Östergötlands orienteringsförbund

Minnesanteckningar från
ÖOF ordförandekonferens
Torsdag den 29 november kl. 18.30
I Linköpings OK:s klubbstuga, Vidingsjö Linköping
Närvarande:
31 deltagare från OL-klubbar i Östergötland
________________________________________________________________
•

Information om O-ringen 2019 av generalsekreterare Thomas Öberg.
Thomas informerade om statusen när det är 8 månader kvar. 8600 anmälda vid första
anmälningsstopp vilket är mycket bra. Campingplatserna säljer bra och även det
inomhusboende som erbjuds. De olika delmomenten arrangörsmässigt är i fas. Mats
Rosander informerade om sponsring och försäljning på O-ringen. Det är ett bra
samarbete med kommuner och näringsliv.
Ca 800 funktionärer är klara, ytterligare 6-700 behövs. Rekryteringen utgår från
intresse och kompetens vilket är en energikrävande metod men ger hög kompetens.
Information sprids genom föreningarna, Facebook, nyhetsbrev och föreningsrådet.

•

Information om 10Mila 2021 av Kjell Holmström och Hannes Carlsson.
1-2 maj 2021 är Valdemarsvik värd för 10Mila på marker som aldrig tidigare har
använts för orienteringstävling. 6 föreningar är ansvariga: Björkfors, Hammarkind,
Skogspojkarna, Gamleby, NAIS, Valdemarsvik. Kartritare för tävlingsområdet är
Thomas Persson och banläggare är Thomas Persson och Björn Karlsson. Kartritare för
öppna banor är Tord Hedenskog och Per Bengtsson och banläggare Thomas Almqvist.
Träningsområde blir i Valdemarsvik, Gamleby och Söderköping.
Arenan blir vid festplatsen Grännäs. Det blir korta avstånd mellan parkering, mål och
växel, ceremoniplats och boendetält. Det finns inga hotellmöjligheter i Valdemarsvik
vilket innebär att det är viktigt att det finns logimöjligheter vid arenan. Organisation är
i fas och kommunen är väldigt positiv. Funktionärsorganisationen kommer att
påbörjas kommande år.

•

Information från SOFTs ordförandekonferens samt tävlings och
arrangemangskonferens av Lena Fröberg och Björn Karlsson.
Tävlingsavgifter 2019: Ny modell från 1/1 -19. Närtävlingar kommer att inkluderas.
Förslaget kom från förbundsmötet 2018. Närtävlingar kommer att få en avgift,

distriktstävling blir en liten sänkning på nuvarande avgift och nationell tävling en
mindre ökning mot nuvarande avgift. Det blir en arrangemangsavgift och den blir i
procentsats som ökas med antal betalande. Eventor räknar ut avgiften som ska betalas
till SOFT som sedan betala ut OF-bidrag utifrån det. Arrangören rapporterar i Eventor.
Tydliga anvisningar och information om tävlingsrapporter och OF-bidrag finns på
SOFT:s hemsida.
Eventorsfunktionen testas nu fram till 15/12 och from 1/1 -19 ska det fungera att
användas av enskild arrangör.
Björn har undersökt med närliggande distrikt och Sörmland kommer ha den högsta
avgiften 80(ungdom)/150(senior)/200(elit). Småland har inte bestämt sig.
Mötet diskuterade startavgifter i Östergötland from 1 januari 2019 och kom fram till
att vi rekommenderar samma avgifter som Sörmland 80/150/200 och vi tar inte
efteranmälningsavgift för öppna banor.
Barn och ungdomars tävlande: undersökning av Jörgen Hector på uppdrag från SOFT.
Han använder forskning och statistik från bla Eventor och jämför med andra idrotter.
Underlag görs även med hjälp av enkäter. SOFT planerar presentera resultatet och ha
diskussionsträff i Linköping under våren.
Mark och miljö: Nyanställd på SOFT Joakim Ingelsson.
Ny utvecklingsplan: Lanseras digitalt vid årsskiftet
O-ringen ägardirektiv: Den nya O-Ringenstyrelsen arbetar för förändrade
ägardirektiv, t ex kring tydlighet och transparens. Beslut fattas av SOFT-styrelsen i
december.
Framtidens tävling och arrangemang: SI har en bugg i systemet som påverkar
stämplingar och felet har inte hittats. SI föreslår byte till SIAC men det godkänner inte
SOFT.
Framtagande av basprogrammet för 2020 pågår. Swedish Leauge-tävlingarna ska
spridas ut mer än tidigare. SM-tävlingarna ingår i Swedish Leauge. Smålandskavlen
flyttas till slutet av april och förslag är att Stigtomta och Kolmårdskavlen blir tidigare i
april. Sydsvenska 7-manna läggs ner.
Nya kartskalor: förslag som ej är beslutat än. DH 10-40 inga förändringar mot
tidigare. DH45-75 7500 (lång/medel)/3000 (sprint). DH 80- 5000/3000. Ö1-8
7500/3000. Ö9 10000 (lång)/7500 (medel)/3000(sprint)
Söks dispens och beviljas den så ändras kartskalan ett snäpp för alla.
Kontrollringarna är normalläget på 15000 och förstoras jämförbart i varje skala.
World Orientering day 15-21 maj 2019. Se hemsidan
www.worldorienteringday.com/#about-wod
•

Tävlingsprogram: Klart för 2019. OK Eken önskar hjälp med DM. Intresserade att
hjälpa till meddelar Björn Karlsson

•

Ansökningar och nomineringar till stipendier och priser.
Kom ihåg att skicka in förslag till Thomas Kleist minnesfond, året ledare, årets
arrangemang, elitstöd gällande juniorer och seniorer, Rune Haraldssons stipendiefond

till ÖOF:s styrelse.
•

Barntränarutbildning 19 januari 2019 i Fålehagen i Motala. Inriktning mot gul-röd
svårighetsgrad. Kursledare är Anita Wehlin. Max antal deltagare är 30 st och är det
färre än 15 ställs kursen in.
Anmäl på ÖOF:s hemsida eller till Carina@stordalsvagen.se

•

Priser till ungdomar: Under ordförandekonferens 2017 samtalades om
ungdomskommitténs förslag om priser och prisutdelning och utifrån det togs
rekommendationer fram. På ungdomskommittén möte hösten 2018 poängterades att
det är bra om rekommendationerna följs men det viktigaste är att det inte blir så att
några enstaka inte får pris i en klass. Tonvikt på priser bör ligga på de yngsta och där
bör alla få pris. Prisceremoni kan skapa gemenskap.

Lena tackade alla deltagare och avslutade mötet.

