Minnesanteckningar förda vid planeringsmötet den 4.12
 Mötet beslutade om tävlingsorganisationen inom VOF för 2011. Arrangerande förening utser
en tävlingsledning bestående av tävlingsledare, samt en biträdande tävlingsledare.
Biträdande tävlingsledare är samtidigt ”tävlingskontrollant” för arrangemanget. Som stöd i
sitt arbete och för support och hjälp kan och bör TK konsultera VOF:s tävlingsansvarige vid
behov.
 Mötet beslutade om följande utbildningar för 2011:
o
o
o
o

OLA/Nivå 1: 19 februari 2011, Orientalen/Västerås, Utbildare Åke Larsson OKH.
OLA/Nivå 2: 19 mars 2011, Orientalen/Västerås, Utbildare Åke Larsson OKH.
OCAD: 29 januari 2011, Banläggningskurs/Nivå 1, Orientalen/Västerås, Utbildare
Roger Åsberg OKH.
OCAD: Mars 2011, Banläggningskurs/Nivå 2, Utbildare, externt.

 Varje arrangerande förening utser även en bankontrollant. Det är av stor vikt att
kontrollanten verkligen utför kontroll av banläggningen, gör kontrollerande besök i
terrängen, samt påpekar för banläggaren om ev. felaktigheter. Viktigt också är att
bankontrollanten kommer in i planeringen redan från start.
 I alla DM-arrangemang samt nationella tävlingar i distriktet, skall en tävlingsjury utses. Den
skall bestå av en medlem från den arrangerande föreningen samt två från andra klubbar i
distriktet. Vilka som ingår i juryn skall tydligt framgå när PM för tävlingen publiceras.
 Mötet beslutade att träffas den 23 februari för en genomgång av tävlingsprogrammet 2012.
På det mötet skall även en övergripande genomgång av dom nya tävlingsreglerna för 2011
följas upp. Tanken är deltagarna därefter för den information vidare till klubbarna för
kännedom.
 I det förslag till DM-arrangemang för 2012 som föreligger, beslöt mötet att flytta Arboga OK:s
arrangemang av medel och lång till 1-2 september och Vandrarringens sprint och stafett till
8-9 september.
 Norbergs OK har önskemål om att flytta vårtävlingen 2011 till 10-11 september 2011 istället.
Vi tar ett gemensamt beslut i frågan efter årsskiftet.
 Alf Lindberg fick i uppdrag att ta fram en ”checklista” för inbjudan och PM för arrangerande
föreningar.
 Åke Larsson fick i uppdrag att upprätta ett dokument att användas för material tillhörande
datorpoolen. Dokumentet skall användas i samband med utlämning av material och vid
återlämning för att säkerställa att allt material återställs.

 Viktig information gällande VPT: Varje arrangerande förening har huvudansvar för
genomförandet av arrangemanget. Dock är tanken att ungdomar skall användas som
tävlingsledare, banläggare o.s.v. i utbildningssyfte. Kravet finns dock att en ”vuxen” ansvarig
person i klubben står som mentor i detta och garanterar arrangemanget.
 Alla närvarande fick i uppgift att kontrollera den information som just nu finns upplagd i
Eventor. Finns det där felaktigheter eller kompletteringar som skall göras, så skall
arrangerande föreningar så snart som möjligt återkomma med information till Alf Lindberg
som då gör dessa ändringar i Eventor.
 Mötet beslutade om att även rekommendera klubbarna att införa priser för ungdomar upp
till 16 år i samband med DM-tävlingar 2011. Per Sundström gör ett förslag till prisfördelning.

Noteringarna gjorda av Alf Lindberg

