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Mötesnoteringar från VOFs arrangörsträff 2014-02-08
Mötesdag och plats

Noteringar förda av

2014-02-08
Västerås SOKs klubbstuga Orientalen

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

Deltagare

Peder Wikström, Arboga OK
Carl-Erik Berglöw, Fagersta OK
Gunnar Jonsson, Hallstahammars OK
Signar Palm, Hallstahammars OK
Göran Wiig, Hallstahammars OK
Kenneth Larsson, Köping-Kolsva OK
Alf Lindberg, Köping-Kolsva OK
Leif Wadman, Köping-Kolsva OK

Punkt

Ärende
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SOFTs nya tävlingsanvisningar (Jan 2014)

Åke Larsson, OK Hedströmmen
Roger Åsberg, OK Hedströmmen
Erik Bengtsson, Sala OK
Olle Granath, Surahammars SOK
Anna-Karin Johansson, Vandrarringen
Lars Kjellman, Vandrarringen
Karin Swärd Lindberg, Vandrarringen
Lars-Ove Karlsson, Västerås SOK
Eva Singman Palm, Västerås SOK

Ansvarig/Klar senast

SOFT har reviderat tävlingsanvisningarna kraftigt. Ett kort exempel
visades från SOFTs nya hemsida. Anvisningarna är nu betydligt färre,
renare och mer lättlästa. Som komplement finns en del
stöddokumentation och den digitala arrangörshandboken (vilken är
utmärkt att använda vid utbildningar inom klubben)
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VOFs kompletterande tävlingsanvisningar
Anvisningarna som i huvudsak baserar sig på de anvisningar som Alf
Lindberg tog fram 2011 har reviderats inför tävlingsåret 2014.
Anvisningarna kompletterades under mötet med att minst en öppen
bana med kartskala 1:7500 skall finnas på våra tävlingar (3,5 – 4km,
svår).
Anvisningen skall också kompletteras med information skrivare och
papper för kartutskrifter.
Gafflingarna på stafetten bör göras enklare för att inte ”gaffla sönder”
tävlingen och få onödigt komplex administration. Ex kan sträcka 2 vara
rak.
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Västmanländska tävlingsarrangemang 2014
Genomgång av de Västmanländska arrangemangen 2014. Norbergs
skidorientering den 15 februari är inställd. Datum för ultralång-DM har
fastställts till den 15 maj.
Hallstahammar har svårt med dusch vid årets DM-arrangemang.
Tidigare möten har tagit upp detta problem och inom Västmanland är vi
överens om att duschmöjlighet inte är nödvändigt på våra DMarrangemang. Avsaknad av dusch skall tydligt framgå av inbjudan och
PM.
Årets ”stora” arrangemang i Västmanland är USM som Köping-Kolsva
OK arrangerar.
Planeringarna för 2014-års arrangemang flyter på utan problem ute i
klubbarna.

Västmanlands Orienteringsförbund
www.orientering.se/vastmanland

ÅkeLarsson:
Kompletterar
anvisningarna enligt
mötets önskemål

Punkt

Ärende
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DM Grand Slam 2014

Datum

Sidnr

2014-02-09
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DM Grand Slam kommer även i år att genomföras. Johanna Mikkelä
och Åke Larsson OK Hedströmmen ansvarar. Vi kan se fram mot en
mer aktiv marknadsföring i år med bland annat introduktion av en ny
facebook sida – ”Västmanlands Orienteringsförbund”. Målsättningen är
självklart att ytterligare öka DM deltagandet. Klubbarna uppmanas att
stötta detta mål.
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Västmanländska tävlingsarrangemang 2015

Ansvarig/Klar senast

ALLA klubbar: Stötta
marknadsföringen av DM
Grand Slam!

ALLA arrangörsklubbar!:

Genomgång av de förutsättningar som gäller för 2015. SOFT stänger
Senast 15 mars ansökan
möjligheten för VOF att lägga in och godkänna tävlingsdatum för
om tävling 2015 i
tävlingar i programmet den 31 mars. VOF TA vill därför att klubbarna
Eventor!
absolut senast den 15 mars har lagt in sina önskemål i Eventor. Lägg
gärna in fler alternativa datum. Västerås SOK har problem med att få till
ett lämpligt datum för natt-DM som samtidigt passar in i Grand Slam.
Natt-DM flyttas istället till OK Hedströmmens natt tävling i OL-rounden.
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Banläggning / banläggarkort
VOFs register över godkända banläggare och giltiga banläggarkort
behöver fräschas upp. Åke uppmanar alla banläggare att skicka in en
kopia på sina banläggarkort (via mail: aake-okh@telia.com eller vanlig
post: Diktäppevägen 13, 73436 Hallstahammar). Komplettera korten
med era senaste banläggaruppdrag.
Banläggarutbildning för nivå 1 planeras i andra halvan av mars. En
banläggningskurs nivå 2 planeras till vintern 2015.
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VOFs datapool
Poolen behöver succesivt uppgraderas. De 4 datorer vi köpte av
VM2004 kör Windows XP. Supporten för XP upphör i april 2014.

ALLA banläggare:
Skicka in kopia av
befintliga banläggarkort
till Åke Larsson.
Åke Larsson: Arrangera
banläggningskurs mars
2014.

Åke Larsson: Medel för
att uppgradera poolen
med datorer och
hjärtstartsutrustning

Mötet ställde sig positiva till att komplettera poolen med
hjärtstartsutrustning.
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Övrigt
Önskemål om ”uppdateringskurs” i OLA med speciell inriktning på
stafett.

Västmanlands Orienteringsförbund
www.orientering.se/vastmanland

Åke Larsson: Arrangera
uppdateringskurs OLA.

