TÄVLINGSKOMMITTÉN
Protokoll 5-2017

Plats: Skypemöte måndagen den 2:a oktober, kl. 20:00-21:00
Närvarande: Anna E, Jan W (delvis), Magnus S, Per F
1. Mötets öppnande.
Per hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Novemberkonferens 25:e november i Växjö.
Första delen av dagen är gemensam för alla konferenser med. Lars Greilert från Svenska
Orienteringsförbundet pratar om ’Spaning i framtiden’.
Tävlingstekniska konferensen
 Genomgång av den nya kartnormen, vilka ändringar som har införts osv. Jan håller i
den biten.
 Året som gått och åren som kommer.
Statistik och tävlingsprogram. Kanske presentation av dom värdetävlingar som
kommer att arrangeras i distriktet.
 Diskussioner i smågrupper.
Försök med skala 1:7500 för D/H50-55, för och nackdelar.
Behövs häftet med tävlingsinbjudningar.
Ev. motioner till förbundmötet
Rapport från regionkonferens, Svenska Orienteringsförbundets tävlingskonferens.
Per färdigställer inbjudan och skickar över till Kurt.
3. Träff tävlingskontrollanter
Kommittén brukar ha en träff med årets tävlingskontrollanter i samband med
Novemberkonferensen. Per mailar berörda för att undersöka behovet av en träff eller
om synpunkter etc. kan hämtas in mailvägen.
4. Utbildningsdag 3:e februari i Jönköping.
Bi beslutade att ordna utbildningar enligt nedan.



Banläggningskurs, steg 1 och steg 2. Prel. är Magnus och Anna E ansvariga
OCAD-utbildning.
Nybörjarkurs. PO Derebrant tillfrågas som kursledare. Jan tar kontakten med PO.
 Tävlingsledarutbildning
Roland Nilsson, SOK Viljan är tillfrågad och har tackat ja.
 Speakerkurs
Kurt har bokat upp Lars Nordgren, Eksjö SOK.
 Tävlingsadministration
Per funderar vidare och bestämmer upplägget.
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5. Regionskonferens.
Per deltar på regionskonferensen i Värnamo 14:e oktober.
6. Förbundsmötet 2018
Kommittén har fått förfrågan från styrelsen om någon ledamot kan representera
Småland vid förbundsmötet 2018. Vi tar upp frågan på nästa möte.
7. Tävlingskonferens
Svenska Orienteringsförbundet arrangerar tävlingskonferens 11-12 november i
Kolmården. Kommittén bör vara representerad.
8. Utvecklingskonferens Smålands OF.
Smålands OF har utvecklingskonferens 13:e januari på Hotell Högland i Nässjö. Samtliga
ledamöter i kommittén uppmanas att planera in detta i sina kalendrar.
9. Smålandskavlen 2019
I dagsläget har vi tyvärr ingen arrangör till Smålandskavlen 2019. Magnus har varit i
kontakt med zon-ansvariga, olika arrangörskonstellationer samt mailat ut till alla klubbar
i Småland. Frågan får tas upp på Novemberkonferensen.
10. Laserskanning
Jan informerade om att en ny laserskanning kommer att göras under 2018.
Skogsstyrelsen Upphandling kommer att ske under vintern.
11. Nästa möte.
Inget nytt möte inplanerat.
12. Avslutning.
Per avslutade mötet och tackade för idag.
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