Anteckningar från möte med Smålands OF:s tävlingskommitté
Tisdagen den 24/8 2021 kl 19-20 via Teams.
Närvarande: Anna Ekbring, Stefan Arbin, Håkan Svensson, Lasse Skoog och Jan Wingstedt.
1. Mötet öppnas av Anna
2. Smålandskavlens framtid diskuterades. TK var överens om att frågan tas upp på
novemberkonferensen under styrelsens ledning. TK bidrar med fakta, som statistik od. Årets
arrangör är tveksamma till att arrangera i höst om restriktionerna om max 900 deltagare
kvarstår. Även logi och marketenteri kan få problem. De behöver besked i början av
september. Någon arrangör för 2022 finns ännu inte utsedd. Magnus ombeds höra efter om
årets arrangör kan tänka sig skjuta på arrangemanget till nästa år. Då kan hänsyn tas till
novemberkonferensens synpunkter och längre tid finns att hitta nästa arrangör om beslut
finns att fortsätta med Smålandskavlen. Anna tar med sig synpunkterna till styrelsemötet.
3. Arbetet att utse jury för årets DM-tävlingar fördelades. Anna utser jury för sprint och
sprintstafett, Håkan för lång och Stefan för medel och stafett.
4. TK skall tillsammans med ungdom/junior kontrollera ADM-pärmens tävlingskapitel. Förslag
framfördes att stryka ”flygfotografering” under 8:e strecksatsen under punkt 2.2.3.
Dessutom bör utredas hur banpåtryck arkiverades enligt 2.5.4 Arkivplan.
5. Beträffande DM-tävlingarna beslutades att plaketterna skickas ut liksom förra året. Likaså
föreslogs att tävlingskontrollanterna får i uppdrag att ge arrangörerna råd hur man gör
tävlingarna så Coronasäkra som möjligt genom t.ex lång målfålla, stort utrymme vid
stafettväxling, separerad in- och utgång vid eventuell marketenteri, frekvent uppmaning från
speakern om att hålla avstånd, endast visa PM, start- och resultatlistor via nätet. Magnus,
som ansågs besitta kunskap i området, skulle ombes informera övriga tävlingskontrollanter.
6. Noteras att Magnus uppdaterat arrangörs-PM-et och anvisningarna på SmOF:s hemsida.
7. Uppdaterad långtidsplan har publicerats
8. Nästa års tävlingsprogram är nästan klart och har skickats ut på remiss till TK. Inga
synpunkter från kommittén.
9. Fråga om kombinationslag vid DM-kavle hade ställts till TK och U/J. Konstateras att enligt TR
3.3.4 får inte kombinationslag bildas för mästerskapstävlingar. Enligt TA 13.3 får
kombinationslag inte tävla om mästerskap, men får delta vid DM utom tävlan. Anledningen
torde vara att det inte skall gå att bilda ett slagkraftigt mästerskapslag av några klubbars
bästa löpare. Anna besvarar frågan.
10. Håkan påpekar att FK Friskus 2-mila-tävling, som vi skulle ha som ultra-lång-DM har ställts in.
Det har även Blekinges ultra-DM gjort. Magnus ombeds höra efter med FK Friskus och
Karlskrona SOK om de har något nytt datum för dessa tävlingar som vi kan utnyttja för ett
UltralångDM.
11. Program för Novemberkonferensen efterfrågas. Före den 17 oktober vill kansliet ha TK:s
program. Anna tar upp på styrelsemöte fråga om att bjuda in SOFT:s projektledare för
jämställdhet och inkludering, Mette Brolinson för att ge förbundets synpunkter på
förbundsmötets beslut om jämställd orientering.
12. Anna meddelar att hon måste avsluta sitt engagemang i TK. Ingen av närvarande medlemmar
önskade axla hennes mantel. Bollen har skickats till styrelsen.
13. Nästa möte 21/9 kl 19:00 via Teams. Jan skickar ut länk
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