
  Side 1 

Til: Østkredsens Klubformænd 
 Kredsbestyrelse, Øst 
 Kredsformænd, Syd og Nord 
 DOF kontor 
 
 
 
Referat fra klubledermøde 3/2017 

Mødested:  Roskilde OK´s Klubhus, ”Nordpilen”, Bjældevej 20, 4000 Roskilde  

Mødedato/tid: Mandag d. 6. november, kl. 17:30 - 21:30 

Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen 

Spisning: Mødet blev indledt med spisning. Den egentlige dagsorden begyndte kl. 18:30. 

 
 
 
Mødet startede med formøde (=spisning) klokken 17:30. Spisningen var arrangeret af Mogens 
Jørgensen og Lisa Tantholdt. Mellem formødet og selve mødet præsenterede deltagerne sig, og 
valgte et definitionssymbol som deres kendetegn. 
 
Punkt A:  Deltagerne krydsede sig af på liste (Bilag 1), og Ronald Clausen blev kåret til referent. 
 
Punkt B: Kristian Kærsgård præsenterede efterårets klub, OK Sorø.  
 

Kristians slides er vedlagt i Bilag 2. 
 

Punkt C: Kenneth Majkjær, DOF’s direktør, præsenterede DOF’s strategiske spor og fokusmodel.  
 

Kenneth´s indlæg er vedlagt i Bilag 3. 
 

Punkt D: Lars Lindstrøm, DOF’s sportschef hold et indlæg om ATK 2,0 samt børn- og ungefokus.  
 

Slides fra indlægget er vedlagt i Bilag 4. 
 
ATK 2.0 har fået nyt navn (TBU = Træning af Børn og Unge). Hanne Fog følte, at der var 
for stor fokus på at ”dyrke de gode”, og at dette var med til at skræmme de mindre 
ambitiøse bort. Lars betonede, at indsatsen rettes mod alle.  
 

Punkt E: Henrik Poulsen fremlagde forslag til Divisionsturnering 2019.  
 

Det fremlagte forslag var udsendt til klubberne forud for mødet - vedlagt som Bilag 5. 
 
Første punkt var køreplanen for reglementsændringer til reglement 2019. Af denne 
fremgik, at ændringsforslaget til Divisionsturneringen er et forslag, som var kommet for 
sent til reglement 2017. Køreplanen er indehold i bilaget. 
Henrik gennemgik forslaget. Dette gav anledning til mange kritiske kommentarer, som 
forslagsstillerne vil overveje inden det endelige forslag skrives. 

  



  Side 2 

Punkt G.1: Rasmus Ødum gav status på seniortræningsmiljø i Østkredsen. 
 

Der har været stigende deltagelse. Klubberne opfordres alligevel til at sende flere løbere. 
Aktiviteterne kommunikeres via Facebookgruppen SeniorO. Træneren er Mikkel Aaen. 
 

Punkt G.2: Camilla Bergmann gav status på Orienteering Runners Copenhagen. 
  
 Camillas indlæg er vedlagt i Bilag 6. 
 

Aktiviteterne kommunikeres via Facebookgruppen, som har 635 medlemmer. De 
kommer også i Facebookgruppen Orienterings Sjov. Der komme 15 til 30 løbere per 
gang, og deltagelsen er stigende. Det er gratis for medlemmer af en DOF klub, og koster 
25 kroner per gang for andre. Der mangler en træner. Emner sendes til Camilla: 
camillabregmann@hotmail.com. 
 

Punkt G.3: Mogens Jørgensen gav status på den nye Bivogn. 
 

Mogens’s indlæg er vedlagt i Bilag 7. 
 
Den er leveret, og har været i brug. Der er endnu ikke installeret netværk i den, og der 
mangler anden installation. Der kommer nærmere information, når den er færdig. Den 
bliver parkeret samme sted som den gamle Bivogn. Den gamle Bivogn bliver til depot for 
kredsens materiel, og den forbliver parkeret samme sted. Procedurer for lån af materiel 
fremkommer senere. 
 

Punkt H.1: Bjarke Sucksdorff gav status på terminslisten for 2018. 
 
 Der mangler arrangør af 3-6 division runde 1 og SM-nat den 26/9 eller 3/10. 

Der blev udtrykt ønske om at datoer for divisionsmatcher blev fastlagt og kommunikeret 
tidligere. Bjarke mente, at de var kommunikeret ud tidligt (i mail den 20/2-2017). 
 

Punkt H.2: Kredsmesterskab i Sprintorientering 2017. 
 

Det bliver afholdt i forbindelse med Køge Sprinten den 3/6-2018. Tom Neesgaard gjorde 
opmærksom på, at reglementet definerer, hvilke klasser, der skal være. Da dette 
formentlig ikke er relevant, skal man huske at søge dispensation. 
 

Punkt H.3: Efterårets løb. 
 
 Høst Open på Bornholm blev rost. 

 
Der blev formuleret en generel kritik af at de svære baner nogle gange er for lette. Det 
blev slået fast, at banernes sværhedsgrad er banelæggeres ansvar, og det er 
banekontrollantens opgave at kontrollere sværhedsgraden.  Dette fremgår af 
reglementet paragraf 7.4.  
 

Sådan blev det opfattet af Ronald, som skrev dette den 8. november 2018. 
(bilag tilføjet af Torben Seir) 


