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Nya klassindelningen


Glada och ledsna "gubbar". Kommer dessa att finnas kvar? Står så här i
regelverket idag:
”Klassen Inskolning bör alltid innehålla vägledning längs banan i form av glada
och ledsna uttryckssymboler på träd belägna invid stigar en bit in på sträckan.”
Önskemål framkom att skriva om det till ”ska”. Ordet ”bör” innebär att det kan
bli olika från tävling till tävling.
o



Kommentar: Förslaget till styrelsens möte 9 december 2019 innebär
följande för inskolningsklassen:
 Ska-kravet för symbolerna kommer att diskuteras på
styrelsemötet.
 Likaså kommer en diskussion ske om symbolerna ska återges i
grönt respektive rött, vilket ökar den kognitiva tillgängligheten och
ger ett bättre bildstöd, oavsett om skugga följer med eller inte.
Om det införs kommer SOFT att ta fram utskrivbara original för
symbolerna och publicera dessa på hemsidan.
 Klassen föreslås heter ”Inskolning 2,0” istället för ”Nybörjare 2.0”.
Kortklasser på O-Ringen, kommer de att vara kvar?
o



Priser till alla barn och ungdomar i öppna klasserna. Förslag: Kanske en banan
och dricka till alla i serveringen? Då kanske de även handlar något mer.
o



Kommentar: Frågan kommer att ställas till O-Ringen.

Kommentar: Inget som tas upp i förslaget till styrelsen utan frivilligt för
arrangören att erbjuda.

Banlängd i öppna klasser. Förslag: Införa "ca" i kolumnen för banlängd i de
öppna klasserna?
o



Kommentar: Infört i förslaget till styrelsen. Den angivna banlängden för
respektive klass ska hållas så långt som möjligt. Banlängden bör inte
avvika mer än 5 procent från den rekommenderade banlängden.
Skala i öppna klasser. Enligt dagens regelverk ska det vara skala 1:7 500 på
öppna klasser, men dagens inskolnings- och utvecklingsklasser har ju skala 1:
10 000?
o

Kommentar: I förslaget till styrelsen föreslås en ändring av skala
1:10 000 till 1:7 500 för åldersklasserna D/H10, D/H12 och D/H14.
Motivet till det är att det finns synpunkter på att kartskalan för barn och
ungdomar bör vara densamma i de öppna klasserna och i
åldersklasserna. Detta för att underlätta för de som vill prova att gå från
öppen klass till åldersklass eller vice versa.



Samma banlängder i de öppna klasserna på medel- och långdistans. Ska det
vara det?
o



Kommentar: I förslaget till styrelsen är banlängden för respektive klass
densamma oavsett om det är medel- eller långdistans. Banorna bör
enligt ”Distansernas särart” ha medeldistanskaraktär vid
medeldistanstävling och långdistanskaraktär vid långdistanstävling.
Banlängder på sprint. Är inte med i förslaget?
o



Kommentar: I förslaget till styrelsen står följande:
Sprintorientering har inte omfattats i arbetet med att ta fram en ny
klassindelning. I enkäter och diskussion kring förslaget har
sprintorienteringen tagits upp. Vilka öppna klasser som bör förekomma i
samband med sprintorientering bör definieras.
Följande öppna klasser införs:
 Mycket lätt 1,5
 Medelsvår 2,0
 Svår 2,5
Definitionen av svårighetsgraden är inte direkt överförbar från
skogsorientering till sprintorientering.
Obligatoriska resp. frivilliga öppna klasser. Minst tre öppna nationella klasser
ska erbjudas på nationella tävlingar idag - ska det fortsatt gälla?
o



Kommentar: I förslaget till styrelsen föreslås sex öppna klasser som
obligatoriska vid både medel- och långdistans. Övriga fem klasser
rekommenderas att arrangören erbjuder. Klassen Svår 7,0 erbjuds
endast vid långdistanstävling.
Språk. Innebär inte de nya namnen på öppna klasser en större risk att utländska
deltagare glömmer vilken klass de anmält sig i och tar fel karta i starten?
o



Kommentar: Om det visar sig bli ett vanligt förekommande problem
kan en rekommendation om lappsystem införas. En del arrangörer har
redan lappsystem idag eftersom vem som helst annars kan komma till
starten och ta en karta utan att vara anmäld. Ett alternativ är att de
utländska deltagarna helt enkelt får skriva upp klassnamnet och ta
med till starten.
Resultatlistan i öppna klasser. Hur kommer den att se ut? Blir det en uppdelning
i ålder (16 år och yngre resp. 17 år och äldre?)?
o



Kommentar: Förslaget är att resultatlistan delas upp i två kategorier,
deltagare upp till 16 år och deltagare 17 år och äldre. Stödet införs i
Eventor och OLA så snart som möjligt. Övriga programtillverkare
informeras och arrangörer uppmanas att använda senaste
programversionerna.
o Även stöd för filtrering på fler parametrar än ålder i resultatlistan kan
komma att införas i Eventor senare.
Deltagare med "ej tidtagning" i öppna klasser. Dessa läggs förslagsvis sist i
resultatlistan som "Deltagit" så slipper det bli ytterligare resultatlistor.
o

Kommentar: Ja, det är så det är tänkt. De placeras före deltagare som
är diskvalificerade eller ej godkända. Stödet införs i Eventor och OLA så
snart som möjligt. Övriga programtillverkare informeras (inkl. Winsplits
online och Livelox) och arrangörer uppmanas att använda senaste
programversionerna.



Klassen ”Naturpasset”. Många frågor och kommentarer togs upp vid
tävlingskonferensen:
o

Vad är syfte och mål med klassen? Vilken är målgruppen?

o

Vilttänk viktigt. Förbjudna områden som övriga klasser och uppmaning
att springa medsols och motsols. För att det ska fungera behöver nog
kontroller tas bort.

o

Svårighet på kontrollerna? Om befintliga kontroller används ligger de
enklare kontrollerna vid målet, men i övrigt kan det vara svårt överallt.

o

Viktigt att NP-klassen inte startar för sent. Kan vara ovana orienterare
som går mer eller mindre vilse. Maxtid en timme efter sista start?

o

Viktigt att de har SI-pinne och kommer tillbaka till målet för att stämpla
ut. Annars har inte arrangören koll på var de är. Kanske också att
kontaktuppgifter ska tas på förhand?

o

Naturpasskontrollerna kanske inte ska finnas på elitklasser? Risk att
NP-deltagarna står lång tid vid kontrollerna och då röjer dem för andra.

o

Hur ska det här lösas tekniskt? Är det värt besväret?

o

Kommentar 1: I förslaget till styrelsen står följande:
”Naturpasset är en frivillig klass som arrangören kan erbjuda.
Naturpasset är en karta med 15-30 kontroller. Deltagaren får ta
kontrollerna i valfri ordning. Kontrollernas svårighetsgrad varierar från
enkla till svårare. Deltagaren har en begränsad tid på sig att ta
kontrollerna. Arrangören kan bestämma en tidpunkt då deltagarna
senast ska vara tillbaka på arenan. Det är ingen tidtagning och ingen
resultatlista publiceras.
Klassen Naturpasset testas i olika delar av landet innan klassen
eventuellt blir obligatorisk. Kansliet får i uppdrag att utse arrangörer
för att testa klassen Naturpasset. En viktig utgångspunkt är att Hittaut
och/eller Naturpasset är etablerat på orten.”

o



Övergångsperiod. Nödvändig. Räcker ett halvår?
o



Kommentar 2: Naturpassklassen läggs lämpligen upp på samma sätt
som inskolningsklassen idag – en klass där alla deltar men utan
tidtagning. Startstämpling och utläsning krävs, precis som för övriga.

Kommentar: Förbundsstyrelsen föreslås besluta om att införa den nya
klassindelningen att gälla från och med 1 januari 2020 med en
övergångsperiod till och med 30 juni 2020.

Hur blir det med möjligheten till förhöjd avgift för ungdomarna i öppna klasser
nu när inskolning och utvecklingsklasser försvinner?
o

Kommentar: I förslaget till styrelsen föreslås att anmälan till öppen
klass kan göras både i förväg, via Eventor, eller på plats på
tävlingsarenan, dvs som idag.
För deltagare upp till och med 16 år får arrangören inte ta ut en extra
avgift för de deltagare som anmäler sig på tävlingsdagen. Beslut om
att arrangören kan ta ut en extra avgift vid anmälan på tävlingsdagen
togs vid förbundsmötet 2018.



Hur blir det med SkidO och MTBO?
o

Kommentar: Följande står med i förslaget till styrelsen:


Skidorientering (idag finns ingen rekommendation)
Valfritt för arrangören att välja vilken eller vilka öppna klasser de
vill ha.
Rekommendation att namngivningen bygger på öppen och sen
banlängd, till exempel; Öppen 5 km. (Banlängden är ”cirkabanlängd”)



Mountainbikeorientering (samma rekommendation som idag)
Rekommendation att följande öppna klasser finns oavsett nivå
på tävlingen:
o

Öppen lång (motsvarande D21)

o

Öppen medel (motsvarande D/H16)

o

Öppen kort (motsvarande D/H12)

o

Öppen standardcykel (om terrängen tillåter)

Öppna klasser ska följa distansernas särart.

Åldersklasserna


Distriktsstafetten i samband med USM. Bör för tydlighetens skull finnas med
en mening i förutsättningarna för tävlande resp. arrangör om att lag i första
hand ska bildas med 15-16-åringar, i andra hand 13-14-åringar (motsvarande
text som för kombinationslag, där lag i första hand ska bestå av medlemmar
från den egna klubben).
o

Kommentar: Införs så snart som möjligt.

Differentiering mellan tävlingar på nivå 2 och 3
Inför konferensen framkom ett önskemål från Skånes OF om större differentiering
mellan tävlingar på nivå 2 (nationella tävlingar) och nivå 3 (distriktstävlingar), se
presentation på konferensens sida.
Konferensen föreslog en utredning om skillnaderna och ett uppdrag om att ta fram
förslag på ökade skillnader (förenkla nivå 3 och eventuellt ställa högre krav på tävlingar
inom 2). Förslaget skickas till distrikten för diskussion och möjlighet att ge synpunkter.



Slutgiltigt förslag om uppdateringar av tävlingsanvisningarna presenteras
förbundsstyrelsen som beslutar om anvisningarna.
Slutgiltigt förslag om uppdateringar av tävlingsreglerna läggs till förbundsmötet
som beslutar om dessa.

Följande medskick gavs till utredningen:


Ett tips gavs om att besöka Smålands OF:s hemsida där en beskrivning finns av
vad som behöver ingå på distriktstävlingar.
Frågan uppkom om elitklasser kanske ska vara krav på nationella tävlingar?
Sverigelistan nämndes och hur den hanteras vid färre klasser än full
klassindelning. Bör beaktas.
En idé fanns om att arrangörer som väljer att inte erbjuda dusch kan erbjuda ett
ombytesområde istället.
Synpunkt framkom om att det är viktigt att göra lika på alla tävlingar i distriktet.
För mindre föreningar, som säger sig inte orka arrangera en tävling, kan det
föreslås enklare arrangemang, också med IT-stöd från distriktet. Då kanske de
kan tänka sig att arrangera.
Önskemål fanns att ta fram statistik på andelen sprinttävlingar kontra övriga
tävlingar över tid. Frågan att få svar på är om antalet skogstävlingar minskar.









En annan del att ta med i utredningen om nivåerna är behovet av tävlingstyperna som
redan finns som nivåer:





Nivå 1: Värdetävling, inkl. internationella tävlingar i Sverige
Nivå 2: Nationell tävling
Nivå 3: Distriktstävling
Nivå 4: Närtävling/klubbtävling

Behovet av tävlingstypen ”mästerskapstävling” behöver utredas.

Snitsling av förbjuden passage
Inför konferensen framkom önskemål från Skånes OF om tydligare beskrivning av
snitsling i anvisningarna, se presentation på konferensens sida.
Nuvarande anvisningstext:
//…
Snitselfärg, samt vägledning för inskolningsklassen
För snitselfärg till start, se TA 15.4, som rör startplatsen. I övrigt gäller följande:


Förbjudna områden: Gulblårandig



Otydliga och konstgjorda stigar: Vit



Avgränsningar och vägvisning: Rödvitrandig eller egendesignad snitsel,
reklamsnitsel, banderoll etc. (t ex på väg till startpunkt, från sista till mål,
vid varvning, vid varning i terräng, vid terrängförändringar efter kartan trycks,
som vägvisning från parkering till arena, som vägvisning från arena till dusch
etc.)

Klassen Inskolning bör alltid innehålla vägledning längs banan i form av glada och
ledsna uttryckssymboler på träd belägna invid stigar en bit in på sträckan.
…//

Förslag på ny skrivning presenterades för Skånes OF inför konferensen och för
konferensdeltagarna på konferensen (ny text i gult):
//…
Snitselfärg, samt vägledning för inskolningsklassen
För snitselfärg till start, se TA 15.4, som rör startplatsen. I övrigt gäller följande:


Förbjudna områden och passager: Gulblårandig snitsel. Får aldrig passeras.
Används för både förbjudna områden och passager som är förbjudna att
passera. Förbjudet område och passage markerat med blågulrandig snitsel i
tävlingsområdet ska vara tydligt markerat på tävlingskartan för alla klasser.



Otydliga och konstgjorda stigar: Vit snitsel. Konstgjord stig ska vara tydligt
markerad på tävlingskartan för alla klasser.



Avgränsningar och vägvisning: Rödvitrandig snitsel, alternativt egendesignad
snitsel, reklamsnitsel, banderoll eller motsvarande. Används på väg till
startpunkt, från sista kontrollen till mål, vid varvning, vid varning i
tävlingsområdet (ex. hög brant eller farlig vägpassage), vid terrängförändringar
efter kartan trycks, från parkering till arena, från arena till dusch etc.

Klassen Inskolning bör alltid innehålla vägledning längs banan i form av glada och
ledsna uttryckssymboler på träd belägna invid stigar en bit in på sträckan.
…//
Synpunkt framkom under konferensen om att det blir problem vid kortare snitsling, t
ex för att täcka hål i en häck förbjuden att passera.
Kommentar: För att komma till rätta med kan sista meningen i stycket om förbjuda
områden och passager skrivas om och kompletteras:
Större förbjudna områden och längre passager markerade med blågulrandig snitsel i
tävlingsområdet ska vara tydligt markerade på tävlingskartan.
Mindre förbjudna områden och passager markerade med blågulrandig snitsel i
tävlingsområdet, till exempel för att förstärka häckar, murar och staket förbjudna att
passera, ska inte markeras på tävlingskartan.

Övrigt
Arrangemangsavgiften
En presentation med uppföljning av arrangemangsavgiften 2019 hölls under
konferensen och finns tillgänglig på sidan för tävlingskonferensen.

Tävlingsrapporterna
Uppföljning av administrationen av rapporten för närtävlingar i Eventor bör göras.


Det finns klubbtävlingar med i distriktets lista. Ska väl ej vara med?



Direktrapporterade närtävlingar visar inte grönt i listan för distrikten.



Tydliggöra: Vad behöver distriktet göra med tävlingsrapporterna?

Kommentar: Kommer att skapas ett ärende i Eventors ärendelista och följas upp så
snart som möjligt.

Tilläggsavgiften på öppna klasser 50 %
En presentation med uppföljning av 2019 hölls under konferensen och finns tillgänglig
på sidan för tävlingskonferensen.
Kommentar: Fortsatt uppföljning kommer att ske. Distrikten har uppmanats att skicka
in underlag (se mejl från Niklas inför konferensen – den 15 november – döpt ”VB:
Öppna klasser ännu mer data…”).

Kartnormen
Frågor uppkom om kartnormen och sprintnormen.


Från och med 1 januari 2020 ska alla kartor följa nya kartnormen för
skogskartor (ISOM 2017). Bör komma ut information om detta.



Från och med nu ska nya kartor ritas efter nya sprintnormen som gäller från
och med 1 januari 2020. Bör komma ut information om detta.
Övergångsperiod för redan ritade kartor?



Bör också komma ut information om hur sena dispenser för 10 000-del
(istället för 15 000) för junior- och seniorklasser ska hanteras.



Bör också tydliggöras under frågor och svar om vad, mer exakt, som ska
finnas med i en dispensansökan.

Vid tangenterna / Niklas Wrane, arrangemangsutveckling på SOFT:s kansli,
niklas.wrane@orientering.se

