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Protokoll fört vid möte med VOF:s tävlingskommitté 2021-10-25 

Närvarande från Tävlingskommittén: Kent Hansson, Torbjörn Löfving, Uno Magnusson, Johan Lundblad.  

Från kartkommittén: Anders Swedin, Jesper Sjögren, Bo Herdersson 

Från VOF: Magnus Sundmark 

 

§1 Mötets öppnande. 

 Kent öppnade mötet. Ny ledamot Johan Lundblad hälsades välkommen.   

§2 Förslag till dagordning. 

 Dagordningen godkändes.  

§3 Val av protokolljusterare. 

 Jesper Sjögren valdes till protokolljusterare. 

§4 Föregående protokoll. 

 OK.  

§5 Tävlingar 2021. 

 37 tävlingar i Västergötland under året. 1775 västgötar har sprungit minst en tävling.  
 Ca 20000 starter, vilket motsvarar 60% av ett normalår. 

§6 Tävlingar 2022. 

 En ändring. OK Räven byter 27 mars, från Lång till Medel.    
 Något färre tävlingar än ett normalår, men det ser bra ut. 
 
§7 Kartfrågor. 

 Diskussion ang registrering av kartområde, speciellt där flera klubbar/distrikt berörs. 
 Info finns på SOFT:s hemsida, ”registrering av kartritning”. 
 Kartkommittén kontrollerar vilka västgötaklubbar som berörs. 
 Info adderas till Västgötamodellen. 

 Kartkommittén tar fram plan för att slippa ”sen kartkontroll”. Jesper Sjögren ansvarar för 
 utskick och insamling.   

 Hestra IF:s sprintkarta till O-event är godkänd. 
 
§8 Arrangemangskonferens.  

   Genomförs i Vara 27 november. 
 För TK gäller 12.45 – 14.20 med ”Summering SOFT:s konferens, Arr.nivåer, Öppna banor och 
 Allmän info”.   

§9 Utbildningshelg 2022. 

 Genomförs i Vara 5–6 februari. 
 Prel program: Tävlingsledning, Banläggning, Tävlingsadministration, Kartritning.  
 Magnus fixar inbjudan och utskick.  



2 

 

§10 PreO. 

 Michael skickade rapport. 

 - På SM blev det stora framgångar för Robert Jakobsson och Tidaholm SOK Sisu.  

   Robert Jakobsson tog Guld på Tempo SM. På Natt SM blev Robert tvåa. På stafetten vann 

   Tidaholm med pappa Robert och barnen Clara och Johannes.  

 - Nordiska Landskampen gemofördes i Hamar helgen 18–19 sep. Sverige lag blå vann före 

   Finland 1. I Sverige lag gul deltog Michael Johansson. Laget blev fyra.   

   - Två tävlingar arrangerades i Oskarshamn 16–17 okt. Robert segrade på lördagen 

   med Clara som trea. Michael segrade på söndagen med Robert som trea.  

 - PreO i Väst hade möte 16 sep. Där diskuterades bland annat årets arrangemang i Väst samt 

   2022 och 2023.  

 - Det är GOF:s tur att arrangera Dag DM 2022. IK Uven arrangerar, datum ännu inte bestämd. 

 - Vänersborgs SK och Tidaholm SOK Sisu funderar på samarrangemang under vår/sommar.  

   Tidaholm har även fått en fråga om SM arrangemang.  

§11 MtbO. 

 Hans skickade rapport. 

 - Sverige fick en Europamästare i MTBO. Marcus Jansson vann långdistans.   

 - Svenska Cupen har fått ett program för 2022, men det har inte publicerats officiellt. 

   Säsongsavslutningen är första helgen i september i Nybro 

 - Vi får hoppas att vi tar tag i Västgötacupen igen, men det får bli senare i vinter. 

§12 Västgötamodellen. 

 Uppdateras i vinter. Klar i mitten av februari. 

§13 Framtidsfrågor. 
  
 - Fortsatt Coronahantering 
 - Arrangemangslyft   
 - Format ”enkel tävling” kommer att fastställas 

§14 Mark och vilt. 

 Johan Lundblad, ny ledamot i kommittén med inriktning ”Mark & Vilt”. 
 Joakim Ingelsson planerar att komma på VOF:s arrangemangskvällar. 

§15 Skrivelser/Rapporter 

 Magnus rapporterade från styrelsemötet 18 nov. Ekonomin ser bra ut.    

§16 Övriga frågor 

 Skrivelse från Ulricehamns OK med önskan om ”dubbelarrangemang med fast datum i tre år”.    
 Kommittén är positiv till nya koncept, men kan inte garantera någon klubb samma datum.  
 Anledningen är samordning med andra distrikt som sker varje år och gällande 
 ansökningsprincip där klubbar fritt får söka tävlingsdatum varje år.  
 Magnus får i uppdrag att formulera svar. 
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§17 Nästa möte. 

Nästa möte 6 december 17.30 i Skövde.   
 

 

 

Vid protokollet  Justerat 
Torbjörn Löfving Jesper Sjögren   


