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Fra: DOF-formand, Walther Rahbek 
 
Kære Klubber 
 
Corona krisen har ramt Dansk Orienterings-Forbund hårdt.  
 
Vi er ikke det eneste specialforbund under DIF har jeg fået oplyst og muligheden for at få kompensation 
fra DIF eller regeringens støttepuljer er ikke for lovende.  
 
I 2020 kan vi forudse at miste et dramatisk stort beløb i løbsafgifter. Det stammer naturligvis fra årets 
tre største løb her i foråret – som alle er aflyst. Desuden vil den annoncerede flytning af VM i 
Trekantområdet med budgetteret 1600 publikumsløbere over 6 løb blive kraftigt reduceret. Det 
betyder alene et indtægtstab på forventet 200.000 kr. Samlet set forudser vi desværre at miste 750.000 
kr. i løbsafgifter, som forventninger ser ud nu og her.  
 
Hovedbestyrelsen har behandlet dette på sit møde i mandags den 30. marts og har nedsat en hurtigt 
arbejdende gruppe der kigger på en løsning for 2020 og som samtidig skære DOF’s aktiviteter ”ind til 
benet” i 2021 således at vi trimmer både vores organisation og vores økonomi.  
 
Det er en vanskelig øvelse fordi ikke alle indtægter kendes i 2021 og især samarbejdsaftalen med Team 
Danmark udløber ved udgangen af dette år.  
 
I den aktuelle situation kigger vi både på øjeblikkelige besparelser i DOF’s drift og reduktion i vores 
aktiviteter på længere sigt. Alle muligheder holdes åbne. Vi søger også meget akut om økonomisk hjælp 
udefra til at komme igennem 2020 således at vore vigtigste aktiviteter især på Børn- og Unge området 
kan fastholdes. Endelig vil vi også blive nødsaget til at tære på forbundets egenkapital som heldigvis er 
yderst fornuftig. Jeg vil gerne understrege at situationen er alvorlig men ikke livstruende for forbundet.  
 
Hvis vi står sammen og hvis klubber og kredse bakker os op så kommer vi helskindet igennem denne 
periode. Vi har HB møde igen den 23. april hvor arbejdsgruppen vil fremlægge sin indstilling til HB.   
 
Walther Rahbek 
Formand, DOF     
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