Dansk Orienterings-Forbund
Referat til møde nr. 2, 2022 i Kredsudvalg Syd
Mødested

TEAMS

Mødedato

Tirsdag, den 26. April kl. 20.00-21.30

Deltagere

Kate Nielsen, Knud Erik Thomsen, Per Eg og Susanne Højholt

Afbud

Anders Dalgaard

Referat
1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent
Godkendt. SH er referent
2. Siden sidst fra kredsudvalgets medlemmer
a. Børn & unge

- B&U i Sydkredsen har valgt udelukkende at afholde kredsmesterskab i år og ikke

ungdomspokal. Anders Dalgaard skal vælge mellem 18/9 og 25/9 til et kredsmesterskab.
- U1 og U2 planlægger sommerlejr efter WOC og håber på stor deltagelse selvom
tidspunktet er rykket en uge.
- Nordkredsen har deltaget fast i Sydkredsens U2 aktiviteter, dette gælder også
den forestående sommerlejr. Det overvejes om det bliver en permanent løsning.
Både løbere og ledere er glade for større samlet deltagelse.
- Der bliver ikke noget KUM i år. BUU planlægger at gennemføre et ungdomsstævne i Trekantområdet søndagen efter DM-mellem, for at sikre at der alligevel
sker noget for børn og unge. Falder sammen med Fidusløbet arrangeret af KOK
b. Kort
Intet nyt siden Klubledermødet
c. Klub
Der er afholdt to voksenkurser i vinteren 2021/2022, med hhv. 65 og 35 deltagere fra 11
af kredsens klubber. Voksentræning ønskes fortsat næste vintersæson, derfor søges to
nye klubber der vil arrangere kurset. De klubber der ikke har nem adgang til skov, kan
evt. bidrage med træning i sprint.
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d. Stævne & reglement
1.maj var deadline for kommentarer til det nye reglement – bemærk, at det er foreslået
at turnusordningen for afvikling af fx. DM forsvinder, det finder vi ikke er positivt for
kredsen. Vi mener det er nemmere at sprede DM’erne ud internt i kredsene end ved en
centraliseret ansøgning. En centralisering af tildeling af DM’er kan risikere at give en
overvægt at stævner til de store klubber.
Sydkredsen har sendt et forslag til ændring af reglement, så DM tildelingen fortsætter
som hidtil. Se mail fra Per Eg udsendt 26/4-2022.
3. Terminslisten
Kredsmesterskab for ungdom – mest relevant den 18/9 i Stensbæk (1. division) eller 25/9 i
Frederikshåb (2.division).
Hvis turnusordningen forsvinder i det reviderede reglement, er vores afgørelse for placering
af DM’erne i 2026 irrelevant, derfor afventes den endelig revision af reglementet.
Ungdomsstævne (lands B&U) efter DM Mellem falder sammen med fidusløb, det vurderes
om det kan koordineres.
2023 – DM MTB-O, laves som et fælles Sydkredsstævne. MTB-O camp laves i Sydkredsen af
Nordkredsen.
4. Nyt fra HB og DOF’s udvalg
Vigende deltagerantal ved forårets store løb og ved Skole-OL ser ud til at betyde et fald i
indtægterne på ca. 200.000 kroner og med det et øget underskud for året.
Der oprettes et koordinationsudvalg for faciliteter (stævne&reglement, kort, skov) for, at
sikre koordination på tværs af udvalgene og at skabe et overblik over vigtige opgaver der
løses i hvert enkelt udvalg. 2-4 møder per år.
Sydkredsen er ikke repræsenteret i hhv. Klub og Elite udvalg.
Kate Nielsen har efterfølgende haft kontakt til Merethe Francis fra HTF, der ønsker at være
Sydkredsens repræsentant i landsudvalget for klubudvikling.
Der er indgået aftale om, at hvis klubber giver løbere fra Ukraine gratis startafgift, skal der
ikke betales løbsafgift for de pågældende ukrainske løbere.
HB afholder udviklingsseminar i september
5. Indkomne forslag og sager til behandling og/eller beslutning
Ingen forslag er modtaget
6. Klubledermøde mandag den 13. juni i Kolding
a.
b.
c.
d.
e.

Opmærksomhedspunkter fra Repræsentantskabsmødet – emner, format?
Sydkredsens deltagelse i DOF’s udvalg Klub og Elite – vigtigt?
Nyt reglement – kommentering – Erik Nielsen, Horsens deltager
Koordinering og evaluering af stævner i kredsen – DM Nat/divisionsløb
Punkter med information og dialog til og fra hovedbestyrelsen, områder, ansatte og projektgrupper – fokus rettes mod ungdomsstævne (Lands B&U) samt indhold og evt snak om
KUMs fremtid
f. Voksentræning – under klub – punktet efter kl. 20.30 pga. Kate Nielsen
g. Terminsliste 2023
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h. WOC2022
i. Fortolkning af stilleskove – det fortolkes forskelligt fra kommune til kommune og de private.
Vi leder efter indlægsholder.

7. Eventuelt
a. Fremover sendes link til online kredsudvalgsmøder ud sammen med dagsordenen.
8. Næste møder
a. 13. juni – klubledermøde i Kolding
b. 19. september – kredsudvalg
c. 31. oktober – klubledermøde
d. 12. december - kredsudvalg
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