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Mötesnoteringar från VOFs planeringsträff 2012-11-24 – Tävlingsgruppen
Mötesdag och plats

Noteringar förda av

2012-11-24
Västerås SOKs klubbstuga Orientalen

Åke Larsson, VOF TA (tävlingsansvarig) ,
aake-okh@telia.com (070 588 2733)

Deltagare

Åke Larsson, OK Hedströmmen
Lars Kjellman, Vandrarringen
Rolf Karlsson, Hallstahammars OK
Mats Bergman, Norbergs OK
Karin Johansson, Hallstahammars OK
Lars-Ove Karlsson, Västerås SOK

Anders Galin, Surahammars SOK
Helena Holmberg, Köping-Kolsva OK
Kenneth Larsson, Köping-Kolsva OK
Peder Wickström, Arboga OK
Lena Larsson, Sala OK

Punkt

Ärende

Ansvarig/Klar senast

1

Frågor från utvärderingsmötet 2012-10-24:


Klubbarna (klart före
VPT. På Arbogas deltävling sprang några löpare genom
VPT 2013)
förbjudet område. Kunskapen hos såväl barn som vuxna om de
speciella regler och karttecken som gäller vid sprint-tävlingar, är Genomgång på
tyvärr inte lika god som för klassisk OL. Klubbarna uppmanas utbildningsdagen 27 jan.
säkerställa att denna kunskap sprids. Sprint regler och
karttecken kommer att gås igenom på VOF-utbildningsdagen i
Januari.



Diskussioner kring klassindelning för ungdomar på DM-stafett.
Då våra barn- och ungdomskullar variera kraftigt år från år,
rekommenderar mötet att VOF tar beslut om att höstens
planeringsmöten varje år tar beslut om det kommande årets
klassindelning i ungdomsklasserna. Målet är att få så stort
deltagarantal som möjligt.
För 2013 föreslår mötet följande:
o

HD10-12: svårighetsgrad HD10 (HD12Kort) – rak

o

HD13-16: midre gafflat än normalt (1 gaffel på slutet)
för att inte skapa allt för stor spridning och mer ”stafettkänsla”.

o

HD17-20: mixklass 1H + 1D (2 sträckor)

o

Dessutom föreslår mötet ett införande av en Öppen Mix
klass med sträckor 2,5km (vit), 3,5km (orange-röd),
4,5km (röd). Ingen DM status (d.v.s. inga medaljer
utdelas)

VOF-årsmöte (6 mars):
att besluta om ny
klassindelning vid DMstafett



Mötet anser inte att dagens modell för Ultralång-DM på en
vardagskväll skall förändras. Modellen har vunnit stort
genomslag och lyft deltagrantalet mångfaldigt.



Per Sundström och Åke
DM Grand Slam. Per Sundström vill inte längre driva detta
ensam. Det finns dock ett starkt önskemål ute bland klubbarna Larsson hanterar DM
att behålla Grand Slam. Åke Larsson erbjuder sig att hjälpa Per Grand Slam 2013
med administration och marknadsföring.
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VOFs hemsida: Beslöts att dokument som laddas upp skall i möjligaste Åke Larsson uppdaterar
mån lagras internt i IdrottOnline för att möjliggöra åtkomst för behöriga hemsidan
administratörer.
Önskemål om en ”Tips- och trix” sida samt kontakt adresser till ”nyckel
funktionärer”.
Uppgifter om datorpoolen bör också finnas på hemsidan.

Ansvarig/Klar senast

Rutan ”Aktuellt” föreslås användas till att göra reklam till olika
klubbaktiviteter som är öppna för distriktets löpare.

3

VOFs kompletterande tävlingsanvisningar: Dessa återfinns på
VOF:s hemsida under fliken tävling. Här finns en del ”kom-ihåg” att kika
på vid planering av kommande arrangemang. Anvisningarna gäller men
skall uppdateras med avseende på en del datum samt göras mindre
”personbundna”.

4

DM planering: Den förslagna arrangörerna för 2014 godkändes.
Åke Larsson uppdaterar
Vandrarringen som då arrangerar natt-DM önskar få ”dubbel-tävling”,
DM-planen på VOFs
d.v.s. natt-DM fredag + tävling på lördagen (tillsammans med SK Trim). hemsida.
VR lägger in detta förslag i Eventor. DM-planen kompletterades med
förslag på 2016-års arrangörer.

5

Tävlingssäsongen 2013: Tävlingsprogrammet är nu fastställt och kom
ut i senaste Skogssport. Finns också i Eventor. Klubbarna uppmanas
att kontrollera programmet ytterligare en gång och uppdatera med
riktiga kontaktuppgifter (vissa tävlingar har fortfarande Alf Lindberg som
kontaktperson/nummer). På plats också att läsa VOF:s kompletterande
tävlingsanvisningarna inför kommande arrangemang.
Hans Andersson (VOFs markansvarige) vill ha in kartor med
tävlingsområdet snarast.

Åke Larsson uppdaterar
de kompletterande
anvisningarna –
eventuellt slår ihop
dessa till ett dokument.

Alla: Kontrollera i
Eventor tävlingsuppgifter
för säsongen 2013 (ex.
kontaktuppgifter).

Skicka tävlingsområde
till Hans Andersson
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Tävlingssäsongen 2014: Programmet för 2014 skall sättas. Lägg in
Alla: Ansök om 2014 års
önskemål (gärna fler datum) direkt i Eventor. SENAST 2012-12-15. Ju arrangemang i Eventor,
förr destå bättre, då andra distrikt och föreningar kan se våra planer när SENAST 2012-12-15
de planerar sina tävlingar. En första genomgång med angränsande
distrikts görs av TA (datum ej ännu fastställt).
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Tävlingsplaneringsträff: TA kallar till tävlingsledar- planeringsträff, där Åke Larsson:
vi går igenom förslag till tävlingssäsongen 2014 samt tar upp aktuella
Tävlingsplaneringsträff
frågor inför säsongen 2013.
den 6 februari 2013.
LOKet bokar lokal.
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Hur hanterar vi PreO, Skid-OL, MTB-O?: Hur hanteras dessa grenar
inom förbundet? Hur stor är kunskapen? Inom distriktet finns
kompetens: Rolf Karlsson (PreO), Gunnar Munktelius (Skid-OL och
MTB-O). Genom att höja kompetensen kanske vi vågar ta oss an dessa
grenar på mer allvar. Snabbkurs 27 januari och prova-på-dag 6 juni
(Hallsta-Sura) + eventuell ytterligare ett prova-på-arrangemang
(Norberg). Fråga Roger Åsberg om han har möjlighet att fixa en MTB-O
karta till prova-på-dagen. Kostnad?

Åke Larsson: Kurs 27
Januari. LOKet bokar
lokal.

Samplanering med VO Ungdom: VO ungdom presenterade sitt plan
för VPT-tävlingar och Ung-VM. Ung-VM körs i samband med 4 av
distriktets hösttävlingar (se Aktivitetsplanen), samt ett separat
avslutande arrangemang av aktivitets-/äventyrskaraktär.

Se Aktivitetskalendern.

Datorpool: VOF:s datorpool har förnyats under året. De befintliga 4
laptop-arna och de två stationära datorerna införskaffades 2003 och
börjar ”märka av” sin ålderdom. Två laptop av enklare modell har

Åke Larsson: Äska
pengar av VOF för
komplettering av

9

10

Rolf Karlsson+Anders
Galin: Prova-påarrangemang den 6 juni.
Mats Bergman:
Eventuellt prova-påarrangemang i Norberg

Åke Larsson ansvarar för
poängberäkningen VPT
och Ung-VM.
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införskaffats. Datorerna underhålls löpande (Windows, OLA och SIprogramvara/drivrutiner) och har fungerat fint hela säsongen.

Mötet önskar komplettera poolen med ytterligare några laptopar varav
en med lite högre kvalité att användas som server + 2 st SI-enheter
med RS232 gränssnitt (de sk. ”100-kontrollerna”).

Ansvarig/Klar senast

datorpoolen.

Åke Larsson: Uppdatera
hemsidan med innehåll i
poolen och regler för
utnyttjande.

Innehållet i datorpoolen samt regler för dess utnyttjande ”försvann” vid
övergången till nya hemsidan och skall läggas upp på nytt.
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Övriga frågor:

<ingen ansvarig för att ta
fram den gemensamma
I samband med diskussionen om MTB-O och prova-på-arrangemangen
formuleringen utsågs –
väcktes frågan om VOF skulle kunna införskaffa ett antal ”kartbord” för
tyvärr…>
ändamålet. Efter diskussioner om finansiering beslöts att uppmana
klubbarna att själva införskaffa 5 st kartbord och för ändamålet söka
pengar från Idrottslyftet. En gemensam motivering baserad på en
VO Tävling: att utreda
distriktsgemensam satsning på en ny gren samt att nå en ny
reglerna för kombilag på
intressegrupp bland barn- och ungdom bör tas fram och utnyttjas i
stafetter.
samband med ansökan.

Kan vi ha ett mixat VOF-kombilag på större stafetter? Ingen på mötet
kunde med säkerhet säga vad tävlingsreglerna föreskriver. Det har
funnits en gräns på max 3 klubbar i ett lag – är denna begränsning
borta?

