Nyhetsbrev PreO Nr 1, 2011
Detta nyhetsbrev är en sammanfattning av den information och diskussion som förekom på
konferensen. De rekommendationer och förslag som diskuterades har sedan behandlats av
SOFT: s kansli och lett fram till ett antal beslut som också redovisas i detta nyhetsbrev.

Inledning
Konferensen hölls på ett konferenshotell i Haninge söndagen den 6 februari med deltagande
av ca 40 intresserade och engagerade PreO utövare.
Konferensen inleddes med ett anförande av Svenska Orienteringsförbundets sportchef Pekka
Nikulainen som redogjorde för SOFT vision Offensiv Orientering. Därefter vidtog
diskussioner och presentationer enligt en diger dagordning.
I samband med inledningen tackade Pekka arrangörerna av SM och EM 2010 för utmärkta
arrangemang.

Informationsfrågor
Informerade om säsongen 2010, antalet tävlingar och antalet tävlande. Antalet tävlingar
ligger på en relativt fast nivå dvs. ca 40 st/år. Positivt är antalet tävlande som är stigande och
under 2010 med ca 4% och vi närmar oss 3000 startande per år.
Informerades om tävlingsprogrammet 2011 som regelbundet kommer att uppdateras och
finnas på SOFT:s hemsida. I detta program finns även närliggande tävlingar i Norden angivna
liksom den Nordiska landskampen och VM.
Information erhölls från arrangörerna för O-Ringen 2011, 2012 och 2013 om pågående
planering inför arrangemangen. Även SM-programmet fram till 2014 presenterades.
Informerades om nya beslut från IOF om regler för paralympisk klassificering av
deltagarna samt ny regel för lagtävlingen vid VM. Information om detta finns på SOFT:s
och IOF hemsidor. Vidare har en rådgivande kommitté för de tävlande i TrailO tillsatts
inom IOF med en svensk ledamot, Anna Råberg OK Rodhen.
Informerades om och demonstrerades en prototyp utrustning för elektronisk stämpling vid
PreO.

Info till arrangörer och tävlande
Här nedan lämnas info riktad till främst arrangörer, men den berör också tävlande. Några
punkter är resultatet av förslag från deltagarna som diskuterades och som senare har beslutats
av SOFT.
Framkomlighet för rullstolar
Detta är den absolut viktigaste frågan för att bevara särarten för vår idrott. PreO-gruppen
påminner därför alla arrangörer om vikten av att tänka på framkomligheten för rullstolar etc.
Det har tyvärr funnits dåliga exempel på detta de senaste åren och detta får inte fortsätta. Alla
skall kunna delta i PreO oavsett funktionshinder. Särskild påminnelse har gått ut till årets
arrangörer. Alla utvärderare ombedes att under året vara uppmärksamma på banornas
framkomlighet.

Ansökan om tävling
Ansökan om tävlingar 2012 skall göras i Eventor senast 15 juli 2011. Kopia av
tävlingsansökan skickas samtidigt till SOFT:s ansvarige för tävlingsprogrammet, Gun
Andersson (guni.andersson@telia.com).
Basprogram för PreO-tävlingar 2012 – 2014 kommer att finnas på SOFT:s hemsida.
Elitklass
Elitklassen skall fortfarande vara begränsad till de 25 högst rankade.
Följande undantag/tillägg tillämpas:
- Wild Card utfärdas på motsvarande sätt som under 2010.
- Utökas till de 30 högst rankade på Elitserien och SM (Dag och Natt). Reglerna för
Elitserien har anpassats till utökningen.
- Fri anmälan till Elitklassen vid alla TempO tävlingar under säsongen 2011 tills en
rankinglista för TempO upprättats.
A-klass
Med anledning av diskussionen om falska kontroller i A-klassen så anser SOFT att
arrangörerna även fortsättningsvis kan tillämpa falska kontroller i A-klassen. Detta är från och
med 2011 huvudregeln och behöver således inte anges i PM. Om däremot arrangören väljer
att inte ha falska kontroller i A-klassen vid t.ex. regional eller lokal tävling skall detta anges.
Viktigt är också att falska kontroller i A-klassen skall vara tydliga.
B-klass
VIKTIG NOTERING både för arrangörer och tävlande. Från och med säsongen 2010 togs
den gamla Ö-klassen bort och ersattes av beteckningen B-klass medan den före detta Bklassen döptes om till C-klass och gamla C-klassen slopades.
Detta betyder att B-klassen skall ha en svårighetsgrad mycket nära A-klassen men utan falska
kontroller. Tävlande som tidigare valde A-klassen men som nu inte önskar ha falska
kontroller bör således välja B-klassen.
Mer om detta i banläggarboken, utgåva 2011.
Antal skärmar
Från och med 2011 får max 5 skärmar per bankontroll användas, dvs. detsamma som gäller
vid internationella tävlingar.
Falska kontroller
Falska kontroller skall kallas ”falska”- eller Zero-kontroller och skall i fortsättningen
betecknas med Z.
Tidkontroller
Från och med 2011 får arrangörerna välja tillämpning vid tidkontrollerna. Om det vid en
tidkontrollstation finns mer än en tidkontroll att lösa så kan arrangören välja tillämpning:
- Den traditionella metoden med att den tävlande får en karta i taget och tid antecknas
för varje uppgift, eller
- ”TempO-metoden”, den tävlande får alla kartor samtidigt och endast sluttiden
antecknas.
Dock skall samma maxtid som för den traditionella metoden tillämpas dvs. 60 sek
gånger antalet kontroller, strafftiden 60 sek per felaktig kontroll och varseltiden 10 sek
gånger antalet tidkontroller.

Vilken metod som tillämpas bör anges i inbjudan och SKALL anges i PM.
Tidkontrollkort
De särskilda tidkontrollkorten skall fortsättningsvis användas vid Elitserietävlingar och SM
tävlingar.
Maxtid
Den tid som de tävlande använder på banan, skall mätas på ett enhetligt sätt. Om maxtiden
t.ex. är satt till 1h50min så har den klarats om målgången sker 1h50min0sek. Men slår
klockan upp på 1.50.01 skall 1.51 antecknas. Detta kräver påpasslighet av målfunktionärerna
runt hela minuter på klockan.
Motsvarande tillämpning skall ske vid eventuellt uppehåll i banan.
Barnpassning
Arrangörerna bör erbjuda barnpassning, vilket anges i inbjudan. Önskemål om barnpassning
skall anmälas i förväg till arrangörerna.
Anmälningsavgifter
SOFT rekommenderar PreO-arrangörerna att ta ut avgift för den klass man faktiskt har
deltagit i och inte till den, vilken man har anmält sig. Detta innebär att de, som anmäler sig till
Elitklassen i förhoppning att komma med och inte gör detta, inte skall behöva betala avgiften
för Elitklass utan betalar avgiften för A-klass, när man blir placerad i den.

TempO regler
TempO reglerna diskuteras ingående och kommer att läggas ut på SOFT:s hemsida.
OBS! Fri anmälan till Elitklassen vid alla TempO tävlingar under 2011. Se ovan.

Övriga frågor
Ett stort antal andra frågor diskuterades också.
- Pre-O gruppen fick i uppdrag att gå igenom ett antal detaljfrågor/förslag som
inkommit och göra erforderliga regelförändringar samt även kontakta
förslagsställarna.
- Ett förslag om utökat antal tävlingar för rankinglistan skall studeras under året
- En PreO sida på SOFT:s hemsida motsvarande MTBO:s sida.
- Info om landslagets uppladdning och träningar under året.
- Att introducera en s.k. P-klass vid vanliga orienteringstävlingar för att visa på hur
PreO fungerar.
- Inhämtades förslag på visionen för PreO för att uppnå dess mål.

