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Tävlingsgruppens mötesnoteringar vid VOFs planeringsträff 2014-11-22
Mötesdag och plats

Noteringar förda av

2014-11-22
Strömsholms Golfklubbs lokal i Westerkvarn

Christer Linderborg, KKOK
Malin Ekman, Sala OK
Åke Larsson, VOF TA

Deltagare

Mats Bergman, Norbergs OK
Carl-Erik Berglöw, Fagersta OK
Malin Ekman, Sala OK
Gunnar Jonsson, Hallstahammars OK
Lars-Ove Karlsson, VSOK
Lars Kjellman, Vandrarringen

Punkt
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Kenneth Larsson, KKOK
Åke Larsson, OK Hedströmmen
Christer Linderborg, KKOK
Magnus Thornell, Surahammars SOK
Peder Wickström, Arboga OK
Torbjörn Zetterljung, Arboga OK

Ärende

Genomgång av utvärderingsmötet 2014:
Noteringarna från utvärderingsmötet gicks igenom med fokus på
”tävlingsfrågor”. Noterades att våra arrangemang fungerat bra under
året. Västmanland håller hög kvalité på sina arrangemang.
USM, arrangerat av KKOK, visade allra högsta klass. På en grund av
toppkartor och toppbanläggning lades suverän kringliggande service.
Detta belönades med idel lovvord från alla håll!

Ansvarig/Klar senast

Tävlings-arrangörsmötet
>>
Genomgång av Eventors
utvärderingsfrågor för
tävlingar.

Noteras att tävlingsreglerna ändrades till säsongen 2014, max 1 veckas
anmälningstid gäller.
Frågor att ta med till kommande tävlings-/arrangörs möte:
- Streck under kontrollsiffror på kartan – upplevdes rörigt (DM HOK)
- Se över utvärderingsfrågor för tävlingarna – komplettera med egna
frågor? Att användas som material inför utvärderingsmötet. Digital
utvärdering som grund?
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Distriktets tävlingar 2015 och 2016:
Tävlingsprogrammet 2015 är godkänt och våra tävlingar ligger bra till i
kalendern utan större konkurrens från närliggande distrikt.
Golden Weekend och OL-rounden ligger i mitten av augusti och det är
viktigt att inbjudan kommer ut före sommaren.
Önskemål om tävlingar 2016 skall vara inlagda i Eventor senast den 31
mars 2015. Önskvärt att klubbarna redan har sina preliminära datum
klara till tävlings-/arrangörs mötet den 2 mars.

Västmanlands Orienteringsförbund
www.orientering.se/Vastmanland

Alla kommande
arrangörer >> förbered
2016 års tävlingsdatum
till mötet 20150302
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Kartfrågor
Roger Åsberg informerade om uppstramning kring granskning av kartor.
Godkännandemärkning ska finnas tryckt på samtliga kartor som används på
tävling. För nivå 1 och 2 tävlingar granskar och godkänner SOFT. För nivå 3
och 4 godkänner distrikten (i Västmanland tills vidare Roger Åsberg).
Granskningen är en visuell granskning (alltså inte i terrängen) där kartans
teckenuppsättning kontrolleras.

VOF>> tillsättning av
fler ”kartgranskare”
för godkännande av
tävlingskartor

VOF tillsätter under vintern ytterligare några ”granskare” i distriktet.
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Mark- och vilt
Viktigt att ha koll på mark och jakträttsinnehavare. Om vi slarvar med det här så
riskerar vi att bli utestängda. Arboga har tagit fram bra rutiner för detta.
Kontakta Åke Larsson så skickar han materialet.
Pre-O
Åkes erfarenhet är att precisionsorientering kan dels locka ungdomar till
sporten, dels vara ett utmärkt verktyg för inlärning av kartläsning och
avståndsbedömning i barn- och ungdomsgrupperna. I denn gren krävs andra
färdigheter än bra fysik för att lyckas.
MTB-O/Skid-O
Gunnar Munktelius, informerade om cykelorientering. Cykelorienteringen är
stor på kontinenten. Antalet cyklister ökar. ”Gäng” av cyklister etablerar sig,
många i Uppsala län. Inbjudan till tävlingar via facebook grupper.
Saknas KARTOR – behöver konvertera OL-kartor till MTB-kartor (viktgt med
goda relationer med markägare och allmänheten)

.

Gunnar M >>
Organisera en
arbetsgrupp för
MTB-O under 2015

Arbetsgrupp ska bildas i Västmanland och då gärna en person från varje klubb.
Arbetsgruppen ska jobba med: Bidrag för att konvertera orienteringskartor, EU
bidrag, utrustning (kartställ) etc
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DM-tävlingar / regler stafett
Ungdomsgruppen fastslog att vi bibehåller samma klassindelning för
ungdomar/juniorer även 2015:


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)

När det gäller mixklassen gällde 2014 följande (inget nytt beslut togs på detta
möte):


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

Sprint-stafett
Beslöts att på försök införa sprint-stafett.
Några grova riktlinjer: Två ungdomsklasser och 2 för äldre. Upp till och med 12,
13-16, 17-39 och 40 och uppåt. 2 sträckor var, 2 löpare i varje lag. Start en
timme efter sist startande i sprint-DM? Segrartid ca 5 min/sträcka.
Diskuteras vidare på tävlings-/arrangörsmötet och med sprint-DM arrrangören
Sala OK.

Framtida DM-tävlingar

Västmanlands Orienteringsförbund
www.orientering.se/ Vastmanland

Tävlingsarrangörsmötet >>
Se över mixklassen
för DM-stafett.
Diskutera/utforma
regler för DM-sprint
stafetten
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2016 års DM arrangörer fastställdes och preliminära arrangörer för 2018
utsågs.
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DM Grand Slam (GS):
GS:s vara eller icke vara diskuterades.
En extra stor satsning på marknadsföring genomfördes av Johanna Mikkelä
och Åke L under 2014. Ny logga togs fram, egen sida på VOFs hemsida,
facebook sida för VOF där GS promotades inför varje deltävling och en
Instagramtävling för ungdomar startades (men fick läggas ner redan efter den
första deltävlingen då inga bilder inkom).
Vid en efterföljande analys, visar det sig att antalet startande inte höjdes utan
var ungefär detsamma som förra året. Vid jämförelse med antalet
Västmanlänningar som tävlar en ”normal tävlingshelg” är dock deltagarantalet
större på DM-tävlingarna.
Vid en mindre undersökning hur klubbarna svarat upp på den extra
marknadsföringen, hittade vi ingen klubb som internt i klubben marknadsfört
GS. Det svala klubbintresset och den ”obefintliga” höjningen av antalet
startande i förhållande till den arbetsinsats som krävts, gör att JM och ÅL ställer
sig ytterst tveksamma till att genomföra marknadsföring och resultaträkning ett
år till.

Tävlingsarrangörsmötet /
VOF >>
ta fram ansvarig för
GS 2015
(marknadsföring,
poängräkning,
priser..)

Förslag framkom att köra GS ytterligare ett år. Klubbarna måste informera mer
aktivt på sina hemsidor. Ta fram en GS strandflagga att märka ut information
och resultat på TA. Inbjuda alla ungdomar till facebooksidan för att få bättre
genomslag. Reducera de utlottade prispengarna till 5*500SEK.
Något förslag på hur detta skall åstadkomma eller vem/vilka som ansvarar kom
inte fram vid mötet.
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Svealandsmästerskapen / DM-stafett?
Förslag har framkommit att slopa DM-stafetten och istället arrangera en stafett i Åke L >> lyft frågan
till svealandssamband med SvealandsMästerskapen. På detta sätt få en mer spännande
distriktens TA
stafett med många lag i varje klass. Distrikten kan om så önskas, utse
distrikstmästare bland distriktslagen.
Förslaget gillades och Åke L tar upp frågan med tävlingsansvariga i
svealandsdistrikten.

10 Banläggarkort:
Ett register över distriktets banläggare har upprättats. Åke har dock inte skrivit Åke L >> distribuera
nya banläggningskort
ut nya kort ännu. På G.

11 Utbildningar / arrangörsträffar


7-8 feb. Arrangemangs kurs arrangeras av Örebro läns OF i
Ånnarboda Kostnad 2000 SEK+logi. Tävlingsledare och tävlingsteknik.



12 jan. OLA med utökad tävlingsteknisk utrustning. Västerås



17 jan. Banläggning för VPT. Skinnskatteberg



25 jan. OLA grundkurs. Sala



31 jan, Banläggning nivå 2. Västerås



14 mars. Kartritning (även MTB-O). Arboga



2 mars. Tävlingsledar-/arrangörsmöte. 18.00 Orientalen Västerås

12 Skolorientering
Åke L kommer att under vintern ta fram skOLpaketet, enligt den
Åke L >> Under
Idrottslyftsansökan som delades ut på mötet, och som VOF tilldelats medel för. vintern ta fram

Västmanlands Orienteringsförbund
www.orientering.se/ Vastmanland
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Efterlyser föreningar som vill arrangera. Fagersta, Hallstahammar,
Surahammar, Norberg och Vandrarringen intresserade.

skOLpaketet
lämpliga kandidater
(klubbar) som vill
genomföra detta
under 2015

13 Gemensam Västmanlandsprofil på tävlingarna
Frågan tas upp på tävlingsledar-/arrangörsmötet den 2 mars. Alla funderar och TävlingsÅke L tar fram riktlinjer. Kan vi utnyttja det arbete som Alf Lindberg påbörjade? arrangörsmötet >>

14 Sjukvård
En viss osäkerhet råder för närvarande angående utformandet av sjukvård på
tävlingar. Detta gäller inte bara orientering utan alla större arrangemang där
legitimerad sjukvårdpersonal engageras på en frivillig basis. Frågorna gäller
vårdgivaransvar och journalföringsplikt vilket i princip skulle falla på arrangören
eller den enskilde vårdgivaren.
Detta är naturligtvis orimligt, men ett PM från socialstyrelsen har
uppmärksammat frågan. Socialstyrelsen har därför av regeringen fått i uppdrag
att utreda vad som krävs, i form av författningsändringar eller andra åtgärder,
för att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna utföra hälso- och
sjukvårdsinsatser inom ramen för ideell föreningsverksamhet.
Utredningsuppdraget skall vara klart den 15 dec 2014.
I väntan på att det arbetet ska bli klart har Svenska Orienteringsförbundet i
samråd med Riksidrottsförbundet tagit fram rekommendationer för hur vi ska
förhålla oss till sjukvård och första hjälpen vid våra orienteringstävlingar och
aktiviteter.
http://www.orientering.se/Arrangera/Tavlingsreglerochanvisningar/Vanligaregelfragorochsvar/Sjukvardochlegitimeradvardpersonal/

15 Tävlingsteknik
Ny teknik har testats vid några Västmanländska arrangemang. Resultat via TVskärmar testades på Surahammars DM tävlingar och ”mobilt Internet” baserade
”radiokontroller” (ROC) har testats på ett flertal tävlingar. Båda teknikerna
fungerar bra och vi kommer säkert att se mer av dessa under nästa år.
Teknikerna gås igenom på OLA teknik mötet den 12 januari.

16 Gemensam utrustning
Ytterligare två av ”VM-datorerna” i poolen bör bytas ut. Önskemål att VOF
utökar poolen med 2 st ROC med tillhörande USB-anslutna stämpelenheter.

Västmanlands Orienteringsförbund
www.orientering.se/ Vastmanland

Åke L >> Underhåll
och komplettering av
datorpoolen.

