
Protokoll fört vid möte med VOF:s tävlingskommitté 2021-12-06 i Skövde 

Närvarande från Tävlingskommittén: Kent Hansson, Uno Magnusson, Johan Lundblad, Hans Kööhler, Michael 

Johansson och Adam Fredén. 

Från Kartkommittén: Anders Swedin och Bo Herdersson 

Från VOF: Bertil Åkesson och Magnus Sundmark 

 

§1 Mötets öppnande. 

 Kent hälsade välkommen och öppnade mötet. 

§2 Förslag till dagordning. 

 Dagordningen godkändes. 

§3 Val av sekreterare för mötet och protokolljusterare. 

 Michael Johansson valdes att föra protokoll och Uno Magnusson valdes till protokolljusterare. 

§4 Föregående protokoll. 

 Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

§5 SOFT Konferens 20-21 nov 

Torbjörn Löfving och Uno Magnusson deltog på årets konferens på Scandic Järva Krog Ulriksdal 
Solna, Uno sammanfattade: 

Stafettligan är det något för alla åldrar och får det plats i kalendern eller skall det ersätta 
Swedish League? Nivå 2 och 3 tävlingar ses över, det är idag små skillnader mellan dessa 
tävlingars bör- och skall krav, kan säga att bör på nivå 2 är samma som skall på nivå 3 idag. 
Samåkning till tävlingar är ett hett ämne med tanke på miljömålen och CO2-utsläpp. Fler i varje 
bil, åka kollektivt till tävlingar så långt det är möjligt, lättare i storstad. 

Inomhus OL växer, skall det bli en egen gren framöver? 

Markanvändning för OL, nu gällande allmänna råd kommer ersättas av vägledning som 
kommer vara klart under jan 2022. 

§6 Kartfrågor 

IOF ser över nya symboler, ex. räcke vid broar (trianglar), hur rita tunnlar under byggnader, 
lutande fasader? Ev. är det klart till säsong 2022    

§7 Tävlingsprogram 2021. 

Antal starter i Västergötland blev drygt 20 000 och andelen västgötar på dessa tävlingar något 
färre än tidigare år, kan bero på att granndistrikten hade färre tävlingar än oss och därför i 
större utsträckning åkte över gränsen till oss 

§8 Tävlingsprogram 2022 

Antalet tävlingar i distriktet ser ut ungefär som tidigare år, (2 PreO ingen MTBO i nuläget) 

§9 Utbildningshelg 2022 

Genomförs i Vara 5-6 feb. Ex. Banläggning steg 1 o 2, OCAD Kartritning, Tävlingsledarutbildning, 
MeOS, OLA, kost, tejpning, introduktionsutbildning för tränare. 



§10 Arrangemangsträffar 

Arrangemangskonferensen i Vara 27 nov blev inställd pga för få anmälda. Arrangemangsträffar 
blir det i månadsskiftet feb/mars i Borås och Vara, för Tävlingsledare och banläggare bland 
annat. 

§11 PreO. 

PreO i Väst som brukar arrangeras vid Kristi Himmelfärdshelgen krockar 2022 med EM i 
Finland, därför är lördagen 11 juni med Vänersborgs SK som arrangör klart, det blir en Preo 
tävling och en Tempo tävling på lördag strax söder om Trollhättan. På söndag kan det bli 
ytterligare en tävling. Tillfrågade och intresserade är Tidaholm SOK Sisu och OK Orinto, 
Tidaholm är även tillfrågade att arrangera SM hösten 2022, därav en tveksamhet till 12 juni. 
Kjell Larsson har funderingar på Främmestad också, kanske i samarbete med Tidaholm. 
Tidaholm sattes ordentligt på kartan efter årets SM framgångar, vinst i Stafett och guld i Tempo 
och silver på natten genom Robert Jakobsson. 

§12 MtbO. 

Tävlingsprogrammet för 2022 gicks igenom, ingen tävling i distriktet i nuläget. Flera deltävlingar 
i Svenska Cupen, VM arrangeras i mitten av juli i Dalarna. 

§13 Västgötamodellen. 

Inget att rapportera 

§14 Framtidsfrågor 

Uppföljning SOFT konferensen som digitalt möte kl 20 o framåt bidrog till att denna punkt 
saknar innehåll 

§15 Mark och vilt. 

 Inget att rapportera 

§16 Skrivelser/Rapporter. 

 Inget att rapportera 

§17 Övriga frågor. 

Mindre klubbar eller klubbar med ex. saknad av IT kompetens kan behöva hjälp av större 
klubbar eller de med IT kompetens, detta är ett växande problem. Ett ex. är också 
Tävlingsledare som kommer behöva administrera mer i samband med tävlingar och dess 
dokument som skall återrapporteras 

Sprintstafett DM: Diskussion om det skall vara 2, 3 eller 4 i laget, mixat dam herr, annan 
åldersfördelning?, samma tävlingsdag som Sprint DM för att slippa långa resor, men större krav 
på arrangör som har två tävlingar samma dag. 

§18 Nästa möte och avslutning. 

Nästa möte 17 jan. kl. 18.00, plats återkommer vi med. Kent tackade för visat intresse och 
avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet  Justerat 

Michael Johansson Uno Magnusson 


