Dansk Orienterings-Forbund
Til :

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen

Dagsorden for klubledermøde 1, 2017 i Sydkredsen
Mødested: Bøgelund, Bramdrupskovvej 40, Kolding
Mødedato: Mandag den 30/1-2017

A. Formalia
a. Registrering af fremmødte
Ole Binder, Gorm
Flemming Jørgensen, Lone Rasmussen, OK SNAB
Rudolf Sørensen, OK Esbjerg
Helle Sørensen, OK Melfar
Bjørn Christoffersen, Svendborg OK
Bent Mikkelsen, Helle Andersen, Inger Andersen, Hans Larsen, Faaborg OK
Steen Vestergaard, Odense OK
Jørn Andersen, OK HTF
Lars Thestrup, Skrydstrup OK
Mogens Nielsen, OK West
Susanne Højholt, Kolding OK
Kate Nielsen, Per Eg Pedersen, Kredsudvalget
Michael Termansen, oplæg om SportIdent
Finn Hove, oplæg om Sydkredsens nye hjemmeside
Marianne Lynge Krogh, uddeling af sydkredsens æresplatte
b. Godkendelse af referat fra klubledermødet 24/10-16 i Middelfart
Referatet godkendt
c. Godkendelse af dagsorden for dette møde.
Punkt H. om æresbevisninger flyttet frem af hensyn til Marianne Lynge Krogh

B. Beretning for 2016 for Sydkredsen og valg af medlemmer til kredsudvalg Syd
a. Beretning for Kredsudvalg Syd 2016. Beretningen er udsendt på forhånd og vil ikke blive
oplæst / gennemgået. Der inviteres til debat og spørgsmål.
Umiddelbart ingen kommentarer. Kate efterlyste kommentarer omkring bemandingen i
kredsudvalget, vi vil gerne være 2 mere, og kunne være mere proaktive. Der blev spurgt til
problemets størrelse, hvilket selvfølgelig er svært at definere. Isoleret set er det ikke et problem i selve kredsudvalgets arbejde, men vi kan bidrage mere på landsplan og få mere indflydelse på landsplan, hvis vi var fuldtallige. Generelt var der ros til udvalget, og der var

også kommentarer om, at den samme problematik omkring bemanding findes på klubplan.
Heldigvis stor aktivitet og hjælp til ungdomskurserne. Vi så selvfølgelig gerne at alle klubber kunne bruge tilbuddene, men der er en tendens til at få klubber har mange med på ungdomskurser.
Endelig blev KUM nævnt. Melfar, Kolding OK, SNAB og Gorm arrangerer efter det nye
koncept fra fredag til søndag. Det bliver primo oktober 2017.
Beretningen blev herefter godkendt.

b. Valg af repræsentanter til kredsudvalg Syd:
i. Formand, Kate Kanstrup Nielsen (ikke på valg)
ii. HB-medlem / næstformand (Kandidat mangler)
iii. Børn og unge repræsentant, Terkel Gydesen (ikke på valg)
iv. Kort repræsentant, Knud Erik Thomsen (modtager genvalg)
v. Stævne- og reglement repræsentant / terminslistefører, Per Eg (ikke på valg)
vi. Rekruttering, motion og foreningslivs repræsentant (Kandidat mangler)
Knud Erik genvalgt.
Der er fortsat to ubesatte poster: Næstformand samt rekruttering, motion og foreningsliv.
Kredsudvalget fortsætter således uændret.

C. Generalforsamling i Sydkredsens Venner
Der er udarbejdet særligt referat.

D. Nyt reglement – og konsekvenserne heraf
Per Eg fortalte om det nye reglement, som træder i kraft i 2017, og om de ting, som ikke
kom med i reglementet, men er gemt til det næste reglement.
Der kommer nyt reglement hvert 2. år. Så snart et nyt kommer ud, så går Stævne- og reglementsudvalget i gang med det næste. Man vil fremover gøre det mere enkelt, så alle ikke kan
komme med forslag om alt. Det skal fremover være klubberne, som stiller forslag. Det vil
forhåbentlig betyde, at de ændringer som kommer bliver mere bredt funderet.
Reglement 2017er tilpasset til IOF-reglement. Der er mange små justeringer og tilpasninger, så det anbefales, at men kigger sig godt for næste gang man er stævneleder.
Her under følger de vigtigste ændringer:




Reglementet er ajourført i forhold til IOF’s reglement mht. vindertider og max.tider
(hhv. 4.1.2 og i 2.13).
Generelt kan arrangøren - afhængigt af terrænets karakter - vælge at lade klasserne
HD45, 50 og 55 løbe på kort i 1:7.500 i stedet for 1:10.000. I klasserne HD60- (og
ældre) skal arrangøren tilbyde deltagerne kort i 1:7.500 i stedet for 1:10.000 (3.10)
Kodetallet kan nu også anbringes vandret på postens kontrolenhed (3.14)






Mesterskabsklasser er for Fod-O opdelt fra H/D12 til H12 og D12 ved stafet og udvidet med D80, D85 og H/D90 ved individuelt (4.1.2).
Regler for DM i Sprint-stafet (5 klasser med 4 deltagere, hvoraf mindst 2 damer)
(4.1.2.3).
Kontrollanter og dommere må ikke være nogen der aktivt stiller op for den arrangerende klub, men må gerne være nogen, der aktivt stiller op for en anden klub, og som
kun er B-medlemmer i den arrangerende klub (7.2 og 7.5).
3-mands jury ved alle divisionsmatcher (7.5)

En del forslag er ikke kommet med i reglement 2017, men vil indgå som en del af reglement
2019. Der har ikke været tid til at få det hele med.
I Sydkredsen har Lone Rasmussen, OK Snab ønsket ændringer omkring tilmeldingsfrister
ved DM, som hun finder for korte set fra arrangørens synspunkt. Dette blev drøftet på mødet. Per Eg gav udtryk for, at stemningen i øjeblikket går i retning af, at lave kortest mulige
tilmeldingsfrister til DM, så han tror ikke på, at Lones forslag vil blive godtaget, men anbefaler, at forslaget indsendes, - gerne som en indstilling fra flere klubber i fællesskab.

E. DOF’s repræsentantskabsmøde 4. marts 2017 i Middelfart
Kate Nielsen forberedte klublederne på noget af indholdet til repræsentantskabsmødet. Primært 2 områder:
 DOF mangler frivillige til HB og til udvalgene/områderne
 Strategisk spor og DIF-finansiering
Oplægget er vedlagt som bilag til referatet.
Derefter gjorde Kate Nielsen opmærksom på, at der er to gratis pladser til hver klub på mødet og opfordrede til bred opbakning fra kredsens klubber i år, hvor arrangementet afholdes
i Middelfart.

F. Sydkredsens nye hjemmeside
Finn Hove, OK Syd har de seneste måneder arbejdet på at overflytte Sydkredsens gamle
hjemmeside til DOF’s nye hjemmeside, som Sydkredsen nu er en integreret del af.
Finn guidede os fint igennem ændringerne.
Ros til Finn for et stort arbejde med processen.

G. Fælles aftaler for leje af SportIdent imellem Sydkredsens klubber.
Michael Termansen, OK SYD præsenterede et oplæg til diskussion.
Oplægget blev justeret en smule og tiltrådt af klubberne. Oplægget er vedlagt som bilag
uden justeringerne.
Den endelige aftale offentliggøres på Sydkredsens hjemmeside.

H. Æresbevisninger
Steen Vestergaard, Odense OK uddelte Bennikefadet til Hans Larsen og Inger Andersen,
Fåborg OK
Marianne Lynge Krogh, KOK uddelte Sydkredsen Æresplatte til Flemming Jørgensen, OK
SNAB
Ordene i forbindelse med overrækkelsen er vedlagt som bilag.

I. Eventuelt
Kate Nielsen skulle hilse fra Breddekonsulent, Gert Nielsen og minde om følgende datoer:
- Klubudviklingsseminar for Sydkredsen den 30. september i Fredericia
- DOF akademiet 2018, som afholdes den 13. januar i Ringe på Fyn.

Fastlæggelse af klubledermøder i 2017 /2018. Se forslag herunder.
Dato

Ansvarlig
klub

Mødested

Mandag den 29/5-17

Snab

Vejle Atletikstadion, Helligkildevej 2, Vejle

Mandag den 23/10-17

MELFAR

Naturcenter Hindsgavl

Mandag den 5/2-18

KOK

Bøgelund, Bramdrupskovvej 40, Kolding

Datoerne blev ikke drøftet grundet tidsmangel, men er gældende for 2017.

J. Bilag
Strategiske spor og DIF-finansiering
Skal vi fremover have tilskud fra DIF, så skal vi vise, at vi vil noget i DOF. Det betyder, at vi skal
lave en strategi, som skal godkendes af DIF og være udgangspunkt for aktiviteter i DOF i de næste
4 år. Der har været arbejdet med at udvikle strategiske spor hen over efteråret 2017 – dels på HBmøder og dels på strategiseminar med Område lederne.
Følgende strategiske spor er nu vedtaget:
1. Børn og unge
a. Redefinering af opgaver
b. Nyt ATK
c. Koncept for klubtræning
d. Videndeling på tværs af klubber
e. Flere konkurrenceudbud med aldersopdeling
2. Foreningsliv og frivillighed
a. Frivillighed: Funktionsbeskrivelse og anerkendelse
b. Implementering af udviklingsmatricen
c. Koncept for børnetræning
d. Uddannelsen
e. MTBO
f. Familieorientering
3. Synlighed og rekruttering
a. Nye løbsformer, - også for ikke-medlemmer
b. Tilmelding uden om O-service

c.
d.
e.
f.

Branding
Landshold som rollemodeller
Skolen
Attraktive tilbud til alle aldre

4. faciliteter, - adgang og kort
a. åbne for adgang i skove og byer
b. anerkendelse af kortet som idrætsanlæg
c. nye analyser af O-løb og påvirkning af vildt
d. tæt sparring mellem klubber med fælles problemer
e. Brugerråd / friluftsråd
Der afholdes seminarer den 5. og 12. februar med HB og Område formænd og DOF’s ansatte med
det formål yderligere af beskrive strategierne.
Endeligt skal strategierne drøftes på Repræsentantskabsmødet i marts 2017.
Herefter er vi klar til en godkendelse hos DIF hen over sommeren.

DOF mangler frivillige til HB og Områderne:
Bestyrelsesmedlem til HB (erstatter Steen Frandsen)
Formand til Børn og Unge (erstatter Casper Sørensen)
Formand til DOF-akademiet (erstatter Mette Rønning Steffensen)
Formand til Finansiering (Erstatter Lars Sørensen)
Formand til Motion og foreningsliv (Erstatter Heidi Kristensen)
Desuden mangler vi repræsentanter til områderne:
- Elite
- Motion og foreningsliv
- MTBO
- Rekruttering
- (Skov)
- DOF akademiet

Bennikefadet til Inger Andersen og Hans Larsen, Fåborg OK
Vi har ofte sagt om prismodtagere, at de var med fra begyndelsen. Om årets prismodtagere kan vi
faktisk sige, at de var med før begyndelsen. De var nemlig med i en gruppe af mennesker, som i
1978 mente, at Faaborg OK skulle være en realitet.
Hans Larsen blev klubbens første formand og Inger Andersen kom i bestyrelsen. Hvor mange tillidsposter de senere har haft, er der vist ingen der har styr på. Det vi ved er, at de nu i snart 40 år har
været indbegrebet af Faaborg Orienteringsklub.
Der har ikke været mange arrangementer i Fåborg OK, hvor Inger og Hans ikke har haft en funktion. Det være sig store som små. Stævneleder, banelægger, stævnepladsansvarlig, kiosk, korttegner
osv.
Ud over arrangementerne er de altid at finde i den aktive del af klubben, som får hverdagen til at
fungere. De tilbyder altid deres hjælp til postudsætning og inddragelse ved træning, og de går ikke
hjem før posterne er på plads i skabet, og gulvet er fejet. Det er også en selvfølge at Inger er klar
ved den nødvendige oprydning, og en gang imellem hovedrengøring i køkkenet. Trænger viskestykkerne til at blive vasket, smutter de lige med hjem. Hans har brugt mange dage på, at fjerne
brombær fra stævnepladser og brændenælder fra børnebanerne.
Kort sagt: De er bare her, der og alle vegne.
Rent sportsligt er det heller ikke så få medaljer de har løbet hjem til klubben.

Sydkredsens Æresplatte til Flemming Jørgensen, OK Snab
Modtageren af Sydkredsens Æresplatte 2017 er et godt forbillede for mange og man kan kendetegne
ham med ordene: dygtig, grundig og ydmyg. En meget behagelig person at arbejde sammen med.
Samtidig er han meget engageret i sporten og er bestemt en virkelig god ambassadør for vores sport.
Han har en lang elitebaggrund, hvor han altid har været med helt fremme, og som han på fornem vis
har bragt elementer fra ind i det arbejde, han yder i dag.
Et arbejde der dækker over stor aktivitet til både store og små arrangementer. Blandt andet over
banelægning og kontrollant, til både DM´er og VM´er, som han favner med stor dygtighed og meget grundighed. Succesfuldt ungdomsarbejde i klubregi og ungdomsarbejde i kredsregi som organisator med stort engagement og forhåndsarbejde især i forbindelse med U1-sommerlejre de sidste
mange år. Samtidig er han også en af trænerne i TVO (Team Vejle Orientering).
Ikke mindst er han formand i sin klub, og gør også her et stort arbejde.
Han har altid holdt på, at rigtig o-løb er lange o-baner i skoven, men efter flere års skepsis, til dels,
også taget sprintorientering til sig.
Kendt af mange som Langdistancernes Konge

