VOF, Tekniska Kommittén (TK)
Behandlat på möte 2014-05-13

Årscykel för att utarbeta OL-tävlingsprogram för Västerbotten
Region-6-träff mars/april: Stomprogram för nationella tävlingar (med deltagare från andra distrikt), DM-datum, NM,
med mera, beslutas för säsongen om två år (möte 2014 beslutar om 2016, osv).
Efter region-6-möte: TK lägger ut stomprogram till distriktets klubbar för säsongen om två år på VOF:s hemsida (flik
Tekniska) senast i slutet av april. Mail om det till ordförande och om det finns särskild arrangemangsansvarig. TK
skriver också in förslag till datum då distriktstävlingar kan passa in och eventuella konkreta förslag på arrangörer.
Möte med klubbarna månadsskiftet april/maj: Långtidsplan för VB3 gås igenom för eventuella justeringar. Klubbarna
framför önskemål om nationella tävlingar säsongen om två år och bekräftar DM-arrangemang enligt långtidsplan
(eventuellt gör justeringar i planen). Planer på eventuella värdetävlingar diskuteras. Diskussion om tävlingsprogram i
stort och om eventuella distriktstävlingar säsongen om ett år. Aktuella arrangörsfrågor tas också upp.
Maj: TK lägger in eventuella nytillkomna tävlingar för det kommande året i Eventor.
OL-gala i början av november: Enklare utvärdering om den gångna säsongens tävlingar och program (i mindre grupp
med eventuell efterföljande redovisning med alla deltagare).
Möte med klubbarna andra halvan av november: 1. Eventuell komplettering med distriktstävlingar för kommande
säsong. 2. Genomgång och diskussion kring programfrågor för av säsongen om två år och säsongen därefter. (Detta
möte kan eventuellt utgå. Kompletteringar tas då på telefon eller vid OL-galan.)

Lite annan info
Vid det möte den 26 mars då klubbledare träffades för att diskutera tävlingsprogramsfrågor (speciellt VB3 2015)
rådde enighet om att det är bra om tävlingsprogrammet till stor del utarbetas vid träffar som den 26/3. Olika typer
av tävlingar kräver olika lång framförhållning, både för att passa in i ett regionalt eller nationellt program och för att
de kräver olika mycket förarbete i klubbarna:






Störst framförhållning i tid behövs för VB3 och andra större tävlingar som till exempel NM. Det handlar om
minst två, gärna 3-4 år, men knappast mer.
DM-tävlingar behöver inte särskilt lång framförhållning, men eftersom det finns ett långtidsprogram som i
huvudsak följs, så kan de också läggas fast med några (ca 2) års framförhållning.
Nationella tävlingar där vi förväntar deltagande från andra distrikt behöver bra datum, sådana datum som
man kommer överens om vid region-6-möte i mars/april varje år.
Distriktstävlingar behöver inte beslutas om förrän under vintern innan aktuell säsong.
Värdetävlingar (som SM, USM, Silva League, NM): VOF uppmanar klubbar eller grupper av klubbar att söka
värdetävlingar. Målet bör vara att vi arrangerar värdetävlingar i distriktet vart 2-3 år. Planer kan gärna
diskuteras klubbar emellan o/e vid möten om tävlingsprogram för att på bästa sätt anpassa distriktets övriga
tävlingar till dem. VOF:s TK bör tidigt informeras om en kommande ansökan, för eventuella synpunkter på
t ex samverkan mellan klubbar.

Vid de två årliga träffarna med klubbarna (TK och klubbarnas arrangemangsansvariga o/e ordförande) ska alltid
frågor om hur ett lämpligt tävlingsprogram ser ut diskuteras med hänsyn till andra arrangemang som t ex
Motionsorientering, ändrade vanor hos distriktets orienterare, att vi vill styra om tävlingsprogrammet på något sätt,
med mera. Dessutom kan aktuella arrangemangsfrågor och annat rörande arrangemang tas upp.
Tävlingar läggs in successivt i Eventor då de fastställts. Det görs av ”den lägsta nivå” (klubb, VOF respektive SOFT)
som vid varje tidpunkt kan göra det.
OBS att utarbetande av program underlättas vid kontinuerlig kommunikation mellan å ena sidan TK och å andra
sidan klubbarna i distriktet och arrangörsansvariga i andra distrikt i region 6.

