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Nyhetsbrev 2018-1 PreO
Pre-Konferensen 2018-01-27 i Örebro
Vid året konferens deltog 31 personer i Hagabys klubbstuga i Örebro under värdskap
av Arne Yngström.
1. Välkommen och inledning
Vår värd från Hagaby GoIF, Arne Yngström hälsade oss alla välkomna och tycker det
är mycket trevligt att PreO utvecklats och att vi vill samlas i Örebro varje år.
2. SOFTs Pre-O grupp – Info punkter
- Tävlingar 2017, statistik
Martin redogjorde för antal starter och antal tävlingar under 2017. Tyvärr visar
statistiken att antalet tävlingar minskar liksom antalet starter.
- Tävlingar 2018
Tävlingar under 2018 finns förtecknat på SOFTs hemsida. Dock kommer ett antal
tävlingar att tillkomma och tävlingsprogrammet kommer hela tiden att uppdateras på
hemsidan.
- Landslaget, ETOC, WTOC och Nordisk Landskamp
Landslaget har tre stora tävlingar att genomföra i år. Först ut är ETOC som avgörs i
Bratislava, Slovakien i slutet av april. WTOC kommer att gå i Daugavpils i Lettland i
början augusti. Avslutningsvis, den nordiska landskampen kommer sedan i slutet av
september på Jylland.
- PreO gruppen – SOFT, budget
Budget för 2018 är oförändrat 220 Kkr.
- O-Ringen, 2018 – 2020
Vid O-Ringen 2018 kommer Lennart Wahlgren att vara ansvarig banläggare. Han har
rekat fem områden som han tycker är bra.
O-Ringen 2019 kommer att gå i Norrköping, endast banläggare till tre etapper är
klara.
O-Ringen 2020 i Uppsala. Planeringen har ej startat.
3. Internationellt
- IOF (Martin och Owe)
WRE kommer att införas även för PreO med start 2018. Totalt finns 8 tävlingar med
WRE-status (förutom ETOC och WTOC). Rankingsystemet som kommer användas är i
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princip detsamma som vi använder i Sverige. Ansökan om att arrangera WRE
nästkommande år ska vara inne i september året innan.
4. Tekniska frågor
- Nya regler, internationellt och nationellt. (Martin)
Förutom de tillägg som har gjort i och med införandet av WRE så består övriga
ändringar i de internationella reglerna av omstrukturering och förtydligande av
befintliga regler. Så egentligen inga nyheter att rapportera.
5. Förslag från deltagarna
5.1
Långtidsplanering.
Vi har uppenbara problem med arrangörer och behöver en bättre långtidsplanering så
att man inte behöver jaga arrangörer i sista stund.
Diskussion och förslag
Vi delar in landet i ett antal regioner där man skall utse en PreO ansvarig som PreOgruppen skall ha kontakt med och där man långsiktigt fördelar ut, inom en tidsperiod,
ett antal tävlingar som varje region skall planera för och genomföra. Följande regioner
föreslogs:










Uppland
Hälsingland
PreO-Väst
Dalarna/Västmanland
Sörmland
Halland
Skåne
Småland/Östergötland
Värmland/Närke

5.2
Rekrytering till PreO – O-Ringen
Bästa tillfället att rekrytera nya orienterare till PreO är vid O-Ringen.
Diskussion och förslag
Föreslogs att samtliga som deltar på en välordnad ”prova-På-dag” skall få info och att
man fångar upp alla med telefon och mejladress.
Dessutom föreslogs att vi följer upp rekrytering på ungdomsläger.
5.3
Rekrytering av ledare – synlighet i Skogssport.
Ansträngningar måste göras för att få Skogssport att skriva mer om PreO, både om
ledare och aktiva. Mer reportage.
Diskussion
Inga invändningar fanns mot detta.
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5.4
Informationsskriften om PreO
När kommer den nya versionen?
Diskussion
Claes Elvhammar åtog sig att göra en översättning av en IOF-text som utgångspunkt
för en ny skrift. (Claes har gjort översättningen och nu skall slutbearbetning ske.)
5.5

Deltagarpoäng i Elitserie och A-cup – jfr ECTO

Beslut
Efter en kort diskussion beslutades att ha samma poängberäkning som för ECTO.
5.6
Övergå till internationell praxis även i Sverige rörande hur vi definierar
PreO-kontroller
Diskussion
Frågan diskuterades och efter ingående analys kom vi fram till att det egentligen inte
är någon skillnad på internationell och svensk praxis förutom att vi i Sverige är
noggrannare med kontrollbeskrivningen. På detta område bör det bli skärpning på
internationella tävlingar.
5.6

Rankingberäkning

Beslut
Rankingberäkningen ändras så att platsfaktorn i formeln endast blir 0,05 poäng
istället för 0,10 poäng.
6

Övrigt

Beslutades att jobba för att införa SM-Stafett i PreO fr.o.m. 2019.
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