
1 

 

 

 

 

 

             Januar 2018. 

 

Til FSK Orienterings medlemmer.    

 

Evaluering af det nye forslag til divisionsturneringen. 
I har tidligere, på FSK Orienterings hjemmeside, kunnet se et forslag til en ny divisionsturnering.  

I kan gense det her http://do-f.dk/images/Forslag_til_Divisionsturnering_2019.pdf. Forslaget blev 

forelagt på Østkredsens klubledermøde d. 5. november 2017. Her fik det en hård medfart; men på det 

seneste, i et nyhedsbrev fra DOF og i et HB møde referat, virker det, som om forslaget slet ikke er til 

debat og vil blive vedtaget, som om intet var hændt. 

 

Hvem og hvor mange benytter divisionsturneringen?  
(Data for matcherne, der blev afholdt i 2017, er fundet i O-Service) 

I Østkredsen er der 6 divisioner á 4 hold. I 6. division er der et par klubsamarbejder, så det giver i alt 

28 klubber. 

I september 2017 blev der afholdt: 

 

 1./2. Divisionsmatch med 521 tilmeldte. (17/9) 

 3. – 6. Divisionsmatch med 511 tilmeldte. (3/9)  

 

 Østkredsen havde sammenlagt 1032 deltagere i de 2 matcher. (3.9, 17/9) 

I Østkredsen benytter 4. – 6. division reglementets § 5.4 ”Løbspoint for 4. og lavere divisioner”. 

 

I Nord- og Sydkredsen er der 3 divisioner i hver. Der er en del klubsamarbejder. Der afholdes typisk 

en match med 1. division og en anden match med 2./3. division: 

 

 Nordkredsen havde sammenlagt 548 tilmeldte i de 2 matcher. (2/4, 17/9)  

 Sydkredsen havde sammenlagt 511 tilmeldte i de 2 matcher. (3/9, 17/9) 

 

Hvad med afviklingen af matcherne? 
Det der vakte virkelig opstandelse på klubledermødert var, at det kun var 1. og 2. divisions klubber 

der skulle arrangere matcherne for hinanden. Citat: ”Matcher i 3. division og lavere afvikles i 

forbindelse med matcher i 1. og 2. division”.  

Husk lige på, at ”3. division og lavere” i Østkredsen består af 20 klubber, der tilmelder over 500 

deltagere pr. match. Hvad har forslagsstillerne tænkt på? Har de slet ikke undersøgt, hvem der 

deltager i divisionsturneringen og hvor mange? 

 

Retfærdigvis skal det dog siges, at der i et HB referat står noget om afviklingen af matcherne: 

”Forslagsstillerne har givet udtryk for, at de er meget åbne overfor alternative modeller herfor. HB 

diskuterede om det alternativt kunne være et kredsanliggende, hvordan denne del organiseres”. 

  

  

Medlem af: 
DO-F under DIF og  
FSKBH under Firmaidrætten. 
under DIF. 

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 
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Hvordan bruger FSK Orientering den eksisterende divisionsturnering? 
Divisionsturneringen har en enorm betydning for os i vores arbejde med at udvikle klubben, dvs. 

skaffe nye medlemmer og uddanne dem vi har. 

 

Det der har betydning for klubben er: 

 Det er muligt at optimere et hold, da vi kender antallet af tællende løbere. 

 Det betyder, at enkelte løbere kan flyttes til en lidt længere eller sværere klasse. Derved bliver de 

udfordret til at blive bedre til at orientere. Det virker også inspirerende på løberne at blive opfordret til 

at yde noget ekstra. 

 Det giver kun mening at opfordre en løber til at yde noget ekstra hvis, vedkommende er sikker på at få 

point. 

 Vi må hele tiden arbejde på at få nye medlemmer blandt kollegaer, naboer, familie mm. 

 Vi må også arbejde på at få nye medlemmer blandt vores medlemmers børn og unge. 

 Som I ved har vi allerede et børne- og ungdomsvenligt kontingent system. 

Det der er sjovt for deltagerne er: 

 Klubberne mødes direkte klub mod klub. 

 Der er mange der får point. 

 At den enkelte kan være med til at give point til klubben. 

 At klubben stiller med et stort hold. 

 Mødes med mange klubkammerater på stævnepladsen. 

Det har vist sig, at den nuværende divisionsmatch er meget velegnet værktøj til klubudvikling.  

I FSK Orientering laver vi en intens ”markedsføring” (daglig opdateret hjemmeside, mails og 

personlig henvendelse) for at få mange deltagere, og det virker. 

Divisionsmatcherne er de stævner, hvor FSK Orientering har flest tilmeldte, dvs. mellem 40 og 50.  

FSK Orientering deltager i 2018 i 3. division, efter et års ophold i 4. division. 

 

Hvilken betydning vil den nye divisionsturnering få for FSK 

Orientering? 

 

1. Er det godt for rekrutteringen KUN at satse på børn og unge? 

Divisionsturneringen er en stor inspiration til at få nye medlemmer som kollegaer, naboer, familie 

mm. Altså senior-begyndere.  

Ideen om, at man kun kan øge medlemsantallet ved kun at satse på børn og unge, er nok ikke helt 

rigtig. Husk at voksne har børn, og får man først forældrene med, kommer børnene også.  

Men det skal ikke være enten eller, det skal være både og. 

 

Den foreslåede divisionsturnering, med den ekstreme satsning på børn og unge, er stærkt 

demotiverende for alle, der arbejder med senior rekruttering og klubudvikling. Det er også 

demotiverende for de fleste seniorer, der deltager i divisionsturneringen. 

Mon ikke det kan være svært at få f. eks. en verdensmester til at deltage på klubholdet, når en 8 årig 

begynder kan give de samme antal point (8).  
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2. Den nye divisionsturnering er individuel, og ikke en direkte kamp 

mellem klubberne. Der løbes alle mod alle. 

Det der gør en divisionsmatch til noget særligt, som vi ikke oplever ved et almindeligt O-løb, er den 

direkte match mellem 2 klubber. Det at du kan hjælpe din klub med at få point, selv om du ikke 

vinder din klasse. Det er ekstremt vigtigt, at også voksne begyndere, deltagere på lette og 

mellemsvære baner kan få point og dermed føle sig som et medlem i klubben. Det er det, der hjælper 

med til klubudviklingen. 

I de efterfølgende eksempler benyttes oprykningsmatchen mellem 3. og 4. division i Østkredsen d. 

24. september 2017. Oprykningsmatchen blev afviklet efter reglerne for 1. - 3. division. 

 

Gruppe H5 
          (H70) - [4, 3, 2, 1] 
          pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6 Ny 

1 Karsten Richardt Køge OK H70 00:35:14       4     4  4  6 
2 John Miené Helsingør SOK H70 00:36:58 4        4  3     5 
3 Jørgen Jensen Helsingør SOK H70 00:37:20 3        3  2     4 
4 Jakob Vang Helsingør SOK H70 00:41:00                   3 
5 Leif Sewohl Helsingør SOK H70 00:42:21                   2 
6 Erik Løvgren Jensen Køge OK H70 00:44:16       3     1  3  1 
7 Karl Aage Hald FSK Orientering H70 00:45:42 2  4  2           

 8 Kurt Jespersen FSK Orientering H70 00:47:21 1  3  1           
 9 Ole Rasmussen Køge OK H70 00:47:25                   
 10 Kurt Dose Køge OK H70 00:55:10                   
 11 Hans-Ole Ketting FSK Orientering H70 00:57:06                   
 12 Flemming Jørgensen FSK Orientering H70 00:57:51                   
 13 Tom P. Neesgaard FSK Orientering H70 01:00:30                   
 14 Svend Fladberg Køge OK H70 01:00:50                   
 15 Bent Børsting Herlufsholm OK H70 01:01:22    2     2     2  
 16 Frank Sandgreen FSK Orientering H70 01:04:29                   
 17 Peter Leander Køge OK H70 01:08:19                   
 18 Palle Bay Køge OK H70 01:09:05                   
 19 Niels Rørbech Herlufsholm OK H70 01:10:12    1     1     1  
 20 Finn Frogne Køge OK H70 01:22:09                   
 21 Erling Hansen Køge OK H70 01:22:58                   
 

 
Peter Larsen Helsingør SOK H70 Ej start 

        

Antal løbere i klassen der fik point. 

Gammelt system 8 

Nyt system 6 

 

Hvad med point til de enkelte klubber? 

Helsingør SOK 14 

Køge OK 7 

FSK Orientering 0 

Herlufsholm OK 0 
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Hvad med den direkte kamp mellem klubberne? 

Helsingør SOK Køge OK 14-7 

Helsingør SOK FSK Orientering 14-0 

Helsingør SOK Herlufsholm OK 14-0 

Køge OK FSK Orientering 7-0 

Køge OK Herlufsholm OK 7-0 

FSK Orientering Herlufsholm OK 0-0 

 

 

Bemærk især den sidste match, her får begge klubber 0 point. Hvis det skal betegnes som en match, 

hvad har Helsingør SOKs og Køge OKs løbere med denne match at gøre? Mon ikke det bliver 

MEGET svært for FSK Orientering og Herlufsholm OK at få deres løbere til at tilmelde sig til næste 

divisionsmatch? Dette bliver dræbende for klubudviklingen. 

 

Man kan indvende, at der med det nye klassesystem ikke kommer så mange deltagere i hver klasse. 

Men det holder ikke, det viste fænomen (med 0 point til en klub) kan ske allerede, hvis hver klub 

stiller med 2 løbere i samme klasse. 

 

Den nye divisionsturnering er et almindeligt kredsløb, hvor der opgøres nogle (meget tilfældige) 

point. Der er IKKE en direkte match mellem de deltagende klubber. 

 

Findes der andre sportsgrene, hvor et system som dette benyttes? Vi kender dem ikke. Forestil jer 

danmarksturneringen i fodbold i Superligaen. Her afgøres en kamp mellem f. eks Lyngby og 

Helsingør KUN af resultatet af kampen og IKKE af deres møde med f. eks. Brøndby. 

 

 

3. Er den nye divisionsturnering det vi ønsker for vores yngste 

begyndere? 

Der skelnes mellem HD10 og begyndere. Begynderne må skygges, HD10 må ikke. Der skelnes også 

mellem hvor mange point HD10 og begyndere kan få. 

 

HD10 8 

Beg. 1 

 

Det kræver ikke meget fantasi at forestille sig hvad en 7-8 årig (der burde skygges) vil svare, hvis 

hun/han bliver spurgt ”Hvor mange point vil du have 1 eller 8”? Så må vi håbe, at vedkommende 

ikke ender grædende i skoven, og ALDRIG mere vil med til O-løb. 

 

Vi arrangerede d. 17. september 2017 en 1. /2. divisionsmatch. Vi, der passede starten, havde en stor 

oplevelse ved at se de mange unge begyndere, hvor nogle blev skygget, og andre løb alene. Her var 

det deltagernes oplevelser, der var i højsædet - ikke point. 
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4. Er den nye divisionsturnering god til at fastholde nye løbere på 

mellemsvære og lette baner? 

I formålet med den nye divisionsturnering står der bl. a. 

 

 At barriererne for løbsdeltagelse for nye medlemmer nedbrydes, idet alle løbere bliver vigtige i 

matchen og ikke kun de to bedste løbere i hver klasse. 

Her må kæden være hoppet af, for resultatet er det stik modsatte, se selv: 

 

Gruppe H7 

          pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6 Ny 

1 Oscar Hjørlund Helsingør SOK H21B 00:42:12 2        2  2     4 

2 Bjarne B. Jensen Helsingør SOK H35B 00:43:41 2        2  2     3 

3 John Barnewitz Køge OK H35B 00:47:12       2     2  2  2 

4 Isak Fogh FSK Orientering H20B 00:48:21 2  2  2           1 

5 Peter Steffensen Køge OK H35B 00:50:23       2     1  2  

 6 Tom Hansen Køge OK H35B 00:51:35       1     1  2  

 7 Henrik Johansen Køge OK H35B 00:57:21                   

 8 Anders Jensen Helsingør SOK H35B 01:02:13 1        2  1     

 9 Michael Larsen FSK Orientering H35B 01:05:26 1  2  1           

 10 Peter Hansen Herlufsholm OK H35B 01:05:37    2     1     1  

 11 Henrik Lynggaard Jensen FSK Orientering H35B 01:12:37 1  1  1           

 11 Jesper Carlsson Køge OK H35B 01:12:37                   

 13 Niels Frederiksen Helsingør SOK H35B 01:16:51                   

 14 Stig Andersen Herlufsholm OK H35B 01:17:53    1     1     1  

 15 Michael Licht FSK Orientering H35B 01:23:25                   

 16 Carlo Sørensen FSK Orientering H35B 01:28:05                   

 17 Jan Bigler Herlufsholm OK H35B 01:34:34    1     1     1  

 
 

Bo Brinkmann Køge OK H35B Ej start                   

 
 

Poul Stahlschmidt Herlufsholm OK H35B Fejlst                   

  

Antal løbere der fik point. 

Mellemsvær bane H7 D7 

Gammelt system 12 10 

Nyt system 4 4 

 

Dette er virkeligt en katastrofe, for det er dårligt for motivationen blandt løberne på mellemsvære 

senior baner og giver dermed også store problemer for klubudviklingen. 

 

Hvad så med de lette baner: 
På de lette bane var det gamle system ikke ideelt, her var der lavet en misforstået fordel til børn og 

unge. Det var meget skadeligt for de seniorer, der løber en let bane de første par gange.  

Som den eneste klasse kunne klubben komme hjem med 0 point, selv om den havde flere tilmeldte. 
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Antal løbere der fik point. 

Let bane H8 D8 

Gammelt system 4 6 

Nyt system 4 4 

 

Det nye system, der ligner eksemplet for mellemsvære baner ovenfor, har også de samme fejl.  

I H8 giver det nye samme resultat som det gamle. Det er ikke fordi det nye er godt, men fordi det 

gamle også er dårligt. 

 

 

5. Er den nye divisionsturnering sportslig retfærdig og attraktiv at 

deltage i? 

Svaret er NEJ. Den er meget tilfældig.  

 Der er ca. 51 klasser opdelt i både herrer og damer. Det er de færreste af Østkredsens klubber, der kan 

tilmelde 60 eller flere deltagere. Det er også de færreste af Østkredsens klubber, der har 15-20 børne- 

og ungdomsløbere. 

 Det må forventes, at klubber med et par eller få børne- og ungdomsløbere vil vinde matcherne. 

 Det må forventes, at klubber med mange deltagere vil vinde matcherne. 

 Det må forventes, at det med at sprede klubbens løbere med 1 løber i hver klasse, er en fordel.  

Statistisk vil det så give ca. 4 løbere i hver klasse. Der vil sikkert også være klasser, hvor der kun er 1 

deltager. Er det sjovt, og kommer man igen til næste match? 

 Man kan også forestille sig, at der er mange tilmeldte i nogle enkelte senior klasser, og at nogle af 

klubberne kommer hjem med 0 point i disse klasser. Hvis en af disse klubbers medlemmer havde 

meldt sig i en yngre klasse, havde det måske givet 6 point. Det er rent lotteri. 

 Den effekt, man ser i afsnit 2, hvor en match i en klasse kan ende 0-0, kan man vel heller ikke betegne 

som sportsligt korrekt. 

 Er det holdet med de bedste orienteringsløbere, der vinder? Nej, det gør det hold, der har været mest 

heldig med tilmeldingerne. 

 Det kan vel heller ikke være sportsligt korrekt, at klubberne i en division ikke deltager i de samme 

matcher. Der kan jo være forskel på sværhedsgraden mellem de benyttede skove. Løb kan blive aflyst, 

f. eks. på grund af vejret.  

Kan I huske vores 3. divisionsmatch i Kongelunden i 2016. Her blev mange deltagere stukket af nogle 

meget aggressive hvepse og måtte udgå. Tilmed var skoven MEGET tættere end det fremgik af kortet. 

Hvis matchen var blevet afviklet efter det nye system, ville den arrangerende klub have haft en 

ENORM fordel. 

Hvad gør vi nu? 
 

Næste bliver klubledermødet mandag d. 22. januar 2018, og så må vi tage den derfra. 

 

 

FSK Orientering 

 

 


