Minnesanteckningar Sjuhäradsklubbarnas OL-möte
17 okt 2011
Peter Lillen Nilsson hälsade välkommen till Hagatorpet. Klubbstugan drivs genom en stiftelse
som finansieras via friskvårdsaktiviteter (Tranemo IF, OK Tranan och Korpen).
1. Magnus Sundmark VOF presenterar aktuella frågor från distriktet:
a. Arrangemangskonferens 19 november i Skara
Ersätter tävlingsledarträffarna
Nytt kvalitetssystem - Västgötamodellen
Tävlingsprogrammet
Erfarenhetsutbyte
b. Ungdomsledarforum19 november i Skara, gemensamt med a)
Lars Ekberg, verktyg för ledarskap
VOF-info från Ungdomskommittén
Rekrytera behålla
1. Checkpoint 2011 – de som redan ingår
2. Inspirationsdel – de som ännu inte ingår
Tom Hollowell medverkar liksom SISU Idrottsutbildarna
c. Idrott Online utbildningssatsning i vinter på olika orter, 2 ggr per plats,
kombinerat med utbildningshelgen. Steg 1 Medlemsregister 30 nov i Borås,
Steg 2 LOK-stöd, Lärgrupper och Idrottslyftet 8 feb 2012 i Borås
d. Utbildningshelgen 28-29 januari i Borås; banläggning, kartritning,
ungdomsledarutbildning, Idrott Online, Speaker, Föreningsekonomi,
Idrottsskador. Anmälan senast den 15 januari
e. Elit-junior 2012, möte den 26 okt i Vårgårda, frågor om samverkan,
samordning, presentera idén om O-ringentränare; arvodering för en tränare per
krets i tre år, fram till O-ringen i Borås 2015.
f. Checkpoint 2011 planering för 2012, Jörgen Lindh anställd på 50 procent
t.o.m. dec 2012
g. Westgota cup 2011: 10 deltävling 9 av 10 deltävling har genomförts.
Individuellt räknas de 5 bästa resultaten plus finaltävlingen. Pris även till Bästa
klubb och Mesta klubb. Vissa problem med den geografiska spridningen men
några reslutat går ju att välja bort. Det finns en enkät på webben
http://www.orientering.se/Distriktssidor/VastergotlandsOrienteringsforbund/Fo
rmular/EnkatWestgotaCup11/
h. Tävlingsstatistik 32 procent fler starter på DM-tävlingarna i år  Bra med
Natt, Sprint och Lång samma helg och att DM-tävlingarna ingick i Westgota
cup. Antal deltagare per tävling har gått ner något. Nästa år färre tävlingar.
Nyhet 2012; Silva League (hopslagning av Elitserien och Silva junior cup).
Basprogram för 2013; förslag att ha en mästerskapshelg i aug för
Sjuhäradsmästerskap m.fl. helgen före DM. Ta med frågan ut i föreningarna
och kolla intresset. Stafetter i Västergötland? Två idéer finns som kommer att
finnas med i basplanen för 2013.
i. Personalförändringar i VOF Magnus går ned till 60 procent och därför ska
en vikarie anställas (50 procents tjänst) Ansökan senast den 23 oktober.

2. Utvärdering 2011
a) Nattsjuan, många etapper inställda p.g.a. snö, vi bör köra även om det är snö
men inne i tätorterna, ev tre deltävlingar före jul, kollision med skidträningar.
Olika uppfattning om vilken veckodag som är lämplig. Bra om dessa tävlingar
läggs ut på Eventor. Ev. skippa SI-enheter på vissa kontroller för att förenkla
gaffling. Ta fram mall för inbjudan och info.
b) Lite info kom ut på Sjuhäradssidan (Flik på VOF:s hemsida). Oklart vem som
sköter denna. Anne Udd ska tillfråga Kjell Johansson i Skene SoIS.
3. Former för samverkan
a) Varje år samlas Sjuhäradsklubbarna, tredje måndagen i oktober för att planera
samverkan för kommande år. Den som arrangerat Sjuhärads lång bjuder in till
denna träff.
b) Närtävling – arrangera med konceptet Motionsorientering. Samordning mellan
kretsarna. Lägga in på Eventor så snart datum är spikat. Tre deadlines för
planeringen föreslås:
1/10 VOF:s program klart, Sjuhärads program klart 1/11 (ex
Sjuhäradsmästerskap och Natt 7-an) och kretsens program klart 1/12 året före.
Datum bestäms kretsvis.
4. Sjuhäradsmästerskap
2012 lång Hestra, medel Bredared, natt Tranan (natt 7:an) Anne Udd meddelar
Sören i Tävlingskommittén
2013 lång Hestra (Kinnaström?), medel Gällstad, natt OK Räven (natt 7:an)
2014 lång OK Orinto, medel Rydboholm, natt Borås GIF (natt 7:an)
2015 lång UOK, medel UOK, natt NN (natt 7:an)
Anne Udd tillfrågar Fredrik Odelberg/Anders Thomasson om någon av dem
vill hålla i långtidsplaneringen för Sjuhäradsmästerskap
5. Natt 7:an 2011-2012, torsdagar
24/11 Bredareds IF
8/12 Skene SoIS
12/1 RSK
26/1 UOK
9/2 Ymer (Orinto reserv)
1/3 OK Mark
15/3 OK Tranan, även Sjuhäradsmästerskap
Anne Udd tillfrågar Sören Fägersten ang. poängberäkningen.
Det är okej att utelämna SI-enheter på valfria kontroller.
Tina Nilsson korrigerar PM för Natt 7-an och detta läggs upp på Sjuhäradssidan
6. SOFT- resurs för lärande
Tina presenterade nytt infomaterial från SOFT med exempel på vad en
lärgrupp kan vara
7. Gemensam resa EOC Dalarna
Flera av föreningarna planerar för gemensamma bussresor, kan ev. samordnas i
Sjuhärad.
8. Gemensam utbildning administrativa OL-program
Det finns önskemål om lokala utbildningar inom de administrativa programmen;
Sport Ident, Eventor, OLA. Magnus Sundmark tar fram ett lokalt program. Detta
stäms av med Lars-Åke Svensson, Ymer som redan varit aktiv i frågan.
9. Dalsjöfors meddelar att de lägger ner OL-arrangemangsverksamheten i föreningen.
Anne Udd förde anteckningar

