Østkredsen – Beretning 2019
Østkredsen har også i 2019 været et forum for koordinering, vidensudveksling og formidling klubberne imellem samt
mellem Forbund og klubberne. Østkredsen har endvidere bidraget med indkøb og udlån af materiel.
Et vigtigt fokusområde har været rekruttering og fastholdelse af unge i Østkredsen og i særlig grad ungseniorer, hvor
vi gennem flere år har måttet se en nedgang i antallet af deltagere ved vores stævner. Projektet ”Ung i O-sporten”,
med den etablerede Facebook-gruppe ”Orienteering Runners - Copenhagen”, blev iværksat i 2013 og afsluttet i 2019;
ikke på grund af manglende deltagelse, men på grund af manglende trænere. Stor tak til Camilla Bergmann fra Allerød OK for en flot indsat og stort engagement som projektkoordinator gennem alle årene. Vi valgte endvidere at sige
farvel til et andet af Østkredsen støttet projekt: Senior TC Sjælland. Deltagelsen blev desværre aldrig som håbet. Vi
tror på, at behovet er der, men at vi endnu ikke har fundet det rigtige koncept for motivering af de unge. Tak til
Mikkel Aaen fra Farum OK for en flot indsats i de 4 år som projektet siden 2015.
En forudsætning for, at Østkredsen har kunnet bidrage med økonomisk støtte til projekter som Orienteering Runners
Copenhagen og Senior TC Sjælland, er den indtjening, som vi får gennem salg og udlejning af materiel. Stor tak til
Mogens Jørgensen, som altid har ydet en stor og uvurderlig indsat. Også regnskabet for 2019 taler sit tydelige sprog.
Østkredsens Venner har i det forløbne år ydet økonomisk støtte til Østkredsen MTB-O til indkøb af nummerskilte
samt ydet økonomisk støtte til Roskilde OK for afholdelse af et Intensivkursus for voksne nybegyndere.
Kredsdepotet har også i 2019 været placeret i den gamle ”Bivogn” ved Allerød OK’s Klubhus. Kredsbestyrelsen har
løbende arbejdet på en bedre og mere funktionel løsning. Mogens Jørgensen har trods problemerne fortsat arbejdet
som depotbestyrer, hvilket vi værdsætter meget højt. Vi ser alle frem til en tidssvarende løsning i 2020.
Kredsbestyrelsen har i 2019 bestået af:
Formand:
Torben Seir (kredsrepræsentant og næstformand i DOF’s hovedbestyrelse)
Næstformand:
Bjarke Sucksdorff
Kasserer:
Johan Frydendal (for Østkredsens Venner)
Bredde:
Lisa Tantholdt
Kort:
Claus Mikkelsen (kredsrepræsentant i DOF-området Kort)
Plan:
Bjarke Sucksdorff (kredsrepræsentant i DOF-området Stævne og reglement)
Børn & Unge:
Vakant (Torben Seir har fungeret som kontaktperson til udvalget)
Materiel & SI:
Mogens Jørgensen
Elite:
Rasmus Ødum (kredsrepræsentant i Eliteudvalget)
MTBO:
Troels B. Hansen (kredsrepræsentant og formand for DOF-området MTBO)
Det har, som det fremgår af bestyrelseslisten, ikke været muligt at finde en formand for Børn & Unge udvalget. Jeg
håber meget, at det vil lykkes i 2020.
Kredsbestyrelsen har i 2019 afholdt 5 kredsbestyrelsesmøder og 3 klubledermøder. Ved klubledermøderne har der
været et flot fremmøde med mellem 27 og 33 deltagere hver gang. En tak til klubberne for den store deltagelse og

indlevelse ved klubledermøderne. Der har ikke været de helt ”hotte” diskussionsemner i 2019, men mon
ikke det kommer i 2020, når det bliver tid for en fornyelse af reglementet og implementeringen af DOFplan 2025.
En stor tak til Roskilde OK, som har lagt hus til klubledermøderne. Endvidere en stor tak Lisa Tantholdt
og Mogens Jørgensen, som har stået for middagene forud for klubledermøderne.
Til slut en varm tak til alle medlemmer i Kredsbestyrelsen for deltagelsen i bestyrelsesarbejdet, referatskrivere, indlægsholdere samt til klubberne som i den sidste ende har fået det hele til at hænge sammen til en
helhed.
/Torben Seir

