Nyhetsbrev 2009 Nr 1
Detta nyhetsbrev ger en sammanfattning av de frågor som diskuterades på Pre-O konferensen
den 10 januari i Haninge och vilka synpunkter som kom fram och de förslag som nu förs
vidare till SOFT och eller IOF. Nämnas bör också det glädjande stora deltagarantalet, all time
high, ca 40 st.
SOFT:s inställning till Pre-O
Under denna punkt redogjorde inledningsvis Lasse Greilert för det strategiprogram ”Offensiv
orientering – vägval till glädje och framgång” samt den Elitplan som utarbetats inom SOFT. I
dessa planer finns inte Pre-O omnämnt varför det har beslutats av idrottschefen Pekka
Nikkulainen vid det möte som Pre-O gruppen hade med honom och Lasse Greilert i början av
december att ett motsvarande underlag skall tas fram för Pre-O under 2009, diskuteras på
ordförandemötet i höst och sedan behandlas och beslutas på förbundsmötet i mars 2010. Gun
Andersson informerade om att Pre-O gruppen ser mycket positivt på detta och på mötet i
december. Ett flertal möten mellan SOFT:s ledning och Pre-O gruppen är nu inplanerade
under 2009 för att bl.a. sätta fart på strategiarbetet.
Tävlingar 2008
Bernt Gustafsson redogjorde för genomförda tävlingar under 2008 där man då i statistiken kan
notera att antalet tävlingar över åren är ungefär konstant, ca 40, st men att antalet startande
ökat med ca 10 %. Största ökning har skett i A-klassen medan Elit-klassen minskat något
troligen främst på färre Elit-tävlingar.
Tävlingsprogram 2009
Gun Andersson presenterade tävlingsprogrammet för 2009, det som ligger ute på SOFT:s
hemsida. Följande ändringar meddelades: Dalarna kommer att anordna tre tävlingar i helgen
12-13 september. Kungälv kommer att anordna en nattävling på lördagen den 3 oktober i
samband med sina övriga tävlingar den helgen. Malmö OK kommer att stå som arrangör för
tävlingen den 18 oktober i stället för Ystads OK. Ändringarna kommer att införas på
hemsidan så snart alla detaljer är klara.
Vidare noterades att SM i år, 2009, avgörs i Västmanland med Norbergs OK och
Surahammars OK som arrangörer. Västergötland planerar för SM 2010 medan arrangörer för
därpå följande år inte är klara.
Nordiska landskampen
I år, 2009, kommer landskampen att anordnas av Finland i närheten av Helsingfors helgen 2627 september. Från svensk sida hoppas vi på lika stort deltagande som på landskampen i
Norge 2008.
Nästa år, 2010, är det Sverige som skall arrangera nordiska landskampen. Rehns BK, Lennart
Wahlgren, har anmält intresse. Om så blir fallet kommer tävlingarna att gå i början av augusti
för att ha tillgång till inkvartering i en skola innan skolstart. En förläggning till augusti
kommer mycket tätt inpå VM i Trondheim men det bör gå att ordna. Frågan skall diskuteras
på Nordmötet den 31 januari.

Bland övriga nordiska tävlingar kan nämnas en sk. Superhelg med fyra tävlingar den 9-10 maj
i Jyväskylä samt OL-festivalen i Norge, Fossum där Pre-O kommer att gå helgen före
fotorienterarnas OL-festival, nämligen helgen 20-21 juni
VM
Noterades att VM i år, 2009, går i Ungern Miskolc den 18-23 augusti, att EM 2010 går i
Bulgarien, Rousse 17maj – 6 juni och VM 2010 går i Trondheim 7-15 augusti.
Elitserien, fortsättningen
Diskussionen på denna punkt blev mycket kort. Elitserien fortsätter 2009 på samma sätt som
2008, fem tävlingar varav de tre bästa räknas. Tävlingarna fördelade över året och landet.
Följande tävlingshelger föreslogs Pan, Pre-O Väst, Sälen, Linné och Malmö. Tävlingsdagarna
framgår av det reviderade Tävlingsprogrammet.
I samband med Elitserien tävlas också i A-Cupen, en motsvarande poängtävling för Aklassen.
O-Ringen 2009 i Småland och 2010 i Närke
Torild Bornetun informerade om planeringen och förutsättningarna för Pre-O i Småland och
hälsade alla varmt välkomna till O-Ringen i sommar. Prova på dagen blir på måndag kväll på
andra etappens banor. Owe Fredholm informerade kort om förberedelserna inför O-Ringen
2010 i Närke
Tekniska frågor - motioner
”Falska kontroller" i A-klass
En lång och intressant diskussion förekom i denna fråga. Såväl positiva som negativa
synpunkter framkom precis som i den snabbenkät som sänts ut via mail. Konferensen, kom
dock fram till en enig ståndpunkt nämligen
- att inte införa falska kontroller från 2009 i A-klassen
- att den nya klassindelningen med den nya B-klassen som ligger mycket närmare Aklassen skall få genomslag och att man innan ett införande av falska kontroller i Aklassen definierar skillnaden mellan Elit-klassen och A-klassen och A-klassen och nya
B-klassen.
- att vid något enstaka tillfälle under 2009 testa falska kontroller i A-klassen. Detta skall
då tydligt klart framgå såväl i inbjudan som i PM. Samtidigt skall tydligt framgå att
den nya B-klassen motsvarar ungefär tidigare Ö-klassen
- att frågan om falska kontroller i A-klassen tas upp för förnyad prövning nästa år.
Antal startande i Elit-klassen – en utökning av Elitklassen
Fler motioner hade inkommit på detta tema. En lång diskussion förekom på mötet där olika
lösningar och förslag vägdes mot varandra t.ex.:
- att utöka till 30 deltagare generellt
- att öka deltagarantalet i E-klassen vid vissa tävlingar exempelvis O-Ringen, SM,
Elitserien
- att öka antalet deltagare i Elitklassen då anmälningarna till Elit- och A-klassen
sammantaget var högt
- att ge wild card enligt något system vid flerdagstävlingar

Inget av dessa förslag eller kombination av förslag vann gehör hos konferensen utan en enig
konferens föreslog att UK generellt skall vara generösare och aktivare med wild card såväl
antalsmässigt till enskilda tävlingar som till antalet olika tävlingar.
Rankingberäkning till VM och EM - Högsta klassen vid dagtävlingar skall var kvalificerande
till VM alt. EM.
Även denna fråga diskuterades ingående. Även här kom konferensen fram till ett enigt
förslag, nämligen:
- att fortsättningsvis upprättas endast EN, rankinglista baserad på alla rankinggrundande
tävlingar.
- att vid uttagning till VM, EM etc. läggs ett större ansvar på UK att utifrån
rankingplacering värdera de främstas insatser från olika tävlingar och väga in andra
faktorer och inte bara rena rankingpoängen
Anmälan via klubben On-line obligatoriskt
Förslaget vann i konferensens gillande men föreslogs:
- att Pre-O gruppen skall verka för att arrangörerna ger denna möjlighet till
anmälningsförfarande på frivillig väg.
Serie, även för A-klass, i samband med Eliserien
Förslaget vann konferensens gillande och fr.o.m 2009:
- inrättas A-cupen för Pre-A vid samma tävlingar som Elitserien och med samma
poängberäkningssystem och regler i övrigt.
Tidkontrollers placering
Konferensen ansåg inte att det finns några skäl för särskilda regler beträffande placering av
tidkontroller utan anser:
- att det är upp till arrangören att välja lämplig placering av tidkontroller dels med tanke
på orienteringsmässiga förutsättningar dels övriga arrangörsmässiga överväganden
Proffsiga arrangemang, t.ex. målfålla
Konferensen ansåg inte att förslaget föranleder några regelmässiga åtgärder. Däremot
instämmer konferensen i motionärens avsikt nämligen hög arrangörsmässig proffsighet mm.
Konferensen uppdrog till Pre-O gruppen att påminna arrangörer om detta och t.ex. om
regeltextens krav för utformning av ett mål.
10.3.1 Mål utgöres av en linje mellan två stolpar (mållinjen), vilken markeras med målskynke
eller på annat lämpligt sätt. Vid behov ska målfålla ordnas.
Tekniska frågor – notater från Norges Pre-O utvalg
Tidsposter og deres funksjon.
Förslaget från Norge är att tidkontrollerna skall vara till för att skilja tävlande åt som har
samma poäng ute på banan. Detta bör särskilt diskuteras om en Tempo-diciplin införs med
enbart tidkontroller. Konferensen diskuterade denna fråga ingående och kom fram till att detta
är en fråga som inte skall ha en särlösning i något enskilt land eller i Norden. Frågan bör
därför ingående diskuteras såväl på Nord-mötet som bekantgöras i IOF.

Etablering av offisielt Nordisk Mesterskap i Pre-O.
Konferensen helt enig och positiv till förslaget. Frågan tas nu upp på Nord-mötet i
Köpenhamn i slutet av januari.
Postnummerering også i Elite-banen.
Konferensen ansåg att det är ett förslag som kan godtas men att det först skall diskuteras på
Nord-mötet och även tas upp inom IOF.
Informasjon fra IOF Trail-O Committee sine møter.
Ingen diskussion behövdes för denna punkt. Owe Fredholm åtar sig att informera de nordiska
länderna.
Endringer i internasjonale konkurranseregler.
Förslaget är att i Trail-O skall 4-6 plats placerade i mästerskapstävlingar få diplom precis som
man får i fotorinteringen. Uppdrogs till Owe Fredholm att ta upp denna fråga på IOF-mötet.
Anvendelse av merkebånd for å skille kontroller fra hverandre.
Denna fråga behandlades under punkten Revidering av riktlinjerna”, se nedan.
Presisering av ”side av objekt”.
Konferensen är helt enig med förslaget att skärmen skall sitta mot objektets sida. Detta
framgår också av riktlinjerna och IOF kommer i sin Guidline att ta bort en marginal om 50 cm
som funnits internationellt.
Korrekt plassering av skjermer og feil fasit.
Denna fråga skapade en lång diskussion. Det fanns förespråkare såväl för en regeländring dvs.
att om man under eller efter tävlingen upptäcker att den skärm som i facit angivits som rätt
alternativ sitter vid/på helt fel föremål så skall man kunna ändra i facit. Andra argumenterade
för att behålla nuvarande regler dvs., i så fall endast styrka kontrollen. Konferensen kom inte
fram till något klart ställningstagande varför ingen regeländring för närvarande är aktuellt.
Rett skjerm skal sitte rett på objekt og i henhold til postbeskrivelse.
Även denna fråga skapade en intressant diskussion. Konferensen var helt enig om att vid en
bedömning om den ”rätta” skärmen är rätt placerad gäller en ”digital bedömning”, antingen
sitter den rätt eller så sitter den fel. Att godta en placering för att den i sig är fel men ”mest
rätt” jämfört med övriga skärmar skall inte accepteras.
IOF:s Guideline
Från i somras, IOF mötet i samband med VM i Tjeckien har IOF publicerat en Guideline som
komplettering till gällande regler. Guidelinen finns på IOF:s hemsida. Guidelinen kan ses som
IOF:s parallell till de Nordiska Riktlinjerna. Kritik har framförts mot Guidelinen inte minst
från svensk och finsk sida. Varför en revidering kommer att göras på IOF-mötet i Helsingfors
nu i slutet av januari. Owe Fredholm presenterade de viktigaste förändringarna som skett och
som är mycket positivt. Men det finns fortfarande några saker som inte stämmer med Nordisk
uppfattning Owe Fredholm sökte råd från konferensen i dessa frågor och hur hårt han skall
kämpa för den nordiska linjen respektive kompromissa.

Regler för Trail-O Tempo
Regler för Trail-O Tempo är under utarbetande inom IOF. Även i denna fråga sökte Owe
Fredholm råd hos konferensen för vilka frågor han skall strida och där han skall vara
kompromissvillig.
Riktlinjerna, förslag till förändringar
Inga större förändringar föreslås i gällande riktlinjer inför kommande Nordmöte endast följande diskuterades.
- föreslås att förstoringsgraden av icke skalenliga karttecken från skala
1:15.000 till skala 1:5.000 skall uppförstoras 150 % i stället för som
tidigare 200%. Därmed sker en harmonisering till IOF.
- Några olika exempel på avskiljande snitsling mellan närliggande
kontroller införs i riktlinjerna.

Tävlingsregler – ändringar
Klassindelning
Från Pre-O gruppen finns ett förslag till SOFT:s styrelse beträffande de
ändringar i klassindelningen som prövats under andra halvåret 2008.
Konferensen ställer sig positiv till förslaget och samtidigt betonades vikten
av att tävlingsarrangörerna iakttar förändringen vid banläggningen och
marknadsför den nya B-klassen som en introduktionsklass för orienterare
som vill pröva Pre-O
Tid vid tidkontroll
Frågan väcktes vid utvärdering av Upsala Studenters/OK Linnés
medeldistanstävling i augusti 2008, då 30 sekunder tillämpades för Elit- och
A-klasserna. Enligt nuvarande regler gäller tiden 60 sekunder vid
tidkontroll oavsett klass eller distans.
Olika synpunkter framfördes under konferensens debatt, som utmynnade i
ett positivt ställningstagande för en restriktiv tillämpning av 30 sekunder vid
tidkontroll i Elit- och A-klass på medeldistans. Även denna fråga förs till
SOFT:s styrelse för beslut.
När SOFT:s styrelse beslutat om de två ovanstående ändringarna kommer
de att publiceras på SOFT:s hemsida under Precisionsorientering/Regler
som ’Supplement till Tävlingsreglerna 2009’.
Rullstol för utomhusbruk
Det har vid några tävlingar förekommit att tävlande med manuell rullstol
och i behov av påskjutare kommit i rullstol för inomhusbruk. Dessa
rullstolar har smala däck och mycket små framhjul, vilket gör dem svåra och
tunga att skjuta på vid grusigt underlag.
Eftersom sporten vänder sig till rullstolsburna personer, kan det vara
problematiskt att ha regler/föreskrifter som är begränsande eller kan
uppfattas som begränsande för rullstolsburna. Frågan är också vem som äger
problemet – arrangören eller den tävlande. För närvarande är frågan inte
något större problem för svenska deltagare, då dessa som regel har elrullstolar. Däremot kan frågan aktualiseras, när vi har utländska deltagare.
Konferensen diskuterade frågan, men kom inte till något ställningstagande.

Banläggarboken – tillägg
Till följd av den föreslagna regeländringen i klassindelningen har Pre-O
gruppen utarbetat ett tillägg till Banläggarboken vad avser svårighetsgrad,
tidkontroller, maxtid och kontrollskyltens färg.
Tillägget presenteras på SOFT:s hemsidan under Precisionsorientering/
Arrangörsmaterial som ’Tillägg 2009 till Banläggarboken’.
Integrerade tävlingar
Håkan Lundberg tog upp frågan om integrerade Pre-O tävlingar med
fotorienteringen för att ”synas”. Konferensen ansåg att man bör försöka ha
någon tävling varje år som integrerad tävling om och när det finns lämplig
terräng.
Gästbok
PÅ OK Flundrehofs hemsida www.flundrehof.com finns en nystartad
gästbok för Pre-O frågor.
Pre-O tävling på nätet
Norsk Pre-O på www.preo.no har just nu och under februari och mars
månader en pågående Pre-O tävling. Första etappens svar ska vara insända
senast 5 februari.

