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Til DOF`s klubber, formænd og frivillige
Tak for endnu et godt år i Dansk Orientering.
Vi har i Dansk Orienterings-Forbund en ambition om at blive flere, med et særligt fokus på de unge.
Derfor er det godt gået af os alle sammen, at vi sidste år kunne notere en 5% fremgang, som ser ud til
at blive fastholdt med pil op ad i år. Allerede nu tyder det på, at vi før den endelige medlemsopgørelse,
kan se en generel medlemsfremgang i aldersgruppen op til 12 år. Vores interne medlemsstatisk for de
helt unge viser en fremgang fra 700 til 800 medlemmer i perioden 2015 - 2018. Det er flot, og det vil jeg
gerne kreditere jer alle for.
I år startede vi centralt op på Træning for Børn og Unge, TBU-projektet - som vi alle sammen vil høre
mere til over de kommende år. Vi er godt i gang med en bog som vil danne udgangspunkt for
opdaterede trænerkurser og målrettede klubudviklingsforløb.
For elite har 2018 været endnu et fremragende år, naturligvis med Maja Alm i centrum og hendes 4.
individuelle VM titel i træk. Et historisk flot resultat. Vi har desværre måtte sige farvel til Ida Bobach ved
flot reception i OK PAN her i december. Tak til Ida for nogle fantastiske år med store sejre. Hele
trænerteamet og ikke mindst vores nye landstræner for Skovområdet, Kenneth Buch - er i gang med at
tilpasse træning og koncepter til den nye VM struktur fra 2019 med Skov VM i Norge efterfulgt af By
VM i Danmark i 2020. Et spændende perspektiv, som både rummer muligheder og udfordringer.
I Dansk Orientering rækker vi ud og ønsker samarbejdet. I det forgangne år har vi taget hul på et, i
første omgang, tidsbegrænset samarbejde med Dansk Atletik Forbund i forhold til en fælles forskningsog eliteenhed for endurance-sport beliggende i Aarhus og vi bliver en del af Skole OL 2019. Ved
deadline for tilmelding til Skole OL den 1. december, havde vi fra Orientering udfyldt vores ramme med
16 tilmeldte klubber hos eventsekretariatet. Vi har efterfølgende fået mulighed for at udvide med et
par klubber mere, så vi til næste år er repræsenteret ved 18 klubber, 19 stævner og 20 stævnedage.
Kun Atletik overgår Dansk Orientering i forhold til volumen ved Skole OL 2019. En stor succes fra start!
Tak til både klubber og ansatte for indsatsen. Vi glæder os til at følge projektet næste år.
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Vores fondsperiode på Find vej i Danmark hos Nordea-Fonden blev afsluttet i efteråret 2018. Vi har
opfyldt målsætningerne hele vejen rundt, både i forhold til skolesamarbejder hvor vi ved
fondsperiodens afslutning nåede op på 99 projekter. Vi har overgået forventninger til etablering af
faciliteter, og fået 82 nye projekter mod en målsætning på 60 og vi har gennem de 3 seneste år afholdt
nogle flotte Find vej Dage - som i år blev afsluttet med 42 events hvor målsætningen var 40. I 2018 har
vi desuden haft lancering af O-track en app for motionister og erfarne O-løbere, samt introduceret elæring via Idrættens e-læringsportal. Tak til jer alle som har medvirket til at gøre Find vej i Danmark
2015 - 2018 til et projekt med masser af aktivitet og synlighed for DOF. I sidste halvdel af 2018 har vi
indsendt to nye store fondsansøgninger, som vi naturligvis har store forventninger til. Og vi håber at
kunne vende tilbage med gode nyheder i første halvdel af 2019.
Sidst men ikke mindst kan vi kigge tilbage på et år, hvor 5.000 internationale og danske løbere var en
del af en fantastisk event i Danmark, WMOC 2018. Vi har kun mødt velfortjent ros hele vejen rundt. Tak
til de involverede klubber - tak til jer alle, som deltog og var en del af en fest. Vi ser frem til en ny eller
to, når Dansk Orienterings klubber og frivillige i det nye år er vært for VM Junior og VM MTBO.
Glædelig jul og godt nytår til jer alle.
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