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1

Rapport från SOFT tävlingskonferens 2013-01-25/26:
Åke deltog i konferensen som samlade dryga 40-talet deltagare.
Konferensen var indelad i tre grupperingar: tävlingsansvariga,
kartansvariga och arrangörscoacher. Presentations- och diskussions
material från konferensen återfinns på SOFTs hemsida under
”Arrangör/Arrangörsutbildning”

2



SOFTs verksamhetsplan för 2014-15 presenterades kort vilken
i stort sett är densamma som 2012-13.



Basprogrammen för 2014-16 presenterades. Basprogrammen
finns på SOFTs hemsida under flikarna Arrangör och Tävling.



Regelverkets struktur håller på att omarbetas.
o

Anvisningar slås samman

o

Flera anvisningar hade inte karaktären anvisning utan
mer information. Detta innehåll har flyttats till
orientering.se.

o

Delar av karaktären tips, råd och erfarenheter flyttas till:


Den digitala arrangörshandboken (via ”Värt att
veta temporär”)



Orientering.se



Ett förslag till ny ”kartbank” tillgänglig för allmänhet och klubbar
presenterades. Kartägaren skall kunna ta betalt för kartan av
den som hämtar. Åtkomst via Naturkartan.se och HittaNatur.se.



Givande presentation och diskussion kring regelfrågor och
hantering av desamma på tävlingar (tävlingsledning, jury
etc…). Flera relativt ”färska” fall presenterades och
diskuterades.



Regionala överläggningar om tävlingsprogrammet 2014. (Se
nedan)



Ett grupparbete genomfördes där idéer kring frågan ”hur blir vi
fler?” diskuterades

Markfrågor: VOFs Markansvarige, Hans Andersson, repeterade de
nya förutsättningar som vi inom Västmanland har sedan 1 år tillbaka.
Genom ett genom åren väl fungerande samarbete, har länsstyrelsen
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gett VOF och klubbarna ett ökat förtroende och lagt ett större ansvar
direkt på klubbarna när det gäller att planera tävlingsområde.
Banläggarna skall själva kontrollera via en databas på länsstyrelsens
hemsida att det tänkta tävlingsområdet inte ha några restriktioner.
Det är av yttersta vikt att vi förvaltar detta förtroende väl för att få
behålla detta mycket förenklade förfarande.

3

VOFs kompletterande tävlingsanvisningar: Enligt ett beslut på
planeringskonferensen i höstas ska Åke Larsson uppdatera dessa. Åke
har fått tillgång till motsvarande anvisningar från Södermanland, vilka
har ett lättläst och mycket överskådligt format.

4

VOFs hemsida: Åke gick igenom de förändringar som genomförts
under fliken ”Tävling” sedan planeringskonferensen.

5

Tävlingssäsongen 2013: En genomgång av läget inför årets
arrangemang visade att alla klubbar har kontroll på läget och räknar
med att genomföra de tilltänkta arrangemangen enligt plan.

6

Tävlingssäsongen 2014: Vid de regionala diskussionerna på SOFTs
planeringskonferens kunde arrangörernas förstahandsval tillgodoses
utan konflikt med närliggande distrikt.
På mötet uppdagades dock att Fagersta/Norbergs planerade tävlingar
infaller samma dagar som USM som detta år arrangeras av KöpingKolsva OK. KKOK har reserverat VOFs datorpool för detta ändamål.
Åke kontrollerar med FOK/NOK huruvida detta ställer till problem för
dem. Eventuellt byta med Lindesbergs tävlingar påföljande helg?

7

PreO, Skid-OL, MTB-O: Den planerade introduktionskursen den 6
februari fick ställas in p.g.a för litet deltagarantal. Känslan är att
klubbarna ännu inte är ”mogna” att på allvar ta tag i dessa
specialgrenar. Den planerade prova-på-dagen den 6:e juni, kanske kan
väcka/öka intresset.

8

Utbildningsbehov: Diskuterades om det fanns något behov av
utbildning inom VO Tävling under året.
Ett intresse finns att ordna en ”OLA-refresh/update” före vårsäsongens
start. Åke försöker hitta ett lämpligt datum för detta.

9

Åke Larsson uppdaterar
de kompletterande
anvisningarna enligt
SOFs mall

Åke Larsson kontaktar
FOK/NOK angående
konflikt med USM och
VOFs datorpool

Åke Larsson: Hitta
lämpligt datum för ”OLArefresh/update” kurs

Utrustningspool: Åke meddelade att han ansökt medel hos styrelsen
för inköp av 1 st kraftfullare PC att användas som server, 2 st ”online”
stämpelenheter samt brandväggs- och virusskydd för samtliga datorer i
poolen.
Framkom önskemål att poolen också skall kompletteras med en
startklocka.

10

Övriga frågor: Frågan om banläggarkort diskuterades på SOFTs
Åke Larsson: Undersök
konferens. Hur är läget i distriktet? Vem skriver ut banläggarkort och på hur banläggarkorten
vilken grund? Detta bör klargöras.
hanteras inom VOF.

