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Tävlingsgruppens mötesnoteringar vid VOFs planeringsträff 2016-11-19
Mötesdag och plats

Noteringar förda av

2016-11-19
OK Hedströmmens klubblokal Kompasshuset

Åke Larsson, VOF TA

Deltagare

Hans Andersson, VOF VO Mark (Västerås SOK)
Ulf Back, Vandrarringen
Mats Bergman, Norbergs OK
Ragnar Eriksson, OK Hedströmmen
Anna-Karin Johansson, Vandrarringen
Lars-Ove Karlsson, Västerås SOK

Punkt

1

Kenneth Larsson, Köping-Kolsva OK
Åke Larsson, VOF TA (OK Hedströmmen)
Alf Lindberg, Köping-Kolsva OK
Christer Linderborg, Köping-Kolsva OK
Joakim Thornell, Surahammars SOK
Peder Wickström, Arboga OK

Ärende

Distriktets tävlingar 2017:
Tävlingsprogrammet är godkänt.
DM Ultralång flyttas till den 14/5.
DM Sprint och sprintstafett. Arboga har problem med att arrangera det
planerade datumet p.g.a. problem med banläggare (11/6). Svårt att
hitta alternativt datum. Arboga undersöker igen. OK Hedströmmens
sprinttävlingar på OL-rounden kan vara ett alternativ i reserv.

Ansvarig/Klar senast

ÅL: ordnar
korrigeringarna i
tävlingskalendern med
SOFT.
Arboga OK: undersöker
andra möjligheter att
arrangera
sprint/sprintstafett-DM
det planerade datumet.

OK Hedströmmens OL-rounden: Natt-tävlingen utgår. Lördagens
långdistans ersätts av Sprint, sprint-stafett och sprint rogaining.
Köping-Kolsva OK’s Golden Weekend MTBO tävlingar uppgraderas till
DM tävlingar.
Köping-Kolsva OK’s Fakiren kompletteras med MTBO tävling.
Vandrarringens DM-lång planeras att arrangeras tillsammans med
Eskilstuna OLs DM för Södermanland p.g.a. kartproblem.
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DM-plan
DM-planen justerades och kompletterades fram t.o.m. 2020.

ÅL>> Uppdatera DMplanen på VOFs
hemsida

VOFs anvisningar för DM-tävlingar:
Anvisningarna gicks igenom och uppdaterades enligt nedan.

ÅL>> Uppdatera
anvisningarna för DMtävlingar på VOFs
Förändringar Natt och Ultralång:
Få deltagare i många klasser. Klasser över HD21 reduceras till hemsida
en klass per 10-års intervall, HD40, HD50 o.s.v.
Förändringar stafett:
Få deltagare på DM-stafetten. De senaste åren (och även
2017) planeras samordning med närliggande distrikt. Distrikten
har inte samma klassindelningar vilket gör samarrangemangen
onödigt komplexa att administrera.
Nästa år (2017) arrangerar Arboga OK även för Örebro (som
då har alla SM-tävlingar).
Västmanlands Orienteringsförbund
www.orientering.se/Vastmanland

ÅL>> Diskuterar
enhetliga stafett-DM
klasser alternativt ”storstafett-DM” med övriga
distrikt i regionen.
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Ärende

Ansvarig/Klar senast

Anpassning av klasser alternativt ”stor-DM-stafett” i hela
regionen kan vara ett alternativ.
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Primärt beslut: Klasserna över HD21 ändras till HD50, HD60,
HD70. 2 sträckor i dessa klasser.
Arboga undersöker Örebros klassindelningar. Eventuellt
justerar vi. Slutlig klassindelning bestäms på
arrangemangsmötet i mars.
Diskuterades också att införa 2 sträckor för ungdomsklasserna,
men ungdomsgruppen vill fortsätta som nu, med 3 sträckor och
med flera löpare på mittensträckan för att få större flexibiltet i
antalet löpare.

VOFs kompletterande tävlingsanvisningar
Tävlingsavgift:
Tävlingsavgift för 2017 skall var det av SOFT bestämda
maxbeloppet: 80 SEK för ungdom och 130 SEK för vuxna
förutsatt att dusch anordnas på TA.
Om dusch måste anvisas till annan plats skall tävlingsavgiften
reduceras till 75 resp 120 SEK. (Gäller ej DM där full avgift tas
ut även utan dusch på TA).

Arboga OK >> Stämmer
av Örebros
klassindelning på DMstafetten.

ÅL>> Uppdatera VOF’s
tävlingsanvisningar på
VOFs hemsida.
Alla klubbar >> Alla
tävlingskartor skall
förses med
mobilnummer till
tävlingsledningen.

Mobilnummer på tävlingskartan:
Beslut att ”Mobilnumer till tävlingsledning” skall finnas på
tävlingskartan.
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Årets ”små fadäser”. Åtgärder krävs!
Efter VM2004 har Västmanlands arrangemang fungerat i det närmaste
perfekt. Det gågna året har dock ett antal arrangemang drabbats av ett VOF >> Kurs/konferens
i arrangemang
antal ”små fadäser”. Många av de bekymmer vi haft, visar på att
arrangören inte är 100% ”på tå” inför uppgiften. Triviala saker som är
”standard” och borde fungerat eller borde ha upptäckts i ban/tävlingskontroll har fallerat. Västmanland ska tillbaka till ”toparrangemang” igen.
*Kurs/konferens” där vi fokuserar på tips, metoder, goda exempel och
checklistor för att åter lyfta upp Västmanlands tävlingsarrangemang i
toppklass.

Mark & vilt
VOFs ansvarige för VO Mark & vilt, Hans Andersson, informerade om
det allt tuffare läget med marktillgång och SOFTs arbete med
markfrågor.
I Västmanland ser det relativt bra ut mellan klubbar och markägare,
inga större problem – ännu..
Sedan några år tillbaka har Västmanlands orienteringsklubbar fått
förtroendet från Länsstyrelsen att själva kontrollera Länsstyrelsens
databaser angående restriktioner i tävlingsområden (tidigare ”central”
förhandling varje år).
HA påpekar att det är mycket viktigt för att få behålla detta förtroende
att klubbarna intierar nya banläggare/tävlingsledare i dessa processer.
Mer information finns också i VOFs kompletterand anvisningar för
tävlingsarrangörer.
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Hantering av utvärderingsfågor i Eventor
Utvärderingsfrågorna i Eventor besvaras till största delen av ett fåtal
missnöjda deltagare.
Vi kan inte ändra på de frågor som SOFT standardmässigt beslutat

Västmanlands Orienteringsförbund
www.orientering.se/ Vastmanland

Alla klubbar >> Bevaka
att nya tävlingsledare
och banläggare känner
till det förtroende (och
därmed förpliktelser)
VOF har fått från
Länsstyrelsen när det
gäller
tävlingsarrangemang i
Västmanland
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Ansvarig/Klar senast

men vi kan lägga till egna frågor (på förbunds- eller klubbnivå).
Vi rekommenderar att svara på utvärderingsfrågorna ÄVEN om man är
positiv, kan ge ett mer balanserat resultat.
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MTB-O / Pre-O / Skid-O
ÅL>> Uppgradera
Västmanland har de senaste åren etablerat en PreO tävlingshelg.
Dessa tävlingar drivs av två eldsjälar, Rolf Karlsson och Lars Silvervret. KKOKs MTB-O tävlingar
till ”mästerskap” – DM.
Förhoppningsvis kan dessa arrangemang locka fler utövare.
MTB-O har nu provats i tävlingsform i samband med Golden Weekend
och med KKOK ’s Christer Linderborg och Kenneth Larsson som
drivkrafter. Resultatet var så bra att det även kommande år kommer att
arrangeras MTB-O tävlingar. Mötet beslöt att ge dessa tävlingar DM
status.
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Banläggarkort
Om någon fortfarande inte fått sitt banläggarkort ombedes denne ta
kontakt med distriktets TA.
Förteckningen över banläggarkort läggs ut på VOFs hemsida.
Kurs för banlägarkort planeras in under vintern.

ÅL>> Lägger ut
förteckningen över giltiga
banläggarkort på VOFs
hemsida.

Tävlingsledar-/arrangemangsträff
Vårens arrangemangsträff fastlades till måndagen den 13 mars.
Förutom planering av distriktets tävlingarna 2018 går vi igenom läget för
distriktets tävlingar den kommande säsongen (2017)
Utbildningar
Banläggning:
Banläggning nivå 1 fortsättning. För de har gått grundkurs eller RÅ>> återkommer med
har motsvarande kompetens, har praktiserat banläggning och kursdagar (kvällar) för
banläggningskursen
vill erhålla/förnya/förlänga sitt banläggarkort-1.
Roger Åsberg kommer att köra kursen under 3 kvällar med
hemuppgifter (datum ännu ej fastställda)
ÅL>> Ta fram kursledare
”Dubbelkursdag” i Surahammar – 4 februari.
för sprint-kursen
2 parallella halvdagskurser som körs både för- och eftermiddag vilket
gör att deltagarna kan delta på båda kurserna:




Arrangörsutbildning. Hur åstadkommer vi arrangemang i
toppklass? Hur undviker vi de små förargliga misstagen som
drar ner kavlitén på våra tävlingar? Ideér, tips, goda exempel,
checklistor



Sprint-OL – en speciell gren med speciella krav. Allt för många
orienterare har inte satt sig in i sprintens särart utan hanterar
dessa tävlingar som vanlig OL-tävling men i stadsmiljö.
Kursen behandlar sprint-OL och dess speciella karaktär och
egenheter, bl.a. tävlingsidéen, löparperspektivet, tävlingsregler,
banläggning och kartnorm/ritning.

Tävlingsteknik – 21 Januari:


Västmanlands Orienteringsförbund
www.orientering.se/ Vastmanland

IT-teknik. Genomgång av lösningar för användandet av flera
datorer på tävling, on-line kontroller, on-line start/mål, resultat
på bildskärm, uppläggning i Livelox m.m.
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World Orienteering Day – 24 maj
När den första upplagan av ”World Orienteering Day” hölls 11 maj 2016
deltog 81 länder med aktiviteter på 2013 platser runt om i världen. Total
registrerades 252 927 deltagare. Det land som aktiverade flest
deltagare var Turkiet. I Västmanland genomfördes arrangemang i
Norberg, Fagersta, Hallstahammar, Sala och Västerås.
2017 genomförs WOD den 24 maj.
P.g.a ”world wide” blir kalendertiden 48 timmar, startar på Nya Zeeland
och slutar i Alaska.
WOD drivs av Internationella Orienteringsförbundet, IOFs ”Regional
and Youth Development Commission”.
Gemensam utrustning / VOF-poolen
Vår utrustningspool har under året ytterligare föryngrats. De 3 sista
datorerna från VM 2004 har nu tagits ur drift.
Poolen innehåller idag 9 lap-topar, nätverksutrustning, 4 SI-master
stationer och 2 ROCar (radiokontrollutrustning).
Innehållsförteckningen på hemsidan är inte uppdaterad.
Västmanlandsserien
Enkel tävlingsserie lördagar under mars månad:
04 – Arboga OK
11 – Västerås SOK
18 – Köping-Kolsva OK
25 – OK Hedströmmen
Tävlingarna skall göras enkla. Upplägg liknande veterantävlingarna
med fri start.
Avgift 50:- vuxna 30:- ungdom, betalas på plats.
Föranmälan med senaste anmälan fredag (dagen före tävling) 11:59
Var beredd på att skriva ut kartor på plats för tävlande som missat
föranmälan. Den tävlande kan mycket väl själv stoppa i sin karta i
plastficka.
5 banor (varav 2 anpassade för ungdom)
1 – 6/7 km
2 – 5 km
3 – 3 km
4 – 4 km (ungdomsnivå)
5 – 2 km (ungdomsnivå)
Kartskala: 1:7500
De 3 bästa placeringarna räknas (som Arbogas julserie). Pris = ära och
berömmelse!

Västmanlands Orienteringsförbund
www.orientering.se/ Vastmanland

Alla>> Bevaka och
uppmuntra skolor och
egna klubben att delta
med arrangemnag
denna dag.

ÅL>> uppdatera VOFpoolens
innehållsförteckning på
hemsidan.

NYTT!
VÄSTMANLANDSSERIEN

