Nyhetsbrev nr 1; 2010
Inledning
Detta nyhetsbrev ger en sammanfattning av:
- de frågor som diskuterades på Pre-O konferensen den 16 januari i Haninge och vilka
synpunkter som kom fram och de förslag som nu förs vidare till SOFT för beslut.
- de frågor som diskuterades på IOF-mötet i Helsingfors den 23-25 januari och vad det
kommer att innebära framöver.
- de frågor som behandlades på Nord-mötet i Oslo 30-31 januari och vilka förslag som
skall gå vidare till IOF.
- de beslut som fattades på Pre-O gruppens möte med SOFT den 1 februari.
Frågor eller kommentarer
lars.greilert@orientering.se.
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Pre-O Konferensen
Inledningsvis på konferensen, som var välbesökt med ca 40 deltagare, redogjorde Lasse
Greilert för SOFT strategiprogram ”Offensiv orientering”. I det program som gäller för
2010-2012 och som skall behandlas på Förbundsmötet nu i mars, har Pre-O och dess framtid
integrerats i programmet. Från Pre-O gruppen kan rapporteras att samarbetet med SOFT har
utvecklats på ett mycket positivt och konstruktivt sätt vad gäller strategiarbetet, budgetarbete,
arbetet med en Vision för Pre-O samt även informationsinsatser. Under våren kommer SOFT
att färdigställa såväl en folder om en Vision för Pre-O samt en informationsbroschyr.
Tävlingsstatistik 2009
Av statistiken kan utläsa att antalet tävlingar över åren är ungefär konstant, ca 40 st. men att
antalet starter fortsatt ökar med ca 10 %. Ökningen beror i första hand på att de regelbundet
tävlande har tävlat mer medan tillskottet av nya tävlande inte når upp till 10 %.
Tävlingsprogram 2010
Tävlingsprogrammet för 2010, finns på såväl SOFT:s hemsida som OK Flundrehofs hemsida.
Ändringar under säsongen kommer att införas på hemsidorna.
SM 2010 arrangeras av OK Flundrehof och Vänersborgs SK/OK Skogsvargarna. Arrangör för
2011 är inte klar. Däremot är arrangörerna för 2012, 2013 och 2014 i princip klara.
Startkort
IOF har beslutat om ny design av startkort för Trail-O, vilken i stort överensstämmer med den
som har tillämpats i de nordiska länderna. Vid nytryck kommer de svenska korten att anpassas
till den internationella normen.
Från och med 2010 tillämpas i Sverige ett särskilt startkort för tidkontroller vid värdetävlingar
såsom SM, och Elitserien/A-cup. Pre-O gruppen återkommer med anvisningar.
Nordiska landskampen
Nordiska landskampen 2010 anordnas i samband med EM i Bollnäs/Alfta, se nedan.

Nästa år, 2011, är det Norges tur nära Oslo och därefter Danmark, Jylland. Då återgår vi till
normalhelgen för landskampen, dvs. tredje helgen i september.
Bland övriga nordiska tävlingar kan nämnas en s.k. Superhelg med fyra tävlingar i
Tammerfors samt OL-festivalen i Norge. Båda finns med i tävlingsprogrammet.
EM
Europamästerskapen i Trail-O arrangeras i år tillsammans med Nordiska Landskampen i
Bollnäs/Alfta den 4-6 augusti. Den 4 augusti är det en s.k. Modellbanan, dvs. en träningsbana,
som alltid skall finnas på ett internationellt mästerskap. På torsdag den 5 och fredag den 6
augusti genomförs de två tävlingsdagarna.
Publiktävlingar anordnas också på tävlingsdagarna. Det kommer bara att finnas en klass,
Elitbana, dit alla är välkomna att anmäla sig, dock inga direktstarter. Publiktävlingen kommer
att ha exakt samma bana som på EM med den skillnaden att publiktävlingen har masstart. De
som deltar i publiktävlingen har även möjlighet att prova på modellbanan på onsdagen.
EM 2012 arrangeras återigen av Sverige i Falun under maj månad.
VM
VM 2010 går i Trondheim 7-15 augusti, veckan direkt efter EM.
VM 2011 kommer att hållas i Chambéry, Frankrike i augusti.
Var VM skall gå 2012 är inte beslutat än men troligtvis blir det i Tyskland, nära Hannover.
Finland är värdnation för VM 2013 i Vuokatti.
Elitserien och A-cupen
Elitserien fortsätter 2010 på samma sätt som 2009, fem tävlingar varav de tre bästa räknas.
Tävlingarna fördelade över året och landet. Tävlingsdagarna framgår av det reviderade
tävlingsprogrammet. Vilka tävlingar som kommer att ingå i Elitserien/A-cupen är inte helt
klart men det kommer att starta vid Pan-Kristianstads helg i april samt också i Pre-O i Väst i
maj vid Kvillebyns SK:s tävling.
O-Ringen 2010 i Närke
Britt-Marie och Hans-Erik Jansson från OK Djerf informerade om planeringen och
förutsättningarna för Pre-O i Närke och hälsade alla varmt välkomna till O-Ringen i sommar.
Prova på dagen blir på onsdagen i Lillån, tredje etappens banor och sedvanliga Pre-O mötet
på torsdag i Djerfstugan direkt efter tävlingarna samma dag.
Restfrågor från 2009-års Pre-O konferens.
Tidsposter og deres funksjon.
Vid förra årets konferens diskuterades ett förslag från Norge att tidkontrollerna inte skulle ge
någon poäng utan endast tiden skulle användas för att skilja de som hade lika många rätt på
banan. Förslaget mottogs positivt och diskuterades senare såväl på Nordmötet och IOF-mötet
samma år. Även där var reaktionerna positiva. När nu förslaget sjunkit in ett år så var
synpunkterna fortfarande positiva och på Nordmötet beslöts att de Nordiska länderna skall
motionera till IOF om förslaget speciellt om den nya disciplinen TempO införs.
Korrekt plassering av skjermer og feil fasit.
Även denna fråga var uppe förra året men kom inte till något resultat. Vid årets konferens
fanns det en mer positiv inställning till att få ändra i facit om kontrollplaceringen har blivit
uppenbart felaktig. Således får man aldrig ändra facit där det är tolkningsfrågor. I uppenbara

fall och där ingen tävlande kan tänks bli förfördelad skall således i undantagsfall finnas
möjligheten för tävlingsledningen att ändra i facit. Ett exempel på ett sådant särfall kan vara
om man på en punkthöjd har tre skärmar vid foten: N, V och Ö. Den rätta foten som står i
definitionen är N. Vid utsättningen blir det tyvärr ett fel och skärmarna blir utsatta i S, V och
Ö. Då skulle man kunna ändra facit för Elitklassen (numera också A-klassen) till falsk.
Förslag till regler för TempO
Ett förslag till IOF-regler för TempO diskuterades. Konferensen ställde sig positiva till
förslaget men föreslog två viktiga ändringar:
- I TempO bör det bara finnas en klass eftersom alla tävlar på lika villkor
- Maxtiden och strafftiden per kontroll bör vara 45 sek.
I samband med detta ansåg konferensen att frågan om enbart en tävlingsklass i respektive
disciplin i traditionell Trail-O borde tas upp för diskussion igen.
Banläggarutbildning
Ett förslag till framtida banläggarutbildning diskuterade. Konferensen tillstyrkte inriktningen
på förslaget som framgår av bilaga 1. Pre-O gruppen kommer att arbeta vidare med denna
fråga och även revidera banläggarboken utifrån dessa riktlinjer
Banläggarkort
Förslag till bestämmelser för banläggarkort diskuterades såsom giltighetstid, kriterier för
förlängning och centralförteckning över aktuella banläggare. Konferensen positiv till förslaget
och Pre-O gruppen återkommer med anvisningar.
Regelfrågor
De regelfrågor som diskuterades på konferensen och de förslag som antogs har nu
vidarebefordrats till SOFT för beslut i styrelsen den 17/2. Ändringarna kommer att läggas ut
på SOFT:s hemsida och framgår av bilaga 2.
SOFT beslutade enligt förslagen och de nya reglerna gäller således från och med 2010.
Riktlinjerna
Förslag om tillägg i Riktlinjerna om kartstorlek och uppehåll i tävlingsbanan accepterades av
konferensen och senare också på Nordiska mötet. Reviderade Riktlinjerna kommer också att
läggas ut på SOFT:s hemsida.
Motioner
Vid konferensen behandlades ett stort antal motioner för vilka redogörs nedan.
Motion 1
Förslag: Samma tid/kontroll vid nattävlingar som dagtävlingar.
Beslut: Konferensen tillstyrkte detta förslag och SOFT säger OK och därmed skall det
tillämpas redan denna säsong. De nya tiderna är således 3 min på Elitbana, 4 min på A- och
B-banor samt 5 min på C-banor vid såväl dag- som nattävlingar.
Motion 2
Förslag: Fritt deltagande i Elitklass på Pre-O.
Förslaget ledde till en lång diskussion där många olika alternativ framkom. Konferensen var
ej enig i denna fråga varför den förts vidare till SOFT för beslut.
Beslut: Utdelning av Wild Card skall utökas med att: ”Wild Card skall utdelas till
välmeriterade orienteringslöpare eller orienteringssupporter i syfte att bredda och sprida

kunskap om Pre-O”. Detta kommer också att skrivas in på SOFT:s hemsida under den text
som behandlar Uttagning mm.
Motion 3 och 4
Förslag: Åtgärder att bredda Pre-O och göra Pre-O mer synligt.
Beslut: Förslag skall insändas till Pre-O gruppen senast i samband med O-Ringen. Pris till
bästa förslag blir fri start på Rodhen-natt.
Motion 5
Förslag: Ersätta ordet "syftpinne" med "kontrollpinne"
Beslut: Konferensen tillstyrkte förslaget och det kommer upp för beslut på SOFT:s styrelse
den 17/2. SOFT:s styrelse beslutade enligt förslaget och således gäller ändringen från
och med 2010.
Motion 6
Förslag: Falska kontroller i Pre-A
Beslut: Konferensen tillstyrkte förslaget och det kommer upp för beslut på SOFT:s styrelse
den 17/2. SOFT:s styrelse beslutade enligt förslaget och således gäller ändringen från
och med 2010.
Motion 7
Förslag: Banläggarutbildningen i Pre-O
Beslut: Ämnet hade behandlats tidigare under konferensen och de delar av motionen som
innehöll frågor om utbildning av andra funktionärer kommer Pre-O gruppen att återkomma
till.
Motion 8
Förslag: Material för O-Ringen arrangörer
Beslut: Pre-O gruppen skall återkomma i denna fråga.
Motion 9
Förslag: Användning av det internationella alfabetet på tidkontroller.
Beslut: Förslaget väckte ingen större entusiasm varför beslutats att inte nu införa det
obligatoriskt, men att det får användas av de tävlande som så önskar. Arrangör som använder
det internationella alfabetet bör ange det i PM.
Motion 10
Förslag: Principer för utdelning av Wild Card.
Beslut: Konferensen tillstyrkte att UK skall beakta de synpunkter som framkommit i
motionen.
Motion 11
Förslag: Förändring/förbättring av resultatredovisningen.
Beslut: Konferensen tillstyrkte att Pre-O gruppen skall beakta de synpunkter som
framkommit i motionen.
Motion 12
Förslag: Tydlig utmärkning av förbjudna stigar, områden mm
Beslut: Konferensen ansåg att några regeländringar påfordras icke men uppmanar arrangörer
att vara tydligare i PM, kartpåtryck och snitsling mm vad gäller förbjudna områden.

IOF-mötet
TempO-regler
På IOF mötet diskuterades ingående ovan nämnda förslag till regler för TempO. Trail-O
kommittén antog reglerna endast med smärre justeringar. De antog också de båda förslag som
framfördes från den svenska Pre-O konferensen. Det förslag som kommittén lämnar vidare till
regelkommittén och styrelsen utgår från en klass i TempO och max-/strafftid är 45 sek. Det
interimsförslag som efter behandling i regelkommittén nu finns framgår av bilaga 3.
Vid underhandskontakter inom styrelsen så är den positiv till förslaget. Den fortsatta
utvecklingen utgår nu från att TempO kommer att vara med på VM-programmet första
gången 2013 i Finland. Före dess kommer den att vara med som testtävlingar på VM och
kanske redan i sommar i Trondheim. Eventuellt skulle TempO också kunna introduceras på
EM i Falun 2012.
Klassindelning
Att nu ta upp frågan om en klass i Trail-O tilläts ej. Den frågan är för tillfället helt ”död”.
Däremot kan noteras att fler och fler länder börjar ansluta sig till den linjen, nu senast Italien.
Dessutom kan man kanske använda klassindelningen i TempO, om det nu bara blir en klass,
som en hävstång och motiv till att ändra även i klassiskt Trail-O
Dessutom diskuterades kriterierna för att få delta i paralympic-klassen. Vi kom så lång som
att ”mobilitet” borde vara det grundläggande motivet för en definition. Vi kom dessutom så
långt som att följande mobilitetshinder skulle accepteras:
- rullstol
- mobilitetshinder i form av fysiska skador i underkroppen, t.ex. i höfter, knän och fötter
utan närmare specificering
- mobilitetshinder i form av medicinska skäl var det svårare att definiera och komma
överens om och det kunde ej klaras ut.
Därför bordlades frågan och de gamla reglerna gäller således även för 2010. Ambitionen är
dock att under 2010 försöka arbeta fram en definition som bygger på mobilitetskriteriet.
De som sökte godkännande för paralypic-klassen under 2010 men bara fick godkännande till
den 31/12 2009 kommer att få ett meddelande att godkännandet kommer att förlängas till den
31/12 2010.
Tekniska frågor
En rad olika tekniska frågor diskuterades och kommer att presenteras som Technical Notes på
IOF:s hemsida för att vid nästa års revision av Technical Guideline inarbetas i den. Beslutades
dock att kontroller med definitionen ”mellan” två föremål så skall liksom i Norden båda
föremålen rymmas inom kontrollringen.
De synpunkter som framförts från Knut Ovesen, Norge, på VM-tävlingarna i Ungern
diskuterades också och kommittén var enig med Knut. Kommittén såg som största anledning
att kvaliteten och kontrollen var för dålig och att större och tydligare krav måste ställas på
Event Advisors. Noteras skall att kvalitetsproblem finns även på fotorienteringsområdet.
Friplats för regerande världsmästare
Frågan som väckts från de nordiska länderna om att regerande världsmästare skall ha en
”friplats” i kommande VM är under behandling och kan komma att införas att gälla t.o.m.
från i år.

Nordmötet
Verksamhet i de Nordisk länderna
En informationsrunda om verksamheterna gjordes. Övriga länder har ungefär samma
utveckling som i Sverige, en svag ökning. I Finland har man kommit längre än i andra länder
med TempO.
Regler för ETOC
Vid EM är gällande regler att paralymic-klassade deltagare får delta i både den öppna klassen
och i Paralympic-klassen. Nordmötet har beslutat föreslå EM-organisationen att ändra denna
regel och att varje deltagare bara kan delta i en klass. Vid lagtävlingen i EM har man skilda
klasser för den öppna klassen och paralympic-klassen till skillnad från lagtävlingen i VM.
Nordmötet ansåg dock att den klassindelningen är bättre än den i VM och föreslår ingen
ändring på den punkten.
Nordiska riktlinjer
De förslag till tillägg som diskuterades på Pre-O konferensen antogs av Nordiska mötet.
Däremot beslutade Finland att inte stå kvar i detta samarbete med Nordiska riktlinjer eftersom
de bara vill hålla sig till IOF:s riktlinjer. De har däremot inget att invända mot sakinnehållet.
Övriga länder ansåg dock att riktlinjerna bör finnas kvar och de döps nu om till Skandinaviska
riktlinjer.
Nordiskt mästerskap
NM i orienteringslöpning kommer att som planerat att hållas 20111 i Stockholm. Efter det
lägger man tills vidare NM på is. Därför beslutades på Nordiska mötet att det är ingen idé att
Pre-O ansluter sig till NM för ett enda tillfälle utan att vi fortsätter med Nordiska
Landskampen och diskuterar möjligheterna att inrätta/återupprätta en Nordisk Cup.

