TÄVLINGSKOMMITTÉN
Protokoll x-2018

Plats: Skypemöte onsdagen den 5:e september, kl. 20:00-21:00
Närvarande: Anna E, Jan W, Magnus S, Per F
1. Mötets öppnande.
Per hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Laserskanning
Jan informerade om att en ny laserskanning kommer att göras med början under 2018.
Den nya scanningen kommer ha bättre upplösning och vara gratis. Hela Småland kommer
att vara klart 2021.
3. Novemberkonferens 24:e november på Hotell Högland i Nässjö.
Första delen av dagen är gemensam för alla konferenser och inleds med prisutdelning
mm. Därefter informerar Geir-Inge Folkestad och Jan Wingstedt om planer på att ta fram
kartunderlag över hela Småland att användas vid motionsorientering och som underlag
för tävlingskartor.
Innan det är dags för nästa programpunkt informerar vi om..
 Nyheter inför 2019. (Anmälningsavgifter, beskattning tävlingar)
 Nya kartnormen. Alla tävlingar från 2020 ska vara på kartor gjorda enligt nya
normen.
 Statistik och tävlingsprogram.
 Rapport från regionkonferens, Svenska Orienteringsförbundets tävlingskonferens.
Från klockan 11 och resten av dagen är vikt åt Eje Andersson. Eje är ledamot i SOFT:s
styrelse och är markansvarig på SOFT. Förslag på ämnesområden och diskussionspunkter
tas upp på nästa möte. (Per har fått mail från Eje)
Per färdigställer inbjudan och skickar över till Kurt.
4. Utbildningsdag 2:a februari i Växjö.
Förslag utbildningar enligt nedan.





Banläggning med inriktning på ungdomsbanor.
OCAD-utbildning.
Nybörjarkurs. PO Derebrant är tillfrågad som kursledare av Kurt. Per tar kontakt med
PO.
Speakerkurs
Kurt har bokat upp Lars Nordgren, Eksjö SOK.
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5. Regionskonferens.
Ingen inbjudan har kommit oss tillhanda än. Brukar vara i Värnamo i andra halvan av
Oktober. (Är i Värnamo 20:e oktober)

6. Tävlingskonferens
Svenska Orienteringsförbundet arrangerar tävlingskonferens 17-18 november i
Sollentuna. Kommittén bör vara representerad.
7. Utvecklingskonferens Smålands OF.
Smålands OF har utvecklingskonferens 19:e januari på Hotell Högland i Nässjö. Samtliga
ledamöter i kommittén uppmanas att planera in detta i sina kalendrar.
8. Smålandskavlen 2020-2021
Förnyad kontakt ska tas med tilltänkta arrangörer. Vi tar upp frågan på nästa möte.
9. Arbetsgrupp för större kartskalor
Magnus kommer ingå i den grupp som ska göra en utredning gällande kartskalor.
”Övergripande uppdrag från förbundsmötet är att samla in fakta och kunskap för att
fatta beslut om vilka skalor som är bäst lämpade för respektive distans och ålder, givet de
förutsättningar och ramar vi har att förhålla oss till.
De frågor och åsikter om kartskalor det rör sig om handlar bland annat om större skala
för äldre på sprint, möjlighet för distrikt att ge dispenser och kartskalan generellt på
långdistans”.
10. Nästa möte.
Inget nytt möte inplanerat men förslagsvis i början av oktober för att fastställa innehållet
på utbildningsdagen.
11. Avslutning.
Per avslutade mötet och tackade för idag.
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