Protokoll fört vid möte med VOF:s tävlingskommitté 2014-04-14
Närvarande från Tävlingskommittén: Sören Haglund, Torbjörn Löfving, Kent Hansson, Hans Kööhler och
Lennart Hålsjö.
Från Kartkommittén: 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.
Kontroll av DM-kartor 2014 pågår. (Peter + Anders)
Fältbesök inom kort.
Arrangörerna ligger bra till i kartframställningen
§6 Arrangörsträffar 24 feb i Borås o 26 feb i Skövde.
Lennart och Sören representerade TK 24/2. Kent och Torbjörn representerade TK 26/2.
Bra uppslutning och bra genomgångar av Bertils mtrl (banor och TA)
Vissa arrangerande föreningar deltar ”aldrig”….
§7 Förbundsmötet.
Kent rapporterade från årets förbundsmöte. Avgifter och SM-regler diskuterade mycket.
§8 Tävlingsprogram 2014. (Tk,Bk,Kk)
Bk och Tk finns nu på de allra flesta tävlingarna.
Inställd tävling söndag 21 sept i Bohuslän (Herrestad). Sören får i uppdrag att fråga
Bredareds IF om intresse finns att byta från 30 aug.
§9 Tävlingsprogram 2015
Sören har sammanställt alla ansökningar.
Kontakt med granndistrikten har påbörjats
Ingen arrangör till Ultra-DM än.
§10 Västgötamodellen.
Bertil har uppdaterat.
Finns upplagd på VOF:S hemsida.

§11 Styrelseuppdrag.
- Mål 2014: Höja betyg på banläggning. Bertil kontrollerar utfall på tävlingar 4-13 april.
- Mål 2015: Bredd-projekt. ÖM-banor. ÖM2 och ÖM 4 viktiga på stora tävlingar.
§12 PreO.
Inget att rapportera
Michael är i Portugal och fixar guldmedalj…
§13 MtbO.
Hans rapporterade. Inte mycket verksamhet i Västsverige än. Dalarna-Sthlm-Småland är de
stora distrikten. Kretsträning tisdagskväll i juni(SACO-träning)
Bra info på SOFT:s hemsida
§14 VOF TK:s hemsida.
Bertil tillser att TK:s protokoll finns på hemsidan.
§15 Mark & vilt.
Inget att rapportera.
§16 Skrivelser /Rapporter
Inga.
§17 Övriga frågor
Lennart föreslår, för att höja betyget på banläggning, att tillsätta stödperson som granskar
banor teoretiskt. Skulle kunna erbjuda 2015-arrangörer detta frivilligt. Diskussion framöver.
§18 Nästa möte och avslutning.
Nästa möte 9 juni kl. 18.30 i Vårgårda.
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