Anteckningar från möte med Smålands OF:s tävlingskommitté
Tisdagen den 30/3 2021 kl 19-20 via Teams.
Närvarande: Anna Ekbring, Carina Bergander, Stefan Arbin, Håkan Svensson, Lasse Skoog och Jan
Wingstedt.
1. Kommitténs ledamöter presenterade sig för varandra
2. Beslutades att be Magnus Svensson ansvara för distriktets tävlingsplanering. Anna kontaktar
Magnus och tar upp frågan om hantering av PMet för arrangörerna.
3. Beslutades att be Magnus stötta och kontrollera banläggningen av ungdomsbanorna vid
Pölder Cup och DM-tävlingarna. Stefan erbjöd sig att hjälpa till med uppgiften.
4. Restriktionerna kring pandemin har gjort att Natt-DM, som skulle arrangerats 26/3 av Kalmar
OK, ställdes in. Anna ber Magnus kontakta Kalmar OK för att se om Natt-DM kan ordnas i
höst i stället.
5. Det finns överhängande risk att årets Oringen i Uppsala ånyo får flyttas till nästa år eller
ställas in. Besked skall meddelas den 10 maj. Om en flytt innebär förskjutning av följande års
tävlingsorter kan det i förlängningen innebära att Oringen i Jönköping arrangeras samma år
som 10-mila är tänkt att gå av stapeln i Tranås. Detta kan innebära kapacitetsproblem för
Småland. Emellertid är detta inget vi för dagen råder över varför vi får se tiden an.
6. Arrangör saknas för Smålandskavlen 2022 liksom för 2023. Tävlingens framtid har varit under
lupp i flera år pga vikande deltagarsiffror. Det konstateras att det numera är Smålandslag
som saknas. Anna får i uppgift att väcka frågan i SmOF:s styrelse om att genom en enkät till
distriktets klubbar utröna klubbarnas intresse för Smålandskavlen.
7. Under dagen meddelade Folkhälsomyndigheten att man skulle rekommendera regeringen
fortsatta restriktioner fram till 1 maj. Konstateras att möjligheterna i så fall att arrangera
tävlingar under april var små. Beslutas att avvakta besked från SOFT för att sedan informera
distriktets klubbar om gällande regler.
8. Frågor har ställts till kommittén om hur Veckans bana skall hanteras i Eventor. Hur
registreras deltagare? Skall dessa rapporteras i tävlingsrapport? Anna åtar sig att reda ut
frågorna med SOFT.
9. Stefan väckte frågan om en insats från distriktet för att tillvarata det friluftsintresse som
blommat upp i pandemins spår. Det skulle vara ett sätt att aktivera klubbar som låtit
verksamheten gå på sparlåga nu. Anna tar upp frågan med styrelsen.
10. Lasse har skannat in alla Smålands orienteringskartor framställda fram till 2001. Beslutas att
Jan och Lasse sätter ihop en skrivelse till distriktets klubbar om tillåtelse att lägga in kartorna
i Omaps och hjälp att georeferera dessa.
11. Nästa möte hålls via Teams tisdagen den 11 maj kl 19.00. Anna skickar länk när dagen närmar
sig.
Vid pennan
Jan

