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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 2 februari 2013 på Quality Hotel Winn i Haninge deltog ca 34
intresserade och engagerade PreO utövare under ledning av Owe Fredholm, som hälsade deltagarna
välkomna och presenterade dagordningen.
Konferensen inleddes med att SOFT:s nye förbundschef Susanne Söderholm presenterade sig själv
och sin erfarenhet av PreO. Hon betonade särskilt vikten av att SOFT i framtiden betonar och
framhåller alla fyra disciplinerna inom orienteringen. Hon presenterade då också samtidigtidigt
planerna på ett gemensamt konvent på senhösten varje år då alla seminarier och planeringsmöten
samlas och dels håller sina egna möten dels får möjlighet att utbyta erfarenhet mellan disciplinerna.

Informationsfrågor
Statistik från tävlingssäsongen 2012 visar att antalet tävlingar uppgick till 42 stycken, vilket är i nivå
med de senaste åren. Antalet tävlande som finns på rankinglistan, 161 personer, är oförändrat från
föregående år. Antalet startande under året var 2998, högsta siffran hittills.
Informerades om tävlingsprogrammet 2013, 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 2013 och 2014 om pågående planering inför
arrangemangen. Nytt är att tävlande, som behöver medhjälpare längs banan får ha med egen
medhjälpare.
Information från Nordmötet
Owe och Bosse lämnade följande info från Nord-mötet om viktiga överenskommelser:
Resultatuträkning för PreO: Samtliga länder var positiva till regeln som tillämpades under 2012 att
inte räkna poäng för tidkontrollerna. Beslutades att de Nordiska länderna fortsätter med detta även
2013 samt föreslår att motsvarande system även införs internationellt från 2014.
Deltagande i nationella mästerskap: Diskuterades deltagande i olika Nordiska länders mästerskap.
Grundregeln är att man får delta men kan ej delta om mästerskapmedaljerna. PreO skall tillämpa
samma regler som för OL-tävlingar.
Regler för PreO-Stafett: Diskuterades regler för PreO stafett. En stor samstämmighet fanns liksom på
vår egen PreO konferens. Förslagen skall nu konkritiseras. Diskuterades och föreslogs att stafett
införs på programmet för Nordiska lagtävlingen fr.o.m. 2015.

Markering av förbjudna stigar och vägar: Ett norskt förslag diskuterades och accepterades och skall
nu införas som ett komplement I riktlinjerna.
Elektronisk stämpling: Diskuterades ett Norskt förslag till elektronisk stämpling med hjälp av I-Pad
eller motsvarande befintlig elektronisk utrustning. Knut Ovesen fick i uppgift att undersöka
möjligheterna närmare.
Nordiska landskampen: Diskuterades ordningsföljden. Årets landskamp går I Finland 2014 I Danmark
och 2015 I Sverige.
Information från IOF-mötet.
Martin lämnade följande info från IOF-mötet.
TOC (Trail Orienteering Commission) består av följande medlemmar: Sari Salomaa-Niemi, Finland;
Roberta Falda, Italien; Taro Koyama, Japan; Frank Kuhn, USA; Krešo Keresteš, Slovenien. Fr.o.m. 2013
är även Vibeke Vogelius, Danmark samt Martin Fredholm medlemmar av TOC.
Internationellt heter precisionsorientering TrailO som är ett samlingsnamn. Sedan finns det 2
discipliner: TempO som införs på VM-programmet i år samt PreO som internationellt kommer att
beteckna den ”klassiska” formen av precisionsorientering.
EM kommer att anordnas i Portugal 2014. VM kommer att i år att gå i Finland, 2014 i Italien och 2016
i Sverige. Var VM kommer att gå 2015 är ännu inte bestämt.
Inga regeländringar men ett klargörande om hur förbjudna stigar skall markeras (Martin Jullums
förslag) kommer att inarbetas i riktlinjerna som är under revidering.
2014 kommer poängberäkningen för PreO att ändras till den Nordiska modellen (inga poäng för
tidkontrollerna).
Det kommer att anordnas en clinic för banläggare och arrangörer i samband med/före årets
italienska mästerskap i PreO.
I år kommer det att anordnas en inofficiell Europeisk Cup i TrailO (ECTO). Den kommer att bestå av 5
tävlingshelger, 10 deltävlingar i 5 olika länder. Poängberäkningen kommer att vara densamma som i
Elitserien/A-Cupen och de 5 bästa resultaten räknas. Mer information finns här.

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.

Uppföljning av ändringar beslutade i fjol
Ansökan om tävling
Tävlingsansökan görs av arrangörsklubben i Eventor senast den 15 april 2013. 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.
Elitklass
Oförändrat deltagarantal, 30 deltagare gäller också för 2013.
Reglerna för Wild Card är oförändrade.
För TempO behålles fri anmälan till Elitklassen tills tillräckligt underlag finns för en särskild
rankinglista för TempO.
Elitserie och A-cup
Inga förändringar i reglerna och antal tävlingar. Reglerna för Elitserien och A-cuppen finner Du här.
Utvärdering av B- och C-klassernas banor
En genomgång gjordes av de utvärderingar som gjorts för B- och C-banor under 2012 skedde. I stort
sett var deltagarna nöjda med kvaliteten och svårigheten på dessa banor.
Kartinformation vid SM och Elitserie/A-cup
Den kartinfo som genomfördes fr.o.m. 2012 skall fortsätta även 2013.
Kartrevidering, i synnerhet vid tidkontroller
Även de PreO-revidering som gjorts inför en tävling skall även fortsättningsvis informeras om i PM.

Förändring fr.o.m. i år med anledning av inkomna förslag som diskuterades
på konferensen
Pekplatta vid tidkontroller
På tidkontroller skall det finnas en pekplatta enligt nedan. Anledningen är att underlätta för
dyslektiker. Svar kan avges antingen genom att peka på plattan eller muntligt genom att använda det
engelska fonetiska alfabetet: Alfa, Bravo, osv. Att svara ”ett”, ”två”, osv. är inte giltigt.
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Wild Card till DM-mästare
Distriktsmästare i en PreO disciplin skall erbjudas ett Wild Ward i motsvarande klass till
nästkommande SM.

Kvalitetsinstrument inom PreO
I stället för utvärderingar som genomförts under de senaste 8-10 åren skall kvaliteten på våra PreO
tävlingar följas upp med hjälp av den s.k. Västgötamodellen. Enligt denna kan varje deltagare gå in på
hemsidan och fylla i formuläret efter varje tävling. Det finns även ett motsvarande formulär för
funktionärerna att fylla i.
Tidtagning på mästerskapstävlingar
På nationella mästerskap, Dag-SM och Natt-SM registreras max tiden med hjälp av SI-systemet.
Rankinggrundande tävlingar
För att en PreO tävling skall kunna användas som rankinggrundande måste den vara inlagd i Eventor
senast 3 mån innan tävlingsdatum.

