
    Side 1 

Til:  Østkredsens Klubformænd 
  Kredsbestyrelse, Øst 
  Kredsformænd, Syd og Nord 
  DOF’s kontor 
 
 
 

Referat fra klubledermøde 2/2020 
Mødested:   Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 
Mødedato/tid:  Mandag d. 15. juni 2020, kl. 19:00‐.22:00. 
Mødeindkaldte:  Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen – ikke nødvendigvis klubformændene! 

Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter. Hver klub har dog kun to 
stemmer, såfremt det skulle komme til en afstemning. 

Spisning:  Der var ikke den sædvanlige fællesspisning forud for møde, men te, kaffe og kage. 

 
 
 

A. Formalia 
 

1. Registrering af fremmødte 
 

I disse coronatider, hvor navnelister ikke bare kan sendes rundt, var der helt ekstraordinært 
navneopråb ved formand Torben Seir. Der var mødt 37 deltagere fra i alt 19 klubber (inkl. 
repræsentanter fra Østkredsens bestyrelse) – se vedlagte deltagerliste (Bilag 1) 

 
2. Valg af referent 

 
Lars Hanghøj Petersen, Ballerup OK 

 
B. Sommerens klub 

 
1. Sommerens klub – Allerød OK v/ formanden Lotte Bergmann 

 
Lotte indledte med en flot præsentationsfilm, hvor klubbens mange aktiviteter blev synliggjort, 
bl.a. klubtræning, B&U træning, familie- og motionsorientering, MTB-orientering, gymnastik 
m.m.  
 
Vi fik herefter en historisk gennemgang lige fra klubbens start i september 1951 under Lillerød 
IF, over klubbens nedlæggelse i efteråret 1961, klubbens genopstandelse i oktober 1966, 
mere end 20 medlemmer i 1971, 100 medlemmer i 1977, navneskift til Allerød OK og 125 
medlemmer - men stadig under Lillerød IF - i 2003, en helt selvstændig Allerød OK-klub i 2018 
med 189 medlemmer, og frem til 2020 med 150 medlemmer – efter kritisk gennemgang af 
medlemslisten. 
 
Mange aktiviteter, bl.a. teknik-træning i samarbejde med Farum OK m.fl. og MTB-O-træning i 
samarbejde med OK Øst. Startede i 2004-05 ”Et godt idrætsmiljø for børn” med fokus på de 8-
12 årige og implementerede i 2009 DOFs ATK koncept. 
Også mange sociale aktiviteter: Ladies Cup for de kvindelige medlemmer og O-Skålen for 
herrerne, fællesspisning, klubture m.m. Fik i 1999 DIFs breddeidrætspris. 
I 1990’erne fik klubben så eget klubhus, købt af kommunen for 100 kr.! Dog er klubben siden 
blevet skåret i driftstilskud af kommunen! 
 
Efterårets klub bliver DSR. 
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C. Corona-status 
 
1. Gældende retningslinjer og foranstaltninger v/ Erik Nielsen, formand for DOFs Stævne og 

Reglementsudvalg. 
 
Erik lagde ud med en gennemgang af DOFs opdaterede retningslinjer, som de ser ud efter 
myndighedernes seneste udmelding gældende fra 8. juni. Disse er sendt ud til klubberne som 
nyhedsbrev og har fra d. 11. juni også kunnet ses på DOFs hjemmeside (link: Nyhedsbrev). 
 
En meget kort sammenfatning er: Det er meget simpelt – man skal bare overholde 
myndighedernes retningslinjer! 
 
Den efterfølgende diskussion afslørede dog stadig en vis usikkerhed mht. til især fortolkning af 
forsamlingskravet på de nu max 50 personer, afspritning af postenheder og om det er en god 
idé at smide lejebrikker i en spand med sæbevand efter løbet? Mogens Jørgensen kunne ikke 
anbefale dette! 
 
Erik opfordrede stævnearrangører til evt. at få råd og vejledning fra de lokale 
politimyndigheder, for at undgå problemer, men nogen forhåndsgodkendelse skal man ikke 
regne med at få. Han står selv til rådighed vedr. spørgsmål om fortolkninger af 
retningslinjerne. Eriks præsentation er vedlagt som Bilag 2. 

 
2. SM’er, Divisionsmatcher og andre aflyste stævner i Østkredsen – hvad gør vi? – v/ Bjarke 

Sucksdorff 
 
Vedr. divisionsturneringen 2020, hvor DM hold allerede er aflyst, var der stor enighed om at 
”nulstille” turneringen i Østkredsen i år, og genstarte turneringen i 2021 med de samme 
divisioner, der skulle have dystet i år. De aflyste matcher fra foråret 2020 kan umiddelbart 
afholdes i foråret 2021, hvor der endnu ikke er fundet arrangører til matcherne. 
 
Vedr. de 4 efterårsmatcher var der ligeledes bred enighed om, at de kan afholdes som 
”kredsløb” med divisionsbaner for alle klubber. Mange løbere vil være ”sultne” efter o-løb oven 
på det ”forsømte” o-forår. Men det er selvfølgelig helt op til arrangørklubberne: Herlufsholm, 
FIF, Ballerup og Farum at beslutte, om det er det, man vil. Stig fra Herlufholm var meget i tvivl 
om man kunne lokke de nordsjællandske løbere ned til et kredsløb på Falster i august, og var 
– til trods for mange tilkendegivelser om deltagelse – nok mest stemt for at afholde løbet som 
divisionsmatch i 2021.  
 
Vedr. årets SM’er kunne Bjarke meddele, at Allerød afholder SM nat d. 4. november. SM 
sprint, lang og stafet flyttes til næste år og tilbydes årets arrangører (Køge og Søllerød). 
 
En opdateret terminsliste for 2021 er vedlagt som Bilag 3.  

 
3. Besparelser i DOF – Kort orientering v/Torben Seir 

 
Torben gennemgik den aktuelle status på DOFs økonomi, hvor især de manglende løbsafgifter 
har medført et besparelsesbehov på 1.2 mio. kr. i 2020. 
Hovedbestyrelsen har allerede vedtaget besparelser på 865 t. kr. over en bred kam i forhold til 
budgettet, man kommer formentlig til at hente 200 t. kr. hos klubberne i form at ekstra kontingent 
og de resterende 135 t. kr. tages fra egenkapitalen. Torben indlæg er vedlagt som Bilag 4. 
 
På spørgsmål fra klubberne, var svarene, at mange ansatte er ansat for projektmidler, så her 
kan ikke spares. At rygter om 100-150 t. kr. doneret til DOF via Corona-træningsløbene kan 
tænkes at nedsætte et ekstra kontingent og at merudgifterne til WOC 2020 er indregnet. På 
spørgsmål om, hvorfor eliteklubbernes bidrag ikke nedsættes, når der spares på forbundets 
eliteaktiviteter, var svaret, at det tilsvarende gælder for klubbernes medlemskontingenter. 

https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/8048-opdatering-af-coronaretningslinjer-og-dm-kalender
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I øvrigt var der ros til hovedbestyrelsen for at have anvist rettidig omhu inden det kunne være 
gået helt galt med økonomien, til medlemmerne om at tænke lidt over alle de penge, de har 
sparet på løb i foråret, og gerne donere lidt til DOF i stedet, forslag om at forhøje løbsafgiften 
på efterårets løb og en opfordring til klubberne om at søge nogle af de puljemidler, der nu er 
tilgængelige pga. manglende arrangementsindtægter. 
 

D. Det regionale junior elitecenter Hillerød 
 

1. Præsentation af Centret v/ Bo Simonsen, adm. leder, Masha Semak, træner, og Jacob 
Steinthal (løber). 

 
Bo: Centeret blev født for 6 år siden for at skabe et tilbud i Nordsjælland på tværs af 
klubberne. Ideen blev ”solgt” til Hillerød Kommune med en Team Danmark eliteklasse og 
videre til FIF Hillerøds eliteafd., som hermed fik mulighed for at bevare Team Danmark-støtten 
og har fået 50.000 kr. om året siden. 
Centret er ikke tænkt som en konkurrent til klubberne, men som et tilbud til de bedste – de 
som forbundet tildeler Team Danmark-støtte. Det startede op med Masha som træner og stille 
og roligt blev der bygget mere på, fra faste træningstilbud om ugen til styrketræning, 1-dags 
ture og nu også træningstilbud i udlandet, Ungarn sidste efterår og i år Tenerife med fokus på 
det fysiske, men også det tekniske. 
Deltagerne betaler beskedne 2000 kr./år, som klubberne betaler. Fordelene med en lille og 
dedikeret gruppe er, at de selv er med til at udvikle på og bestemme aktiviteterne, Bo og 
Masha tjekker så, om det er realisabelt. Succeskriteriet går på kvalitet og udbytte. 

 
Masha: Træning en gang om ugen, planlægning går fra uge til uge: interval, lang mv. 1-dages 
ture et par gange om året til Sverige – og senest ture til Ungarn og Tenerife. I august skulle 
der have været træningslejr i Litauen (udskudt) og senere i Portugal. Løbskoordinatoren 
sikrer, at træningen foregår lige efter skoletid, deltagere ca. 5-8 pr. gang. 
 
Jacob fortalte om oplevelsen som deltager – med superdedikerede løbere, træner og leder. 
Det er en fed oplevelse at være med, som en del af helheden i centret, der kommunikeres via 
Messenger og altid aktive 5-6 løbere, der møder op. 
 
Til slut en opfordring til klubberne om at gå hjem og tænke over tilsvarende projekter.  
 

E. Pause 
 

F. Generel information og eftersnak 
 

1. Forårets løb – mest Coronabaner 
 

Stor ros til Tim & Co. for Corona-cuppen – som virkelig mange har brugt! 
 
Flere mente, at der godt kunne bruges et fælles forum for alle de corona-løb, der foregår rundt 
om i klubberne, det foregår mest via Facebook og klubbernes hjemmesider. Der blev spurgt til 
Motionsorientering.dk, hvad sker der?, det kunne være et fælles forum for disse aktiviteter.  
 
Henrik (FIF), som er med i projektgruppen, svarede, at det skulle være startet op i forb. med 
sommerens WOC, men nu er udskudt til januar 2021 med fuld funktionalitet. Lige nu er det 
mest ”sandkasse og leg”, med høstning fra klubbernes facebook-sider. 
 
Tim (Tisvilde) har også overvejet, hvordan man kan få sat de alternative arrangementer i 
system, og vil gerne præsentere nogle tanker herom på et kommende klubledermøde. Det 
traditionelle rammer ikke de unge, og vi skal nytænke med samarbejde og nye platforme, hvis 
vi vil have fat i dem. Motionsorientering.dk, FindVej og måske noget tredje, vi er jo forskellige. 
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Det blev besluttet at sætte punktet på til næste møde. 
 
Øvrige erfaringer: Roskilde har fået mange ud på print-selv-kort baner, også fra andre klubber, 
Amager har fået flere nye medlemmer i foråret, men i Herlufsholm er FindVej-banerne stadig 
”alt” pga. skovtilladelser til løb i de private skove. 
 

2. Østkreds depotet v/ Bjarke Sucksdorff 
 

En status: Bivognen (den gamle) står ved Allerøds klubhus og kan bruges som fast lager. 
Henrik fra Allerød vil gerne sætte den i stand – sammen med f.eks. nogle skovkarle. 

 
3. Terminslisten v/ Bjarke Sucksdorff 

 
Flere kommende og ledige DM’er i østkredsen, som klubberne kan byde ind på, bl.a. DM nat i 
2024. Se Bilag 5. 
 

G. Orientering fra klubberne 
 

1. Ordet er frit 
 
Udover lidt reklame for kommende løb – intet! 
 

H. Eventuelt 
 

Næste møde 2. november, formentlig i Roskilde. 
 

 

 

 

Mødeplan 2020 

Dato Møde Mødested Emne  

Mandag d. 13. januar 19:00 Kredsbestyrelsesmøde 1/202o Hos Torben Seir -  

Mandag d. 27. januar 17:30 Klubledermøde 1/2020 OK Roskildes Klubhus Valg  

Mandag d. 16. marts 19:00 Kredsbestyrelsesmøde 2/2020 Foreningshuset, Holte -  

Mandag d. 18. maj 19:00 Kredsbestyrelsesmøde 2/2020 Hos Allerød OK -  

Mandag d. 15. juni 19:00 Klubledermøde 2/2020  Idrættens Hus -  

Mandag d. 19. oktober 19:00 Kredsbestyrelsesmøde 3/2020 Hos Bjarke Sucksdorff -  

Mandag d. 2. november 17:30 Klubledermøde 3/2020  OK Roskildes Klubhus -  

Mandag d. 7. december 17:30 Kredsbestyrelsesmøde 4/2020 På Blovstrød Kro -  

 
Torben Seir 
Formand, Østkredsen 


