Beretning for Sydkredsen, Dansk Orienterings-Forbund 2021
Kredsudvalget 2021:
Formand/HB:
Børne- og unge:
Stævne- og reglement:
Kort:
Stedfortræder/Klub:

Susanne Højholt
Anders Dalgaard
Per Eg
Knud Erik Thomsen
Kate Nielsen

Ved klubledermødet i februar blev Susanne Højholt fra Kolding OK valgt til kredsudvalget som
formand, mens afgående formand Kate Nielsen fortsætter som stedfortræder/sekretær. Vi har i
2021 været 5 personer i kredsudvalget.
Som ny formand har den største opgave været at få styr på alle de afhængigheder der er mellem
kredsudvalgsmøder, klubledermøder og HB-møder samt at få tilpasset årshjulet, så det er nemmere at overskue, hvad der skal på dagsordenen på de enkelte møder og årshjulet har allerede plads
til forbedringer. Der har været mange møder i HB, delvis afstedkommet af at forbundet har fået
både ny formand og direktør i 2021, og delvis pga. Corona og den deraf stadig bekymrende økonomi. Heldigvis ser økonomien meget bedre ud og de fleste møder i HB har kunnet klares virtuelt.
2021 har igen været et anderledes år for alle, - både for klubberne i Sydkredsen og for arbejdet i
kredsudvalget. På trods af det er det lykkedes kredsudvalget at afholde det normale antal kredsudvalgs- og klubledermøder, - tre af hver slags. Mens alle tre kredsudvalgsmøder er afholdt virtuelt, er det lykkedes at afholde de to sidste klubledermøder fysisk.
Årets første klubledermøde blev afholdt på TEAMS i februar. Det var første gang at der blev afholdt valg til bestyrelsen virtuelt, men da alle efterhånden er erfarne TEAMS brugere, forløb dette
upåklageligt.
Ud over de traditionelle valg til kredsudvalget og gennemgang af beretning samt generalforsamling i Foreningen Sydkredsens venner, præsenterede både forbundets nye direktør Bo Simonsen
og formandskandidat Poul Moritsen sig selv.
På mødet blev diskuteret regeringens planer for nationalparker og hvad disse kan betyde for orienteringsløb, DOF’s økonomi og hvor stor betydning den frivillige indbetaling til DOF fra Coronaløbene har haft for det samlede regnskab for 2020 samt at den vedvarende Corona gjorde det
svært at lægge budget for 2021, eftersom flere af de store forårsløb i 2021 allerede var aflyst. Den
nye DOF-strategi der ligger til grund for DIF-midlerne blev også kort omtalt.
Debatten om at bruge et sprintløb som divisionsmatch og hvordan kurser og Skole OL tackles mht.
Corona, fyldte ligeledes en del på mødet.
Traditionen tro uddelte man de to æresbevisninger: Bennikefadet, gik til Annette Færing og Per
Storm Hansen, Svendborg OK og Sydkredsens Æresplatte gik til Rudolf Sørensen, OK Esbjerg.
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Begrundelser for tildeling af Bennikefadet 2021 og Sydkredsens Æresplatte 2021 kan findes her:
Sydkredsens æresplatte (do-f.dk) og Bennikefadet (do-f.dk)
Årets andet klubledermøde blev afviklet fysisk i OK SNAB’s lokaler i Vejle i juni. Der var igen lukket
op for samværet i forhold til CORONA, så vi kunne mødes fysisk.
Poul Mouritsen præsenterede sig igen, nu som formand for DOF. Bo Simonsen fortalte om sit første halve år som direktør, hvor han bl.a. takkede Sydkredsens klubber for det store bidrag til forbundet fra Corona-løbene, han ytrede også bekymring mht. nationalparkerne, der kan begrænse
vores adgang i statsskovene, ligesom de private skovejere ser ud til at følge trop og nu mener de
kan sige nej til stævner i deres skove.
Emma Klingenberg præsenterede sig som ny TBU-konsulent og gennemgik tankerne bag et nyt
stævneformat.
Der var en længere debat om hvorfor DM-hold altid ligger i ydreområderne, og om fordeling af
DM’er skal ændres, så det ikke går på skift mellem kredsene, men vælges ud fra de gode skove,
det var der dog ikke stemning for.
Året tredje klubledermøde i november blev igen afviklet fysisk i OK SNAB’s lokaler i Vejle.
På mødet deltog Nina Hoffmann fra DOF, og Peter Sigvardt, de fortalte om status på nationalparkerne, hvad vi som klubber skulle være opmærksomme på, og hvilke muligheder vi havde for indsigt og reaktion.
Lars Thestrup gav et kort oplæg på processen for et revideret og omstruktureret reglement, der
skal gøre det nemmere at være stævneleder/arrangør.
Endelig var der på mødet den traditionelle eftersnak omkring afviklede stævner i Sydkredsen i
2021. Her blev ordet fleksibilitet nævnt flere gange og det blev diskuteret hvordan kan vi gøre vores åbne løb endnu bedre og mere fleksible, uden dog at konkludere noget.
Alle tre kredsudvalgsmøder har været afholdt via TEAMs. Kredsudvalgsmøderne har primært
handlet om at samle ny viden og information fra udvalgets repræsentanter og på baggrund af dette planlægge klubledermøderne.
Referater af kredsudvalgsmøder og klubledermøder i 2021 kan findes her: Mødekalender og referater (do-f.dk)
Stævne- og reglementsområdet
Divisionsmatchen – blev for første gang afviklet over 3 runder med direkte op- og nedrykning mellem 1. og 2. division. Resultatet blev at Kolding OK vandt 1. division i et tæt opgør med SNAB, således at disse 2 klubber repræsenterede Sydkredsen i DM Hold-finalen på Møn – med det sædvanlige resultat til følge… OK HTF rykker ned i 2. division og erstattes af FROS/Melfar. For første gang
blev en afdeling afviklet som sprint – i forbindelse med OK Gorms stævne i Billund. Det forløb
overordnet godt – gode baner og godt terræn til formålet. Der er naturligvis fordele og ulemper
ved at bruge en sprint, men nu er det prøvet, og de erfaringer vi har fået, kan vi tage med videre.
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Det samme gælder afviklingen over 3 runder – som i 2022 bliver til kun 2 runder grundet manglende tilbud til terminslisten – hvilket i høj grad tilskrives WOC2022 i Sydkredsen.
Terminslisten 2022 er i store træk fastlagt – med mange gode tilbud. Bortset fra de manglende
divisionsmatcher er der de sædvanlige tilbud spredt over hele sæsonen. Værd at bemærke er, at vi
i 2022 (ved siden af WOC) har 5 DM-stævner i kredsen. DM Nat v. HTF d. 19/3, DM Sprint og
Mixsprint i Odense 5-6/6, DM Hold v. OK Syd d. 9/10 og DM Ultralang v. West/Esbjerg d. 5/11.
Langtidsterminslisten – I fod-orientering har vi 8 DM’er, og det er ikke hensigtsmæssigt at de 5 af
dem ligger samme år i samme kreds. Vi får samme opgave om 3 år, men fra 2026 omlægges rækkefølgen, idet Sydkredsen har fået DM Sprint og Mixsprint igen i 2026. Desværre har ingen klubber
budt ind på disse stævner i første omgang, selv om der var mange tilbud på DM Sprint til 2025. Til
gengæld har 3 klubber budt ind på DM Lang og DM Stafet. Midgårdsormen og KUM er udgået af
langtidsterminslisten. Ansøgningsproceduren til langtidsterminslisten ensrettes i de 3 kredse fra
2022, men kommer langt hen ad vejen til at ligne den procedure vi i forvejen følger i Sydkredsen.
SRU har strammet op på indberetningen til Naturstyrelsen, hvilket betyder at klubberne også er
nødt til at stramme lidt op på langtidsplanlægningen.
Der har ikke i 2021 været MTB-O-stævner i Sydkredsen, og der er heller ikke planlagt nogen i 2022.
Vores bidrag til denne del af vores sport er således ikke imponerende. Det håber jeg vi kan rette
op på i 2023, hvor vi har ansvaret for DM i MTB-O (sprint, lang og mellem). Det er målet at få lavet
en organisation på tværs af flere klubber med MTB-O-udøvere i Sydkredsen, så stævnet ikke hænger på Kolding OK alene, som det har gjort de foregående gange hvor Sydkredsen har lavet DM i
MTB-O.
I lands-SRU er Sydkredsen foruden Per Eg repræsenteret ved Lars Thestrup. Her beskæftiger vi os,
foruden terminslisten, med områder som IT (stævne-IT, O-service m.m.), kvalitet af stævner, udpegning af kontrollanter til DM-stævner og WRE (World Ranking Events) og reglement. En arbejdsgruppe har lavet et oplæg til en større ændring af reglement 2023, som skal præsenteres, kommenteres, justeres og besluttes i løbet af 2022. Det første oplæg blev vist på klubledermødet i efteråret 2021.
Kortområdet
Uddannelsen af korttegnere har hidtil bestået af et tilbud til klubberne om lokale OCAD kurser, et
regionalt forårsseminar/kursus og et årligt 2-dages seminar/træf for kortkonsulenterne. Ud over
kurserne har kredsens kortkonsulenter også ydet vejledning og hjælp i forbindelse med opstart af
kortprojekter.
Der har ikke været så mange klubber der har vist interesse for et kursus i egen klub eller sammen
med naboklubben de seneste år, så uddannelsen af korttegnere vil fra det nye år foregå regionalt i
et niveau opdelt kursusforløb arrangeret af kortudvalget med en kortkonsulent som underviser. I
Sydkredsen er der indgået aftale med Søren Germann som underviser på kurserne.
Selvom Coronaen i det forgangne år har haft indflydelse på mange aktiviteter er det dog lykkedes
at få afholdt det årlige seminar/træf for kortkonsulenterne den 24. -25. september 2021, hvor alle
kredsens konsulenter deltog. På træffet der foregik på Fyn, var det gennemgående tema den nye
sprintnorm og fortoldningen heraf. Træffets ’praktiske del’ foregik på et sprintkort over Middel-
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fart. Som et indslag I forbindelse med træffet var Tue Lassen inviteret til at komme med et indlæg
og eksempler på hvor landsholdsgruppen mente sprintkortene kunne forbedres.
Børne- og ungeområdet
Aktiviteterne på Børne og unge området har været mindre præget af Corona restriktionerne i
2021 end året før.
Der har været afholdt kurser og sommerlejre med få aflysninger i foråret. Alle sommerlejre blev
gennemført i Danmark. Vi er blevet gode til at tilpasse os restriktionerne og har gennemført aktiviteter på næsten samme niveau som normalt. Der har været stor tilslutning, hvor især U2 har lykkedes med at få mange af oprykkerne fra U1 med på kursus. U1 har i 2021 haft en fast mini børnegruppe for de mindste, så vi nu til byder træning fra ca. 6 år.
Det ser ud til at vinteren 2021-2022 vil kunne gennemføres efter et normalt program.
Tekniktræning for voksne i Sydkredsen
Kate Nielsen overtog i januar 2021 opgaven med at etablere fælles voksentræning fra Terkel Gydesen, som trådte ud af kredsudvalget i februar 2021. Arbejdet kom dog først rigtigt i gang hen
over sommeren 2022, da CORONA gjorde det vanskeligt at mødes før. Der blev nedsat en arbejdsgruppen med repræsentanter fra alle klubber i Sydkredsen undtagen én.
Arbejdsgruppen lavede i fællesskab et koncept for kurserne, som forsøges afvikles 3 gange hver
vinter på skift i kredsens klubber. Kurserne kaldes: Tekniktræning for voksne”.
For vinteren 2021/2022 blev der aftalt to kurser. Det ene 8/1-22 hos HTF og det andet 26/2-22 hos
OK SNAB. I marts 2022 mødes arbejdsgruppen igen for at evaluere konceptet og evt. rette til.

4

