Noteringar i samband tävlingsgruppens planeringsmöte 2011-11-26
Plats: Orientalen, Västerås
Närvarande: Alf Lindberg KKOK, Roger Åsberg OKH, Mats Bergman NOK, Hans Andersson VSOK,
Åke Sundberg FOK, Robert Grann AOK, Torbjörn Johansson OKN, Lena Ramberg HOK, AnnaKarin Johansson VR, Magnus Thornell SSOK, Eva Kjellman VR.


















OKH arrangerar natt-DM 2012-09-07. Vandrarringen som arrangerar sprint-DM dagen efter,
lägger första start kl 14.00 med tanke på de som har sprungit natt kvällen innan. Prisutdelning
av Grand Slam sker efter avslutad sprinttävling.
Klubbar som arrangerar nationella tävlingar 2013, lägger själva in tävlingen i Eventor senast
2011-12-15.
OKN arrangerar natt-DM 2013-09-13
DM-programmet för 2013 fastställdes. Dessutom gjordes en preliminär bokning av tävlingarna
för 2014 och 2015. DM-planen läggs ut på VOF:s hemsida
Mötet ser ingen framtid för Svealandsmästerskapen i dess nuvarande form. Ett beslut om
tävlingen fattas i samband med SOFT:s tävlingskonvent i januari 2012.
Mötet ställer sig positiva till att stödja motionen om att ändra namn på Veteran-RM till SM.
OL-Rounden (OKH) ändrar sin status för tävlingen 2012 till ”ungdomstävling”. Anledningen
är att deras tävling kolliderar med bl.a. Veteran-RM utanför Torshälla och SM-tävlingar.
Nattävlingen kvarstår.
Per Sundström som blir ansvarig för Grand lam 2012, kommer att göra korrigeringar i
regelverket för tävlingen. Bl.a. kommer poängberäkningen bli 50 p till segraren och därefter
en sjunkande skala med en poäng för varje placering.
Roger Åsberg kommer att leda en utbildning i kartritning/scanning i Västerås 2012-01-14.
Inbjudan kommer på VOF:s hemsida.
Lars-Ove Karlsson har fått i uppdrag att fråga Toivo Hoffrèn om han kan leda en
banläggningskurs under våren.
Det beslutades om att arrangera en ”tävlingsträff” i Västerås 2012-02-13 för att fastställa
tävlingsprogrammet för 2013.
Klubbarna fick i uppdrag att inventera tävlingsmaterial som man kan tänka sig att låna/hyra ut
till andra klubbar i Västmanland. Listan skickas till Alf Lindberg som därefter lägger ut en
sammanställning på VOF:s hemsida.
Det finns önskemål om att ha en länk på VOF:s hemsida som kan utnyttjas i samband med
kavlar där klubbar som inte kan få ihop lag, kan göra en intresseanmälan. Frågan utreds inom
styrelsen.













Frågan om hur vi bäst kan utnyttja VOF:s hemsida diskuterades. Förslag om att skapa en
gemensam länk mot klubbarna för att bättre informera medlemmar diskuterades. Styrelsen
jobbar vidare med frågan.
Mötet uppmanade klubbar som arrangerar nationella tävlingar i framtiden, att vara
uppmärksam på att det måste framgå ”kartfakta” på tävlingskartan. (se tävlingsreglerna)
Arrangerande klubbar för 2012 års tävlingar, uppmanas att ha möjlighet för klasserna DH1216K att kunna anmäla sig på tävlingsdagen med startstämpling.
När det gäller banor för ungdomsklasser, så uppmanar ungdomsgruppen, att arrangörer inte
använder sig alltför lätta banor vid banläggningen. Svårighetsgraden finns angiven i
tävlingsreglerna och bör följas. Är du som banläggare osäker, kontakta ungdomsledarna i Din
förening och rådgör med dem.
”Veterangruppen” d.v.s. de klubbar som arrangerar veterantävlingar på torsdagar i
Västmanland, ställer sig positiva till att upplåta banorna för klubbaktiviteter senare samma
dag. Dock behöver arrangörerna veta från klubbarna i god tid att ett sådant samarbete är
önskvärt.
Information har inkommit från John Wallin som påpekar att banlängderna på våra DMarrangemang är i det kortaste laget jämfört med alla andra distrikt i landet. Något att ta till sig
av för kommande arrangörer.
Alf Lindberg uppmanade 2012 års arrangörer att i samband med tävlingen, även göra en enkel
bana med ledstänger för nybörjare. Banans längd bör vara ca 5-8 km lång och riktar sig till
målgruppen ”Runners”. Det finns just nu ett stort intresse för löpning och detta kan vara ett
sätt att locka till sig nya utövare.

För noteringarna svarade
Alf Lindberg

