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Ärende

Ansvarig/Klar senast

Rapport från OL-konventet i Skövde:


En stor del i ”tävlingsdelen” av konventet ägnades åt den nya
”digitala arrangörshandboken”. Den nya förenklade (krympta)
handbokens innehåll presenterades och bearbetades.
Materialet finns tillgängligt på SOFTs hemsida (”under
bearbetning”) och synpunkter är välkomna.



Tävlingsreglernas tolkning och praktiska tillämpningar
diskuterades.



Sportident teknikens brister diskuterades. VOF’s arrangörer
uppmandes att rapportera och hjälpa till med dokumentation vid
misstänkta tekniska problem.



En ny tjänst för att distribuera kartor med möjlighet att ta betalt
presenterades – hitta.orientering.se. Klubbar kan själva lägga
in sina kartor tillsammans med en presentation om tillgänglighet
m.m. Synpunkter önskas snarast.

Tävlingssäsongen 2013:
Incidenten med skyttetävlingen på Golden Weekend presenterades.
Lärdomen som alla klubbar uppmanas att ta till sig är att ”mark- och vilt”
är minst lika viktigt som bra banor och karta i ett arrangemang – skippa
hellre duschen! Arboga OK har analyserat och förbättrat sin rutiner
kring mark- och viltfrågorna. Tag gärna kontakt för tips.
Utfallet av de för 2013 förändrade stafett reglerna blev positivt. Samma
regler skall gälla för 2014:


HD10-12: svårighetsgrad HD10 (HD12Kort) – rak



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



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



Öppen Mix klass med sträckor 2,5km (vit), 3,5km (orange-röd), 4,5km
(röd). Ingen DM status (d.v.s. inga medaljer utdelas)

De Västmanländska arrangemangen har även i år fungerat utmärkt tack
vare en erfaren och kunnig arrangemangsstab i klubbarna och en stabil
teknisk utrustning.
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Tävlingssäsongen 2014:
Klubbarnas önskemål om arrangemangsdatum har kunnat tillgodses
utan förändringar även efter jämkningsdiskussioner med närliggande
distrikt.
En genomgång av hela det Västmanländska programmet kommer att
ske på vinterns kommande Arrangemangsmöte.
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Åke Larsson: kallar till
Arrangemangsmöte 2014 och tävlingsplanering 2015:
Arrangemangsmöte den
Hålls den 8 februari. Plats meddelas senare.
8 februari
Arrangörer (tävlingsledare, tävlingskontrollanter, banläggare) kallas för
en uppdatering av förutsättningar.
Tävlingskontrollanter:
I samband med incidenten på GW har behovet av en extern
tävlingskontrollant diskuterats. Mötet anser att dagens Västmanländska
lösning med en klubbintern tävlingskontrollant kan behållas (avviker
från SOFT´s tävlingsanvisning TA 403). En ”uppfräschning” av
kontrollantens ansvar i form av en uppdaterad checklista och
diskussion på ”Arrangemangsmötet” i februari är dock nödvändig.

Åke Larsson: ansvarar
för att en uppdaterad
checklista för
tävlingskontrollant finns
framtagen till
arrangemangsmötet
2014-02-08.

DM-planering:
Programmet för 2015 godkändes och programmet för 2017 faställdes
preliminärt. Noterades att KKOK (som inte var närvarande på
planeringsmötet) arrangerar Medel och Lång 2015 enligt tidigare plan.
AOK uppmärksammade att KKOK förmodligen också arrangerar GW
detta år.
Banläggarkort:
VOF’s kontroll på banläggarstatus i distriktet är tyvärr inte på önskad
nivå. En inventering kommer att göras och ett register att skapas.
Banläggarkurs för nya, förnyande och uppgradering kommer att
anordnas.
VOF’s hemsida:
I samband med att svenska orienteringsförbundet bytt grafisk profil och
hemsida, måste också VOF’s hemsida flytta till den nya profilen. I
samband med detta ser också VOF över det aktuella innehållet. Från
”tävling” var vi eniga över att hemsidan bör fokusera på faktauppgifter.
Den ”virtuella SI-poolen” fungerar inte då endast norrklubbar och VR
uppdaterar sitt innehav och kommer därför att tas bort från VOF’s sida.
Sydklubbarna har kontroll på grannklubbarnas innehav.

Åke Larsson: Inventera
aktuell status, skapa ett
register. Organisera
möjlighet (kurs) för nya
banläggare, förnyande
av banläggarkort 2014.
Åke Larsson: Rensar
”tävlingsdelen” av
hemsidan i samband
med flytt till den nya
sidan.

Önskeål att nyheter från distriksklubbarnas alla hemsidor skall
reflekteras på VOF’s sida.
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Åke Larsson: undersöker
Datorpool:
möjligheten till att
Datorpoolen har under året kompletterats med en kraftfullare laptop att anskaffa utrustning för
användas som server, bl.a. 8 timmars batteritid och ”spilltåligt”
trådlös radiokontroll.
tangentbord. Poolen har också kompletterats med en digital ”start / gå
fram” klocka samt 2 st ”100-enheter” för kabelansluten sista-/mål/förvarningskontroll.
Förutom planerad komplettering med någon nyare arbetsstation
(laptop-arna från VM-2004 börjar nå end_of_life status), uttrycktes
behov av utrustning för trådlös kommunikation till radio/förvarning.
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Utbildning:
Behov av utbildning finns framför allt inom:
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Åke Larsson: Organisera
utbildning för banläggarkort.

Banläggning: Krav för banläggarkort. Breddkunskap inom
klubbarna att använda OCAD för banläggning.

Klubbarna: Organisera
klubbinterna utbildningar.
”Annonsera” på VOF’s
Tävlingsadministration. Breddkunskap inom klubbarna att
använda OLA för enkla tränings/klubb arrangemang, men även hemsida genom att
lägga in information som
fullskalig tävling.
”nyheter” på klubbens
hemsida.

Övriga frågor:

Åke Larsson: Kollar med
SOFT vad som gäller
AOK (PW) informerade att de fått ett påpekande angående sjukvård på
angående sjukvård på
tävling.
arenan.
I SOFTs tävlingsregler står:
5.6.1 Vid tävling inom nivåerna 1-2 ska toaletter, dusch och sjukvård finnas vid
arenan.
Vid tävling på nivå 3 ska toaletter och sjukvård finnas vid arenan.

I SOFTs tävlingsanvisningar TA501 står:
Vid mästerskap och nationell tävling ska toaletter, dusch och sjukvårdsmaterial
finnas vid arenan. Sjukvårdsutbildad funktionär bör finnas lätt tillgänglig.
Ambulans bör kunna inkallas omgående.
Vid distriktstävling ska toaletter finnas vid arenan. Duschmöjlighet ska anges
och sjukvårdsmateriel ska finnas tillgängligt.

Olika information i regelboken kontra anvisningarna?
Från sjukvårdsanställd personal har AOK fått besked att sjukvård inte
får arrangeras av klubben…

AOK (PW) undrade om VOF hade någon policy/rekommendation för
utnyttjande av MapandCoach (M&C). VOF har ingen policy för detta.
Det är upp till varje arrangerande förening at förmedla karta och
banorna till M&C. Ett stort problem idag är att M&C (i princip) kräver att
få en OCAD-fil – ett material som klubbarna investerat stora pengar i
(50-200 kSEK) och därför inte alltid vill ”ge bort” för okontrollerad
användning. Funktionaliteten skulle kunna uppnås utan att utnyttja det
dyrbara ”grundmaterialet” – jämför föregångaren ”Quickroute”
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