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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
Vid konferensen lördagen den 28 januari på Quality Hotel Winn i Haninge deltog ca 40 intresserade
och engagerade PreO utövare under ledning av Owe Fredholm, som hälsade deltagarna välkomna
och presenterade dagordningen.
Konferensen inleddes med att Pekka Nikulainen, chef Föreningsstöd på Svenska Orienteringsförbundets informerade om kommande etapp i SOFT:s vision 2012-2014, vilken tar sikte på Synlighet,
Tillgänglighet och Öppenhet. Detta jämte den ekonomiska situationen har föranlett omdisponering
av resurserna inom kansliet och diskussioner pågår om lösningar. SOFT har flyttat sitt kansli från
Solna till Hammarby och i mars håller SOFT sitt förbundsmöte.

Informationsfrågor
Statistik från tävlingssäsongen 2011 visar att antalet tävlingar uppgick till 40 stycken, vilket är i nivå
med de senaste åren. Antalet tävlande som finns på rankinglistan, 161 personer, är i stort sett
oförändrat från föregående år. Ser man till förändringen de senaste 5 – 6 åren så är det en liten
ökning från år till år och den riktningen fortsätter. Antalet startande under året var 2748, något lägre
än under 2010.
Informerades om tävlingsprogrammet 2012, som finns tillgängligt på SOFT:s hemsida. Programmet
innehåller även närliggande tävlingar i Norden, Nordiska landskampen, EM och VM och är nu också
uppdaterat med Elitserien/A-cupen.
Information erhölls från arrangörerna för O-Ringen 2012 och 2013 om pågående planering inför
arrangemangen. Nytt är att tävlande, som behöver medhjälpare längs banan får ha med egen
medhjälpare.

Information från Nordmötet
Owe Lämnade följande info från Nord-mötet:
TempO reglerna diskuterades och förslag till kompletteringar gjordes som sedan diskuterades på IOFmötet, vg se nedan.
Diskuterades en revidering av resultatuträkning för traditionell PreO. Enades om att på försök införa
det i Norden 2012 förutsatt att varje land godkänner det. Se nedan resultatberäkning för traditionell
PreO.
Diskuterades att introducera någon form av internationella tävlingar i PreO, t.ex. World Ranking
Events. Uppdrogs till Owe att ta med det förslaget till IOF-mötet.

Diskuterades det nordiska förslaget till ändrat format av WOC och i så fall vilka ändring som kan
göras av formatet på WTOC. Nu ser det inte ut att bli någon förändring av WOC varför denna fråga
tills vidare är vilande.

Information från IOF-mötet.
De paralympiska reglerna diskuterades ingående med anledning av synpunkter som inkommit från
flera länder. Beslutades att inte revidera reglerna nu utan först låta dem verka i tre år för att sedan
göra en utvärdering.
Beslutades att göra en revidering av IOF:s TrailO Guidelines. En arbetsgrupp tillsattes under ledning
av Brian Parker. Bl.a. ingår Martin Fredholm i arbetsgruppen.
Diskuterades förslaget från Nordmötet att anordna World Ranking Events i TrailO. Officiella
arrangemang är omgärdade av ett stort antal formella regler varför vi bör starta med någon form av
inofficiella internationella serier.
Diskuterades att under WTOC 2012 få använda s.k. A-kluster. Sådana har använts i såväl Finland som
Norge utan problem varför TOC ansåg att det inte förelåg något hinder.
Redogjordes för det nordiska förslaget för resultatberäkning på traditionell PreO. Beslutades avvakta
utfallet av försöket i Norden under 2012.

Info till arrangörer och tävlande
Här nedan lämnas information 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.

Ansökan om tävling
Tävlingsansökan görs av arrangörsklubben i Eventor senast den 15 april 2012. Arrangörsklubben
informerar den tävlingsansvarige i det egna distriktet samt SOFT:s tävlingssamordnare, Roger
Johansson, raggebrass@hotmail.com. Rutin för tävlingsansökan finns här.
Basprogram för 2013 finns nu komplett på hemsidan. Där finns även delar av programmet för
2014 - 2015. Se här.

Resultatberäkning vid klassisk PreO
För några år sedan framfördes ett förslag från norsk sida om förändrad resultatberäkning som gick ut
på att resultatet på banan skulle få större vikt än resultatet på tidkontrollerna.
Diskussionen har fortsatt och vid det nordiska mötet enades om att på prov införa en reviderad
resultatberäkning för ”traditionell” PreO under 2012.

Följande skall gälla:
1. Antal poäng på banan anger hur många poäng som den tävlande får.
2. De med samma antal poäng på banan skiljs åt via tidkontrollerna där inga poäng räknas utan
endast summa sekunder som använts inklusive eventuella straffsekunder.
3. För Elit-klassen skall i första hand maxtiden per tidkontroll vara 30 sekunder med ett tillägg
på 60 sekunder vid fel svar.
4. För A-, B- och C-klasserna skall i första hand maxtiden per tidkontroll vara 45 sekunder med
ett tillägg på 90 sekunder vid fel svar.
5. För A-, B- och C-klasserna skall, om inte TempO-metoden tillämpas vid tidkontrollerna,
maxtiden per tidkontroll vara 60 sekunder med ett tillägg på 120 sekunder vid fel svar.
6. Om andra maxtider tillämpas skall detta anges i PM och strafftiden vara den dubbla mot
maxtiden.
Anmärkning: För punkt 3 och 4 förutsätts att TempO-metoden används vid tidkontrollerna, dvs. att
den tävlande får samtliga kartor samtidigt.

Elitklass
Diskussionen om förslagen till fritt tillträde till Elitklassen ledde i stället till att Elitklassen på försök
under 2012 utökas till 30 deltagare.
Reglerna för Wild Card är oförändrade.
För TempO behålls fri anmälan till Elitklassen tills tillräckligt underlag finns för en särskild rankinglista
för TempO.

Elitserie och A-cup
Elitserien och A-cupen utökas med en nattävling och en TempO tävling till sammanlagt sju
deltävlingar . Utökningen sker genom att natt- respektive TempO tävlingen så långt det är möjligt
förläggs till samma helg som en dagtävling för att på så sätt koncentrera Elitserien och A-cupen till
fem helger. Den högre poängen vid sista etappen slopas och totalsegrare blir den med högsta
totalpoäng efter sju deltävlingar, där varje tävlande får räkna de fyra bästa resultaten. Vid delad
placering får deltagarna samma poäng. Om flera tävlande har samma poäng efter sista deltävlingen
räknas flest segrar, därefter flest andraplatser etc. Reglerna för Elitserien och A-cuppen finner Du
här.

Vandringspris i A-cupen
Roger Johansson, Kungälvs OK, skänker ett vandringspris till segraren i A-cupen. Priset kommer att
vandra i fem år och Roger Johansson kommer att utforma reglerna för detta.

PreO banornas svårighetsnivå
I ett förslag till konferensen påtalas den stora differensen mellan B- och C-klassernas svårighetsnivå.
Höjningen av svårighetsnivå i B-klassen 2010, då Ö-klassen togs bort, samt införandet av falska
kontroller i A-klassen, innebär att tävlande som inte vill ha falska kontroller rekommenderas att välja
B-klassen. Detta betyder att B-klassen skall ha en svårighetsgrad mycket nära A-klassen samt att Cklassens svårighetsnivå höjs något. Banläggarboken, som blev klar under 2011 och finns på SOFT:s

hemsida här ger banläggare och bankontrollanter stöd för att använda enklare brunbildskontroller i
C-klassen.

Utvärdering av B- och C-klassernas banor
Utvärderingssystemet, som är en form av kvalitetssäkring, skall under 2012 inriktas mot B- och Cklassernas banor. Utvärderarna vid respektive tävling bör ha en dialog med tävlande på dessa banor
och med banläggare/bankontrollant. OBS! En reviderad utvärderingsblankett finner Du här.

Kartinformation vid SM och Elitserie/A-cup
Vid SM och Elitserie/A-cup skall alltid kartinformation ges såväl i inbjudan och PM som på kartan.
Detsamma bör gälla vid alla rankinggrundade tävlingar.
Kartinfo, på kartan, skall innehålla namn på kartritare, ev. revideringar samt årtal för såväl
ursprungskarta som revidering. Kort beskrivning skall också finnas i inbjudan och PM vad PreO
revideringen omfattar.
Sådana uppgifter är obligatoriska på ovanstående värdetävlingar men värdefullt om det anges även
för andra tävlingar.

Kartrevidering, i synnerhet vid tidkontroller
I PM bör anges vilken typ av s.k. PreO-revidering som gjorts och i vilken omfattning. Felaktigheter på
kartan som rättats till är inte att beteckna som PreO-revidering. Exempel på PreO revidering är att
man t.ex. lagt in stenar av lägre höjd, lagt in hjälpkurvor, justerat brunbilden så att mindre näsor och
sänkor visas eller andra detaljer som inte är av intresse för fotorienterarna.
Detta är viktigt för hela tävlingskartan, och i synnerhet vid tidkontroller, där den tävlande inte får
förflytta sig och tidsfaktorn är avgörande.

Övriga frågor
Ytterligare frågor som behandlades:
-

PreO-gruppen aktivt verkar internationellt för att en Världscup i PreO införs i ”Klassisk” PreO
och TempO. IOF är positivt till idén.
Roger Andersson, Halmstads OK, samlar en grupp, som jobbar fram idéer kring rekrytering av
fler tävlande till PreO.

