
Referat fra Landsmøde søndag d. 27.3.2016 kl. 13 i Silkeborg Oks klubhus 
 
Tilstede: Vibeke, Knud, Søren, Jahn, Bjørn, Hans, Clive (fra 14-30) og Karin (ref) 
 

1. Valg af dirigent – Knud Vogelius blev valgt 
2. Valg af stemmetæller. 
3. Valg af referent- Karin Biering blev valgt 
4. Formandens/udvalgets  beretning: se nederst i referatet 
5. Godkendelse af regnskab. Søren gennemgik regnskabet. DHIF kan give tilskud til bl.a. kørsel til 

løb via de enkelte klubber. Dette gælder kun handicappede og hjælpere. Knud vil søge DHIF om 
at udvalget kan have et eller to udløbsforhjul. 

6. Planer for den kommende periode. Se nederst i referatet 
Vedrørende samarbejde med fod-orientering VM: Forslag: By/sprint fod : tempo, præ-o på 
sprintkort og stafet. Skov VM: præ-o og stafet. 
Der arbejdes på et tættere samarbejde med DOF, den nye formand er positiv. 
Ud over planerne for 2016 nævnt nede i beretningen, vil Bjørn gerne tage initiativer på Sjælland, 
gerne dobbeltarrangement med Ballerup OK. 
Vi vil gerne udbrede Præ-O til skovkarleklubberne, hvor der er nogle, som ikke længere kan løbe. 
Knud laver baner til det nordiske skovkarletræf (Altinget) 
Henvendelse fra muskelsvindsfonden og at deltage i deres landsmøde, det er under EM i Tjekkiet, 
men Bjørn vil gerne hjælpe. Derudover stadig kontakt til Scleroseforeningen.  
Hans: Det kan være svært som ny at gennemskue hvilke løb, der er hvilket niveau. 
Grundlæggende har vi to typer løb: træningsløb og åbne løb, men vi har ikke noget fast system. 
Vi skal huske at fortælle hvilket sværhedsgrader, der udbydes til hvert løb. Skal vi kategorisere 
nogle ranglisteløb?  
Udvalget arbejder videre med ranglisteforslag og kategorisering af løb. Nye er altid velkomne til 
at kontakte udvalget. Evt Elitebane og B-bane til alle løb/træninger 

7. Indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet nogen forslag  

8. Budgettet 
Gennemgået af Søren. Vi har brug for indtægter, afgift til løb kunne deles mellem udvalget og 
den arrangerende klub. Dette lægges tilbage til udvalget at beslutte, og om det skal gælde alm 
træningsløb. 

9. Valg af idrætsudvalg. 
a. Formand. Vibeke Vogelius villig til genvalg  



b. Kasserer Søren Saxtorph ikke på valg 
c. Udvalgsmedlemmer på valg. Man vælges for to år ad gangen. Både Henrik og Knud blev valgt 
sidste år.  

10. Eventuelt.  
Clive: Det kunne være en idé at have præ-o i forbindelse med store fod-
orienteringsarrangementer. Dette har været en stor succes i GB i forbindelse med deres påskeløb 
og Scottish 6-days. Clive vil gerne arrangere det til Vestjysk 2 dages. Der bliver Præ-o til JFM 
18/8 i Linå Vesterskov ved Vibeke. 
Kunne vi melde ind på VM i 2020, som ansøges af DOF og klubberne i trekantområdet?  
Navn: Bjørn: Hvorfor kalder vi det Præcisionsorientering og ikke Trail-o? Trail-o dækker over 
begge discipliner, men der er forskel fra land til land. 

 
 
 
Beretningen 2016 
 

9. februar 2016 

Breddeudvalget  

Dansk Handicap Idrætsforbund 

Idrættens Hus, Brøndby stadion 20, 

2605 Brøndby 

 

Præ-o udvalgets status for 2015 og handlingsplan for 2016. 

 

Status for 2015. 
	

Årets første aktivitet var møde i Det Internationale Orienteringsforbunds (IOF) PRÆ-O udvalg. 
Vibeke Vogelius er vores danske repræsentant i udvalget. Her er hun med til at forme og udvikle 
PRÆ-O på verdensplan. Vibeke arbejder bl.a. på at forbedre de eksisterende paralympiske regler, 
eller om man vil, forbedre forholdene for de handicappede deltagere ved at give arrangørerne 
viden herom. Der har været afholdt to møder i IOF, et i forbindelse med WTOC og et sammen med 
IOFs andre udvalg den 3. weekend i januar. 
 

Vi har fået hjemmesiden til at fungere så den kan bruges som meddelelsesforum, og som det 
nyeste er der kommet en nyhedsbrev-funktion. Tak til Karin for arbejdet med hjemmesiden, som jo 
er vores ansigt udadtil.  



Der er i 2015 blevet afviklet ca. 12 løb i Danmark, primært i Jylland. For første gang arrangerede 
Roskilde orienteringsklub et præ-o løb, og da Ballerup havde et samme weekend, kom der mange 
svenskere med, og mange ”nye” fra Sjælland fik prøvet præ-o, bl.a. nogle fra Dansk 
Orienteringsforbunds bestyrelse og et par handicappede. Ca. 30 deltog hver dag. Vi satser på at 
gentage succesen i år.  

Derudover har vi deltaget i weekend arrangementer i Sverige. Vores udøvere på Sjælland tager en 
del til Sverige, da det tit er det nemmeste. Vi har haft deltagere til 11 konkurrencer i Sverige 
herunder til sommerens O-ringen (et 5 dages arrangement i sommerferien). 

 

I uge 30 på Egmonthøjskolen, RYK’s sommerkursus var der præ-o for idrætsholdet arrangeret af 
Søren. 

 

Danmark har deltaget i Nordisk match og VM i 2015. 

Til den nordiske match i Sverige måtte vi tage til takke med 4. pladsen i landsholdkonkurrencen – 
dog ikke sidstepladsen, da vi slog England og Italien. I stafetkonkurrencen fik vi en 8. plads ud af 
33 hold. 

 

I år var der VM i Kroatien. Vi havde et hold på 10 med inklusiv supportere og hjælpere. Ved VM 
blev bedste placering en bronze medalje til Søren Saxtorph i paralympic klassen, en 32. plads i 
åben klasse og en 8. plads i hold konkurrencen. Der var i alt 20 hold med til VM. Vi havde en ny 
ung på holdet, der var tæt på at komme med i finalen i temp-O disciplinen. Vibeke Vogelius var 
IOF Senior Event Adviser og Knud Vogelius var med som hjælper til VM-arrangementet. 

 

I foråret fik vi lavet nye landsholds t-shirt og overtrækstrøjer med DHIF’s hovedsponsor logoer på. 

 

Så vi er et stolt udvalg der ser frem til en spændende sæson i 2016. 

	

	

 
Planer for 2016  
	

Udvalget vil forsat arbejde på at få så mange O-klubber som muligt, til at melde sig ind i DHIF, 
samt få aktivgruppen gjort større.  

Udvalget vil løbende følge og deltage i det Internationale samarbejde. Vibeke Vogelius fortsætter 
som medlem af IOF’s TrailO Commission og deltager i det årlige IOF møde i starten af 2016 og i 
møde i forbindelse med WTOC i Strømstad. Her skal hun bl.a. fremlægge de nye guidelines for 
stævnearrangører og et par andre dokumenter, som kan hjælpe arrangører og kontrollanter så 
stævnekvaliteten forbedres i .f.t. tilgængeligheden for paralympic deltagere. Vibeke vil i august 
deltage i et seminar for IOF Event Advisere.  



Vi arbejder på et tættere samarbejde med DOF. Formændene for de to forbund har haft et møde i 
begyndelsen af året, og vi vil arbejde på at få kendskabet til PræO udbredt i begge forbund. 

 

Vi vil i 2016: 

• lave minimum en trænings-/rekrutteringstur til Skåne. 
• lave træningsløb i Danmark for de aktive igennem hele sæsonen. Vi satser på at have ca. 2 

træningsløb pr. måned i sæsonen. 
• lave årsmøde 
• lave prøveløb ved større orienteringsarrangementer  
• lave banelæggerkursus. 
• lave udtagelseskonkurrencer til landsholdet for at sikre en fair og forståelig 

holdsammensætning, da vi nu er flere dygtige udøvere, som gerne vil med til mesterskaber 
• deltage i EM (Tjekkiet) med 8 deltagere, samt leder og hjælpere. 
• deltage i VM (Strømstad, Sverige) med 6-7 deltagere, samt ledere og hjælpere. 
• deltage med mindst et hold på 5 personer til NM i Norge. 
• deltage i banelæggerkursus i Sverige. 
• Udarbejde uddannelses- og oplysningsmateriale 
• Forberede et ranglistesystem  

 

 

PRÆ-O udvalget søger i alt om 9.000 kr. som det fremgik af tidligere fremsendt budget: 

Dette er til udvalgets møde aktiviteter, kursus, kørsel m.v., samt udgifterne til deltagelse i IOF-
mødet. 

Til aktivitetspuljen vil vi søge om vores udlandsaktiviteter: 

Følgende er hvad vi har planer at søge om: 

EM tjekkiet: 2 para, 6 open/tempo. 1 leder. 9 i alt 

VM Sverige: 3 para, 3 open, 1 ekstra tempo, 1 leder. 8 i alt 

Nordisk match Halden, Norge: 10. 

Dvs 27*700 kr = 18.900 kr 

 

Vi ser frem til at breddeudvalget vil se positivt på vores ansøgninger. 

 

Præ-o udvalget DHIF: 

 

Vibeke og Knud Vogelius 

Stidalsvej 34A 

8600 Silkeborg 



Tlf.: 24255506 og 21475737 
e-mail: vibeke.vogelius@gmail.com og knud.vogelius@gmail.com  

 

Søren Saxtorph 

Dronningens Vænge 5 stth 
2800 Kgs. Lyngby 
tlf.: 60767580 
e-mail: sorensax@yahoo.dk 
 
Henrik Nørgaard 
 
Skodborg,  
Tlf.: 
E-mail: norgaard@bbsyd.dk  
 
	

	


