VÄSTMANLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

Västanfors 2018-11-25

Noteringar från Planeringskonferensen 2018
T- Tävlingsgruppen
Åke Larsson informerade om:
 Från SOFT:s tävlingskonferens ang. nya tävlingsavgifterna för 2019.
 Att arrangör kan ta ut upp till 50% extra efteranmälningsavgift på
öppna klasser.
 Om nya arrangemangsavgiftsmodellen som kommer inom kort på
SOFT:s hemsida.
 Om SOFT:s nya basprogram.
 Om de nya kartskalor som gäller från årsskiftet för 2019. Finns på
SOFT:s hemsida under december månad.
 Diskussioner har inletts med närliggande distrikt om införande av en
gemensam ”regionsstafett” i.st.f. distriktstafetterna (tidigast 2020).
Info om Västmanlands tävlingsprogram för 2019:
 Sala OK kör en distriktstävling med 9 banor med intervallstart 1 maj.
 VPT 7.5
Arboga OK
 VPT 14.5
Västerås SOK
 VPT 21.5
Surahammars SOK
 VPT 28.5
Köping-Kolsva OK
 VPT-final 25.6 Sala OK
 Fakiren 23.11 Köping-Kolsva OK
 Tävlingsavgifter för Västmanland och 2019 (se dokument på VOF:s
hemsida vid årskiftet).
 Ny klass inrättas på sprintstafetten från 2019, nämligen DH70.
 Surahammars SOK skall arrangera en MTBO-tävling 20.9 2019.
Övriga noteringar:
 Det bestämdes att Alf Lindberg skall samordna veterantävlingarna i
Västmanland på så sätt att dessa arrangemang kan utnyttjas även som
klubbträningar. Veteranarrangemangen lägger till 1-2 banor,
(anpassade för DH10-12) till förmiddagens banläggning som sedan
utnyttjas på kvällen (17-18 förslagsvis) för distriktets
klubbar/medlemmar som klubbträning. Viktigt att arrangören lägger
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in tävlingen i Eventor så att intresserade kan hitta dessa arrangemang
på ett smidigt sätt. Deltagarna på kvällens klubbträning betalar 30
kr/person.
Hallstahammars OK har veterantävling 2019-05-23. Mötet beslutade
att HOK som ansvarar för Ultralång-DM 2019, också skall förlägga den
tävlingen på kvällen samma dag som veterantävlingen.

DM-planen 2022
 SP+SST
 N+L
 M+ST
 ULD

Köping-Kolsva OK
Hallstahammars OK
Surahammars SOK
Sala OK

DM-anvisningar
 Det gjordes ändringar i klassindelningar för stafett-DM. (se nya
anvisningarna på VOF:s hemsida).
 NYHET; mötet beslutade om att införa klasser för Inskolning på
stafett-DM. Inga resultat för dessa klasser.
Tävlingar i Eventor 2020
 Alla klubbar skall senast 2019-03-31 lägga in önskemål om egna
tävlingar i Eventor för 2020.
Markfrågor/Hans Andersson
 Hans informerade om att alla arrangörer inför kommande tävlingar
skall titta i dokument från Skogsvårdsstyerlsen gällande nya
biotopområden. Dessa hittar ni på
https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
 Hans informerade också om att arrangörer som använder skyddade
områden för tävlingar också är noga med att följa de direktiv som finns
för dessa.
 Hans Andersson vill att ALLA arrangörer efter avslutad tävling skickar
honom en PDF-fil över tävlingsområdet med start, mål och huvudstråk
inritade på kartan för 2019 och tills vidare.
Nya kartor
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Alla nya kartor som produceras framöver skall skickas till Roger Åsberg
för att få ett godkännande-märke.
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MTBO


Mötet diskuterade utveckligen inom distriktet. Inga beslut fattades.



Liten verksamhet inom distriktet. Norbergs OK arrangerar ibland.



Svagt intresse i distriktet just nu.

SKID-OL

PREO

Utbildningar
 Banläggning: påbyggnadskurs, steg 2, 2019-01-26, Roger Åsberg.
 Kartritning: Kurs 1, 2019-02-16, kurs 2 2019-0410, Roger Åsberg.
World Orienteering Day
 VOF uppmanar alla klubbar att under perioden 15.5-21.5 2019
arrangera en skoltävling/övrig tävling.
VOF:s tekniska pool
 Åke Larsson redogjorde för den tekniska utrustning VOF äger som alla
klubbar kan låna vid tävlingsarrangemang.
Föreningsutveckling
 VOF:s nästa årsmöte 13.3 2019 i Surahammar.
 Nästa utvärderingsmöte 23.10 2019 i Västerås.
 Nästa planeringsmöte 24.11 2019 i Arboga.
 Tips från FU; använd SISU när det gäller utbildning inom klubbarna.
Gäller även i ekonomiska frågor.
 Det kom önskemål om trafikutbildning inom klubbarna med tanke på
alla föräldrar som skjutsar barn till tävlingarna.
 Önskemål om utökat samarbete gällande sponring mellan klubbarna.
 På vilket sätt förbättrar man kommunikationen i distriktet för att nå ut
med info om klubbverksamhet? Ingen lösning just nu på detta
problem!
Ungdom
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VPT-möte 6.3 i VSOK.
6-7.4, upptaktsläger i Kolmården.
Violett-träning, 11.4 OKH.
Violett-träning, 25.4 KKOK
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Violett-träning, 9.5 AOK
USM-läger, 31.5-1.6
Rikslägret, 23.6-28.6 SSOK
Baghera-stafetten, 21.7 AOK
Violett-träning, 8.8 SSOK
Violett-träning, 22.8 SOK
Violett-träning, 5.9
Distriktsmatchen 2019, inget beslut om datum är fastställt ännu.
Ungdomsgruppen har önskemål om att införa en poängserie i distriktet
under hösten 2019 med final på Västerås SOK:s tävling. Upplägget bör
likna det som Uppland har med ”poängtröja”.



För fullständig information gällande planeringsmötet, besök VOF:s
hemsida.

För noteringarna svarade
Alf Lindberg

Köping-Kolsva OK

Västmanlands Orienteringsförbund
www.orientering.se/vastmanland

4 (4)

