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DOF’s corona-retningslinjer lægges på is
Med den seneste udmelding fra myndighederne, hvor forsamlingsloftet blev hævet til 500
personer samlet samtidig på samme sted, er der intet behov for egentlige specifikke
retningslinjer for afvikling af stævner i DOF regi, og vi kan derfor vende tilbage til det
normale reglement, dog med nogle få undtagelser og anbefalinger som anført nedenfor.
Det understreges, at forsamlingsloftet omfatter alle, der deltager i arrangementet, uanset om
det er som løber, official eller tilskuer.
Bemærk dog, at for motionsevents og sportsarrangementer med flere end 500 deltagere, inkl.
løbere, officials, tilskuere mv., kræver myndighederne indtil 1. august, at alle er i besiddelse
af et gyldigt corona-pas, og at arrangørerne udarbejder en sundhedsplan. Endvidere gælder
det i skrivende stund, at motionsevents må have op til 5.000 deltagere i gang samtidig, mens
loftet for sportsarrangementer er 2.000 deltagere. Ifølge aftalen ændres tallene med jævne
mellemrum, så klubberne anbefales at følge myndighedernes udmeldinger.
Stævne- og reglementsudvalget understreger i øvrigt, at de overordnede principper for
afvikling af orienteringsstævner fortsat er gældende, dvs. at det skal være trygt at deltage i
stævner, at tryghed går forud for resultat og reglement, og at ingen skal udsættes for utryghed
eller fristes til at vælge utryghed som følge af stævners logistik, tilrettelæggelse eller afvikling.
Det er endvidere klubbernes ansvar, at myndighedernes retningslinjer, påbud og anvisninger
overholdes, og at anbefalinger følges i så stor udstrækning som muligt, uden at gå på
kompromis med sikkerhed og tryghed for deltagere og arrangører.
Det indskærpes i øvrigt, at myndighedernes generelle regler skal følges, f.eks.
forsamlingsloft, afstandskrav og anbefalinger, hygiejne, uanset hvad der står i reglementet.
Stævne- og Reglementsudvalget understreger endvidere, at såfremt myndighedernes
retningslinjer ændres, vil det kunne medføre en optøning af DOF’s retningslinjer.

Undtagelser fra reglementet
I de indtil nu gældende tekniske retningslinjer for afvikling af orienteringsstævner er der
åbnet for digital indgivelse af hhv. klage eller protest, og tidsfristerne blev forlængede i
forhold til reglementets krav. Disse undtagelser fra reglementet fastholdes, dvs.
•

Om klager: En skriftlig klage kan indgives digitalt (via mail eller sms) til stævneleder
eller indleveres skriftligt på stævnekontoret. Stævneleder sender sin afgørelse via
mail eller sms til klager. Fristen for indgivelse af en klage fastsættes til 60 minutter
efter udløbet af maxtid for den sidst startende i konkurrencen.

•

Om protest: En protest mod en af stævneleder truffet afgørelse eller mod en fejl ved
arrangementet kan indgives digitalt (mail eller sms) til jury eller dommer eller
indleveres skriftligt på stævnekontoret. Protesten skal indgives senest 30 minutter

efter meddelelse om en klages afgørelse. Kendelsen meddeles via mail eller sms til
sagens parter.
•

Øvrige regler om klager og protest, som de fremstår i reglementet §7.8 og §7.9, er
uændrede.

Anbefalinger
De tekniske retningslinjer for afvikling af orienteringsstævner, der blev indført for godt et års
tid siden og nu er lagt på is, har haft i hvert fald to positive effekter. For det første har det
givet os mulighed for at gennemføre o-stævner, på trods af restriktioner i samfundet generelt
og for idrætten specifikt. For det andet, og nok så væsentligt, har det givet forbundet og
stævnearrangørerne en mulighed for at kunne bryde med formalistiske og ofte konservative
reglementskrav.
Som eksempler på andre måder at afvikle stævner på, end de i reglementet givne, kan
nævnes tidsfrist for tilmelding så tæt på stævnet som muligt, krav om lodtrækning kun ved
nationale mesterskaber, put&run ved divisionsmatcher, fleksibel tilrettelæggelse af startlisten,
tilmelding i startintervaller og mulighed for at melde afbud med tilbagebetaling af startafgift i
tilfælde af sygdom eller anden gyldig grund.
SRU anbefaler derfor, at man som stævnearrangør i samarbejde med stævnekontrollanten
nøje overvejer, hvilke reglementskrav der med fordel kan fraviges med henblik på en lettere,
smidigere, smartere og mere fleksibel stævneadministration.

Spørgsmål mv.
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan rettes til formanden for Stævne- og
Reglementsudvalget, Erik Nielsen, mail cahorabassa@gmail.com

Stævne- og Reglementsudvalget
22. juni 2021

