

Erik Nielsen,  
Formand, Stævne- og Reglementsudvalget   

                                                             
1 ”kvalitet” i betydningen ”løbere, der normalt findes i den øverste del af resultatlisten” og ”kvantitet” i betydningen 
”mængden af løbere” 



Ekstraordinært Klubledermøde Deltagerliste Dato:   16. april 2018
Klub Navn(e)
Allerød OK Erik Sørensen
Amager OK Rolf Andersen
AS Feltsport ‐
Ballerup OK Jørgen Skårup + Niels Aabye
DSR´s O‐sektion Johan Frydendahl + Ronald Clausen
Døvania ‐
Farum OK Lars Vedel Jørgensen + Peter Reinholdt  + Kit Lang Jørgensen
FIF Hillerød Orientering Henrik Poulsen
Fredensborg OK Ronald Clausen (klubsamarbejde med DSR og Vinderød OK)

FSK Orientering Lise Kolte + Jytte Sørensen + Tom P. Neesgaard + Karl Aage Hald
Haslev OK ‐
Helsingør SOK Flemming Larsen
Herlufsholm OK Anders Knudsen + Stig Andersen
Holbæk OK Anton Lauritzen + Jan Thiesen
Hvalsø OK ‐
IF for flyvevåbnets Officerer ‐
Kildeholm OK Leif Sudergaard + Eskild Rønne
Køge OK Erik Løvgren Jensen
Lyngby OK Finn Blom Christensen
Maribo OK ‐
Nykøbing F. Roklub ‐ O‐sektion ‐
O‐63 ‐
OK Roskilde John Tripax
OK S.G. Niels Tulinius
OK skærmen Værløse ‐
OK Sorø Kristian Kærsgaard Hansen
OK Øst Birkerød Jan Jakobsen 
OK73 Bent Mortensen
PI‐København Jan Kofoed Nielsen + Torkil Hansen
Reserveofficerernes OK ‐
Viking Atletik Rønne ‐
Søllerød OK Niels la Cour Bentzon
Tisvilde Hegn OK ‐
Vinderød OK af 1992 Ronald Clausen (klubsamarbejde med DSR og Vinderød OK)

Orientering Runners Cph. ‐
DOF, Stævne‐ og Reglement Erik Nielsen

Antal mødedeltagere: 34 (22 klubber)

Torben Seir (Formand) + Mogens Jørgensen (SI&materiel)Østkredsen



Mål med NY 
Divisionsturnering 

2019 
(som angivet i det 

oprindelige forslag)

Den nuværende divisionsturnering er en samlende aktivitet 
for mange klubber, hvor fokus er på klubbens præstation og 
ikke den enkeltes. Dette forslag har til hensigt at 
videreudvikler og styrker divisionsturnering således:
• At divisionsturneringen opfattes som en gennemgående 

konkurrence, der styrker klubbens sammenhold omkring 
løbsdeltagelse 

• At barriererne for løbsdeltagelse for nye medlemmer 
nedbrydes idet alle løbere bliver vigtige i matchen og ikke 
kun de to bedste løbere i hver klasse.

• At klubber der prioriterer B&U arbejdet favoriseres, idet 
flere og særligt unge løbere kan score point i den 
samlede match

• At det generelle løbsudbud i kredsene øges.

Erik
Bilag 1



Mål med NY 
Divisionsturnering 

2019 
(oprindelige mål 

konkretiseret)

Nogle af de mål der er forsøgt nået – så kan det være 
lykkedes i større eller mindre grad er følgende:

• Understøtte DOFs målsætning om at få flere ud og løbe 
konkurrencer især ungdom

• Alle skal, have mulighed for at, løbe konkurrence mod 
jævnaldrende af samme køn

• Point beregning ved Divisionsmatcher skal kunne 
gennemskues af ’alle’ – det skal være nærværende

Afledte muligheder (fordele) :

• Ved at hovedparten af vore konkurrencer afvikles efter 
samme klasseinddeling bliver det tydeligt ’hvor man høre 
til’, ligesom der for arrangøren ikke vil være forskel på at 
arrangere kredsløb/divisionsmatch/dm

• Ved at have flere løb der følger samme klasseinddeling 
giver det mulighed for at lave en dynamisk rangliste 
ligesom ’Sverigelistan’
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Udkast til Østkredsens ændringsforslag til ny  

divisionsturneringsform 
 
Herunder kommenteres på hvert af de forslag til ændringer, som fremgår af ”Forslag til Divisionsturne-
ring 2019” med seneste ændring af 17.01.18. 

Med sort skrifttype er overskrifter og alle væsentlige ændringer i forhold til den nuværende turnerings-
form beskrevet, mens udvalgets kommentarer, overvejelser og holdninger er beskrevet med rød tekst. 

 

Formålet med det ny forslag: 

• At divisionsturneringen opfattes som en gennemgående konkurrence, der styrker klubbens sam-
menhold omkring løbsdeltagelse. Enig, men vi mener, at den nuværende form også tilgodeser 
dette. En udvidelse med flere matcher og afskaffelse af op-/nedrykningsmatch kunne i sig selv må-
ske være en styrkelse, men kan også komme til at virke modsat.  
 

• At barriererne for løbsdeltagelse for nye medlemmer nedbrydes, idet alle løbere bliver vigtige i 
matchen og kun de to bedste løbere i hver klasse. Enig. Der bør gives point til flere løbere, således 
at flere får glæde af at være med. Dog bør der fortsat være flest point til de bedste for også at ani-
mere disse til at være med. 
 

• At klubber, der prioriterer B&U-arbejdet favoriseres, idet flere og særligt unge løbere kan score po-
int i den samlede match. Delvis enig, idet vi mener, at alle nye i klubberne – ikke kun børn og unge 
– bør tilgodeses. Klubberne skal således også animeres til at skaffe flere voksenløbere, idet disse 
måske på længere sigt er en bedre investering. Derfor bør også B-løbere belønnes med flere point. 
 

• At det generelle løbsudbud i kredsene øges. Delvis enig. Nogle mener, at der er for få løbstilbud – 
andre, at der er alt for få ledige weekender til alternative aktiviteter. Derfor hælder vi mest til at 
bevare det nuværende løbsudbud på 6 løbsdage. 

 

Forslaget i detaljer: 

• Divisionsturneringen løbes efter alm. klasseinddeling på langdistancen. Delte meninger. Den nuvæ-
rende opdeling i grupper betyder flere deltagere i hver gruppe og dermed mere konkurrence. I sid-
ste års op-/nedrykningsmatch for 4./5. division deltog 123 løbere i 17 grupper, dvs. i gennemsnit 
7,2 deltager pr. gruppe. Alm. klasseinddeling er meget mere enkel at forstå, men betyder færre del-
tagere i hver klasse. Med 54 klasser ville der i ovennævnte match blot have været 2,3 deltagere i 
gennemsnit pr. klasse. 
 

Erik
Bilag 2
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• (Dog kun A, B og C-klasser). Dette må betyde, at alle AK- og AM-baner nedlægges, hvilket vi umid-
delbart er imod, fordi det måske vil udelukke nogle ældre fra de svære baner.  
Længere nede i forslaget er dog ikke alle AK-baner slettet alligevel. Mere om det senere. 
 

• Banelængden reduceres med 10-25%. Ved at reducere banelængden opvejes ulempen ved at ned-
lægge AK- og AM-banerne. Den reducerede banelængde svarer tillige i store træk til de nuværende 
banelængder i divisionsturneringen. 

 

Pointtildeling: 

• Begynder: 1 point pr. gennemført løber, dog max. 3 point pr. klub. Enighed om, at der skal være en 
begrænsning, men foreslår i stedet et loft på 4 point pr. klub, dvs. max. 4 tællende løbere, svarende 
til hvad der foreslås for øvrige klasser. 
 

• H/D10: 8-7-6-5-4-3-2-1 point til de 8 hurtigste, øvrige deltagere, der gennemfører banen får 1 po-
int. Godt forslag, men enighed om, at tillægspointene også bør gives i øvrige ungdomsklasser. Til-
lægspoint sammenholdt med, at ungdomsklasserne har 2-års intervaller, mens voksenklasser – 
bortset fra H/D21 – har 5 års-intervaller, vil medføre den ønskede favorisering af ungdommen.  
 

• 8-7-6-5-4-3-2-1 point til de hurtigste i alle øvrige A-klasser, dog maks. 4 tællende fra samme klub. 
Såfremt man benytter traditionel klasseinddeling, vil dette betyde, at stort set alle deltagere – også 
i 1. division – vil få point med hjem, hvilket anses for positivt. Der vil være voldsomt mange ”spild-
point” i de lavere divisioner. For ensartethedens skyld ønsker vi dog samme pointtildeling i alle divi-
sioner – også for 4., 5. og 6 division i Østkredsen. Max. 4 tællende fra hver klub er en udmærket be-
grænsning. 
 

• B- og C-klasser: 50% af de point, der uddeles i den tilsvarende A-klasse. Dette kunne umiddelbart 
opfattes som demotiverende for B- og C-løbere, der kunne tænke, at de kun er halvt så meget værd 
for klubben som A-løbere, men alligevel anbefales denne pointtildeling for at motivere klubberne 
til ikke at bruge langsomme A-løbere i B/C-klasserne, da selv de langsomme A-løbere vil kunne 
score flere point ved at deltage på en A-bane med dobbelt så mange point til rådighed som på B-
banen. Derved vil det kun være reelle B/C-løbere, der stiller op i B/C-klasserne, men alligevel er de 
garanteret en vis mængde point. 
For at undgå halve point anbefales en 4-4-3-3-2-2-1-1 pointtildeling og med max. 4 tællende løbere 
pr. klub som i A-klasserne. 
 

• Klasser ældre end H/D70 vil også blive pointgivende. Med mange gamlinge i klubberne er dette po-
sitivt. Dog betyder det ekstra arbejde til banelæggeren i form af flere korte blå baner, hvilket dog 
ikke anses for en uoverkommelig opgave, eftersom dette krav også er gældende i andre sammen-
hænge. 
 

• Arrangører opfordres til at have størst muligt genbrug af baner mellem klasserne, således at opga-
ven med banelægning og afvikling kan minimeres. I princippet kan man vel fortsætte med de 10 
baner, der nu kræves, med tillæg af nogle korte blå baner. Arbejdet bliver således under ingen om-
stændigheder mindre, men dog heller ikke større, end hvad der kræves ved kredsløb. 
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Antal matcher og afviklingen af disse: 

• Divisionsturneringen afvikles med 3-4 eller 4-5 indledende matcher efterfulgt af en finale. Ubetin-
get enighed om, at de nuværende regler med to indledende matcher og én op-/nedrykningsmatch 
klart er at foretrække. Klubberne har vanskeligt ved at samle alle løbere mere end 3 gange om året, 
og op-/nedrykningsmatchen er et tilløbsstykke, der virkelig animerer klubber og løbere. En traditio-
nel turnering med op- og nedrykning af henholdsvis bedste og dårligste klub over en sæson frygtes 
tillige at ville skabe såkaldte ”elevatorhold”, dvs. en større forudsigelighed om, hvilke hold der vil 
rykke op eller ned. 
Vi ønsker også fortsat 4 klubber i hver division med undtagelse af laveste division, hvor antallet 
nødvendigvis må tilpasses, ligesom vi ønsker bibeholdt klub-mod-klub-matcherne i matchen, såle-
des at der reelt er 6 matcher i hver division pr. løbsdag.  
 

• De indledende matcher afvikles i marts-maj og august-september med en finale i første weekend i 
november. Enighed om at rykke turneringen ½ år, således at de to indledende matcher afvikles i 
efteråret, hvor det er nemmere at finde ledige weekender, der ikke kolliderer med f.eks. konfirma-
tionsweekender. DM-Hold og op-/nedrykningsmatcherne kan så i stedet blive afviklet sidst på for-
årssæsonen, hvor vejret alt andet lige er langt bedre end i november, hvilket yderligere vil animere 
klubberne til at stille med fuldt hold, ligesom muligheden for at afholde klubsamlende aktiviteter 
som fælles frokostbord m.m. efter matchen vil være betragteligt større.  
Oprykning af en del deltagere til ældre klasser midt i turneringen betragtes som en formalitet med 
ens betingelser for alle klubber. 
 

• Alle indledende matcher og finalen planlægges i DOFs langtidskalender og vil være sammenfal-
dende for alle kredse. Udmærket idé, idet divisionsturneringen derved prioriteres. I 2018 anvendes 
10 weekender. 
 

• Matcher i 1., 3. og 5. division afvikles på søndage, mens øvrige matcher afvikles på lørdage. Helt 
uenige. I alle 3 kredse vil der i så fald være væsentlig flere deltagere om søndagen end om lørda-
gen. Man bør i stedet kombinere det således, at 1. division i Nord og Syd afvikles for sig, mens 2. og 
3. division afvikles sammen. I Øst bør 1. og 2. division afvikles sammen og 3., 4., 5. og 6. division 
sammen. Det betyder lige store blokke. Dog kan forskellige forhold betyde, at det ikke er muligt at 
lave disse konstellationer hver gang.  
Stor modstand mod afvikling af divisionsmatcher om lørdagen, hvor mange er på arbejde. Det er 
også helt utilgiveligt at planlægge for, at en klub både skal arrangere og løbe i samme weekend. 
Enighed om, at vi holder fast i de nuværende 6 søndage som værende reserveret til divisionsturne-
ring. I 2018 har man i Øst været nødsaget til at bruge 4 søndage til de indledende runder og en lør-
/søndag i november til op-/nedrykningsmatcher. Uheldigt, men formentlig eneste mulighed for tur-
neringsudvalget, så længe divisionsmatcher ikke er prioriteret højere generelt. 
 

• Finalen afvikles altid af klubberne i 2. division eller lavere og tildeles af den ansvarlige kreds. Enig. 
Det kan ikke være anderledes, når arrangøren skal findes mindst et år i forvejen. 
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• Alle matcher er åbne for deltagelse af løbere fra andre klubber. Disse løbere starter i divisionsmat-
chen, men kan naturligvis ikke score point. Enighed om at åbne baner bør afvikles på samme måde 
som nu, jf. reglementets Tillæg 1. 
I praksis betyder dette, at hvis åbne baner er identiske med banerne i divisionsmatchen, må delta-
gerne på åbne baner ikke starte på samme minuttal som en deltager på den tilsvarende bane i divi-
sionsturneringen, men ændres de åbne baner bare for en enkelt posts vedkommende, kan delta-
gerne starte når som helst som ”put & run”. 

 

Ændringer til reglementet: 

• 2.4 og 2.5, AM klasser slettet i 4.2.1. Alle AM-klasser er slettet helt fra reglementet, ligesom der ge-
nerelt er forslag om ændrede banelængder i mange klasser – helt uafhængigt af forslaget til æn-
dring af divisionsturneringen. 
 

• 2.6, skygge og starthjælp: Skygning er tilladt i alle klasser, undtagen i klasser med betegnelsen: E, A, 
AM og AK ønskes ændret til, at skygning er tilladt ved alle løb i Begynder-, B- og C-klasser (dog ikke 
D/H10).  
Vi læser de nuværende regler således: Skygning er generelt tilladt på begynder (grøn) og lette 
(hvid) baner. I finalen dog kun på begynder (grøn).  
Nuværende klassegruppe 9 løber begynderbane og omfatter D/H10, D/12B og Begynder, mens 
klassegruppe D/H8 løber let bane og omfatter klasserne D/H12, D/H14B, D/H20C og D/H21C.  
Pt. må der altså til ordinære divisionsmatcher skygges på disse baner. 
Det nye forslag indebærer, at man også må skygge på D/H16B, D/H20B, D/H21B og D/H35B, der 
alle er mellemsvære baner. Vi ser ingen grund til, at løbere på mellemsvære baner skal kunne skyg-
ges. 
Derimod tillader det nye forslag ikke skygning på D/H10, hvilket kan give problemer. En D/H10-lø-
ber kan ved tilmeldingen måske overtales til at klare sig uden skygge og bliver derfor tilmeldt på 
D/H10-banen, hvor der kan scores mange point. Men på dagen tør løberen alligevel ikke at løbe 
uden sin skygge og burde derfor rykkes ned på begynderbanen, som imidlertid kun giver 1 point. Vi 
forudser, at forældre vil følge barnets ønske og skygge, selv om barnet løber i D/H10-klassen.  
Er det så ikke bedre at tillade skygning i D/H10-klassen? 
Tilbage er kun D/H12, hvor det pt. er tilladt at skygge, mens det ikke er tilladt i det nye forslag. Her 
vil der nok være mindre behov for skygning, ligesom der ikke er samme incitament til at skubbe den 
urutinerede løber op på en A-bane, idet der også er en D/H12B-bane, der giver mange point. 
Vi er meget tilbøjelige til at fastholde de nuværende skygningsregler – dog måske bortset fra 
D/H12. 
 

• 3.8: løber flere klasser samme baner, skal klasserne starte i forlængelse af hinanden. I det nuvæ-
rende reglement gælder denne regel ikke i divisionsturneringen, men det ønsker man at ændre på 
med det nye forslag. 
Vi er ikke uenige i dette. 
 

• Klasser og baner: Baner med reduceret længde og sværhedsgrad ændres/nedlægges, således at det 
samlede antal baner formindskes og modsvarer efterspørgslen.  
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D/H16AK foreslås nedlagt. Alternativt valg kunne være D/H16 med foreslået reduceret banelængde 
på henholdsvis 3,0-4,1 km og 4,1-5,3 km – eller D/H16B med samme foreslåede banelængder.  
D/H20AK og D/H20AM foreslås nedlagt. Der henvises til D/H21 eller D/H21K.  
D/H20B og D/H20C foreslås nedlagt. Der henvises til D/H21B og D/H21C.  
H55AK foreslås ændret til H45AK.  
Vi er enige i disse nedlæggelser og ændringer. 
Med det nye forslag tilbydes følgende mellemsvære B-baner: D/H16B, D/H21B og D/H35B. Med 
vores nuværende alderssammensætning vil det betyde en overvægt af deltagere i D/H35B. Vi fore-
slår denne ændret til D/H45B for at flytte nogle deltagere til D/H21B. 
Endvidere foreslår vi en ny klasse D/H21BL (lang mellemsvær bane) til de deltagere, der har stor 
løbsstyrke, men ringere orienteringsevner. Her tænkes især på adventureløbere. 
For D/H14-løbere og ældre vil der kun være én C-klasse (let): D/H21C. Forhåbentlig bliver der brug 
for flere lette baner, når der bliver mange point at hente, men indtil videre nøjes vi med den ene. 
 

 

25.03.18. 

 Torkil. 



Divisionsturneringen 2019

Erik
Bilag 3



Den nuværende turneringsform
Det gode er:
• Divisionsturneringen er vigtig til klubudvikling.
• Den er MEGET populær blandt klubberne og deres medlemmer, i Østkredsen er 

der over 1000 tilmeldte pr. afdeling.

Det der ikke er så godt:
• Der er et begrænser antal medlemmer der får point. Det er især et problem for de 

store klubber, men det rammer alle de deltagende klubber.
• Gruppe 6, der kun er åben for ungdomsløbere, anses af mange for ikke at være 

sportslig korrekt. Hvis en klub f. eks har 2+2 14 årige piger og drenge, har den et 
forspring på 20 (14) point, det er stort set umuligt at indhente for de andre 
klubber.

• På de lette baner kan klubberne have flere voksne tilmeldte hvor ingen af dem får 
point.

• Det med grupper, klasser og baner er svært at forklare til nye medlemmer. 
• Det vanskeliggør også tilmeldingen i O-Service.



Forslaget til divsionsturneringen 2019

Det er godt at:
• Systemet med at benytte de samme klasser, som ved kredsløb. 
• Det gør det lettere at forstå, da begreberne som grupper, klasser og baner 

forsvinder.
• Det er nemmere at tilmelde sig.
• Der er mange der kan få point.

Det er (måske) skidt at:
• Der er mange klasser, mange flere end klubberne har deltagere.
• Den klub der har flest deltagere vinder.
• Det kan være en fordel for en klub at tilmelde sine løbere på mange klasser.
• Der er ikke ret mange at konkurrere mod i hver klasse.



Konsekvensanalyse, metoden.
• Grundlaget var op/ned matcherne d. 24. september 2017 (3 – 6 division) og d. 1. 

oktober 2017 (1 – 3 division). 
• Op/ned matcherne er valgt, da det må forventer at klubberne stiller med det 

stærkest mulige hold. 
• Men de har den svaghed at de to bedste i 1. division og de 2 sidste i 6. division 

ikke deltager i beregningerne.

Divisioner Tilmeldte
Gennemsnit 

pr. klub
1 - 2 258 65
2 - 3 241 60
3 - 4 186 47
4 - 5 138 35
5 - 6 121 30

944

• Et (stort) EXCEL blev udviklet og benyttet til analyserne.
• En stor del af arbejdet, er at fordele de tilmeldte i det nye klassesystem.  
• De fleste er anbragt i den klasse de var tilmeldt i, men i H20, D20, H70 og D70 er 

klasserne blevet splittet op. 
• Deltagerne er herefter blevet indsat i det nye klassesystem, efter opslag i o-

service eller efter forespørgsler mm. 
• Nogle ganske få (markeret med en *) er ikke blevet flyttet pga. manglende info.



Om regnearket
• Regnearket endte med at få 14 enkelte ark. 
• Hver af dem indeholder data, beregninger og resultater. 
• Arkenes navne angiver divisioner og den analyse der er foretaget.
• Beregningsmetoder og analyser blev løbende udviklet og opdateret.

Uden
Tisvilde Allerød Tisvilde Farum Tisvilde Ballerup Allerød Farum Allerød Ballerup Farum Ballerup Point TEST

8 8 8 3
7 8 8 3

Match 6Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5

• Først blev de 944 deltagere, med løbsresultater  indlæst.
• Deltagerne blev fordelt på 5 ark med en match på hvert.
• Så blev pointene, for det foreslåede system, indtastet i de viste 12 søjler.
• Dvs. der var i alt 944 rækker og 12 søjler = 11328 mulige felter.
• Der skulle dog ”kun” indtastes værdier i 944 og 3 søjler = 2832 felter.
• TEST.

374 306 372 303 376 304 322 300 320 311 311 312 5
62 56 62 56 62 52 56 56 56 52 56 52 226 226



Analyser med de 5 første ark
• Det er helt klart, hvis der ændres i beregningsmetoden ændres resultatet også.
• Det skete også i alle matcher. 
• Typisk skifte 2 klubber plads i hver division. 
• Der var også matcher hvor resultatet var meget jævnbyrdigt.

• Der blev lavet et nyt ark. Hvad vil der ske hvis der kun var 2 tællende i 5-6 
divisionsmatchen? Det gav nøjagtig samme resultat, som hvis der havde været 4 
tællende! 

• 5-6 divisionsmatchen var den hvor der skete de fleste ombytninger. Det var især 
Kildeholm OK der fik fordel af den nye metode. De havde en del børn. Men selv 
om deres point blev trukket ud af beregningerne vandt de stadig.

• Det var meget svært at se hvorfor, og hvad der gjorde udslagene, så jeg prøvede 
forskelligt, bl. a. grafik.



Analyser med de 5 første ark, grafik
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• Alle divisioner set nogenlunde ens ud.
• Især i de øvre divisioner er der masser af børn.
• I alle er der ret få teenagere.
• Klubberne har mange voksne deltagere.
• Hvordan ser det ud om 10-20 år? 
• Det er klart, at verdensmestre begynder at orientere som børn.
• Det er også klart, at klubbernes overlevelse sker ved at få nye voksne medlemmer.



Konklusioner

1. Systemet med 8-7-6-5-4-3-2-1 point (4-4-3-3-2-2-1-1 i B og C klasser) og 
max. 4 tællende pr. klub, kan benyttes i alle divisioner.



Analyse i grupper
• I et forsøg på at finde ud af hvorfor resultaterne ændrede sig blev der lavet  5 

nye ark. Her blev deltagerne inddelt i alderskategorier som vist nedenfor.
• Resultatet af 3-4 divisions matchen er vist nedenfor.

• Denne analyse gav ikke megen ny information.
• Bemærk dog matchen HSOK-Køge. Her vinder HSOK antallet af vundne grupper med 

8-1. Det burde jo give en enorm samlet sejer til HSOK, men det gør det ikke. Samlet 
vinder HSOK kun med 230-225. Køge er meget stærke i H50-100 gruppen.

Grupperesultat:

FSK HSOK FSK Herlufsh. FSK Køge HSOK Herlufsh. HSOK Køge Herlufsh. Køge
H10 - 15 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0
H16 - 20 19 0 19 8 19 0 0 8 0 0 8 0
H21 - 49 28 37 29 42 29 35 37 41 35 31 43 34
H50 - 100 69 58 91 57 74 110 60 62 56 113 56 115
H ms - let 16 23 18 12 13 18 25 11 21 16 9 18
D10 - 15 0 15 0 12 0 12 15 12 15 12 12 12
D16 - 20 4 8 4 4 4 4 8 4 8 4 4 4
D21 - 49 30 15 28 42 29 8 14 45 16 8 44 8
D50 - 100 59 58 64 42 66 30 58 43 57 29 44 31
D ms - let 14 16 17 3 18 10 19 3 18 11 4 12
Beg 3 4 3 4 3 1 4 4 4 1 4 1

TEST 242 234 273 230 255 228 240 237 230 225 232 235

Vundne grupper: 4 6 5 6 5 4 5 5 8 1 6 3

Match 5 Match 6Match 1 Match 2 Match 3 Match 4



10 års intervaller blandt seniorer
• Det har været fremført, at der ikke er mange deltagere at konkurrere mod ved 

5-årsintervaller.
• Det er også rigtigt, men hvad sker der hvis der indføres 10 års intervaller blandt 

seniorer.
• Det blev lavet en beregning i op-ned 3-4 divisionsmatchen.
• Nu skete der noget, nu blev resultatet det samme som med det eksisterende 

beregningssystem (der jo også benytter 10 års intervaller).

• Hvorfor nu det? En mulig forklaring

Klasse
Maks. uddelte point i H40-H90

(5 års intervaller)
Maks. uddelte point i H40-H90 

(10 års intervaller)
H40 36

36H45 36
H50 36

36H55 36
H60 36

36H65 36
H70 36

36H75 36
H80 36

36H85 36
H90 36 36

396 216



Konklusioner
1. Systemet med 8-7-6-5-4-3-2-1 point og max. 4 tællende pr. klub, kan benyttes i 

alle divisioner.
2. 5 års intervaller bibeholdes. Det er vigtigt at voksne løbere (dem der laver alt 

arbejdet i klubberne) også har en chance for at påvirke resultatet. Det er også 
godt at benytte samme klassesystem som ved kredsløb.



Opsplitning af klasser

Match 2
FSK Herlufsh.

FSK Orientering H18 01:10:30 8
Herlufsholm OK H20 01:13:00 7
FSK Orientering H18 01:27:03 6

Sum 14 7

• Den eksisterende klasse H20 skulle splittes op i H18 og H20.

FSK Orientering H18 01:10:30 8 0
FSK Orientering H18 01:27:03 7 0

Herlufsholm OK H20 01:13:00 0 8
Sum 15 8

• Hvad betød det for pointene?

• Hvis FSK havde haft flere løbere, havde Herlufsholm tabt point!
• Det samme kan ske hvis en løber flyttes fra en klasse til en anden.
• Man skaffe klubben en pointfordel, dels ved selv at vinde point, men også ved 

at sørge for at den anden klub ikke får så mange.



Konklusioner
1. Systemet med 8-7-6-5-4-3-2-1 point og max. 4 tællende pr. klub, kan benyttes i 

alle divisioner. 
2. 5 års intervaller bibeholdes. Det er vigtigt at voksne løbere (dem der laver alt 

arbejdet i klubberne) også har en chance for at påvirke resultatet. Det er også 
godt at benytte samme klassesystem som ved kredsløb.

3. Flytning af løbere til andre (sværere) klasser, har nok ikke den store effekt som 
det umiddelbart ser ud til.



Vinder den største klub altid?
Uden 
point

Ikke i 
målTilmeldte Pointgivende

66 62 -4 Tisvilde Hegn OK 1
63 56 -1 -6 Allerød OK 2
63 56 -2 -5 Farum OK 4
66 52 -2 -12 Ballerup OK 3

258 226 -32

Uden 
point

Ikke i 
målTilmeldte Pointgivende

56 49 -1 -6 OK Roskilde 3
64 61 -1 -2 OK Sorø 1
67 53 -2 -12 OK Øst Birkerød 2
54 46 -8 Holbæk OK 4

241 209 -32

Uden 
point

Ikke i 
målTilmeldte Pointgivende

49 48 -1 FSK Orientering 1
45 42 -3 Helsingør SOK 2
49 41 -2 -6 Køge OK 3
43 41 -2 Herlufsholm OK 4

186 172 -14

Uden 
point

Ikke i 
målTilmeldte Pointgivende

41 36 -5 Amager OK 1
34 31 -3 OK Skærmen 3
30 26 -4 Lyngby OK 4
33 30 -3 PI-København 2

138 123 -15

Uden 
point

Ikke i 
målTilmeldte Pointgivende

39 35 -2 -2 Kildeholm OK 1
28 26 -2 OK73 2
28 27 -1 DSR/Fredensborg/Vinderød 3
26 23 -3 O-63/NFR/Maribo 4

121 111 -10

?



Konklusioner

1. Systemet med 8-7-6-5-4-3-2-1 point og max. 4 tællende pr. klub, kan benyttes i 
alle divisioner. 

2. 5 års intervaller bibeholdes. Det er vigtigt at voksne løbere (dem der laver alt 
arbejdet i klubberne) også har en chance for at påvirke resultatet. Det er også 
godt at benytte samme klassesystem som ved kredsløb.

3. Flytning af løbere til andre (sværere) klasser, har nok ikke den store effekt som 
det umiddelbart ser ud til.

4. Vinder den største klub? 
Den nuværende turneringsform har allerede sorteret klubberne i de forskellige
divisioner efter størrelse. 
Analysen viser at den klub det får flest tællende løbere i mål vinder. 



Hvor kan du se filerne?

www.fsk-orientering.dk/division2019


