Protokoll fört vid VOF:s tävlingskommittés möte 2013-06-10 i Kullingshofstugan

Närvarande: Kent Hansson, Michael Johansson, Hans Kööhler, Sören Haglund
Från kartkommittén: Peter Strömdahl
Från VOF: Bertil Åkesson

§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.
Silva-League-kartorna diskuterades. Konstaterades att de höll bra kvalité, även om små
variationer förekom. Kartkontroll för DM-tävlingarna pågår. Carl-Henry Andersson
ansvarar för kontroll av U-10-mila-kartorna.
§6 Tävlingsprogram 2013 (Tk, Bk, Kk).
Fortfarande saknas tävlings- och bankontrollanter för några tävlingar i höst. Sören
påminner dessa att registrera i Eventor. Det råder viss tveksamhet om vad som gäller för
att en tävling skall höra till nivå 2. Majoriteten av våra nationella tävlingar ( även med
elitklasser) är nivå 3. Vi diskuterade frågan om tillsättande av jury. Tittade bl.a. på Skånes
upplägg, där olika klubbar tilldelas ansvar att utse jurymedlemmar. Vid nästa möte
behandlar vi juryerna för DM-tävlingarna.
§7 Västgötamodellen.
Vi har sedan förra mötet via mail behandlat Hagens fråga om vilka klasser som ska finnas
vid stafett-DM. Bertil presenterade dessa som nu ingår i modellen. Inga minimiåldrar
gäller för lagmedlemmarna.
§8 Tävlingsprogram 2014
15 maj övertog SOFT programmet för godkännande. Förändringar sedan förra mötet är att
Mullsjös tävling och Hjortsöndan flyttats till 27 resp. 28 sept då Vänersborg dragit tillbaka
sin ansökan. Vidare att TSOK har elitkasser på Vikingaträffen. Elitklasser finns i övrigt på
Öjetrampen och de båda Markdubbel-tävlingarna.
§9 Dispens för O-Event Downhill Sprint 2014
O-ringens arrangör har från Hestra fått frågan om del av avlyst område får nyttjas vid
Downhill Sprint. Frågan har gått vidare bl.a. till oss. Vi anser att en eventuell dispens inte
kan beslutas av VOF utan bör avgöras centralt av O-ringen eller SOFT. Sören medelar vår
ståndpunkt till berörda.

§10 Styrelseuppdrag.
-Mål 2014 Banläggning. I enkäterna har betygen varierat mellan 3.0 och 4.39 med
medelvärde 4.0, vilket är lika med målsättningen. Förra året var värdet 3.85. Vi planerar
att ha banläggarträffar inför 2014. Förslagsvis 2 st på olka platser i distriktet. Samt att det i
BL-utbildningarna även ska ingå inlämning av praktiska prov. Bertil får i uppdrag att
föreslå detta på kommande styrelsemöte.
-Mål 2015 Bredd ÖM-banor. Vi konstaterar att det på flera håll finns bra exempel på hur
allmänheten informerats och erbjudits att prova på OL. Målet är att vid hälften av
tävlingarna under 2015 allmänheten ska ha informerats om motions-OL och ÖM-klasser.
Vi bevakar och avvaktar tills vidare.
§11 Pre-O.
Michael tog upp problemet med att intressera yngre orienterare för Pre-O. Inte fastna i att
det är en sport för ”äldre, skadade” som inte klarar att springa längre. En åtgärd skulle
kunna vara att inte ha för stora begränsningar vad gäller DM-status (antal klubbar, antal
startande). Inför 2014 bör vi fastställa vilka krav som ska gälla. En tanke som framkom
var om det är möjligt att vid samma helg kombinera någon av distanserna på OL-DM med
Pre-O-DM och på så sätt även få med de som ”springer” DM. Inför O-ringen i Borås
konstateras att det är många lämpliga och fina områden. Det gäller nu att hitta personer
som är villiga att engagera sig. Vi finner det tråkigt att etappsegrarna i Pre-O inte
uppmärksammas på samma sätt som övriga segrare.
§12 MTB-O.
Hans Kööhler, som nu ingår i TK som MTB-O ansvarig berättade hur det kan gå till vid
en MTB-O-tävling. Vi tittade på kartor från tävlingar Hans hade kört och fick höra om
speciella regler för sporten. (Tävlingsdistanser, tillåtna cykelstråk m.m. ). Vi hoppas att
kunna ha ett DM 2014 om vi kan hitta någon som kan arrangera och ta fram en MTB-Okarta.
§13 VOF’s hemsida.
Bertil visade den nya layouten och vad som finns där nu. För att den skall bli använd är
det viktigt att länkar till det som orienterare söker är enkla att hitta. Vi har väl lite svårt att
veta hur många som besöker sidan.
§14 Mark och vilt
Inget att rapportera.
§15 Skrivelser/Rapporter
§16 Övriga frågor
§17 Nästa möte och avslutning
Nästa möte 19 alt. 26 augusti kl 18.30 i Kullingshofstugan.
Kent tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Sören Haglund

Justerat
Michael Johansson

