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Dansk Orienterings-Forbund 
 
 
Referat til møde nr. 3, 2022 i Kredsudvalg Syd  
 
Mødested TEAMS  
  
Mødedato Mandag, den 19. September kl. 20.00-21.30 
  
Deltagere Kate Nielsen, Knud Erik Thomsen, Anders Dalgaard, Per Eg og Susanne Højholt 
 
 
 
Referat 
 
  

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 

Godkendt. SH er referent 

2. Siden sidst fra kredsudvalgets medlemmer 

a. Børn & unge 

- U1 sommerlejr, her deltog 75 unge med forældre. Koordineringen er fremadrettet over-
draget til Anne Mølgaard, OO. 

- U2 sommerlejr, her deltog 40 unge. Sydkredsens ledere har hele sæsonen hjulpet Nord-
kredsen. Østkredsen kom med på sommerlejren i sidste øjeblik, med lovning om hjælp, 
som lederne dog ikke fik, og det er ikke iorden og det har desværre desillusioneret Syd-
kredsens ledere. Der holdes møde med DOF. 

- Lands B&U – reglement kommentarer er gået igennem, sværhedsgraden på de lette ba-
ner er rettet tilbage. 

- Ungdomsstafetten blev aflyst. B&U har lyst til at prøve igen næste år, da det formodes 
at manglende reklame har været årsag til den ringe tilmelding. 

- Budgetprocessen er i gang og det præsenterede budget for B&U vurderes helt horibelt, 
sidste års budget skal holdes uagtet at KUM ikke blev afholdt. Det er B&Us holdning at 
der skal gøres noget for ungdommen ala KUM, men det er der ikke penge til i udgang. 

- Kredsmesterskab var meget ringe besøgt.  

b. Kort 

Ingen møder siden sidst. Kortudvalgsmøde samt seminar for kortkonsulenter afholdes i weeken-
den 30/9-1/10. 

Det er problematisk for kortkonsulenterne hvis skovtilladelserne ikke er på plads i god tid, og 
hvis det betyder, at kortet bliver forsinket eller skal tegnes på kort tid.  

Klubberne anbefales at holde korttegnerne i hånden og forventningsafstemme om detaljer og 
mængden af samme, ligesom det anbefales at afsætte tid til at tolke og rette til.  
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c. Klub 

Der planlægges to teknikkurser i foråret. Esbjerg/Faaborg/OK Syd er i spil. De skal placeres så 
de ikke konkurrere med de åbne løb eller for tæt på hinanden.  

d. Stævne & reglement 

Ingen møder siden sidst. 

Dispensationer: OK Esbjerg har søgt om dispensation til DM Ultralang for at kortene i klasserne 
D/H21+D/H20+D/H18 løbes i 1:10.000 og printes i stedet for off-set tryk. 1:10.000 blev afvist, 
da det er kravet til internationale stævner. Argumentet holder måske ikke, da eliteløberne ofte 
ikke kommer til stævnet. Print blev godkendt. 

1:15.000 kan ses som en service til eliteløberne. 

Kan diskuteres om arbejdet er det værd. Økonomien ændres ikke ved print, men det kræver til 
ekstra layout. Læsbarheden er vigtigst og lange stræk er lettere at overskue. 

Skal der rejses en diskussion om målestok? Er 1:15.000 nødvendig? 

3. Terminslisten 

Der er afslag på Lunge Bjerge men der arbejdes med andre løsninger. 

2023: Østkredsen er langt med indmeldingen af stævner, mens der ikke kommet så mange i Syd-
kredsen. Langtidsforpligtelse DM MTB-O som fællesarrangement? 

Per Eg udsender mail med info om de løb vi har udestående samt at 1/12 er deadline for ønsker til 
langtidsterminlisten. Der bør kunne være tre divisionsmatcherne næste år, men det bliver lidt pres-
set, dog kan en af dem være en sprint. 

Sydkredsen har andre regler til divisionsmatcher end Nordkredsen for fx startafgifter og eftertilmel-
ding. Reglerne ligger på Sydkredsens hjemmeside under arrangementer. Er det nødvendigt at sende 
reglerne til stævnekontrollanterne? 

Banelængderne til divisionsmatcher er oftest for lange, er reglerne svære at tolke? Der er 10-års-
klassetrin, mange klubmedlemmer der lokkes med, mange klasser samles på en bane, vurderes der 
på laveste fællesnævner når længderne vurderes? Skal der tages hensyn til at der er forskel på del-
tagerne i 1. kontra 2. division, hvor medlemmerne måske er langsommere? Og er længde nemmere 
at forstå end tider? 

4. Nyt fra HB og DOF’s udvalg 

Løbsafgifter, HB henstiller til at løbsafgifterne justeres efter indekseringen og fjerner 1kr-stigningen 
vedtaget på repræsentantskabsmødet.  

WOC, det økonomiske resultat udestår. 

JWOC, de aflyste skovløb i Portugal gennemføres i november, med samme landshold. Sydkredsen er 
spurgt om muligt tilskud, da DO-F har valgt at deltagelse er for egen regning, mens DO-F betaler for 
trænere mv. Sydkredsen Venner har ikke det formål. 

Natur Nationalparker (NNP) – møde om brugergrupper 26/9 kl. 20-21 – Per deltager, vi vurderer om 
emnet skal med på klubledermøde. 

5. Reglement 

Reglement for Fod-O og MTB-O er udsendt til gennemgang og 15/10 er deadline for bemærkninger 
til reglementet. 
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6. Indkomne forslag og sager til behandling og/eller beslutning 

Ingen forslag er modtaget 

7. Klubledermøde mandag den 31. oktober i Kolding 

a. Divisionsturnering – regler, banelængder, antal turneringer 
b. 5 års plan for U1-kurserne – rullende plan 
c. Nyt reglement 
d. Koordinering og evaluering af stævner i kredsen 
e. Terminsliste 2023 
f. WOC2022 evaluering 
g. NNP brugerråd 
h. Klubkonsulenter – formål og resultater (DOF) 

 
8. Eventuelt 

a. Fremover sendes link til online kredsudvalgsmøder ud sammen med dagsordenen. 

9. Næste møder 

a. 31. oktober – klubledermøde i Kolding 

b. 12. december - kredsudvalg 

 

 
 


