Sammanfattning av SKOF Vårträff 22 maj 2019
SKOF ordförande, Anne Udd hälsade 36 representanter för klubbar, kommittéer och styrelse
välkomna till Vårträffen på Husaren, Södra Rörum för att delges information, får svar på framförda
frågor och delta i Tävlingskommitténs Workshop.
Efter att var och en av de närvarande presenterat sig startade kvällens program enligt uppgjord
agenda:
18:30
Välkommen!
Mark- och kartfrågor
Information från kansliet
Information från styrelsen
Valberedning 2019
Ungoteket
19:30
Uppstart workshop och FIKA
20:00
Information från kommittéer
Av klubbarna väckta frågor
21:00
Workshop
21:30
Återsamling och summering workshop
22:00
Avslutning
·

Mark- och kartfrågor, föredragande Andreas Oxenstierna, SKOF kart- och markkommitté.
Andreas Powerpoint-underlag finns att ta del av via denna länk:
http://www.svenskorientering.se/Distrikt/skanesorienteringsforbund/arrangorer/KartMark/
andreasinfovartraffen2252019/
På bild 14 Lantmäteriet måste du skapa användarkonto på:
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/oppna-data/

för att kunna ladda ner laserdata.
Har du frågor på ovanstående redovisning, vänd dig med förtroende till
Andreas: 0730-26 97 12 alt vigulf@yahoo.se
·

·

Undertecknad redovisade lite om tävlingsdeltagandet vid våra skånska arrangemang fram
t o m FK Bokens tävling annandag påsk. 12 tävlingar har genomförts med c:a 10 000 anmälda
deltagare. Av dessa är drygt 5 000 tillhörande skånska klubbar vilket gör c:a 420/tävling. 2018
var motsvarande siffra 360 skåningar på 15 tävlingar. D v s ökat skånskt deltagande under
våren 2019.
Utöver ovanstående nämnda 12 tävlingar har som bekant Hässleholms OK arrangerat SM
Natt med nästan 500 startande varav 53 skåningar. FK Göingarna arrangerade 10-Mila med
över 7 000 startande varav 544 tillhörde skånska klubbar. Antal skånska lag och/eller lag med
skånskt deltagande var 27 damlag, 21 herrlag och 14 ungdomslag.
Sven-Åke fortsatte med statistik över vårens närtävlingar. 21 stycken är hittills rapporterade i
Eventor, vilket är nytt fr o m 2019. Av statistiken framgår att av arrangörsklubbar till SOFT
erlagd arrangemangsavgift i stort motsvarar vad SKOF kommer att få tillbaka från SOFT i form
av arrangemangs- respektive anmälningsbidrag. Huruvida SKOF även kommer att få viss del,
(%-sats) av arrangemangsavgiften är i skrivande stund oklart.
Sven-Åke tryckte på vikten av att redovisa genomförda Närtävlingar via Eventor. Detta görs
enkelt genom inloggning i Eventor>Administration och välj:
Närtävling - endast tävlingsrapportering i menyvalsspalten till vänster eller ”klicka” på:
https://eventor.orientering.se/EventAdmin/EditGeneral?numberOfRaces=1&eventClassificat
ion=Local&eventRaceReportingOnly=true OBS Den som skall redovisa måste ha klubbens
behörighet ”Arrangemangsansvarig” sig tilldelad.

·

Avslutningsvis meddelade Sven-Åke att Vittsjö OK har av SOFT beviljats utträde och att
Skånes OF fått en ny förening OK Brunnen, med säte i Helsingborg, som medlem.
Vi har därmed fortsatt oförändrat medlemsantal vad beträffar klubbar, 39 stycken.

·

Anne fick ordet och orienterade om styrelsens
Strategi mot 2025 och handlingsplan 2019 – 2020
Arbetssätt
§ Stöd och kvalitet (kommittéer och styrelse)
§ Lärande (kommittéer och projekt, ex. Ungoteket)
§ Utveckla (projekt och arbetsgrupper)
§ Arrangera aktiviteter (kommittéer och styrelse)
§ Kommunikation (alla)
Arbetsgrupper
§ Kommunikationsplan: Anna, Andreas och Sven-Åke
§ Fyrklubbs: Anne, Mats, Sandra Sörensen, Michael Gustavsson och Björn
Persson
§ Förenklingar arrangemang: Anna och Andreas
Fokusområden
Klubbar
Mark
Arrangörer
Kartor
Ungdomar
PreO
Juniorer
MTBO
Elitlöpare
Fyrklubbs
Motionärer och nya orienterare
Mätbara mål
Finns under Förbundet – Förbundsinfo – Förbundsdokument på hemsidan.
Anne avslutade med att efterlysa TEMA för SKOF föreningskonvent 22-23 november.
Förslag framfördes: Hur behåller vi våra ideella krafter och hur kan vi samverka inom vår
idrott?
Styrelsen är öppen för att gå vidare med alla förslag som man hoppas kommer dem till
kännedom.
I samband med Annes punkt om föreningskonventet meddelade Sten Segerslätt att han
engagerat ordföranden i Riksidrottsförbundet Björn Eriksson f.d. rikspolischef,
som gästföreläsare på fredagskvällen.
SKOF valberedning – Fram till och med årsmötet 2020 är valberednings sammansättning:
Leif Åke Andersson, FK Boken, Carina Gustafsson, OK Gynge och
Henrik Larsson, FK Göingarna.
En kort diskussion om den ansvarsfördelningen att tillsätta ledamöter till valberedningen
följde. Leif Åke meddelar att nuvarande valberedning kommer att ta fram förslag till viss
förändring av ansvarsfördelningen och presentera detta vid årsmötet 2020.
Anne orienterade kort om Ungoteket.
En andra omgång startas upp i samband med SKOF föreningskonvent i november.
Axel Matsson blir huvudansvarig. Kostnaden är beräknad till c:a 5 000:-/deltagare.
Klubbar kan söka bidrag ur Idrottslyftet. Anne är vid behov behjälplig vid ansökan om bidrag.
Anne och Axel återkommer med information om program, finansiering mm.

Information från kommittéer
MTBO – Malin Ågren
Målsättning
• Locka fler aktiva till våra klubbar
• Behålla aktiva inom orienteringssporten
• Möjligheter för träning/tävling i MTBO i Skåne
• Nätverk i distriktet
• Tävlingsserie där fler klubbar deltar
• Konvertera kartor till MTBO-norm
Vem/vilka är intresserade i din klubb?
Kontakta: mtbo@skanesof.se
eller Malin Ågren, Lunds OK
MTBO är en viktig PR-fråga för orienteringen med tanke på ev markskador etc.
Ungdomskommittén – Jörgen Olsson
Kommitténs verksamhet följer uppgjord plan. Närmast i tid kommer Regionläger i Halland,
Sommarläger i Degeberga och Teknikläger i Oskarshamn.
Nytt grepp inför årets verksamhet är att samordning av vissa läger och resor genomförs
tillsammans med SKOF junior- och elitkommitté.
Junior- och elitkommittén – Mats Orrhede
Junior- och elit – strategi (utdrag)
• För distriktets juniorer ordnas verksamhet i syfte att bibehålla gemenskapen från
ungdomsåren och få juniorer boende i Skåne att stanna inom skånsk orientering.
• Även juniorer som inte elitsatsar är välkomna på resor och aktiviteter som inte kräver
uttagning och SKOF är mån om att arrangera verksamhet som riktar sig till en bredd av
juniorer.
• Elitsatsande juniorer och seniorer ges möjlighet att tävla på hög nivå oavsett skånsk
klubbtillhörighet.
Som nämnts ovan av Jörgen sker samordning av en del verksamhet med
ungdomskommittén.
Bland annat genom gemensamma ”Teknikdagar” och resor, ex-vis till Stockholm Indoor.
PreO – Anne
Kommittén presenterade PreO-disciplinen vid Tillgänglighetshelgen på Skånes Djurpark.
Ett PreO-kit finns för utlåning hos FK Boken. PreO-kommittén stöttar föreningar som vill testa
att arrangera.
Tävlingskommittén – Anna
Tävlingsprogram 2020 klart – bra ansökningar från klubbarna!
SM 2023
o Lunds OK har sökt SM sprint och sprintstafett.
o SOFT vill samla SM-tävlingar samma år i ett fåtal distrikt.
o Finns intresse för SM på andra distanser från fler klubbar just detta år?
Kommitténs plan för Gemensamma tävlingar 2021
DM Lång
Helsingborgs SOK
DM Medel
Malmö OK
DM Stafett
Malmö OK
DM Natt
Härlövs IF

DM Sprint
Andrarums IF
DM Sprintstafett
Andrarums IF
Fyrklubbs
FK Åsen
Älgots Cup med U-natta
FK Boken
SSM
Örkelljunga FK
Om någon föreslagen klubb enligt ovan inte har för avsikt att söka tilldelat arrangemang
vill Anna veta detta snarast!
Av klubbarna väckta frågor
Föranmälan i Eventor öppna banor för klubblös – kontaktuppgifter för eftersök, betalning
mm.
o Frågan lyft till SOFT
Efteranmälningsavgift öppna banor – utfall
o Föreslås belysas vid konventet i november
Efteranmälningsavgift öppna banor – överenskommelse i Skåne
o Nuvarande skrivning: Det rekommenderas även att 50 % förhöjd avgift tas ut för
anmälan av vuxna (>17 år) i öppna klasser, om anmälan sker efter tidpunkten för
normal efteranmälan, vilket vanligen är torsdag eller fredag kl. 20.
o Föreslås gälla året ut och belysas igen vid konventet
Kommunikation från SKOF
Mail från SKOF
• Alla klubbar (obligatoriskt)
Maila till info@skanesof.se om ni vill få utskick inom nedanstående områden!
• Ungdomsansvariga
• Kartansvariga
• Banläggare
• Tävlingsansvariga
Hemsida
Facebook
Arrangemang (läger och möten) i Eventor
Kommunikation till SKOF
info@skanesof.se
styrelse@skanesof.se
ungdom@skanesof.se
ungdomsserie@skanesof.se
juniorochelit@skanesof.se
tavling@skanesof.se
mtbo@skanesof.se
karta@skanesof.se
mark@skanesof.se
fyrklubbs@skanesof.se

kansliet, alla frågor
styrelsen
ungdomskommittén
ärenden om ungdomsserien
junior- och elitkommittén
tävlingskommittén
MTBO-kommittén
kartkommittén
markansvarig i kart- och markkommittén
utveckling av Fyrklubbs

WORKSHOP – Tävlingsarrangemang
Styrelsen har satt upp två huvudmålsättningar för våra arrangemang!
- Klubbmedlemmar ska känna glädje och inspiration att arrangera tävlingar.
- Tävlande ska finna arrangemang som är attraktiva att delta i.
Med ovanstående som bakgrund har Anna lagt upp ett underlag för kvällens Workshop.
Hur kan vi förenkla eller förbättra?
- Ändra tävlingsregler
- Ändra skånska överenskommelser
- Samarbete mellan klubbar
- Hjälp från SKOF
- Nytänkande
Efter indelning i mindre grupper till vilka Anna styrde huvudämnet per grupp
- Tävlingsledning
- Markägarkontakt
- Kartritning
- Sekretariat
- Dusch
- Prisutdelning
återsamlades de närvarande för en kort redovisning.
En detaljerad sammanställning av insamlade synpunkter kommer att sammanställas av Anna och
redovisas för klubbar m fl så snart som möjligt.
Anne tackade de närvarande för engagerade och konstruktiva diskussioner och avslutade träffen.

Sammanställt av Sven-Åke/2019-05-30

