Beretning for Sydkredsen, Dansk Orienteringsforbund 2019
Kredsudvalget 2019:
Formand:
Børne- og unge:
Stævne- og reglement:
Kort:
Motion og foreningsliv / skole / bredde:
HB-medlem /stedfortræder /sekretær:

Kate Nielsen
Terkel Gydesen / Anders Dalgaard
Per Eg
Knud Erik Thomsen
Terkel Gydesen
Vakant

I november indtrådte Anders Dalgaard fra Kolding i kredsudvalget som ansvarlig for børn og ungeområdet. Terkel Gydesen, som har haft børne og ungeområdet tidligere, vil gerne fortsætte i HB, og
han bliver ansvarlig for Motion og foreningsliv. Ved afslutningen af 2019 er vi således 5 personer i
kredsudvalget, - og har kun én vakant plads. Nu mangler vi bare at få Anders og Terkel formelt
valgt til posterne.
Traditionen tro er der afholdt 3 møder i kredsudvalget og 3 klubledermøder i perioden 2019. Værter
for de tre klubledermøder har været: Kolding OK, OK Gorm og OK Melfar. Tak for dette værtskab.
Det er en stor hjælp for os i kredsudvalget, at andre sørger for det praktiske, så vi kan koncentrere
os om at holde møder.
Der har været deltagelse af gæster ved alle årets klubledermøder:
• Medarbejder i DOF, Jakob Lind Toldborg (februar)
• Kortkonsulent, Søren Germann fra OK Gorm (juni)
• Skovkonsulent i DOF, Nina Hoffmann (oktober)
• DOF’s formand, Walther Rahbek (oktober)
Jakob Lind Toldborg fortalte om frivillighed i klubberne og gav gode råd til, hvordan klubberne kan
gøre driften lettere for klubbens bestyrelse. Jakob fortalte bl.a., at det ofte er lettere at få hjælp til
tidsbegrænsede opgaver i klubben end til f.eks. en fast post i bestyrelsen eller i et udvalg.
Søren Germann, som er én af flere kortkonsulenter i Sydkredsen, fortalte om et kursustilbud, som
han og kredsen har til de lokale klubber. Kurset er målrettet nye korttegnere og skal være et supplement til det tilbud, som allerede eksisterer for rutinerede korttegnere.
Nina Hoffmann er ny skovkonsulent i DOF og fortalte på mødet, hvilke opgaver hun har, og hvad
klubberne kan bruge hende til. Nina går ind i mere generelle problemstillinger og forhandlinger,
men vil også gerne hjælpe klubberne med mere lokale udfordringer. Nina fortalte også om internationale trends omkring bæredygtighed og miljøfokus ved orienteringsstævner.
Walther Rahbek præsenterede det første udkast fra ham og DOF’s hovedbestyrelse til PLAN2025,
der skal tegne Dansk Orienterings Forbund i de næste 5 år. PLAN2025 skal vedtages ved repræsentantskabsmødet i marts 2020, og formålet med Walther Rahbeks besøg på klubledermødet var, at
høre klubbernes mening om oplægget.
På mødet i juni forsøgte vi efter nogle års pause med et debatmøde, hvor deltagerne i grupper drøftede, hvad der forventes af kredsudvalget, klubledermøder og Dansk Orienterings Forbund. Der
kom ikke en samlet konklusion ud af debatten, - og det var heller ikke hensigten, men jeg tror, at vi
i kredsudvalget fik bekræftet, at der er overvejende tilfredshed med det, vi allerede gør.
I løbet af året er der igangsat et projekt, hvor der fremadrettet skal laves kurser for nye voksne løbere på tværs af klubberne. Kurserne skal være en slags 1-dags U1-kurser for voksne, som klubberne
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skal afvikle på skift. Et træningstilbud for flere klubber på én gang giver dels mulighed for at skabe
nye kontakter på tværs af klubberne, og dels giver det mulighed for at udnytte ressourcerne bedre,
når mangee kan benytte det samme tilbud.
Desværre er voksenkurserne af flere årsager endnu ikke kommet i gang, men vi håber at kunne lave
mindst ét kursus i løbet af første halvår 2020. Terkel Gydesen står for denne opgave.
Selv om det kun er ét år siden, at DOF fik et nyt reglement, er arbejdet med reglement 2021 allerede
i gang. I kredsen har vi aftalt, at der afsættes tid på klubledermøderne, så vi kan drøfte fælles forslag
til det nye reglement på initiativ fra klubberne. Dette arbejde startede i efteråret og vil fortsætte ind i
det nye år.
Inspireret af de to andre kredse vil vi med virkning fra 2020 starte alle klubledermøder med fælles
spisning. Beslutningen blev taget i 2019, men der har ikke været mulighed for at afprøve det endnu.
Årets sidste klubledermøde indeholdt som tidlige år en eftersnak, hvor erfaringer fra årets stævner
er blevet delt mellem klubberne. Kredsen har leveret mange gode løb i 2019, og naturligvis har arrangørerne haft udfordringer; men alt i alt var der tilfredshed hos arrangører og deltagere. Der har
været afholdt tre danske mesterskaber i Sydkredsen i 2019: Nat, ultralang og sprint (individuelt og
stafet).
Ved eftersnakken var der flere, som gav udtryk for, at det er blevet for svært at skabe et tilfredsstillende overskud ved løbene. Derfor blev klubberne enige om at øge stratafgiften fremadrettet. Dette
skal diskuteres nærmere ved førstkommende klubledermøde i 2020.
Sæson 2019 bød også afprøvning af det nye divisionsreglement, og det er gået fint i kredsen. Året
blev afsluttet med at kåre vinderne af de tre divisioner.
OK SNAB 1. division
OK Gorm 2. division
OK Syd
3. division.
I 2020 skal der kun være to divisioner. Derfor rykker OK Gorm op i 1. division, der nu består af 5
klubber. De øvrige 6 klubber / klubsamarbejder udgør 2. division.
Traditionen tro blev der i februar 2019 uddelt æresbevisninger i Sydkredsen.
Bennikefadet:
Morten Mølgaard, Odense OK
Sydkredsens æresplatte: Finn Hove, OK Syd.
Man kan læse motivationen for tildeling på:
https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kredse/sydkredsen/haedersbevisninger-syd/sydkredsensaeresplatte
https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kredse/sydkredsen/haedersbevisninger-syd/bennikefadet
Jeg har tidligere ”luftet” tanken og at stoppe som formand for Sydkredsen, og nu er jeg fast besluttet
på, at jeg ikke vil fortsætte som medlem af DOF’s hovedbestyrelse, men gerne som Sydkredsformand i endnu ét år. Det er yderst uheldigt, hvis ikke Sydkredsen er repræsenteret i HB, og derfor
håber vi på, at klubberne hurtigt kan finde den person, som skal være Sydkredsens nye repræsentant
i HB og evt. kredsen fremtidige formand.
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Børn og unge v/ Terkel Gydesen
I løbet af året er der skiftet ud i Kredsudvalget på Børn og Ungeområdet. Anders Dalgaard, KOK,
har overtaget Terkel Gydesens plads. Med skiftet er der skabt kontinuitet til DOF’s ungdomsarbejde, da Anders også er Sydkredsens repræsentant her.
I 2019 har der igen i år været afholdt U1 og U2 kurser, samt sommerlejre med et stigende antal deltagelse i forhold til året før.
KUM 2019 blev afholdt af Østkredsen i Nordsjælland. I år havde Sydkredsen 43 aktive med til
KUM. Kun 4 færre end i forhold til 2018 i Nord. Vi blev en flot nummer 3, og præsterede på fornemste vis, da ”Kiksekagerne” vandt stafetten – for HELE Sydkredsen. Jubelen var stor. Hvis alle
klubber og trænere reklamerer for arrangementet, kan det godt blive endnu bedre.
Kredsmesterskabet blev afholdt i Munkebjerg 22. september. Ungdomspokalen blev afsluttet 25.
august i Højgaard Skov. I sæsonens 10 løb har 91 forskellige løbere været til start i ét eller flere løb.
Træningen i TC Syd er også i 2019 varetaget af Pernille Buch og Anette Lund. Pernille Buch har
valgt at stoppe som træner, og fra 2020 vil Helene Nissen, OK SNAB være TC-SYD træner. TCSyd er for unge sydkreds løbere med elite-ambitioner, som ønsker at udvikle sig yderligere indenfor
O-løb.
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