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Dansk Orienterings-Forbund 
 
 
Referat af kredsudvalgsmøde nr. 1, 2022 i Sydkredsen  
 
Mødested: TEAMS 
Mødedato: Torsdag, den 6. januar kl. 20-21.30 
Deltagere: Susanne Højholt (referent), Knud Erik Thomsen (KET), Per Eg (PE), Anders Dalgaard 

(AD) og Kate Nielsen (KN) 
 
  

a. Formanden 
a. Godt nytår til alle 

 
b. Nyt fra HB 

a. Kort resume af HB-møder udsendes til formænd og offentliggøres på hjemmeside/FB 
b. Udkast til revideret og omstruktureret reglement er udfærdiget af DOF’s Stævne- og 

reglementsudvalg (SRU) er klar til kommentering. Den proces SRU har ønsket er ikke 
fulgt, hvilket har fået SRU’s formand til at overveje sit formandskab. Så længe der ikke 
er klarhed over fremtiden forbeholder PE sin deltagelse i SRU. 

c. Nyt fra Stævne- og reglementsområdet 
a. Terminslisteførerne og Erik Nielsen har diskuteret en formaliseret måde at tildele stæv-

ner på langtidsterminslisten (DM, JFM og Påskeløb primært), og der er enighed om, at 
ansøgninger til disse løb skal køre ens i de tre kredse, i et fælles google dokument 

i. Der laves et link på Sydkredsens hjemmeside, hvorfra der fremadrettet kan sø-
ges om stævner. Disse havner i en fælles postkasse i SRU, hvorefter de sendes til 
kredsene til vurdering og udvælgelse. 

b. Proces for godkendelse af DM’er, der ikke tildeles efter kreds men efter gode skove mv, 
er sat på pause 

c. Tildeling af DM-stævner i 2026 
i. Tre ansøgninger modtaget til hhv. DM Lang og DM Stafet. To ansøgninger er 

ikke fyldestgørende, de sendes retur for fyldestgørelse og der spørges generelt 
ind til om stævneansøgninger på begge stævner kan deles op 

ii. Der mangler ansøgninger til DM Sprint og DM Mixsprint 

d. Nyt fra Børn- og ungeområdet 
a. Evaluering af KUM. Der er målet, at KUM bevares i en form der er tilpasset de unges 

behov. KUM nedlægges dermed ikke, men BUU arbejder med at nytænke formatet. I 
2022 år er KUM faldet ud af langtidsterminslisten og stævnet er ikke i DOF’s budget. 
Dermed kræver det en ekstra indsats at sikre KUM gennemføres i år. 
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b. U-Kurserne kører derudad og gennemføres i januar. Jette Viborg Sørensen, der hidtil 
har stået for kursus bogholderi er stoppet. Opgaven med at følge op på kursus økono-
mien er derfor blevet fordelt på de øvrige med arbejdere i sekretariatet. BUU forsøger 
at lave en opstramning for de kursus ansvarlige, da det generelt har været svært at 
sikre overblik over udgifternes 

e. Nyt fra Kortområdet 
a. Flemming Nørgaards kontrakt som kortsupervisor er med et mindre ansvarsområde 

fornyet med et år, det indebærer, at kredsene selv skal stå for undervisningen på kort-
tegningskurserne. 

b. Der er sidst på året udsendt et nyhedsbrev til klubbernes kortansvarlige med bl.a. en 
beskrivelse af de fremtidige niveau-opdelte kurser, der skal gennemføres i rækkefølge. 
Kurserne er opdelt i 5 niveauer, hvor indbydelserne til Niveau 1 (OCAD for begynder) og 
Niveau 2 (Klargøring af grundkortet for rekognoscering) for hhv. O-kort og Sprint-kort 
med Søren Germann som underviser er udesendt Indbydelserne kan findes på DOF’s 
hjemmeside under Menu – Klubværktøjer – Kort – Kort indbydelser. 

f. Nyt fra Klubområdet 
a. Voksenkurser starter lørdag 8/1, og har HTF som arrangør, og der er 54 tilmeldte, det 

er udvalget rigtig godt tilfreds med. Næste kursus afvikles i Vejle 26/2-2022. 
b. Kurserne er ikke sammenhængende, og kan tages som det passer  

g. Klubledermøde i Sydkredsen 17. januar 2022 
a. Ekstra emner 

i. WOC2022 organisationen giver en status 
ii. Placering af DM Nat i marts eller november 

h. Eventuelt 
a. JFM-stafet/lang –fælles retningslinjer ml. SYD og NORD – oplæg PE og Pernille Buch. 

Oplægget godkendes af kredsbestyrelsen og sendes derefter til Nordkredsens besty-
relse. Gamle retningslinjer er modtaget af Mogens Nielsen, OK WEST og tages med i be-
tragtningerne. 

Kommende møder: 
17. januar: Klubledermøde på Teams 
5. marts: Repræsentantskabsmøde, Dalum Landbrugsskole, Odense  
26. april: Kredsudvalgsmøde, 20-21.30 på Teams 
13. juni: Klubledermøde 
19. september: Kredsudvalgsmøde, 20-21.30 på Teams 
31. oktober: Klubledermøde 
12. december: Kredsudvalgsmøde, 20-21.30 på Teams 


