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Mötesnoteringar från VOFs arrangörsträff 2015-03-02
Mötesdag och plats

Noteringar förda av

2015-03-02 18:30
Hallstahammar OKs klubblokal

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

Deltagare

Jan Grann, Arboga OK
Peder Wikström, Arboga OK
Gunnar Jonsson, Hallstahammars OK
Signar Palm, Hallstahammars OK
Mats Landqvist, Köping-Kolsva OK
Christer Linderborg, Köping-Kolsva OK
Alf Lindberg, Köping-Kolsva OK

Punkt

Ärende
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Förändringar i SOFTs tävlingsregler

Åke Larsson, OK Hedströmmen
Sten-Åke Holmberg, Sala OK
Torbjörn Johansson, Sala OK
Magnus Thornell, Surahammars SOK
Ulf Back, Vandrarringen
Anna-Karin Johansson, Vandrarringen
Lars-Ove Karlsson, Västerås SOK
Per Wadman, Västerås SOK

SOFTs förändringar i tävlingsreglerna presenterades.
Arrangörsansvariga uppmanas att läsa SOFTs anvisningar.
Några förändringar att beakta:
 Snitsel till startpunkt: röd/vit randig
 Nya förhöjda tävlingsavgifter (max Ungd/Vux 75/130)
 Veteran-RM har blivit Veteran-SM. Ej SM kvalitetsnivå. Samma
kvalitetsnivå som vanliga nationella tävlingar, d.v.s. nivå 3.
 Karta för tävling. Godkännande via distriktets kartansvarige.
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Ansvarig/Klar senast

Arrangörer: Inhämta
godkännandemärke från
VOFs kartansvarige
(Roger Åsberg) på
säsongens
tävlingskartor.

Västmanländska tävlingsarrangemang 2015
Genomgången av de Västmanländska arrangemangen 2015 visade sig
(som vanligt) att allt är under kontroll. Inga problem med
arrangemangen inrapporterades.
Det ”stora” arrangemanget detta år står Surahammars SOK /
Hallstahammars OK för då de arrangerar det ”nya” SM arrangemanget
Veteran-SM.
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Västmanländska tävlingsarrangemang 2016
Ansökan om arrangemang 2016 skulle varit inlagt i Eventor till detta
möte då en förhandling med närliggande distrikt behövs innan
tävlingsprogrammet spikas den 31 mars.
Då flera av våra klubbar inte lagt in sina ansökningar, riskerar de att få
konkurrens från närliggande distrikt. Förhandlingarna med de
närliggande distrikten blir naturligtvis svårare då vi inte uppfyller
överenskomna datum. ”Deadline” har varit känt i klubbarna sedan
planeringskonferensen 2014-11-22.
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VOFs kompletterande tävlingsanvisningar
Öppna mix-klassen på DM-stafetten förändrades enligt följande:
2 mixklasser införs med vardera 2 sträckor. Mix 1 är avsedd för
ungdomar och nybörjare (ex föräldrar). Mix 2 för erfarna orienterare
som inte får ihop lag i ordinarie klasser (se VOFs anvisningar för DMtävlingar).
Regler för den nya Sprintstafetten: Klasser och regler för den

Västmanlands Orienteringsförbund
www.orientering.se/vastmanland

Arrangörer 2016: Lägg
snarast in önskemål om
tävlingar 2016 i Eventor.
Åke L: Förhandla med
närliggande distrikt om
2016 års
tävlingsprogram.

Åke L: Uppdaterar VOFs
tävlingsanvisningar på
VOFs hemsida.
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Ärende

Ansvarig/Klar senast

nyinförda DM-sprint stafetten definierades. Läs mer under ”VOFs
anvisningar för DM tävlingar”
Gemensam startavgift för alla Västmanlänska tävlingar införs: 70 SEK
för ungdom och 120 för vuxna. Detta ger oss marginal att utöka
(75/130) vid särskilda arrangemang (ex offset tryckta kartor). VOFs TA
skall meddelas om utökad avgift utnyttjas.
INSK och U-klasser. Dessa klasser skall erbjudas efteranmälan och
anmälan på tävlingsdag utan extra kostnad.
Skala 1:7500 i Öppen Motion: Arrangören skall erbjuda en svår ÖMklass, Ö7, med kartskala 1:7 500. Klassen benämns Ö17. (ID 1100 och
sortering direkt efter Ö7 = 826).
Hyrbrickor skall debiteras 30 SEK. Borttappad bricka debiteras 525
SEK. VOF har införskaffat 80 hyrbrickor för skOLpaketet, dessa kan fritt
utnyttjas av våra arrangörer. Vid eventuell borttappad bricka anskaffar
arrangören omedelbart en ny ersättningsbricka (ej begagnad).
Utvärderingsfrågor i Eventor: Önskemål uppkom på utvärderingsoch planeringsmötet om att definiera mer relevanta utvärderingsfrågor
för våra tävlingar. Inga önskemål om förändringar definierades i detta
möte förutom önskemål att kunna se vem som svarat.(detta är dock ett
orimligt krav framför allt ur sekretess synpunkt). Antalet svar på
utvärderingarna är alldeles för lågt för att beaktas i större grad.
Arrangörer uppmanas dock att propagera för utvärderingen för att få ett
mer relevant underlag.
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Gemensam profil på Västmanlands tävlingar
En gemensam profil på våra tävlingar diskuterades medvetet eller
omedvetet under hela mötet.
I rubriken ovan och i de styrande dokumenten för VOF arrangemang
och DM-tävlingar, definierar vi det som är den Västmanländska profilen.
Anmälningsförfarande, startavgifter m.m.
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DM Grand Slam
DM GS diskuterades på höstens planeringsmöte. Det svaga intresset
bland klubbarna som DM GS ansvariga känt under 2014, återspeglades
också i diskussionerna. Inget beslut om hur vi skulle hantera DM GS
kunde då tas och frågan hänsköts till detta möte.
Mötet kunde snabbt konstatera att det inte fanns någon som var villig
att ta på sig att arbeta med DM GS och därmed togs beslutet att lägga
ner tävlingen. Förslag att använda budgeterade medel till någon form
av föreningstävling för ungdomar istället.
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VOFs datorpool
Åke meddelade att styrelsebeslut på att ersätta 2 gamla datorer samt
införskaffa ”radiokontroll utrustning” ROC förväntas tas på nästa
styrelsemöte. Poolen har kompletterats med 80 SI-brickor som i första
hand är avsedda att användas av de föreningar som arbetar med
skOLpaketet. Brickorna kan också utnyttja av arrangörer som
hyrbrickor.

Västmanlands Orienteringsförbund
www.orientering.se/vastmanland

Beslut att lägga ner DM
Grand Slam.

