VOF:s tävlingskommitté 9 maj 2012
Närvarande från Tävlingskommittén: Sören Haglund, Kent Hansson, Fredrik Odelberg, Torbjörn
Löfving och Roland Nilsson.
Från Kartkommittén: Anders Swedin.

§1 Mötets öppnade.
Ordförande Kent hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat .
§2 Förslag till dagordning.
Den utsända dagordningen godkändes.
§3 Val av protokolljusterare.
Sören Haglund
§ 4 Föregående protokoll.
Genomgicks och godkändes.
§5 Kartfrågor.
Kartkommittén är ”på banan” vad gäller kontroll inför DM-tävlingarna 2012.
Konstaterades att det varit certifierade kartor över lag i vår.
§6 Tävlingsprogram 2012.
Kontrollangivelser, som man får löst, skall ha standardmått.
FAIK:s och Klyftamos tävling saknade långdistanskaraktär.
Vi granskade en tävling i distriktet som hade mera att önska. Torbjörn visade en
sammanställning av antalet kontroller, banor och klasser. Vi önskade att denna
sammanställning skall visas på arrangemangskonferensen och gärna tillsammans med
ett föredöme. Dock skall tävlingsarrangörerna vara anonyma.
Om DM ultralång finner arrangör skall klasserna vara HD 18 till HD80.
Vänersborg önskar 10.000-karta på sin hösttävling. Vi säger ja men påpekar att
tävlingen då inte är rankingmeriterande.
§7 Västgötamodellen.
Vi tittade på ett antal deltagarenkäter och kommenterade internt. Vi förordar att
deltagarenkäten för respektive tävling skall tillställas tävlingsledare, ban- och
tävlingskontrollant samt coach inom 14 dagar efter genomförd tävling.
Bertil får i uppdrag att fundera på hur man kan lägga ut en generellt kortfattad
sammanställning av deltagarenkäten på hemsidan.

§8 Ban- och tävlingskontroll 2012.
Det saknas fortfarande mängder av ban- och tävlingskontrollanter inför höstens
tävlingar. Vi måsta ta tag i detta nu!
§9 Tävlingsprogram 2013.
Vi gick igenom förslaget till tävlingsprogram för 2013 och vi enades om att skicka ut
det till klubbarna samtidigt som vi efterhör intresse för att arrangera DM ultralång
2013.
§10 PreO.
Inget att rapportera.
§11 VOF TK:s hemsida.
Tävlingsprogrammet för 2013 läggs ut på hemsidan.
§12 Mark och vilt.
Länsstyrelsen inbjuder till naturvårdskonferens i Alingsås 10 maj.
Kent och Sören deltar.
§13 Rapporter.
Inget att rapportera.
§14 Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§15 Nästa möte och avslutning.
Måndag 27 augusti kl. 18.30 i Vårgårda, Kullingshofsstugan.
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