
Referat fra PræO landsmøde d. 29.4.2022 i Silkeborg 

Vi startede mødet med en PræO bane i Dybkærområdet. I mål var der tid til kaffe, te og kage, inden vi 
sammen gik banen igennem og drøftede de enkelte poster. Vi drøftede kortlæsningsopgaverne og 
banelægning – herunder sikkerhedsafstand mellem den rigtige skærm/ den korrekte placering og de 
alternative skærme. I sikkerhedsafstanden er det vigtigt at medregne både måleusikkerhederne og 
forskellige tolkninger af terræn og kort.  

Efter den praktiske del, kørte vi til Resenbro og holdt resten af mødet indendørs. 

1. Økonomi. 
Søren Saxtorph fortalte om udvalgets økonomi. Hvad vi får af tilskud fra Parasport Danmark til bl.a. 
administration og træner/holdleder til mesterskaber, samt hvilke muligheder vi har for at søge 
midler til konkrete ting eller projekter. 
 

2. Mesterskaber mm. 
Der er europamesterskaber, ETOC, i slutningen af maj i Finland. I weekenden op til mesterskaberne 
er der en WRE (World Ranking Event) i samme område nær Helsinki. Alle der har ønsket at deltage 
kommer med.  
Der er verdensmesterskaber, WTOC, i Polen i slutningen af juni. Den 19. maj skal vi indsende 
holdstørrelsen. Søren Saxtorph er kontaktperson. 
Vi har endnu ikke hørt noget om Nordisk Match i 2022. Det skulle være Finlands tur til at arrangere. 
I 2023 er det Danmarks tur til at arrangere Nordisk Match. Vi arbejder på, at det kan blive på 
Sjælland.  
 
 

3. Udvikling og PR: 
Vi drøftede, hvordan vi kan øge kendskabet til PræO og øge antallet af aktive.   
For at få flere fra parasporten med vil det være godt med et samarbejde med Egmontskolen, hvor 
vi også tidligere har haft aktiviteter. Det kan også være en god ide at invitere målrettet til 
parasporten til nogle af vores arrangementer. Vi talte også om at bruge medlemsbladet fra 
Parasport Danmark til at gøre os mere synlige. Vi skal huske at have opdateret terminsliste og 
kalender på trail-o.dk med aktiviteter - gerne med svenske løb og mesterskaber. 
 
For at få flere fra orienteringssporten vil det være en god ide at vise, hvad PræO er, på 
stævnepladserne ved forskellige stævner.  
DOFs direktør, Bo Simonsen, vil gerne mødes med os. Det skal vi have aftalt hurtigst muligt. 
 
Det er meget vigtigt med en langsigtet plan for træning og åbne løb, så deltagerne kan planlægge i 
god tid.  
Det er vigtigt at vores terminsliste og kalender på trail-o.dk  er opdateret med alle trænings-
aktiviteter, åbne løb samt internationale mesterskaber og ranglisteløb – også gerne med de 
svenske løb. Vi skal også huske at få vores træninger på Parasport Danmarks kalender (Søren 
Saxtorph). 
 
Da Silkeborg OK har mest aktivitet, skal vi have SOKs PræO-træning på DOFs side med aktiviteter og 
som Facebook begivenheder - Christian Biering gør det gerne, bare han får info.     



 
 

4. Udvikling for deltagere og banelæggere: 
 
Vi skal have udarbejdet noget bedre PR-materiale og instruktionsmateriale end det nuværende. 
Det er altid en balancegang mellem at få det vigtigste med uden at gøre det alt for komplekst. 
Vibeke Vogelius er ansvarlig for dette. 
 
Der er en del TEMPO konkurrencer og træning på nettet. Der er mange deltagere i konkurrencerne 
– og efterfølgende kan man træne på de samme stationer. Vi vil gerne have link hertil på vores 
hjemmeside. Henrik Nørgaard vil sørge for at oprette link. 
 

Referat Vibeke Vogelius. 


