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Noteringar i samband med tävlingsgruppens möte i Västerås 2011-02-23
Närvarande: Alf Lindberg KKOK, Torbjörn Johansson OKN, Lars-Ove Karlsson VSOK, Erik Bengtsson SOK, Ragnar Widenbring
SOK, Roger Åsberg OKH, Peder Wickström AOK, Josefin Bengtsson SOK, Eva Singman Palm VSOK, Hans Andersson VSOK,
Åke Mjöberg VSOK, Ulf Back VR, Göran Larsson SOK.
Inledning
Mötets syfte var att uppdatera information inför tävlingssäsongen 2011, dels att ge tips och information om nya
tävlingsreglarna som börjar gälla i år. Här nedan följer punkterna på dom frågor som behandlades samt kommentarer och
förslag till ändringar:
 Information om tävlingsprogrammet 2012 efter att förhandlingar med granndistrikten har genomförts
o Kommentar: beslöts att flytta på OK Hedströmmens tävling till 21-23 september 2012
 Vilket klassystem som används på vårens tävlingar, skall framgå av inbjudan
o Kommentar: eftersom arrangören har dispens att på vårens tävlingar använda ”gamla” klassystemet, så
måste det framgå på inbjudan vilket system som gäller!
 Ev. skuggning bör framgå i inbjudan, men måste vara med i PM:et
o Kommentar: för att tydliggöra för tävlingsdeltagare när man kan utöva skuggning och även springa
tävlingsklass utan att bryta mot tävlingsreglerna, så bör detta framgå tydligt redan på inbjudan!
 Tävlingsledarrapporten utgår! OBS! se mer info längre ner!
o Kommentar: Enligt tävlingsreglerna skall en tävlingsledarrapport finnas. Eftersom distriktet är litet och att
vi har beslutat att låta bitr. tävlingsledaren vara tävlingskontrollant(TK) för att hålla administrationen nere,
så beslutades det att rapporten ej behövs för att säkerställa kvalitén på arrangemanget. Bitr.
tävlingsledaren(TK) ansvarar för den biten inom VOF.
 Alla tävlingar i distriktet skall läggas in i Eventor
o Kommentar: för att säkerställa omfattningen av vår tävlingsidrott för SOFT och RF, så är det viktigt att vi
även redovisar mindre klubbarrangemang som betecknas som ”närtävlingar” och som är skattebefriade.
Mötet beslutade om att omgående lägga in dessa arrangemang i Eventor.
 Nyheter i Eventor
o Kommentar: Eventor utvecklas hela tiden och erbjuder idag tjänster som bl.a. att lägga upp beställningar
på kläder och andra tjänster som klubbarna har behov av. Utnyttja detta!
 Tävlingsledaren och tävlingskontrollanten skall i år godkänna tävlingsrapporten i Eventor
o Kommentar: efter avslutad tävling(senast inom 10 dagar) skall tävlingsledaren och TK gå in i Eventor och
elektroniskt godkänna tävlingen/rapporten!
 Startkontroll enligt 5.11.6 i ingången till kartfållan!
o Kommentar: för att säkerställa att tävlingsdeltagare startar på utsatt tid, så rekommenderas att
startproceduren kompletteras med en ”startkontroll”, en SI-enhet som placeras vid ingången till kartfållan
där varje deltagare registrerar sig. Detta kan då i efterhand lätt kontrolleras.
 Ansökan för tävlingsarrangemang 2013 skall vara inlämnad till tävlingsansvarig inom VOF senast 31 dec 2011.
o Kommentar: nya rutiner för ansökan om tävlingar i fortsättningen innebär att klubbarna skall lämna in
önskemål om arrangemang(det finns 4 st. valmöjligheter på tidpunkt) ca 2 år innan. Uppgifterna som skall
lämnas är, tävlingens namn, datum(flera?)klubb och kontaktperson.
 Tänk på vilken version av OLA Ni använder i år!
o Kommentar: klubbar som har tävlingar första halvåret 2011 använder sig av OLA-4-serien. Tävlingar som
avgörs efter 1 juli i år, måste använda OLA-5-serien(släpps under mars månad)!
 Tänk på ”tilläggsavgifterna” i OLA!
o Kommentar: eftersom tilläggsavgifterna är skattebefriade, så måste NI lägga in dessa avgifter i OLA innan
tävlingen! Annars blir dessa också beskattade!

 Kurser/föresläsningar
o Kommentar: kurs i banläggning steg 2 är planerad under mars månad. Inbjudan kommer att finnas på
VOF:s hemsida. SOFT kommer att kunna erbjuda kurs för tävlingsledare under hösten 2011. Timo
Malmberg, medlem i regelgruppen, kommer förmodligen att föreläsa om nya tävlingsreglerna och
anvisningar på ett möte i Hallstahammar senare i mars. Inbjudan kommer på VOF:s hemsida.
 Länsstyrelsen
o Kommentar: Hans Andersson, VSOK och undertecknad kommer att träffa Länsstyrelsen under maj månad
för att gå igenom tävlingarna för 2012.
Klubbarna skall senast 30 april 2011 skicka en karta över tävlingsområdet till Hans Andersson. Ringa in
tävlingsområdet och markera platsen för Arenan. Skickas som PDF-fil till hans.andersson9@telia.com
eller hans.andersson@vstm.orientering.se alternativt per brev till Frejagatan 9, 723 35 Västerås.
 Tävlingsjury
o Kommentar: mötet beslutade om följande process i samband med juryuttagningar på årets tävlingar:
Tävlingsledningen kontaktar 2 st. utomstående deltagare, helst några som har sen start, efter att
startlistan har presenterats som kan ingå i tävlingsjuryn. Den tredje deltagaren kan hämtas från den egna
föreningen. VIKTIGT! Undvik personer som kan komma i jävssituation.
 Ultralång-DM
o Kommentar: det finns ett tidigare beslut inom VOF om att tävlingen får innehålla fri startid!
 DM-arrangemang OBS! se mer info längre ner!
o Kommentar: mötet beslutade om att tillåta start på tävlingsdagens morgon med en extra avgift på 100%
 Övrigt
o Kommentar: det finns en stark önskan om att inom klubbarna att skapa enklare men mer tillgängligare
tävlingar i distriktet på nivå 3 och neråt. Av den anledningen beslöts det att på kommande
planeringskonferens i november 2011, ha en punkt på agendan som har till uppgift att komma med nya
spännande ideèr om hur vi i Västmanland kan utveckla orienteringen. Mer info kommer på VOF:s hemsida
under hösten.

Till styrelsen för Västmanlands Orienteringsförbund
Som tävlingsansvarig inom Förbundet hemställer jag att styrelsen fattar följande beslut:



Att styrelsen lämnar dispens att inte använda sig av tävlingsledarrapporten i distriktet!
Att styrelsen lämnar dispens att tillåta anmälan på DM-arrangemang på tävlingsdagens morgon med en extra avgift
på 100%!

Alf Lindberg

För noteringarna svarade
Alf Lindberg

