Noteringar från Tävlingsgruppen 2017-11-25
Närvarande: Åke Larsson (OK Hedströmmen), Lena Larsson (Sala OK), Ulf Back
(Vandrarringen), Gunnar Jonsson (HOK), Hans Andersson (VSOK), Lars-Ove Karlsson (VSOK),
Torbjörn Zetterljung (AOK), Mats Bergman (Norbergs OK), Lars-Erik Hasler (Surahammars
SOK)

Tävlingsprogram, Västmanland
Arboga OK, DM Ultralång – Datumet 21/4 passar mindre bra. Arrangören kollar nytt datum,
onsdagen den 2:a maj
Eventuellt flyttas en VPT-deltävling till sprint-DM 26/5
16 juni arrangerar VSOK en medeldistans/närtävling
Eventuellt vill Arboga OK flytta Golden weekend till 29–30/9, mötet var tveksamma till
förslaget
Natt-DM körs tillsammans med Södermanland och Örebro län av OK Tor i Kungsör (24/8)
Stafett-DM vill VSOK flytta till 26/8 (då Lång-DM ligger i vårt program) och köra med Avesta
OK, då skulle DM lång kunna gå tillsammans med Smedjebackens DM lång 22/9
(samarrangemang med Dalarna), Då övertar KKOK DM medel 23/9 (istället för DM lång).
KKOK (Alf Lindberg) kollar om det är möjligt.
Arosträffen (planlagd till 21/10) flyttas till 27/10 p.g.a. att Daladubbeln flyttas.

VPT
Deltävling 1 (8/5) - Hallstahammar
Deltävling 2 (15/5) - VSOK
Deltävling 3 (22/5) - KKOK
Deltävling 4 (26/5) - Sprint DM i Hedströmmen
Final 29/5 – Surahammar

DM-plan
Ändringar för 2018, se ovan
2021:
DM Lång: Arboga OK
DM Medel: OK Hedströmmen
DM Natt: Arboga OK
DM Ultralång: Köping-Kolsva OK
Stafett: OK Hedströmmen
Sprint: VSOK
Sprint-stafett: VSOK

Regler DM-stafett
H och D-klasser i 12-årsgruppen utgår, endast DH12 kommer att finnas på skogsstafetten.
Beslut fattas att Västmanland följer regelverket för det/de distrikt som vi samarrangerar
med så långt det är möjligt.

Regler Sprintstafett
H och D-klasser i 12-årsgruppen utgår, endast DH12 kommer att finnas på sprintstafetten

Västmanlandsserien
Läggs i träda 2018

Gemensamt Jukola
Förslag från Lars-Erik Hasler (Surahammars SOK) att Västmanland åker som ett lag till Jukola
2018. Förslaget bifalles av mötet, elit-potten på 10 000 som VOF budgeterar varje år ligger
kvar, beslut fattas senare om denna post kan användas för Jukola-resan.

Gemensam Västmanlandsprofil på tävlingar
Gemensam teknisk nivå: Resultat på TV-skärmar, mötets samlade mening var att vi fortsätter
följa den tekniska utvecklingen.
Toalett på tävlingar: Dyrt att tömma, men något vi kan inte vara utan.
Dusch på tävlingar: Helst ska dusch finnas, ombytestält är obligatoriskt. Kanske kan en
utbildningsinsats bedrivas i distriktet för att undervisa i hur tvätt sker utan dusch.

Mark
Problem med tillgång mark i distriktet. En genomgång bland klubbarna visade inte på några
större problem med markägare förutom för Arboga som har karterade områden som inte
kan användas
Klubbarnas eget ansvar att hålla koll på skyddsvärda områden.
Länsstyrelsen vill ha in kartor från tävlingar i efterhand för att kunna bedriva kontroll i
efterhand. Tävlingsområdet ska vara markerat. Kartor skickas till Hans i PDF-format
(hans.andersson9@telia.com) senast i mars för 2018. Uppskattat antal löpare skall anges.

Tävling- Allmänt
Anmäl om Offentlig tillställning till polisen vid arrangemang. (Kostar inget)

Kartor och konvertering
Ny kartnorm börjar gälla 2019 (då ska tävlingskartor ha nya normen), konverteringen är inte
helt enkel så avsätt tid för detta! Kontakta Roger Åsberg om ni har funderingar.

Banläggarkort
Klubbarna uppmanas att kontrollera vilka medlemmar som har banläggarkort och att de
ansöker om kortet. Åke Larsson kontaktas för att uppdatera registret.
En uppdateringskurs bör hållas i Västmanland för att se till att kunskaperna är OK i distriktet.

Tävlingsavgifter SOFT
Ett arbete pågår på SOFT-nivå som avser att gå igenom de aktiviteter som bedrivs (även
närtävlingar) så att fler aktiviteter omfattas av avgifterna till förbundet.

Motion till förbundsmötet från Sala OK
Förslaget går ut på att möjliggöra alternativ klassindelning även på nationell nivå. (Klasser
baserade på svårighetsnivå (enligt färgskalan), inte ålder. Långa lätta banor och korta svåra
banor bör vara möjliga.) Mötet bifaller motionen.

PreO
Arrangemang finns (mycket tack vara Rolf Karlsson, SSOK),

MtbO
Möjligt att AOK kör ett arrangemang i samband med Golden Weekend (med hjälp av KKOK),
SSOK håller på att fixa karta

SkidO
Snöbrist är ett problem, för att det ska kunna bli arrangemang måste allt vara klart till dess
att snö kommer.

World Orienteering Day
23/5 2018 gäller. Sala kommer att köra skolmästerskap,

Utbildningar
Arrangemang: Träff för erfarenhetsutbyte bokas (lämplig för tävlingsledare och IT-ansvariga)
12/2 2018 – SSOK bjuder in till Surahammar 18.30 – 21.47
Banläggning: Nybörjarkurs (Steg 1) + ”uppfräschningskurs” (Steg 2) bokas i VOFs regi
Kartritning: Konvertering till nya kartnormen (genomgång av Roger Åberg)
Det finns en möjlighet att gå kurser i andra distrikt, håll utkik efter inbjudningar

Tävlingsteknik
Sport Ident har erkänt att det finns fel i deras programvara, ny mjukvara kommer. Åke
redogjorde för komplexiteten i de tekniska problem som kan uppstå med SI, OLA och MEOS.

Tävlingsevent
L-E Hasler (Surahammars SOK) tog upp frågan om vi inte i Västmanland skulle försöka skapa
ett gemensamt tävlingsevenemang (med förebilder som Dala-dubbeln, O-event, Ösa-träffen
etc.). Vi har just nu inget återkommande, större evenemang i distriktet, endast nationella
tävlingar. Kan vi starta ett arbete i distriktet med att jobba med frågan? Frågan lämnades
öppen.

Plaketter
Klubbplakett på stafett utgår, i övrigt fortsätter vi med gravyr

