Protokoll fört vid möte med VOF:s tävlingskommitté 2015-06-08
Närvarande från Tävlingskommittén: Kent Hansson, Torbjörn Löfving, Uno Magnusson,
Lennart Hålsjö, Michael Johansson
Från Kartkommittén: Carl-Henry Andersson, Anders Swedin, Peter Strömdal
Från VOF: Bertil Åkesson, Magnus Sundmark

§1 Mötets öppnande
Kent hälsade välkommen och öppnade mötet
§2 Förslag till dagordnig
Dagordningen godkändes.
§3 Val av protokolljusterare
Uno Magnusson valdes protokolljusterare
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll OK. Lades till handlingarna.
§5 Kartfrågor
Kartkontroll DM-tävlingar pågår, Tibro resp Trollhättan.
Diskussion ang e-tävling påskafton 2016. Kartkvalitet och område ej helt bra.
§6 Tävlingar 2015
- Statistik vår: 1400 färre starter av västgötar på tävlingar i distriktet jämfört med 2014.
- Diskussion ang Ultra-DM. Beslöts att genomföra i Hylte 1 nov. Sören informerar
arrangör.
- Ban- och tävlingskontrollanter saknas fortfarande på vissa tävlingar. Uno får i uppdrag
att tillsätta kontrollanter på DM medel och stafett. Michael får uppdraget på DM nattsprint-lång. Torbjörn kontaktar Falköping och Mullsjö så kontrollanter utses.
- Torbjörn får i uppdrag att utse jury på samtliga DM i distriktet.
§7 Unionsmatchen 30-31 maj
Lennart rapporterade. Bra arrangemang, bra banor. Nöjda löpare och ledare.
§8 Idéer ang ny klass på DM medel/stafett för motionärer/nybörjare
Diskussion ang inkomna idéer. Enighet om att nya grepp bör uppmuntras. Men varför
inte använda befintliga ”hitta ut” respektive ”ÖM Trail”? Torbjörn får i uppdrag att delge
arrangör VOF:s krav och önskningar.
§9 Tävlingar 2016
Sören har sammanställt och skickat till klubbarna. Mötet beslöt att gå fram med följande
ändringar i programförslag 2016:
1. Rydboholm till lördag 8/10 (för att undvika krock med Vänersborg)
2. Ulricehamn till 30/4, Lidköping till 7/5 och Orinto till 8/5.

3. Hjobygden till 23-24/4 eller till VM-helg med distriktstävling.
Sören får uppdraget att, som vanligt, informera/förankra.
Resursperson Bertil och Uno, punkt 1 och 3.
§10 Tävlingar i framtiden
Lennart presenter egna idéer om framtida tävlingsutbud. En högkvalitativ tävling i
Västsverige per helg? Några mindre distriktstävlingar per helg? Servicegrad på små
tävlingar? Mer samarbete mellan distrikten? Beslöts att Lennart utvecklar idéerna
ytterligare till nästa möte.
§11 Västgötamodellen
Inget nytt.
§12 Styrelseuppdrag
Mål 2015: Bredd-projekt. ”Hitta ut” och ”Trial” på 50 % av höstens tävlingar med
motionsorientering.
§13 PreO
Michael informerade.
DM (öppet) i Landehof 17 juli.
Arbete pågår med O-ringen. Bara finslipning kvar. 120 anmälda.
§14 MtbO
Skriftlig rapport från Hans.
Tävling i Lidköping 2-3 maj. 220 startande.
Tävling i Trollhättan 23-24 maj, även DM. 250 startande. Ett antal landslagsåkare, inkl
världsmästaren Cecilia Thomasson.
Planering O-ringen pågår.

§15 VOF TK:s hemsida
Bertil kompletterar adressuppgifter och behörigheter.
§16 Mark och vilt
Inget nytt.
§17 Skrivelser/Rapporter
Inget nytt.
§18 Övriga frågor
Magnus informerade om Ungoteket. (kunskap, engagemang och delaktighet för unga
orienterare) För 13-25 år. Start 3 oktober.
§19 Nästa möte
Nästa möte i Vårgårda 31 augusti kl 18.30.
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