Referat fra
bestyrelsesmøde
Deltagere

Jægerhuset, Jægerhusstien 1, 5000
Odense C
Den 25. oktober kl.
19.00-21.00

Lone, Niels, Rikke, Carsten og Torben
Særlige gæster Per Filskov og Jacob Q
Afbud: Allan, Kim, Palle og Lisbeth

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra
den 2/10

Rikke valg som referent
Jakke beslutning fra sidst blev udvidet lidt.
God Teknik workshop gennemført med 6 deltagere.
5000 m klubmesterskab gennemført med 13 deltagere
Ekstra punkt 4.5 om stafetsamarbejde.

2.

Evaluering af DM arrangementet
Deltagelse af Per og
Jacob
Hvad gik godt? Hvad gik
mindre godt?
Status på frivillige og
materiel
Økonomi?
Tak til alle

Overordnede afvikling: 3 klubber med et godt samarbejdede med blandede funktioner – de nye der kommer med skal måske introduceres bedre til hvilke rammer vi arbejder under. Odense Orientierings klub har
en stævnehåndbog der blev fulgt.
Skovlukninger træder først i kraft når de står på DOF
som officiel lukning. Vi skulle måske have været tidligere ude.
Frivillige: Svendborg har lavet tilmeldingen. Det gik
lidt trægt i starten men der kom nok hjælpere til sidst.
Alle funktioner var dækket godt ind. Der findes ikke en
funktion der hedder mål, så fx væske hvor ligger det?
Planlægningsmæssigt: Alle deadline blev overhold.
Hvad er arbejdsfordelingen mellem fx jacob og Per.
Kommunikation er meget vigtigt undervejs. Forsøgte
ikke at holder møder med alle deltagere hver gang,
men der skal nok være lidt flere møder næste gang.
Ikke alle var fortrolige med skype. Mange er selvkørende men der er også mange, der ikke er vant til at
arbejde med planlægning (møder, indkaldelser, deadline). Ikke alt kan styres centralt fra.
Mange ting var kørt igennem først – fx beregninger.
Men ikke alt kan testes før – som fx generator.

Indbydelse, startlister, resultatlister kom til tiden –
stor ros fra DOF at det blev overholdt.
Håndtering af klager. Én officiel protest i herre 50 stafet. Løberen mente at han havde været der. Enheden
viste at han ikke havde været der og han blev disket.
Per har fået ros fra flere om at det generelt var et rigtig fint stævne.
Der kunne godt have været flere vejvisere i skiftezonen – bedre afmærkning af køn, klasser. Enkelte fik
forkert kort. Selve ophængningen fungerede godt.
Man kunne have tegnet en oversigt af skiftezonen i
stævneinstruktion. Backup kort var en god investering.
Flere blev erstattet fordi man tog forkert.
Banelægning:
Egnethed af terræn: Godt og fint udnyttet.
Banerne var lidt for lange. Estimerede vindertider var
svære at nå. Terrænet var dog også tungt.
Banerne var dog rigtig gode – sværhedsgraden passede godt. Hold og nr trykt bag på stafetkort- Det var
besværet værd.
Afstand til start var fin. Intern diskussion om hvad
start 1 og 2 er. Der var lidt forvirring på stævnepladsen. Værdi af publikumspost ok og til stafet er den
nødvendig. Online poster virkede ikke. Til stafetten
kunne man heppe – det kunne man ikke til individuel
løb søndag. Kunne godt have ligget tættere på hvor
folk var.
Stævnepladser:
Bortset fra regnen lørdag var det fine stævnepladser.
Søndag især gik man efter en komprimeret stævneplads, så det ikke bliver for stort et område. Børnebane placering var fin – en del af stævnepladsen.
Parkeringspladser fungerede fint. Der manglede måske
opmåling i Krengerup.
Stafetten kunne godt have været mere komprimeret.
Banerne var for lange, så præmieoverrækkelse trak
ud. Der var dog mange publikum til præmieoverraskelsen. Toilettet var dog i baggrunden af alle præmiebilleder!

Vandrepokaler kom lidt bag på stævnekontoret. Hvem
skulle være der osv.
Lyden var ikke for god – især ikke om søndagen. Der
kunne godt have været flere højtalere.
Stilladserne til speakning fungerede rigtigt godt.
Toiletter: var fine. Der kunne godt være skiltet med
køkkenpersonale toilet
Beregningen kørte super, hvilket også betød at resultater var hurtigt ude og dermed præmieoverrækkelse.
Der skal være lukkede vandflasker til eventuel dopingkontrol, så løberne kan få væske efter løb.
1000 tak til Per, Allan og Jacob, alle funktionsledere,
korttegnere, banelæggere og alle øvrige hjælpere. Lige
knap 20.000 kr til hver klub i overskud.

3.

Hvad er de næste
større arrangementer?
Skal vi byde ind på DM
eller andet?

Fynsk Sprintcup først i Odense i 2020. De næste to år
tager de andre klubber på Fyn sig af løbene. Det ene
løb kan evt. være JFM-mesterskabsløb.
Sprintcup 2018 bliver i pinsen (søndag og mandag)
OO skal arrangere 1. divisionsmatch den 15. april
2018 – Steen Vestergaard er stævneleder. Sydlige del
af Krengerup blev ikke brugt så meget til DM. Man
kunne tegne kortet øst ud mod søen – tilladelse burde
være ligetil.

4.

Nyt fra DOF, Sydkredsen, og de fynske
klubber
• Klubledermøde i
Sydkredsen den
23/10

Carsten var til møde mandag den 23. oktober. KUM afviklet fint.
Forslag om nyt koncept for divisionsturneringen er på
vej. Nyt pointsystem. Det skulle gerne munde ud i
flere løbere.
”Åbne baner så længe kort haves” er ikke så imødekommende hvis man kommer langt fra. Omformulering
så det ikke virker afskrækkende eller have en printer
med.
Til løb i søndags var der flere klubber, der selv havde
proviant med. Dårlig stil. Kommentar i indbydelse om
at der opfordres til at benytte kiosk fremfor selvbragt
kage og sodavand.

4.5

Stafetsamarbejde

Torben foreslår klubsamarbejde med fx Svendborg og
OPI. Fordelen er bedre stafethold. Ulempen er at vi låser os i 2. division og at vi til divisionsmatch bliver et
blandet hold med løbere fra flere klubber.
Der lægges op til at det skal på generalforsamling til
diskussion og eventuel afstemning.

5.

Kommende aktiviteter
• Klubmesterskab i
O-løb 4/11
• Natugle den 16/11
• Aha løb 9/12
(Iversen United)
• Julefrokost 16/12
(Lone og Nikolaj
Krabek)
• Nytårs cross
31/12
• Vintercup
• Find Vej dag 5/5

Mini-O laver juleafslutning lørdag den 16. december.
Klubmesterskab den 4. november – nyhedsmail udsendes herefter
Carsten laver mail med opfordring om natuglen og
klubmesterskab
Kim og Katalin står for nytårsløb
Niels og Lone er med i Vintercup styregruppen
Find-vej den 5/5. Gerne i Åløkke. Carsten spørger Gintas om evt. tovholderrolle.

6.

Kommunikation
Noget til hjemmesiden,
nyhedsbrevet eller Facebook?

Side om Bennikekruset og øvrige æresbevisninger
mangler, Kim
Nyhedsmail udsendes efter klubmesterskabet den 4/11

7.

Eventuelt nyt om træning

Kører

8.

Eventuelt nyt om korttegning

Kører

9.

Eventuelt

Diskussion om indstilling til Årets frivillige idrætsleder i
Odense.
Cykeltøj: Lizette kan ikke finde en leverandør der kan
garantere ens tøj de næste år. Tilbud fra Trimtex
Lone arbejder videre.
Carsten deltager i DGI/Dansk Atletikforbunds arrangørkonference 2017 den 18/11
Næste bestyrelsesmøde 6/12

