Protokoll fört vid möte med VOF:s tävlingskommitté 2013-12-09 i Skövde
Närvarande från Tävlingskommittén: Sören Haglund, Kent Hansson och Michael Johansson.
Från Kartkommitté: Anders Swedin
Från VOF: Bertil Åkesson.

§1 Mötets öppnande.
Kent hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2 Förslag till dagordning.
Dagordningen godkändes.
§3 Val av protokolljusterare.
Sören Haglund valdes till protokolljusterare.
§4 Föregående protokoll.
Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.
§5 Kartfrågor.
Kartkontrollanter på 2014 års tävlingar: U-tiomila Carl-Henry Andersson, DM Lång o Sprint
Främmestad IK/Ryda SK Peter Strömdahl, DM Medel o Stafett OK Amne/Mariestads FK Anders
Swedin.
§6 Tävlingar 2013.
Det blev ca 2 000 fler starter än 2012 i distriktet, 39 358 st fördelat på 54 klubbar som
arrangerat 52 tävlingar
§7 Tävlingsprogram 2014 (Tk, Bk, Kk).
Det är få Tk och Bk utsedda när man tittar i Eventor, vi påminner klubbarna om att utse.
§8 Tävlingsprogram 2015.
Förslag finns att senarelägga ansökan från 15 januari till 31 mars 2014, beslut fattas inom kort
av SOFT. Inför O-ringen 2015 är det klart med 4 bankontrollanter, Johan Lundblad, (tävlingschef
O-ringen) får vårt förtroende att ordna fler bankontrollanter. Bertil Åkesson undersöker med
SOFT hur ansvaret för Ban- och tävlingskontrollant samt Jury fungerar, är vi inblandade?

§9 Västgötamodellen.
Tävlingsledarrapporten som ifylls senast 6 veckor före tävling finns på VOF:s hemsida, den
ersätts med SOFT:s nyare version från 2012 som går fylla i digitalt.
§10 Diskussion om arrangörscoachens roll mm
Arrangörscoachen som skall stödja arrangören är förslagsvis tävlingskommittén som delar på
denna uppgift, innehållet i västgötamodellen ses över på denna punkt.

På Nivå 2 tävlingar och DM tävlingar i distriktet utser tävlingskommittén ban- och
tävlingskontrollanter. Detta skall stämma överrens liksom jurymedlemmar i Västgötamodellen,
ses över o justeras.
§11 Diskussion om Tk/Bk Jury
I ”Skånemodellen” låter man varje tävling ha en klubb som ansvarar för jurygruppen förutom
ordförandebiten som ligger på tävlingskommittén. Vi funderar vidare på detta

§12 Styrelseuppdrag.
-

Mål 2014. Höja betyg på banläggning (enkäten). Vi ordnar träff för banläggare för -14 års
tävlingar i distriktet på två platser den 24 o 26 februar
Mål 2015. Bredd. ÖM-banor. ÖM banor med extra funktionärer som hjälper nybörjare
skall finnas på minst varannan tävling

§13 PreO.
Michael har tillsammans med banläggare för O-ringen besökt två etapper i november, den 8
feb. besöks de resterande 3 etapperna med banläggare. Bernt Gustavsson OK Flundrehof
kommer vara bankontrollant liksom tidigare utsedda Michael Johansson Vänersborgs SK.
§14 MtbO.
Hans Köhler har rev. en karta i Trollhättan där han också haft en klubbträning för TSOK, -14 blir
det en kretsträning, (SAKO)
§15 VOF TK:s hemsida.
Ny plattform till VOF:s hemsida. Håller på att uppdateras
§16 Mark och vilt.
Inget att rapportera.
§17 Skrivelser/Rapporter.
Inget.
§18 Övriga frågor.
Inga.
§19 Nästa möte och avslutning.
Nästa möte 11 februari kl. 18.30 i Vårgårda. Kent tackade för visat intresse och avslutade
mötet.
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