Nyhetsbrev nr 2 2009
Detta nyhetsbrev sammanfattar de viktigaste besluten och diskussionerna från IOF-mötet i Helsingfors
23-25 jan och Nordmötet i Köpenhamn 31 jan-1 feb.

1. Kommittémedlemmar i IOF Trail-O Commission
I och med detta sammanträde har Sari Salomaa-Niemi från Finland övertagit ordförandeskapet från
Anne Braggins som därmed lämnar kommittén. Övriga medlemmar i kommittén är sedan tidigare Taro
Koyama Japan, Frank Kuhn USA och Owe Fredholm. Ny medlem är Krešo Keresteš Slovenien som
dock ej kunde närvara vid mötet. Vid mötet deltog också Brian Parker som adjungerad.
I övrigt diskuterades ev. några nya medlemmar i kommittén men inget är aktuellt för närvarande.
Vid mötet utsågs Owe Fredholm att ingå som Trail-O kommitténs representant i regelkommittén vilket
bl.a. innebär att Trail-O kommittén får ett direkt inflytande på regel-, jury- och EA-frågor (Exceutive
Adviser).

2. Regelfrågor
Den Technical Guidline (publicerade på IOF:s hemsida) som var uppe för behandling på föregående
möte i samband med VM i Tjeckien, men som mött omfattande kritik inte minst från Finland och
Sverige behandlades ingående i en särskild arbetsgrupp bestående av Brian Parker, Jari Turto, Hannu
Niemi och Owe Fredholm. Gruppen enades om en lydelse som tillfredställde samtliga parter och den
beslutade versionen, 2009, är tillgänglig på IOF:s hemsida.
I arbetsgruppen diskuterades även principerna för och grundläggande regelfrågor för TempO. Även i
denna fråga nåddes consensus och TempO kommer att demonstreras på VM i Ungern. Därefter
kommer regler att fastställas med förhoppningen att VM i TempO kan arrangeras med start 2012.
De reviderade IOF Trail-O rules, version 2009, är nu också publicerade och finns på IOF:s hemsida.
Av dem framgår den klassindelning som gäller fr.o.m. WTOC 2009 dvs. den öppna klassen är
oförändrad med två tävlingsdagar. Däremot är paralympic klassen ändrad så att den liksom öppna
klassen är en tvådagarstävling. Det innebär också att de tävlande i paralympic klassen enbart kan delta
i den klassen och inte dubblera i båda klasserna vilket var möjligt tidigare. Fr.o.m. 2009 blir också
lagtävlingen en officiell mästerskapsgren där den andra dagens tävling räknas och de två bästa från de
båda klasserna räknas samman, således en mixed-klass.

3. Motioner till IOF
Vid Nordmötet enades man om att sända två motioner till IOF, dock ej samtidigt. Den ena motionen
gäller att diplom i Trail-O mästerskap skall utdelas även till placeringarna 4-6, precis som i
fotorienteringen. Den andra motionen skall ha innebörden att motivera ungdomar att satsa på Trail-O
och ett sätt vore att ge de länder som tar med en junior i laget en extra plats genom ett Wild Card för
juniorer.

5. Nordiska mästerskap
Vid Nordmötet beslutades att Pre-O skall hålla Nordiska mästerskap i anslutning till de nordiska
mästerskapen i fotorientering. Detta med start 2011 då NM går i Sverige/Stockholm. Det förutsätter
dock att Stockholm accepterar att arrangera Pre-O NM eftersom de tilldelats uppdraget innan det
bestämdes att Pre-O skall ingå. SOFT har dock starka förhoppningar att det skall gå att ordna. Hur det
blir med NM efter 2011 är dock osäkert eftersom det inte är klart om det finns utrymme för alla
internationella mästerskap. En viktig fråga i det sammanhanget är om man skall fortsätta med VM
varje år eller gå tillbaka till VM vartannat år.

6. Tävlingsprogram i de nordiska länderna
Tävlingsprogrammen i de nordiska länderna är klara för 2009 och kan hämtas hem från respektive
lands hemsida.

7. Nordic Guideline – Riktlinjerna.
Vid Nordmötet beslutades bara om ett par små ändringar i Riktlinjerna för 2009. Den första ändringen
är förstoringsgraden av icke skalenliga objekt vid förstoring av kartor från 15.000-del till 5.000-del.
Förstoringsgraden skall vara 150% i stället för tidigare 200%. Ändringen är en anpassning till
internationella regler.
Den andra förändringen/tillägget är några stycken om snitsling för att skilja på kontrollsärmar
tillhörande olika kontroller.
Således inga större förändringar detta år.
Vad som däremot diskuterades mer ingående och som blir en större förändring till nästa år är att se
över och ändra de nationella och nordiska reglerna genom en direkt anpassning till och tillämpning av
de uppdaterade IOF reglerna och IOF:s Guidline för Trail-O. Vid Nordmötet beslutades även att ta
fram regler för arrangörer, den administrativa delen, samt regler och krav på utbildning för banläggare
och kontrollanter.
Dessutom beslutades på Nord-konferensen att de nordiska länderna skall följa IOF-regeln att numrera
siktpinnarna även i Elitklassen.

8. Tidkontroller
Den fråga som väckts av kollegorna i Norge om tidkontrollernas funktion, dvs. att antalet rätt på
tidkontrollerna inte skall räknas in i slutresultatet utan att tidkontrollerna endast skall vara till för att
skilja de som har samma antal rätt ute på banan möttes med positiva reaktioner såväl på IOF-mötet
som på Nordmötet. Det är en fråga som bör diskuteras och värderas speciellt om vi får disciplinen
Tempo där hela tyngdpunkten läggs på snabbhet. Att göra en sådan förändring måste dock diskuteras i
en vidare krets inom IOF innan ett förslag till ändring kan läggas fram.

9. Kommande mästerskap
Europamästerskapen i Bulgarien 2010 kommer INTE att arrangera EuTOC samtidigt som EuOC. I en
skrivelse till IOF har den Bulgariska federationen förklarat att man inte klarar att arrangera Trial-O
EM. Detta besked hade precis kommit och har därmed orsakat IOF vissa bekymmer. Efter många och
långa diskussioner har nu frågan gått till Sverige om man kan arrangera EuTOC i samband med
Nordiska Landskampen. Frågan har snabberetts inom SOFT och Rehns BK och det är nu klart att
EuTOC samarrangeras med Nordiska landskampen första veckan i augusti 2010.
Motsvarande problem finns också sedan tidigare med arrangör för WTOC (Pre-O VM) 2012 eftersom
Schweiz motsatt sig att arrangera WTOC i samband med WOC (fotorienterarnas VM). IOF söker nu
möjligheten att samordna WTOC andra större internationella orienteringsarrangemang t.ex. WMOC
(World Masters, dvs. veteranmästerskapen) 2012. Vilket land som får WMOC avgörs först i augusti
2009.

