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Dansk Orienterings-Forbund 
 

 
Referat klubledermøde nr. 3, 2021 i Sydkredsen  
 

Mødested: OK SNAB, Helligkildevej 2, Vejle.  
Mødedato: Mandag, den 1. november kl. 19-21.30 
Deltagere:  Nina Hoffmann DO-F, Peter Sigvardt DO-F, Helle Sørensen, Sven Madsen, Pernille 
Buch, Flemming Jørgensen, Jes Aage Henning, Karl Kristian Terkelsen, Leila Damkjær Pedersen, 
Bent Mikkelsen, Carsten Djursaa, Lars Klogborg, Lars Thestrup, Louise Bierkampf Gjørup, Merete 
Haahr Francis, Mogens Nielsen, Rudolf Sørensen, Anders Dalgaard, Per Eg, Kate Nielsen, Susanne 
Højholt 
Afbud: Knud Erik Thomsen 
 
 

 
Referat  
 
  

A. Formalia 

• Registrering af deltagere 

Susanne gennemgik navne, foruden de tilmeldte deltog også Peter Sigvardt fra Odense/DOF 

Skovudvalg  

• Godkendelse af dagsorden 

Tilføjet punkt om Reglement processen v. Lars Thestrup 

B. Orientering fra DOF og HB 

Susanne fortalte om udvalgte beslutninger i HB: 

• På grund af hensatte midler fra projekter, tilbageholdenhed i alle udvalg samt øgede 

løbsindtægter forventes det budgetterede underskud elimineret 

• Forbundets ”ny” klubkonsulent(er) skal understøtte klubberne med udgangspunkt i den enkelte 

klubs behov og DO-F’s strategi. Konsulenten skal hjælpe klubberne med at bruge de muligheder 

der foreligger og erfa-udveksle med andre klubber 

• Klubber, der arrangerer Skole-OL skal tilbageføre 50% af indtægten fra Skole-OL til DOF for at 

dække en del af omkostninger DOF betaler til Skole-OL.  

• Klubber skal ikke betale for hjælp med fx direkte arbejde med Skoleorientering, men det skal 

fremmes, at kommunerne er med til at betale omkostningerne 

• Der skal arbejdes for at en del af FindVeji tilbuddene opgraderes, og at denne opgradering 

finansieres ved indførsel af brugerbetaling, der deles mellem klubberne og DOF 
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• TC’erne og ledelsen ligger fortsat under Sportschefen. HB forventer at der fremover vil være 

flere løbere der deltager i TC. Miljøet skal være socialt samtidig med det elitære  

• HB beder klubberne bakke op omkring VM Sprint Orientering 2022. Det er DO-F der er vært 

• Skovadgang og nationalområder 

Nina og Peter præsenterede sig selv, og gennemgik derefter status på samt konsekvenser af 

Naturnationalparker.  

Opfordring til at huske på naturvenlig banelægning - det skal de nye også lære – og husk det i 

ansøgningen til skovtilladelser. 

Nina gjorde opmærksom på en facebook-gruppe for Skovkontakter i DOF samt tilmelding til 

nyhedsbrev i O-service. Kontakt Nina for at blive inviteret til facebook gruppen. 

DOF indsender høringssvar inden 12. november på naturnationalparkerne. Der ønskes generelt at 

farten sættes ned, så løsningen bliver gennemtænkt. 

• Reglement (nyt punkt)  

Lars Thestrup (SRU) orienterede om proces med nyt reglement 2023. Herunder tanker omkring 

kommende ændringer, forenkling og ændret struktur. Herefter en kort runde med spørgsmål og 

kommentarer, fx hvor er skygning ved DM blevet af. 

Høring vil ske til klubledermødet i juni 2022. 

C. Kredsudvalgets rolle – administrativt/udviklende? 

Fortsat primært en administrativ rolle. 

D. Godkendelse af forretningsorden/årshjul 

Forretningsorden/årshjul blev godkendt af forsamlingen. 

E. Evaluering på 2021 

Kort evaluering af stævnerne på bagkant af Corona. Fleksibilitet er et af nøgleordene. Opsamling på 

fælles regler for JFM, Per Eg og Pernille Buch reviderer og sender forslag til Nord. Sprint som 

divisionsmatch er ok evt. 2 skov og 1 by. 

 

F. Stævne- og reglement samt terminslister v. Per Eg 

Divisionsturnering med kun 2 matcher i hver division i 2022 pga. VM. Den foreløbige liste blev 

gennemgået. Langtidsterminslisten præsenteret med opfordring om ansøgning inden 1/12 til de løb 

det er aktuelt for. 

 

G. Børn & Unge v. Anders Dalgaard 

Anders orienterede om vinterens kurser U1 og U2. Nordkredsen kan ikke selv gennemføre U2 kursus 

i november og vi hjælper i Sydkredsen ved at invitere deres løbere med på vores kursus i Silkeborg. 

Derudover evalueres KUM efter årets stævne i Horsens. Der er ikke mange deltagere i år, så det skal 

vurderes om der er brug for en tilpasning af konceptet. 

H. Kortudvalget v. Knud Erik Thomsen 

Fra konsulenttræf: Besøg af Tue Lassen, et af fokuspunkterne er forbudte områder/signaturer. 
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I. Voksentræning v. Kate Nielsen 

Kate præsenterede koncept for Sydkredsens voksentræning. Enighed om en deltagerafgift på 100,-, 

det giver mulighed for at søge tilskud ved kommunen. 

 
J. Eventuelt 

• Pokaler for divisionsturnering overrakt: 

• 1.div.: Kolding OK 

• 2.div.: Fros/Melfar, som samtidig rykker op i 1. division 

• Næste møder 

• Mandag, den 17. januar 2022  

• Mandag, den 13. juni 2022 

• Mandag, den 31. oktober 2022  
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