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Noteringar i samband med tävlingsgruppens möte i Västerås 2010-01-18
Närvarande: Alf Lindberg KKOK, Torbjörn Johansson OKN, Kenneth Larsson KKOK, Lars-Ove Karlsson VSOK, Erik
Bengtsson SOK, Ragnar Widenbring SOK, Mats Abrahamsson SOK, Roger Åsberg OKH, Signar Palm HOK och Carl-Erik
Berglöw FOK.
Mats Bergman NOK hade informerat AL innan mötet ang. Norbergs planer för 2011.
Eva Kjellman VR informerade AL innan mötet att Vandraringen vill arrangera en VPT-tävling samt Ultra-Lång-DM
2011.
Tidigare möten
• AL gick igenom protokollet för mötet i januari 2009.
Tävling 2010
• AL visade hur distriktets tävlingar påverkas av andra närliggande arrangemang.
Tävlingsprogram 2011
• Mötet gick igenom programmet 2011 och varje representant fick lägga in sin klubbs planering. Det är nu upp
till AL att förhandla med granndistrikten för att undvika kollisioner i programmet. AL återkommer med besked
efter SOFT:s tävlingskonferens i Skövde.
DM-plan
• Mötet beslutade om arrangörer för 2011. AL skickar ut DM-planen till resp. tävlingsansvarig så att varje klubb
kan diskutera en långtidsplan för distriktet. DM-planen skall skickas tillbaka till Alf Lindberg och vara AL
tillhanda senast 2010-03-01. AL sammanställer därefter klubbarnas önskemål till en gemensam plan.
Inbjudan
• AL får i uppgift att upprätta en gemensam inbjudan(mall) som skall användas av alla klubbar under 2010 och
framåt.
Kontrollanter
• AL betonade vikten av att distriktets ban/tävlingskontrollanter verkligen följer upp sina uppdrag som
tävlingsreglerna föreskriver. Det innebär att kontrollanten är aktiv och följer upp sitt uppdrag som har till
syfte att vi gör bra arrangemang som lockar fler deltagare till våra tävlingar. Han/hon skall vara en bra
”teamledare” till tävlingsledningen.
Utvärderingsmöte
• Eftersom KKOK arrangerar tävling 23 oktober och tidigare utvärderingsträff var planerad till 21 oktober, så
beslöt mötet att flytta utvärderingsmötet till 27 oktober istället.
Marknadsföring
• AL vill att Västmanland marknadsför sina tävlingar mer offensivt inför 2011. Av den anledningen visade AL ett
förslag till annons, tänkt att sättas in Skogssports bilaga(programtidningen), november 2010. Kostnaden för
varje klubb beräknas till ca 1500 kr!(exakt besked längre fram). Mötet ställde sig positiva till det. AL vill ha ett
klart besked från varje klubb ang. annonsen för 2011 senast 2010-06-01.
Övrigt
• Till tävlingsplaneringsmötet i november 2010, skall alla klubbar ha en färdig plan för 2012!
• Signar Palm föreslog en ändring i tävlingsplaneringen för att underlätta för U-lång-DM. AL undersöker.
För noteringarna svarade Alf Lindberg

