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Höjd synlighet för MTBO i Eventor
För att visa att MTBO finns måste synligheten i Eventor öka. Så
många aktiviteter som möjligt ska synas direkt utan att behöva välja
“visa Närtävlingar”. Genom att ändra de aktiviteter som uppfyller
vissa kriterier till Distriktstävling är detta möjligt att åstadkomma.
Eventor är orienterarens anslagstavla, där hittar man de olika orienterings aktiviteter som
finns. Det är viktig att synas i Eventor för att nå ut till och locka fler orienterare att delta på de
olika MTBO aktiviteter som finns. Tyvärr är dock planeringen inom MTBO för närvarande lite
sen och många av de aktiviteter som arrangeras hamnar som Närtävling i Eventor. Detta gör
dessa aktiviteter svårare att hitta och man måste aktivt gå in och välja “visa Närtävlingar” för
att få fram dem. För att motverka detta och höja synligheten i Eventor ändras istället
Arrangemangstyp på de tävlingar som uppfyller nedanstående kriterier till Distriktstävling.
Enligt tävlingsreglerna för orientering beskrivs en Distriktstävling som “tävling för medlemmar
i SOFT-föreningar huvudsakligen inom ett distrikt eller närliggande delar av andra distrikt
eller mellan sådana föreningar “. Flertalet av de MTBO aktiviteter som arrangeras anses
uppfylla detta då även små arrangemang vanligtvis har deltagare även från närliggande
distrikt, i dom flesta fall även längre bort än så. Förhoppningen är att fler ska hitta dom
aktiviteter som finns och ju fler vi blir desto bättre och roligare blir dom.
För att räknas som MTBO distriktstävling ska aktiviteten:
1. Rikta sig till samtliga klubbar i distriktet samt närliggande distrikt.
2. Erbjuda minst tre olika klasser/banor av varierande längd och svårighetsgrad.
3. Ladda upp resultat/deltagarlista samt lämna in tävlingsrapport via Eventor efter
genomförande.
Det behöver alltså inte vara en stor aktivitet för att räknas som MTBO distriktstävling, det är
istället vilka tävlingen riktar sig till som är avgörande.
Med stöd av detta kan arrangören vända sig till sitt distrikts Eventor administratör eller
kontakta MTBO administratör Magnus Blåudd(mtbo.magnus@blaudd.se) för att få sin
aktivitet godkänd som Distriktstävling.

Nya avgifter 2019
“Inför 2019 infördes också den s k arrangemangsavgiften som fördelas mellan SOFT och
distrikten. Den ersätter tävlingsavgiften och SOFT-avgiften och gäller även närtävlingar”.
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Det finns alltså inte längre någon ekonomisk skillnad mellan en Distriktstävling eller
Närtävling. Notera dock att det på tävlingar med total anmälningsavgift under 2500kr är
arrangemangsavgiften 0%, detta innebär att på dom flesta MTBO aktiviteter tas
fortsättningsvis ingen avgift ut. Oavsett detta så ska fortfarande tävlingsrapporten lämnas in
via Eventor, det finns ett förenklat förfarande där man bara anger hur många deltagare samt
total anmälningsavgift.
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