Protokoll fört vid VOF:s tävlingskommittés möte 2013-04-22
Närvarande: Sören Haglund, Torbjörn Löfving, Michael Johansson, Kent Hansson, och Roland Nilsson.
VOF: Bertil Åkesson.
Kart: Peter Strömdahl och Anders Swedin.

§1 Mötets öppnande.
Ordförande Kent hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§2 Förslag till dagordning.
Den utsända dagordningen godkändes.
§3 Val av protokolljusterare.
Michael Johansson valdes att justera dagens protokoll.
§4 Föregående protokoll.
Genomgicks och godkändes.
§5 Kartfrågor.
Kartkontroller pågår för fullt. Kartorna tenderar att innehålla för mycket detaljer vilket
försämrar tydligheten åtminstone på 15:000 kartorna. (Vi ser nu HD21:or springa med
förstoringsglas). Denna tendens bör vi uppmärksamma kartritarna på.
§6 Tävlingsprogram 2013 (Tk, Bk, Kk).
Diskuterades flitigt. Konstaterades att flera klubbar fortfarande har mycket att lära vid
tävlingsarrangemang.
Istrums SK arrangerade Klubbkampen i april. Den fick mycket positiva omdömen och
bör uppmuntras till att få en fortsättning.
Bertil frågade vilka krav vi skall ställa på uppdaterade banläggarkort för banläggarna.
Vi funderar och tar upp detta på nästa möte.
Vi har sett att någon tävling har haft för sparsamt med banor vilket betyder att många
klasser får samma bana. Detta gör att ”följa John” kan uppstå och därmed inte helt
rättvisa tävlingsförhållanden.
Sören sänder mail till alla klubbar som ännu inte lagt in tävlings- och bankontrollanter
på Eventor.
§7 Västgötamodellen.
Västgötamodellen är uppdaterad på hemsidan och skall rekommenderas alla klubbar
då även tävlingsledarmappen är nu inbakad.

SOFT har ”köpt” modellen och med smärre anpassningar erbjuds den nu alla distrikt
för användning.
§8 Tävlingsprogram 2014.
Sören kommenterade tävlingsprogrammet 2014 där vissa förändringar hade
uppkommit. Programmet ser förövrigt mycket bra ut och ett digert utbud av tävlingar
erbjuds även 2014..
§9 Styrelseuppdrag.
-Mål 2014. Höja betyg på banläggning (enkäten).
- Vi överväger att ha en banläggarsamling inför säsongen 2014 för att
utveckla kvalitén på tävlingarna.
-Mål 2015. Bredd. ÖM-banor.
- Kent har snappat upp en folder från Uddevalla angående bred-OL. De
hade sänt ut den till 25 000 personer i kommunen och erbjudit 11
tillfällen, under våren, att prova på orientering. 75 personer kom vid
första tillfället.
§10 PreO
Michael besökte O-ringenarrangörerna för 2015 i Borås. Mycket positivt var att
arrangören redan var välplanerade i genomförandet av PreO. Borås har kanonterräng
för PreO och de föreslagna tävlingsområdena infriade förväntningarna. Michael skall
vara utbildare, bankontrollant m.m. inför O-ringen 2015. Ca 150 personer från 10-15
nationer brukar tävla och förhoppningar finns att detta deltagarantal skall öka kraftigt.
DM i Uddevalla i år kommer att ha träningsbanor, för ej invigda i sporten, för att bl.a.
locka till kommande tävlingar i distriktet.
En Europacup genomfördes för första gången föregående helg i Norge.
§11 MtbO
Hans Kööhler , från TSOK, är representant för MtbO i Tävlingskommittén. Hans var ej
närvarande idag så vi återkomma nästa gång till ovanstående rubrik.
§12 VOF TK:s hemsida.
Bertil har uppdaterat hemsidan och önskar att vi alla går in och läser in vad som är
nytt.
§13 Mark och vilt.
Inget.
§14 Skrivelser/Rapporter.

Hagen har önskat förändringar i klassutbudet inför Stafett-DM. Bertil, Kent och
Torbjörn träffas och diskuterar önskemålet för att inte förlänga dagens möte. Svar
lämnas v18.
Torbjörn sänder ut skrivningen från Hagen till alla i Tävlingskommittén!
§15 Övriga frågor.
Önskemål har inkommet om någon klubb vill arrangera Skol-SM? Kommer på mail till
alla för att sprida info till klubbarna.
§16 Nästa möte och avslutning.
Nästa möte 10 juni kl. 18.30 i Kullingshofsstugan
Kent tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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