Dansk Orienterings-Forbund
Dagsorden til møde nr. 2, 2019 i Sydkredsen
Mødested

Abrahamsens Gård, Skovgade 27A, Jelling

Mødedato

Mandag den 3. juni fra kl. 19-21.30

A. Formalia
a. Registrering af fremmødte
b. Godkendelse af referat fra klubledermødets i februar 2019
c. Godkendelse af dagsorden for dette møde

B. Korttegningskurser
a. Knud Erik Thomsen og Søren Germann orienterer om kurser for såvel nye som rutinerede korttegnere.

C. Voksenkurser i Sydkredsen
a. Østkredsen har i samarbejde med to svenske instruktører fra Gøteborg uddannet 1520 voksentrænere som er medlem af klubber i østkredsen. De skal efter et koncept
lave weekendkurser for nye orienteringsløbere på Sjælland. De kan være klubmedlemmer, men de kan også komme udefra. Der betales en pris for kurset.
Kate Nielsen fortæller om konceptet og opfordrer til debat om, hvordan vi kan lave
kurser fælles for voksne i Sydkredsen. Materiale er vedhæftet.

D. Terminslister og divisionsturnering
a. Status på langtidsterminsliste ved Per Eg. Herunder debat omkring fremtiden for
DM-nat, DM-ultralang og Midgårdsormen.

b. På klubledermødet 4/2-2019 besluttede vi at der fra 2020 er to divisioner i Sydkredsens divisionsturnering. Disse dannes således: De 4 som er i 1. division i 2019 + vinderen af 2. division 2019 udgør 1. division i 2020 (i alt 5 hold). De resterende 6 hold
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udgør 2. division i 2020. På dette møde skal vi afgøre, om der ved afslutning af sæson 2020 skal være ét eller to hold som skifter division (rykker op / rykker ned). Per
Eg står for afstemningen.

E. YOLA – international ungdomstræner / ungdomsleder lejr
a. Dansk Orienteringsforbund er vært ved YOLA i uge 28 i Silkeborg i forbindelse med
junior VM. Der efterlyses danske deltagere. Kate Nielsen vil på vegne af B&U –
Heidi Holmberg orientere og om muligt hverve deltagere.

F.

Debat om kredsudvalget og klubledermøderne
a. Vi er fortsat et kredsudvalg på 4 personer – men der er 6 pladser i udvalget. Kate Nielsen har snart været formand for Sydkredsen i 10 år, – og det er på tide med ”nyt
blod”. Kredsudvalget fungerer primært som et administrativt organ, der arrangerer
møder, løb og kurser og formidler information og aktiviteter fra DOF. Hvem har ansvaret for, at der kommer nye medlemmer ind i kredsudvalget? Skal der noget mere
indhold ind i vores klubledermøder – og hvad skal det handle om? Alt dette skal vi
drøfte og finde en fælles opfattelse af.
Vi skal også se på indhold og form på klubledermøderne.

G.

Eventuelt

Mødekalender for 2019 for klubledermøder i SYD.
Klubledermøder:
Mandag den 28. oktober 2019, Middelfart
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