
2022-11-24 HOF Planeringskonferens – mötesanteckningar sektion Tävling 

Deltagare – se deltagarlista. 

Johan Gull, sammankallande i Tävlingskommittén, hade förberett en presentation.  

Claes Andersson presenterade. 

 

Årets tävlingar 2022 – 

• Det har varit ett deltagartapp jämfört med före pandemin. Ca 75-80 % av tidigare antal. 

• SOFT’s analys är att det varit så över hela Sverige med undantag av Norrbotten. 

• Hallands 3-dagars – diskussion om man kan öka deltagarantalet genom att ordna andra 

aktiviteter under helgen. Svårt för arrangör av H3D att orka med det men kan andra klubbar 

hjälpa till med att ordna aktiviteter? 

Tävlingar 2023 –  

• Liknande program som 2022 

• Halmstad arrangerar PreO-SM 13-15/10  

• Lång-DM går i Lindome som samarrangemang mellan OK Löftan och IK Uven 

Tävlings- och bankontrollanter 2023 –  

• Enligt lista med förslag från tävlingskommittén. Falkenberg fick för många uppdrag så Laholm 

tar över tävlings- och bankontroll för Hallandspremiären lång dag 2, 12/3. 

DM-planen –  

• Enligt rullande schema. Ok. 

DM-bestämmelser –  

• Inför 2022 sänktes åldern för äldsta klassen i sprintstafetten till DH240 men bara 2 lag deltog. 

Tävlingen låg i Kungsbacka vilket kan ha bidragit till få lag. 2023 går det mitt i Halland så man 

får följa det då och se om det blir fler lag då. 

Hallands 3-dagars – Ändringar i manualen 

• 1.3 Turordning – 2023 Halmstad/Laholm, 2024 Varberg, 2025 Kungsbacka, 2026 Falkenberg 

osv. i ett rullande schema på 4 år. Senast 2 år innan ska tävlingsområde, arena och 

tävlingsledare vara beslutat. 

• 6.1 Klassindelning – D21L och H21L har strukits pga litet intresse från elitlöpare.  

• Anmälan – under 2023 ska det vara möjligt att anmäla sig etappvis om man bara kan vara 

med en eller två dagar. Oklart hur det ska göras i Eventor. 

• Svår 7 km erbjuds enbart på etapper med långdistans. 

• Ny version av manualen finns på HOF’s hemsida. 

Ny orienteringsklubb i Halland –  

• Mjölner orienteringssällskap i Kungsäter, Varbergs kommun. 

 

 



Info från SOFT –  

• Finns en ny vägledning för arrangemang i naturen. Man ska inte vara rädd att utnyttja 

naturreservat men Länsstyrelsen säger ofta stopp eller är inkonsekventa. Laholm söker för 

flera tävlingar under 3-4 år i samma ansökan vilket har fungerat bra. 

• Ulrika Granfors och Loke Agmarken ska titta på om kontakten med Länsstyrelsen kan 

förbättras. 

• SOFT har inte fått in några ansökningar om SM 2025 och 2026. Inga Hallands klubbar är 

intresserade av att arrangera. För mycket jobb och dålig avkastning. 

• World Orienteering Day 17-23/5 2023. Ska vi skapa en Hallands dag då t.ex. arrangera 

närtävlingar över hela Halland? 

HOF planeringsdag –  

• Gick igenom anteckningarna från planeringsdagen. 

Övrigt –  

• Det blir väldigt långa startdjup när det är samma bana i DH10 och i DH12. Starkt 

önskemål/krav att man har separata banor i dessa klasser. 

 

/Torbjörn Halvarsson 

 

 

 


