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Referat til møde nr. 3, 2022 i Sydkredsen   
  
Mødested: Kolding OK, Bramdrupskovvej 40, Kolding.   
Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2022, kl. 19-21.30  

  
 
  
  
Referat 
  

  
1. Formalia  

a. Registrering af deltagere  
b. Godkendelse af dagsorden  

 
2. Orientering fra DOF og HB  

a. Susanne informerede om HB’s mv. arbejde i korte noter 
i. Minus 280.000 primært færre pga. løbsafgifter 

ii. Løbsafgifter – vi trækker stigningen på 1 kr. som besluttet på 
repræsentantskabsmødet tilbage og kører rent indeks – 18/34 til 20/37, det 
betyder at der skal 1000 starter mere til end i 2022 (43.000 mod 42.000 – i 2019 
47.352) 

iii. Valgforberedelsesudvalg – udvalg udenfor HB, diversitet, længere ud i kredsene 
1. Der var blandt deltagerne ikke udbredt opbakning til ordningen, flere 

mente, at vi ikke er nok i forbundet til et sådant udvalg 
iv. Findveji – ny nutidig platform, kun fungerende skove/projekter 
v. ORGANISATOREN 2021/2022 – uddelt 26/9 til WOC-organisationen og klubberne 

vi. Sponsorarbejde? SH, Lars Klogborg og Kim Rud deltager – på 1.møde blev 
diskuteret: hvad kan vi sælge, hvem kan være interesserede i vores profil – 
erhvervsnetværk, Findveji, pensionsselskaber (Løberen, Silva, Trimtex, danske 
lægers vaccinations service, Pifzer) 

vii. DIF – midtvejsmøde – DO-F er på rette vej i DIF-strategi, i DOF-strategi mangler vi 
at afprøve ny konkurrenceform og få en bredere kreds i TC 

viii. DIF inviterer til politisk deltagelse i 2 ny netværk: politisk netværk om klima og 
bæredygtighed (Bo Simonsen deltager og Poul Mouritsen/Michael Leth overtager 
måske) og politisk netværk om børn og unge (her deltager vi ikke) 

ix. DIF – fortsat nej til russere, energiforlig til foreningslivet (og selvejende faciliteter), 
dog er kommunerne pressede men DIF prøver at presse kommuner til at holde 
åbent (Corona var ikke godt for vores unge)  

x. Friluftsrådets udvalg og netværk – invitation til deltagelse, men helst igennem DO-
F. Deadline 31/10, natur&friluftliv udvalg, adgangspolitisk udvalg og 
børne&ungepolitisk netværk 



xi. IOF – køn/kønsskifte DO-F følger IOFs regler men DIF og andre ønsker at skære 
igennem, men tør ikke. IOFs regler bygger på hormongrænser, nye regler primo 
2023, spg.skema 31/10-22. Men der menes at der kan være forskellige regler afh. 
af de forskellige niveauer af stævner. 

xii. IOF – nationalskifte er muligt i Eventor, vindertid mod grænsetid, ens kvinde/mand 
grænsetid, frivilligt arbejde  
 

b. Klubkonsulenter – Johanne Gydesen, DO-F 
Johanne introducerede klubkonsulenterne og viste eksempler på typer af projekter som 
klubkonsulenterne deltager i eller har gennemført det sidste år.  
Power point vedlagt. 
 

3. Stævne- og reglement samt terminslister v. Per Eg  
a. Terminslisten 2023 

Der mangler arrangører af divisionsmatcher. 
Der er bred enighed om, at der både i 1. og 2. division ønskes 3 matcher, til gengæld er der 
blandede meninger om de tre divisionsmatcher skal være ren skov eller en af matcherne må 
være sprint, der var enighed om at en sprint kan accepteres fx på grund af årstid eller 
skovtilladelse. Ligeledes accepteres divisionsmatch i Nordkredsen, hvis der ikke er andre 
muligheder. 
 

b. Langtidskalenderen 2023-2026 
Byd ind på langtidsansøgningen – ansøgninger til DM i 2026 er annulleret, der skal derfor 
bydes ind igen på DM i 2027. 

 
4. Børn & Unge v. Anders Dalgaard  

a. 5 års plan for U1-kurserne – rullende plan blev fremvist  
b. Anne Mølgaard har overtaget U1 efter Anders Dalgaard. 
c. Sydkredsens U2 tager Nordkredsens U2-gruppe med fremadrettet, til de selv er klar med 

ledere igen. 
d. Ulrik Staugaard er valgt til ny formand i B&U-landsudvalget. 
e. Sydkredsens venner – støtter generelt til kredsungdomsmatchen eller med fx 

kredsungdomspokaler. 
f. Der er stadig ingen information om det nye format for kredsungdomsmatchen, det ligger 

ved DO-F. 
 

5. Kortudvalget v. Knud Erik Thomsen  
a. DOFs uddannelsesplatform, (https://uddannelsesplatformen.com) har nu også en kategori 

for Korttegning hvor kursusmaterialet til ’Kom godt i gang med OCAD – Kursus A’ findes til 
selvstudie. Klubber må gerne byde ind med relevant indhold som fx de 15 små videoer om 
OCAD. 

b. IOF kortnormer revideres nu meget hyppigere (fx 5 gange i 2022 for Sprintnormen frem for 
hver 5-10.år), derfor har IOF lavet en wiki (https://omapwiki.orienteering.sport) hvor du 
nemt holdes ajour med ændringer. 
 

6. Voksentræning v. Kate Nielsen  
a. 19/11 kursus i Vejle, fra 17 år og op. 

 
 



7. Eftersnak  
a. Koordinering og evaluering af stævner i kredsen  

Startafgift har varieret i år – er der behov for at tage en ekstra afgift, skal det forklares. 
Generelt giver løb med under 200 deltagere ikke overskud, derfor er det fedt når klubber 
afholder klubmesterskaber mv ved de små løb. 
Put&run? Der er generelt flertal for at der startes efter startlister ved vores stævner, i 
snakken om skyggemuligheder bemærkes der, at der altid er mulighed for at ønske særlige 
behov ved tilmelding. 
 

b. Divisionsturnering – regler, banelængder, antal turneringer  
PE har lavet statistik over de sidste mange divisionsmatcher – vindertiderne giver ikke et 
entydigt billede af vinderklubben og vindertider kan være meget forskellig for de enkelte 
klasser på samme bane (fx H40, D18), og måske derfor har vi set nogle være omend meget 
lang tid i skoven til enkelte stævner. Diskussionen gik derfor på om banelængder er et bedre 
redskab for banelæggere end vindertider, der var en generel enighed om, at formålet med 
divisionsmatcher er at skabe sammenhold i klubberne og få flere med ud til stævner, derfor 
er det arrangøren og stævnekontrollantens roller at sikre, at banerne ikke bliver for lange. 
Hvorvidt vi skal arbejde med banelængder fremadrettet, vil Per Eg komme med et oplæg til.   
 
Ligeledes blev det også diskuteret om vindertiderne skal være forskellig i hhv. 1. division og 
2.division, det var der ikke et generelt ønske om, selvom problematikken vurderes til at 
være den samme.  
 
Det blev ligeledes præciseret at regler for divisionsmatcher, herunder priser kan findes på 
Sydkredsens hjemmeside. 
 
Præmier til børn ved divisionsmatch er en udfordring. Det undersøges om det er muligt at 
tilmelde ungdom under 16 år i O-service, så der nemt kan trækkes præmielister. 
 
Der var et ønske om en samlet baneresultatliste. 
 

8. Nyt reglement – ændringer siden juni 2022 
a. Grøn bane (begynder) ændres ikke – dvs. delstræk skal følge sti og vej 
b. Hvid bane (let) rettes til at delstræk må følge lineære ledelinjer 
c. For sen start – regler fastholdes ved A-stævner men gives løsere regler ved alle andre 

stævner 
d. 2 toiletter/300 deltagere fastholdes (forslag 2/200)  
e. Turnusordningen bevaret 

 
9. WOC2022 evaluering 

a. Udgik pga den fremskredne tid  
 

10. NNP brugerråd  
a. Udgik pga den fremskredne tid  

 
11. Eventuelt  

a. Forslag fra OK Melfar  
"Vi ønsker at klubber får udvidet deres træningsmuligheder ved officielt at kunne deltage i 
hinandens ugentlige træninger. Det er ikke nødvendigt, at alle klubber er med på ideen, 



men det vil være godt, hvis man tydeliggør, hvis løbere fra andre klubber er velkomne. Vi 
foreslår, at man betaler 20 kr. hvis man kommer til ordinær træning i en anden klub.  
Fordelene er flere: - større udbud af træninger. - flere løbere til træning, hvilket er fedt for 
arrangøren. - mere socialt i en smal sport.  
Vi ved det sker uofficielt i flere klubber og er en del brugt på Fyn, men tænker det også 
kunne udbredes, så det ikke kun er for de "indviede" , så nyere medlemmer også har en 
chance for at kende reglerne/tilbuddene. Det er selvfølgelig et krav at man er medlem af en 
klub under DOF.” 
 
Der var bred opbakning til OK Melfars forslag, dog var der obs punkt ved klubbernes 
ugentlige klubtræninger, hvor flere nævnte, at det kan være svært for en enkelt klub at 
håndtere kort/introduktion af nye løbere til sporten osv. sammen med egen træning. Nogle 
mente ikke at det skulle koste penge at deltage. ’Konklusionen’ blev, at det er et super godt 
forslag, at alle er enige om at bruge vores kræfter bedst muligt, men at vi i første færd 
holder os til træningsløb og at de enkelte klubber selv bestemmer om de kræver penge. 
Der blev også diskuteret hvordan man kan byde evt. løb ud, det blev ikke afsluttet, men der 
ønskes ikke for mange/flere systemer, men facebook/orientering.dk er et godt sted at 
starte. 

 
b. Bennikefadet, regning efterlyses 

 
c. Ordinær tilmeldingsfrist: flere arrangører ser, at der sker ændringer i tilmeldingerne 

efterfølgende, og trækkes der lister for tidligt er det svært at se hvem der er kommet til. Per 
Eg forklarede at der i vejledningen står, at klubtilmeldere kan rette lørdag – man kan ikke 
forvente at klubtilmeldere skal sidde klar kl. 23.59, derfor har de lørdagen til at rette evt. 
fejl. 

 
 

12. Deltagere: 
Anders Dalgaard, Sydkredsen  
Bent Mikkelsen, Faaborg OK 
Flemming Jørgensen, OK Snab 
Hanne Ljungberg, OK Syd 
Helle Sørensen, OK Melfar 
Jes Aage Henning, Kolding OK 
Johanne Valbjørn Gydesen, DO-F 
John Bargmeyer, OK Syd 
Knud Erik Thomsen, Sydkredsen 
Lars Klogborg, OK H.T.F. 
Lars Thestrup, IF Flyvestation Skrydstrup 
Leila Damkjær Pedersen, Svendborg OK 
Louise Bierkampf Gjørup, OK Snab 
Merethe Haahr Francis, OK H.T.F. 
Mogens Nielsen, OK West 
Ole Binder, OK GORM 
Per Eg Pedersen, Sydkredsen 
Pernille Buch, OK GORM 
Rudolf Sørensen, OK Esbjerg 
Susanne Højholt, Sydkredsen 
Sven Madsen, OK FROS - afbud 


