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Dansk Orienterings-Forbund 
 

 

Dagsorden til møde nr. 3, 2020 i Sydkredsen  
 

Mødested OK SNAB’s klubhus. Helligkildevej 2, Vejle 

 

Mødedato Mandag den 2/11-2020. kl. 19-21.30 

  

 

Vi tilbyder fællesspisning fra kl.18.30 under hensyntagen til de aktuelle Corona-regler. 

 

TILMELDING til fællesspisning og til mødet er NØDVENDIG.  

 

 
A. Formalia  

a. Registrering af fremmødte 

b. Godkendelse af referat fra klubledermødet 8/6-2020 

c. Godkendelse af dagsorden for dette møde 

 

B. Orientering fra DOF og HB 

a. Det forventes, at Walther Rahbek vil deltage i mødet og fortælle om det arbejde der 

vil pågå i DOF og HB frem mod repræsentantskabsmødet i marts 2021.  

Alternativt vil Per Eg orientere. 

 

C. Stævne- og reglement samt terminslister 

a. Terminsliste for 2021 samt terminslister for perioden 2022-2025 ved Per Eg. Der vil 

blive udsendt information forud for mødet. 

b. Reglement 2021 er tæt på at være afsluttet og Per Eg vil gennemgå de væsentligste 

ændringer. 

 

D. Børn og unge 

a. Generel orientering ved Anders Dalgaard 

b. Skole OL afvikles i Billund fra 2021 og 4 år frem. Dette kan være et incitament til at 

endnu flere klubber i Sydkredsen sætter fokus på afvikling af udtagelsesstævner til 

Skole OL. 
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E. Fælles voksentræning i Sydkredsen 

a. Kort orientering om status ved Terkel Gydesen 

 

F. Eftersnak 

a. En gennemgang af de stævner, som har været afviklet i Sydkredsen i 2020. Der sæt-

tes fokus på de udfordringer, som Corona har givet, - og formodentlig også vil give i 

nogen omfang i 2021. Vi inddrager også de erfaringer, som vi har med fra løb i 

Nord- og Østkredsen. 

 

G. Eventuelt 

a. Forslag til mødekalender for 2021. Der tages forbehold for, at situationen omkring 

Corona kan betyde, at vi må flytte nogle møder til alternative steder, hvor lokalerne 

er tilstrækkeligt store. Naturcenteret i Middelfart er brændt, og såfremt det ikke er 

klar til brug i november 2021 afholdes mødet i Fredericia. 

 

Kredsudvalg 7/12-20, Terkel 12/4-21, Per 13/9-21, Anders 

Klubledermøder 8/2-21 KOK 14/6-21 GORM 1/11-21 MELFAR 

 

 

 

 

 


