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A. Formalia 

a. Registrering af deltagere (se bilag) 
b. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

 
B. Orientering fra DOF og HB 

a. Lands B&U inviteres til at fortælle om ungdomsstævne, fremtiden med KUM og arbejdet 
med et nyt stævneformat v. Anders Dalgaard 
KUM holder pause og afholdes ikke i 2022, men er ikke nedlagt. Det skal have et nyt 
format i fremtiden. I stedet afholdes i 2022 en ungdomsstafet i Kolding for unge og 
urutinerede løber under 16 år den 28/8 i forbindelse med DM-mellem. Der kan 
sammensættes stafethold på tværs af klub, alder og køn. 
Man er i gang med at planlægge årets sommerlejre i Sydkredsen. U1-syd tager på lejr i 
Kronheden, som de plejer og der bliver 75 deltagere incl. Forældrene. U2-sommerlejr i 
Sydkredsen har deltagere fra Nord- og østkredsen. Juniorsommerlejr afholdes i august i 
Sverige på tværs af kredsene.  
Der afholdes kredsmesterskab for børn- og unge den 18/9 i Stensbæk. 
Der er pt. Ikke noget nyt omkring det nye stævneformat for børn og unge. 
 

b. Fortolkning af stilleskove. Oplæg ved Peter Sigvard fra skovudvalget. 
Skovene opdeles i: Stillezoner – friluftszoner – facilitetszoner. Det er de samme regler, 
som gælder for alle, men de enkelte skovdistrikter fortolker ofte de fælles retningslinjer 
forskelligt. Derfor kan man også lokalt udfordre de skovdistrikter, som man samarbejder 
med. Dialogbaseret tilgang er altid at anbefale. Mesterskabsstævner og etapeløb kan ofte 
få adgang til stillezoner, fordi det ikke foregår så ofte, - og disse områder anvendes ikke 
ret meget til andre ting, så derfor er de interessante for orienteringssporten.  
Annette Færing fortæller at Svendborg Kommune har lavet zoner i alle deres skove, hvor 
man ikke må løbe udenfor stier. Da skovene er små i forvejen bliver orienteringsløb 
vanskeligere, når tilgængeligt areal skæres yderligere af de nye regler. Peter Sigvard 
opfordrer til at man i Svendborg udfordrer kommunen omkring fortolkning af reglerne. 
Skovudvalget er gået i gang med at opsamle data omkring afslag til skovadgang. Det kan 
forhåbentlig give mere information om, hvor der er udfordringer, og hvad der er årsagen, 
og om problemet bliver større eller mindre. Der kan findes et indberetningsskema, som 
man skal anvende og indsende hver gang man får afslag. 
I efteråret laves et kursus af skovudvalget, som skal klæde klubberne på til at blive bedre 
til at få skovadgang og dialog med skovejerne. Nina Hoffmann er tovholder på kurserne, 
som vil blive afholdt online. 
 



Skovpuljen: Puljen er på 35.000 kr. i 2022. Der arbejdes på at fordele midlerne bedre 
end hidtil. Her skal man ikke bare følge de objektive regler, men også vurdere, hvor 
støtten vil give størst orienteringsmæssig oplevelse og økonomisk størst forskel. 
 

C. Repræsentantskabsmødet. Er der kommentarer til formatet og emnerne? 
Der var flot fremmøde som altid fra Sydkredsen til årets repræsentantskabsmøde i Odense i 
marts. De fremmødte på klubledermødet var stort set tilfredse med indhold og format på 
årets repræsentantskabsmøde. Flere roste indlægget fra Skovdistriktet GRIBSKOV, som 
fortalte om deres fortolkning og realisering af de nye regler i skovene. 
 
Mange værdsætter muligheden for at ”net-worke” med ledere fra andre orienteringsklubber. 
Forslag fra Kate Nielsen om, at der kommer nogle flere indlæg og/eller workshops, så det 
ikke kun er det indhold, som skal gennemføres iflg. Vedtægterne. Susanne Højholt fortalte, 
at man i HB havde besluttet, at der næste år skal være flere billeder og/eller små film som 
fortæller om de personer, der modtager forskellige æresbevisninger. Susanne havde også et 
ønske om, at gennemsnitsalderen blev lavere på repræsentantskabsmødet.  
 

D. Stævne- og reglement 
Kommentering af nyt reglement ved Erik Nielsen, Horsens OK og formand for stævne- og 
reglementsudvalget. 
 
Der er kommet 80 kommentarer til reglementet fra klubberne efter det har været i høring har 
i foråret. De 80 kommentarer er alle gennemarbejdet af stævne- og reglementsudvalget. En 
stor del af dem er ikke anvendt i det forslag til ”reglement 2023”, som nu sendes i endnu en 
høring hos klubberne.  
Erik Nielsen trak nogle vigtige emner frem fra kommentarerne, som blev drøftet på mødet. 
Erik tager selv debattens konklusioner med sig, - de fremgår ikke af dette referat. 
 
Her følger de punkter, som blev trukket frem: 

• Det put and run – og antal mesterskabsklasser.  
• Hvornår skal man starte hvis man kommer for sent til start?  
• Hvilken målestok skal man have til HD60 og yngre (hvornår skiller man). 
• Forslag om færre og / eller andre mesterskabsklasser i stafet 

 
Sydkredsens har tidligere stillet et forslag om, at DM som hidtil går på skift mellem 
kredsene. Dette forslag er nu en del af det nye ”reglement 2023”. 
 
Der var nogle ændringer til formuleringen af, hvordan man opfatter begrebet ”ledelinjer” på 
grønne baner/børnebaner. 
 
Omkring 1. august vil det nuværende forslag til ”reglement 2023 blive udsendt til klubberne, 
- og det kan kommenteres en måned frem.  De kan kun kommenteres på de forslag, som 
allerede er blevet ændret eller har været en del af de 80 ændringsforslag. 
 
Knud Erik Thomsen, kredsudvalget gjorde opmærksom på, at forbudte området er fjernet fra 
kortnormen og bør indgå i et reglement eller en tilhørende vejledning.  



 
E. Terminsliste v. Per Eg 

Per er i gang med at lave Sydkredsens terminsliste for 2023 og opfordrer alle klubber til at 
indsende deres forslag til stævner i 2023, som de ønsker at afholde. Der skulle gerne være 
forslag nok til, at der kan afholdes 3 runder af divisionsturneringen i kredsen i 2023. Det 
gælder både for 1. og 2. division. Deadline for tilbagemelding til Per er 15/9-22. Per lover at 
udsende en reminder til klubberne.  
 
Der skal holdes DM-weekend i MTBO i Sydkredsen i den 2. weekend i juni i 2023, men der 
er pt. Ingen arrangør. Per opfordrer til, at man laver et stævne på tværs af klubberne med 
dem der interesserer sig for MTBO i stævneledelsen. Der efterlyses især banelæggerne og 
banekontrollanter. Det er besluttet, at det skal foregå i Harte ved Kolding (mellem) og 
muligvis Marbæk ved Esbjerg (lang). Der er pt. Ingen forslag omkring terræn til sprinten.  
 
Der er en stor rokade i gang omkring DM-stævner mellem kredsene så de blivre mere lige 
fordelt. Det betyder for Sydkredsen, at nogle ansøgninger er skubbet, - og til nogle stævner 
mangler der arrangører. F.eks. mangler der en klub, som vil lave Mix-Sprintstafet i 2025. 
Individuel DM sprint afholdes af OK Gorm i 2025. 
 

F. Børn og unge v. Anders Dalgaard 
Dette punkt var en del af pkt. Ba) 
 

G. Kortudvalget v. Knud Erik Thomsen 
Der er tilføjet ændringer til den nye sprintnorm ISSprOM 2019-2 for tegning af komplekse 
veje og bygninger mv. i flere planer. En vejledning med billede illustrationer ”Guidelines 
for complex urban structures” kan downloades fra kortudvalgets hjemmeside ved af følge 
linket: https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kort/kort-dokumenter og vælge d-
kortnorm-issprom-2019-2-guidelines-komplexkse-strukturer/download  
Der arbejdes på en revision af normen i en A5 folder på dansk.  
Kan tegningen af komplekse bymæssige konstruktioner i flere planer ikke bidrage til en fair 
konkurrence i høj fart anbefales alene at tegne det øverste plan. 
Knud Erik fremhæver, at det er vigtigt at tydeliggøre i sin instruktion, hvad der er forbudt 
område, da det ikke længere fremgår af reglement / vejledning. 
 

H. Eftersnak 
Med udgangspunkt i divisionsmatch i Palsgård var der ønske om, at man fremadrettet 
tænker, at det er mest hensigtsmæssigt at lade H80 starter tidligt i løbet, så man ikke skal stå 
og vente på dem for at få en afgørelse.  
Med udgangspunkt i divisionsmatch i Langesø, var der var et ønske om, at man skal kunne 
få divisionsresultatet løbende (online / papiropslag på pladsen / TV-skærme på pladsen. Man 
skal ikke først få resultatet til sidst. Til DM-mix-sprint i Odense / Vollsmose var der også 
for lidt resultatformidler løbende, - bl.a. fordi Online muligheden ikke fungerede. 
 
Annette Færing, OK Svendborg og medarrangør af DM-sprint og Dm-mix-sprint forsvarede 
de små klubber, og bad om at man ikke var så hårde ved hinanden. Det er ikke altid let at få 
det hele til at fungere, hvis man er en lille klub. 
 



I. Kredsudvalgets deltagelse i klub og elite 
Merethe Francis vil gerne deltage i landsudvalget for KLUBUDVIKLING, men der er pt. 
ikke et udvalg. Kate Nielsen har kontaktet Bo Simonsen omkring denne udfordring, men 
han har afvist, at det er noget DOF’s ansatte skal facilitere at få i gang. Han henviser til ”de 
folkevalgte”. 
Sydkredsen har ikke en repræsentant i eliteudvalget, - hvilket måske vil være relevant. Her 
er der et rutineret og velfungerende landsudvalg, som man straks kan blive en del af. 
Klubberne opfordres til at tænke over, om de kan / vil stille en repræsentant. 
 

J. Voksentræning v. Kate Nielsen 
Der har været afholdt to kurser teknikkurser for voksne i januar og februar 2022 med stor 
succes 30-50 deltagere hver gang. En arbejdsgruppe bag kursernes tilblivelse har evalueret 
forløbet, - og udsendt en evalueringsrapport til alle klubledere i Sydkredsen.  
Udvalget ønsker at gentage denne succes i november og februar 2023 og søger derfor efter 
to klubber, som har lyst til at står for arrangementet. Kate Nielsen vil gerne høre fra 
klubberne inden 1/9-22 af hensyn til planlægning og at få invitation ud i god nok tid.  Kate 
forventer at kontakte nogle potentielle arrangører. 
 

K. WOC2022 
Per Eg siger tak til alle de klubber, som gerne vil hjælpe. VM er næsten blevet et Sydkreds 
arrangement, - og ikke kun et arrangement for klubberne i Trekantområdet. Økonomien ser 
fornuftig ud. Der er ikke kommet så mange løbstilmeldinger til WOC-touren, som man 
havde håbet, men tilstrækkeligt. Desuden har DOF en stor kapital at sætte bag 
arrangementet, hvis det giver underskud. 
 

L. Eventuelt 
Lars Klogborg inviterer til jubilæum i HTF som bliver 60 år. Der er løb og lidt mad og 
drikke. Alle er meget velkomne. 
Kate Nielsen: Et ønske om et kursus i sprint banelægning. 
Knud Erik Thomsen: Udleverer et dokument til alle, som fortæller, hvad der er krav om, at 
der skal stå på et kort (obligatorisk). Det udleverede dokument, som også findes på DOF’s 
hjemmeside under kortudvalget er vedlagt dette referat. 
 

 

  



BILAG 

Deltagerliste 

Helle Sørensen, Ok Melfar 

Pernille Buch, OK Gorm 

Sven Madsen, FROS 

Jørn Andersen, HTF 

Lars Klogborg, HTF 

Bent Mikkelsen, Fåborg 

Annette Færing, Svendborg 

Jes Aage Henning, KOK 

Louise Bierkampf Gjørup, OK SNAB 

 

Kate Nielsen, Kredsudvalget 

Per Eg Pedersen, Kredsudvalg Syd 

Knud Erik Thomsen, Kredsudvalg Syd 

Anders Dalgaard, Kredsudvalg Syd 

Susanne Højholt, Kredsudvalg Syd 

 

Peter Sigvard, Skovudvalget 

Erik Nielsen, Stævne- og reglementsudvalget 

 

 

 


