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Dansk Orienterings-Forbund 
 

 
Dagsorden til møde nr. 2, 2021 i Sydkredsen  
 

Mødested: Mødet forsøges afviklet fysisk ved OK SNAB, Helligkildevej 2, Vejle. 
Mødedato: Mandag, den 14. juni kl. 19-21.30 
 
 

 
Dagsorden  
 
  

A. Formalia 

 Registrering af deltagere  

Se bilag 1. 

 

 Godkendelse af dagsorden 

Susanne Højholt ønskede et punkt med omkring afholdelse af møder i fremtiden. Skal det være fy-

sisk eller virtuelt – eller et mix. Dagsorden blev derefter godkendt. 

 

Herefter gav Susanne Højholt, - ny formand for sydkredsen en præsentation af sig selv og det nye 

kredsudvalg. Per Eg (stævne og reglement), Anders Dalgaard (børn og Unge) og Knud Erik Thomsen 

(kort). Kate Nielsen er næstformand og vil fungere som sekretær. Desuden har hun overtaget Ter-

kel Gydesens opgaver omkring voksentræning. 

 

B. Orientering fra DOF og HB 

 DOF’s formand, Poul Mouritsen 

Poul gav en kort præsentation af sig selv og sine meritter indenfor orienteringsløb. Han er nu i gang 

med at sætte sig ind i, hvad det hele går ud på. Han fortalte, at man i DOF har spredt sig over for 

mange ting i de seneste år, - og vil minimere spredningen. Der sætter fokus på: Klub / klubudvikling, 

Børn og Unge, elite samt det man med en fælles benævnelse kalder faciliteter (kort, reglement, IT, 

uddannelse mv.) 

Der sættes fokus på bedre / bredere kommunikation. Orientering skal være sjovt, socialt og let at 

gå til. DOF vil gerne have flere i skoven både som traditionelle medlemmer af en klub, men også 

med en mere løs tilknytning, hvor man betaler for det, som man har lyst til at være med til. I den 
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forbindelse fremhæves Orientering.dk der er en platform, hvor man kan finde trænings- og konkur-

rencemuligheder i hele landet. Orienteringsløb skal være en livsstil, sagde Poul Mouritsen. Det blev 

nævnt, at man ikke har glemt MTBO, selv om det ikke længere er et særligt område. Der var også 

en opfordring til klubberne om at tænke nyt og lave arrangementer og træning, hvor der tages hen-

syn til de nye i sporten, - og hvor man går ind på deres præmisser. 

 

 DOF’s direktør, Bo Simonsen 

Bo, som blev ansat i DOF 1/1-21, præsenterede også sig selv. Han fortalte, at det har været en un-

derlig tid at starte i Idrættens Hus i Brøndby, vor der har været stille pga. Corona. Han fortalte også, 

at DOF’s økonomi har været ramt hårdt, men at mange andre forbund er ramt langt hårdere end 

os. Det betyder også, at mange forbund har parkeret deres strategiarbejde og blot arbejder på at 

komme i gang med sporten igen. 

Bo takkede klubber og løbere for deres økonomiske bidrag til DOF i forbindelse med Corona træ-

ningsløb i 2020 og 2021. Det har haft en positiv indflydelse på underskuddets størrelse. Det forven-

tes allerede nu, at det underskud, som man forudså med budget 2021 er halveret. Det skyldes ud-

over de frivillige indbetalinger, at vi hurtigt er kommet i gang med aktiviteter / stævner, og at eliten 

ikke har haft mulighed for at holde træning i udlandet. Eliten har dog ikke holdt ferie. De laver træ-

ningslejre i Danmark. Heldigvis kan vi fra d.d. igen være 500 mennesker til udendørs arrangemen-

ter. 

Bo Simonsen vil sætte fokus på at DOF’s ansatte bidrager til at gøre det lettere for klubberne. 

Han fortalte også om, at O-service skal ”moderniseres”, så det kan mere end nu og er tilpasset ak-

tuelle behov. 

Magasinet Orientering er i gang igen og kan læses online. De to nye redaktører vil gerne høre ris og 

ros fra læserne af magasinet. 

Endelig kom Bo med en bekymring omkring de nye natur-nationalparker, som nu er en kendsger-

ning i Nord- og Østkredsen. Det vil formodentlig begrænse adgangen til orienteringsløb i statssko-

vene. Bekymrende er det også, at de private skove følger med på denne trend og nu mener, at de 

bedre kan tillade sig at sig fra. Endelig har Corona haft den positive effekt, at mange er kommet ud i 

skovene. Men det slider på naturen, - og kan betyde, at man ikke også vil have den slidt af oriente-

ringsløbere. 

 

 DOF’s /DIF’s 3 strategiske spor (kun børn og unge). 

i. Emma Klingenberg fortæller om tankerne bag et nyt stævneformat mv. 

Emma startede med at præsentere sig selv, Hun er ansat som TBU-konsulent i DOF i fe-

bruar 2021. Den slide-serie, som Emma brugte under sit oplæg er udsendt sammen 
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med dette referat. Her kommer de kommentarer som dukkede op i forbindelse med 

oplægget: 

Kate Nielsen spurgte til træneruddannelse for voksne i forbindelse med den 25 timers 

træner-uddannelse som Emma fortalte om. Der er pt. ingen planer om at lave noget til-

svarende rettet mod trænings af voksne motionister. Emma foreslog, at det kan indgå 

som et element i DOF’s årlige uddannelsesdag. 

Flere syntes det var trist, at DOF dropper Skole-OL, som giver for lidt nye medlemmer i 

forhold til prisen. Man syntes det var for kortsigtet en beslutning, og man fremhævede 

at i flere kommuner have netop skole-OL givet en god introduktion til O-løb og positive 

samarbejder med kommune og skole. 

Louise Gjørup foreslog, at man prøver at udbrede orienteringsløb gennem samarbejde 

med spejder-organisationerne. 

 

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

 Terminslisten 2021 og 2022-2025, listerne er udsendt med indkaldelsen til dette klubledermøde. 

Terminslisterne for 2021 og 4-5 år frem blev præsenteret. Her og nu mangler der arrangører til 

JFM-stafet i 2023 og til KUM samme år. Per gjorde opmærksom på, at stævner i 2024 og 2025 skal 

søges senest 1/12-21 skriftligt til Per. 

Der var et forslag fra Kate Nielsen om, at man ved valg af terræn til DM-hold vælger noget, som lig-

ger centralt i Danmark. Aktuelt henvises til at der i 2021 er DM-hold på Møn. Erik Nielsen, formand 

for stævne- og reglementsområdet henviste til, at denne beslutning ligger i de enkelte kredse. 

Stævne- og reglementsudvalget fremsatte et forslag om, at valg af DM-arrangører / DM-terræner 

fremover skal flyttes fra kredsene til Stævne- og reglementsområdet. Erik Nielsen fremførte nogle 

grunde til dette: F.eks. at man bruger de bedste terræner, at man giver en mere retfærdig fordeling 

mellem kredsene (der er flere klubber i øst, men de laver samme antal DM som Syd). Klubberne vil 

fortsat skulle komme med tilbud og søge om at holde et DM. Ansøgningen skal blot til Stævne- og 

reglementsudvalget og ikke til kredsen. Sydkredsen klubber var ikke umiddelbart for dette forslag. 

Aftalen blev, at det bliver drøftet mere grundigt på næste klubledermøde. 

 

D. Børn & Unge v. Anders Dalgaard 

 Generel orientering  

Der holdes igen sommerlejr i Sydkredsen. U1 har 67 tilmeldte til en tur til Ulfborg og U2 har 23 til-

meldte til en tur til Thy. Det er flot deltagelse efter en lang periode, hvor der ikke har været så 

mange muligheder for O-løb. 

Fra efteråret holdes igen de normale weekendkurser for U1 og U2 i Sydkredsen (3 over vinteren). 
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Der sker en ændring med talentcentrene (TC). Man vil sætte fokus på jagten på glæden og jagten 

på mere orientering. TC bliver mindre ambitiøst, men skal stadig give dem, som vil elite orientering, 

en mulighed for at kvalificere sig til landsholds grupperne. Som en del af denne ændring kommer 

TC nu til at ligge under Børn og ungeområdet – og ikke under eliteområdet. 

Området arbejder nu med at udvikle nye typer af konkurrencer for børn og unge, som et supple-

ment til det, som allerede findes. Der skal flere børn og unge til vores orienteringsstævner, og erfa-

ring fra andre nationer har vist, at man ved et bredere udbud kan skabe større interesse. 

 

E. Kortudvalget v. Knud Erik Thomsen 

 Generel orientering  

Knud Erik fremhævede endnu engang, at det er vigtigt, at man ved en ansøgning om afholdelse af 

DM angiver et terræn, - og at man fastholder dette terræn. Såfremt man ikke kan få tilladelser som 

forventet, så bør der tages stilling til, om klubben fortsat skal holde et DM. Årsagen er, at der i for-

bindelse med DM skal tilknyttes en kortkonsulent og foretages skovlukning. Der var flere kommen-

tarer til Knud Erik omkring dette. Klubberne ser det ikke altid muligt at planlægge med en horisont 

på 4 år, som ansøgningsfristen lægger op til nu. 

DOF’s reglement for korttegning er revideret. Det er dog primært redaktionelle ændringer. Der af-

ventes af HB godkender reglementet. 

IOF vil fremadrettet godkende de trykkerier, som må trykke kort til internationale mesterskaber i 

hele verden. Det forventes, at Grafisk Forum i Horsens vil få denne godkendelse. 

Der er sat fokus på uddannelse af nye korttegnere. Det har i mange år været kendt, at gennem-

snitsalderen er høj blandt danske korttegnere. Flemming Nørgård er ”anker-mand” på en modul-

uddannelse på 5 moduler, som skal tilbydes ude i klubberne. Uddannelsen vil være med eksamen, 

så man sikrer, at man er klar til at flytte fra modul 1 til modul 2 osv. 

 

F. Voksentræning v. Kate Nielsen 

Der er stemning for, at man fra november 2021 og frem til marts 2022 igangsætter 3 voksen-

kurser for Sydkredsens klubber. Det er klubberne, som skal gennemføre kurserne. 

Kate får revideret listen over kontaktpersoner i klubberne og får fundet arrangører til de tre 

kurser. Kurserne skal holdes på lørdage og bestå af to sessioner med en frokostpause imellem. 

Hver session skal indeholde teori samt løb med praktiske øvelser i skoven. 
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G. Eftersnak – hvad kan vi tage med fra Corona-tiden til fremtidens stævner? 

 Emne fra sidste klubledermøde – koordiner selvtræningsindsatsen på tværs af klubberne. Hvordan 

gøres tilbuddene synlige og tilgængelige?  

Punktet udsat til næste klubledermøde. Der var ikke tid nok.  Der var forslag fra Pernille Buch om, 

at vi ikke kun taler om træning, men også om stævner. Kan vi med læring fra Corona-tiden bruge 

noget af den erfaring, som vi fik med. 

 

H. Kredsudvalgets rolle – administrativt eller udviklingsorienteret? 

Punktet udsat til næste møde. 

 

I. Eventuelt 

Det blev drøftet, om nogle af møderne fremover kan holdes virtuelt. Der var dog en overve-

jende stemning for de fysiske møder. Leila Damkjær Pedersen mente dog, at mødet i januar 

med fordel kunne holdes virtuelt, da vejret ofte er dårligt til kørsel på denne årstid. Der var 

dog ikke massiv opbakning bag Leila’s forslag. 

 

På vegne af Sydkredsens klubber takkede Susanne Højholt, Kate Nielsen for sine 10-11 år som 

formand for Sydkredsen. Der var en gave til Kate i form af et gavekort til LØBEREN på 500 kr. 
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BILAG 1: 
Deltagerliste: 
 

Bent Mikkelsen 
Søren Klingenberg 
 

Fåborg OK 

Sven Madsen 
 

FROS 

Carsten Djursaa Odense OK 

Flemming Jørgensen 
Louise Gjørup 
 

OK SNAB 

Hanne Ljungberg 
Birger Jønsson 

OK Syd 

Hans Aage Hvalsø Hansen 
 

Fyns Politi 

Helle Sørensen 
Jeppe Madsen 
 

OK MELFAR 
 

Lars Klogborg 
Jørn Andersen 

HTF 

Lars Thestrup Skrydstrup IF 
 

Leila Damkjær Svendborg OK 
 

Pernille Buch 
Karl Kristian Terkelsen 

OK Gorm 
 

Jes Aage Henning 
Nicolai Wind 

Kolding OK 

Rudolf Sørensen Ok Esbjerg 
 

Kate Nielsen 
Knud Erik Thomsen 
Anders Dalgaard 
Per Eg 
Susanne Højholt 

Kredsudvalg SYD 

Bo Simonsen 
Emma Klingenberg 
Poul Mouritsen 

DOF 
 

Erik Nielsen Formand Stævne- og reglementsudvalget 

 


