
Välkomna till
Arrangemangsträff 2022



Hålltider
• Summering 2021
• Nya allmänna råd
• Fika
• ”Mer att ha koll på”
• Funktionärsutbildningar
• Västgötamodellen 2022
• Västgötatoppen
• Övrigt

Agendan



Inledning

• Antal tävlingar
• Typ av tävlingar
• Deltagarantal tävling
• Deltagarantal närtävling
• DM tävlingar

Summering 2021



Antal tävlingar
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Typ av tävlingar
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Deltagarantal tävlingar
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Deltagarantal närtävlingar

• 114 st (102) registrerade (-30% fr 2019)
• 87 (89) deltagare i snitt 

– 17,5% (20,4%) ungdomar
– 86% (84) västgötar 

• 9965 (9097) starter totalt (-35% fr 2019)
• 324 830 kr (324 045) i anmälningsavgifter
• 25 483 kr (31 169) i arrangemangsavgift
• …det här blir statistik att följa.



DM tävlingar
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Hålltider
• Summering 2021
• Nya allmänna råd
• Paus
• ”Mer att ha koll på”
• Funktionärsutbildningar
• Västgötamodellen 2022
• Västgötatoppen
• Övrigt

Agendan



FIKA



Hålltider
• Summering 2021
• Nya allmänna råd
• Fika
• ”Mer att ha koll på”
• Funktionärsutbildningar
• Västgötamodellen 2022
• Västgötatoppen
• Övrigt

Agendan



InledningMer att ha koll på
• Coronapandemin
• Likvärdigt tävlande
• Klasser – skalor – avgifter
• Öppna klasser
• Lika beräknade segrartider
• Fri start  vs fri minutstart
• Dispenser
• Motioner till förbundsmötet
• Grupp för IT-stöd



Inledning

• Inga begränsningar för arrangemang

• Vaccination
• Stanna hemma vid symtom

• Ovaccinerade något ytterligare
att förhålla sig till.
Undvika trängsel mm.

Coronapandemin



Likvärdigt tävlande
Regel om likvärdigt tävlande har införts vilket 
kommer påverka de flesta arrangemang. 
- Tävlingsdisciplin
- Kommunikation och marknadsföring
- Organisation
- Arrangemang

Att göra för varje arrangör
- analysera och värdera ert egna arrangemang ur ett 
likvärdighetsperspektiv
Stöddokument för detta finns framtaget!
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Tävlingsklasser är nu Åldersklasser

• Klasserna D/H12K, D/H14K, D/H16K och 
D/H17-20K utgår och ersätts av ett utökat 
utbud av öppna klasser.

• U-klasser är borttagna
• Avsikten är att Öppna klasser ska nyttjas 

mer av fler och även av barn & ungdom.



Öppna klasser
o Inskolning ingår här
o Patrull, skuggning, ok i alla öppna klasser
o Kartskala är 1:7 500 (undantaget Svår 7 km)
o Resultat ska delas i upp till 16 år och 17 och uppåt
o Valfrihet gällande tidtagning
o I Västergötland även en Mycket lätt 7 km vid 

långdistanstävlingar. (Trail Lång)



Ny klassindelning

o Hur resonerar er förening gällande 
tävlingsdeltagande, på ert eller på andras 
arrangemang?

o Kan annonsering, tydligare marknadsföring, 
attrahera fler att springa mer?

o Är föreningen villig att återgå till 
kostnadsbelagd annonsering i VOFs-kanaler?

Mycket Lätt 7 km Ca   7.0 km    Vit nivå                      Obl. Vid lång           7 500 



Öppna klasser

o Så OTROLIGT viktigt att öppna klasser ges korrekt 
svårighetsgrad utifrån färgskalan.

o Det här är klasser för många ovana och då kan det inte 
svårighetsgraden göras godtyckligt utan MÅSTE följa 
banläggningsanvisningarna

o Lägg tid på det här!



KARTSKALOR
- Berör ungdom och öppna klasser

Ska för ultralång och lång vara:

• 1:15 000 för klasserna D/H18-21.

• 1:10 000 för D/H16, D/H35-40, samt öppen klass Svår 7 km

• 1:7 500 för D/H10-D/H14 och från D/H45, samt i alla öppna 
klasser utom Svår 7 km

Ska för medel, stafett och natt vara:

• 1:10 000 för D/H16-40, samt öppen klass Svår 7 km

• 1:7 500 för D/H10-D/H14 och från D/H45, samt i alla öppna 
klasser utom Svår 7 km

Skala för sprintdistans ska vara:

• 1:4 000 för D/H16-40

• 1:3 000 för D/H10-14 och D/H45 och äldre, samt öppna klasser



Anmälningsavgifter 2022

AVGIFTER - OFÖRÄNDRADE

Kategorier Ungdom Vuxen (ej elit) Elit 
Åldersklasser 65-80 kr 110-150 kr 170-200 kr 
Öppna klasser 80 kr eller lägre 150 kr eller lägre - - -

Mästerskapstävlingar och nationella tävlingar

Distriktstävlingar

TA 14.12

Kategorier Ungdom Vuxen (ej elit) Elit 
Åldersklasser 60 kr eller lägre 120 kr eller lägre 160 kr eller lägre 
Öppna klasser 60 kr eller lägre 120 kr eller lägre - - -

Kategorier Ungdom Vuxen 
Åldersklasser 40 kr eller lägre 80 kr eller lägre 
Öppna klasser 40 kr eller lägre 80 kr eller lägre 

Närtävlingar



• För vuxna (+17) löpare i öppna klasser gäller:
• Ord. avgift till ord. anmälningstid går ut
• +50% under efteranmälningstiden (samma som 

åldersklass)
• +50% på tävlingsdagen (100% i åldersklass)

• För löpare upp tom 16 år i öppna klasser, ord 
avgift hela tiden

AVGIFTER - ÖPPNA KLASSER



Lika beräknade segrartider
• Införs from 2022-01-01 med en övergångstid till 

2022-12-31
• Berör klasserna D/H35 och uppåt
• Banläggarna skall numer utgå från segrartid vid 

banläggning istället för banlängd
• Nya anvisningar finns i Västgötamodellen där även 

två nya stödbilagor för att underlätta övergången 
har tagits fram.

• Underlaget i sin helhet finns på 
svenskorientering.se



RUBRIK

UTRYMME FÖR 
FRÅGOR

OCH/ELLER
DISKUSSION



RUBRIK

- Ej för rankingmeriterande klasser
- Främst tillämpbart för DH35- på tävlingar utan 
mästerskapsstatus.
- Ingen lottning
- Löparen erhåller/tar starttid vid startplats
- Startrutiner som vi lottad starttid
- Vaksamhet för hur starttider möjliggörs så rättvist 
tävlande kan upprätthållas.

FRI MINUTSTART

…FRI STARTTID (ÖPPEN KLASS & CORONA)



DISPENSER

Om arrangör önskar frångå regelverk ska dispens 
sökas, i god tid, före aktuellt arrangemang
• Kartskalor
• Kartnorm
• Karttryck
• Klassindelning
• Anmälningsavgifter
• Anmälningstider
• …med mera

Kontakta er förenings kontakt 
i tävlingskommittén!



MOTIONER FÖRBUNDSMÖTET

- Motion nr 1 om likvärdigt tävlingsupplägg i sprintstafett.
SOFT anser motionen besvarad.
Styrelsen föreslår årsmötet att yrka för SOFTs förslag.

- Motion nr 2 om klassindelning baserade på svårighet/längd.
SOFT yrkar avslag.
Styrelsen föreslår årsmötet att yrka avslag.

- Motion nr 3 om att ej ha lottade starttider utöver elit.
SOFT yrkar avslag.
Styrelsen föreslår årsmötet att yrka avslag.

- Motion nr 4 om att inför ett modernt HCP-system
SOFT yrkar avslag.
Styrelsen föreslår årsmötet att yrka avslag.



MOTIONER FÖRBUNDSMÖTET
- Motion nr 5 om att förändra Sverigelistan
SOFT yrkar avslag.
Styrelsen föreslår årsmötet att yrka avslag.

- Motion nr 6 om förändra gallringsregler för sprint.
SOFT yrkar bifall.
Styrelsen föreslår årsmötet att yrka bifall med ett tilläggsyrkande om att
förändringen ska införas 2023.

- Motion nr 7 om efterlevnad av regelverket
SOFT yrkar avslag med ett tilläggsyrkande om att tillsätta en utredning.
Styrelsen föreslår årsmötet att yrka för SOFTs förslag.

- Motion nr 8 om transparent dokumentation av regelöverträdelser
SOFT yrkar bifall med tilläggsyrkande om att ge förbundsstyrelsen
uppdrag att införa detta 2023.
Styrelsen föreslår årsmötet att yrka bifall i enlighet med SOFTs yrkanden.



MOTIONER FÖRBUNDSMÖTET

- Motion nr 8 om transparent dokumentation av regelöverträdelser
SOFT yrkar bifall med tilläggsyrkande om att ge förbundsstyrelsen
uppdrag att införa detta 2023.
Styrelsen föreslår årsmötet att yrka bifall i enlighet med SOFTs yrkanden.

- Motion nr 9 om antalet startande för DM-värdighet.
SOFT yrkar avslag men med ett tilläggsyrkande om att skriva om
paragrafer så att förslaget ändå kan införas under 2022.
Styrelsen föreslår årsmötet att yrka avslag och alltså inte medverka till
urholkning av DM-värdighet.

- Motion nr 10 om att skapa incitament för fler långdistanstävlingar.
SOFT yrkar avslag.
Styrelsen föreslår årsmötet att yrka avslag. Även om det är en viktig fråga
för Västergötland visar SOFTs yttrande att det inte gäller hela landet, varpå
regional hantering är att föredra framför nationella justeringar.



MOTIONER FÖRBUNDSMÖTET

- Motion nr 11 om en mer hållbar orienteringssport.
SOFT yrkar avslag.
Styrelsen föreslår årsmötet att yrka avslag.

- Motion nr 12 om att införa arrangörsansvar för transport till och från
tävlingsarenan.
SOFT yrkar avslag.
Styrelsen föreslår årsmötet att yrka avslag.



GRUPP FÖR IT-STÖD

Arbete pågår för att sätta ihop en kontaktgrupp som 
arrangörer kan konsultera vid behov.
Kompetensstöd såsom t ex:
• IT Nätverk
• ROC:ar
• OLA / MeOS
• Eventor / Livelox
• Speaker
• Stafetter
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InledningMer att ha koll på

Vilken karta ska användas?
Kartansvarig
Godkänd karta
Kartkontroll
Färgutskrifter och karttryck



Vilken karta ska användas till 
arrangemanget.

Inför varje tävling ska arrangören lämna 
uppgifter till VOFs kartgrupp om gällande 
tävlingskartan. 



Kartansvarig

Varje arrangerande klubb ska ha en 
kartansvarig.
Kartansvarig ansvarar för att tävlingskartan 
blir godkänd i god tid före tävlingen.
Kartansvarig ansvarar också för att kartan 
blir trycket eller utskriven efter gällande 
bestämmelser.  



Kartregistrering och Godkännande

Alla kartdatabaser ska registreras hos 
kartkommittén
Tävlingskartor erhåller ett tidsbegränsat 
godkännande på 5 år efter genomförd 
kontroll. 

Godkännande för kartor som gjorts med 
gamla kartnormen gäller inte.



Godkännande

För att godkännandet ska gå smidigt ska 
arrangören redan när det är ritat en kvkm. 
sända kartfilen till kartgruppen.

För att få en karta godkänd ska den sedan i 
sin helhet sändas till VOFs kartgrupp 
senast tre månader före tävling.



FÄRGUTSKRIFTER OCH KARTTRYCK

Om digitala kartutskrifter används bör utskrift ske av SOFT 
certifierade ”tryckare”.

Används inte certifierad ”tryckare”  ska en provutskrift 
sändas till VOF:s kartkommitté för godkännande. Detta ska 
ske senast 3 månader före tävling.

På DM-tävlingar ska kartorna skrivas ut av certifierad 
utskrivareskrivare.

Anvisningar för kartutskrifter i Västergötland



FÄRGUTSKRIFTER OCH KARTTRYCK

Att tänka på

För att vara säker på att slututskriften  blir bra 
måste utskriften ske på samma skrivare och av 
samma operatör som skrivit ut provtrycket.

Ibland dålig framförhållning i klubbars 
”tryckprojekt” 
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Hålltider
• Summering 2021
• Nya allmänna råd
• Fika
• ”Mer att ha koll på”
• Funktionärsutbildningar
• Västgötamodellen 2022
• Västgötatoppen
• Övrigt

Agendan



Hantering 2022
• Utbildningshelgen inställd
• VOF inga ersättningsalternativ i nuläget
• Eventuellt kursdag i okt/nov
• SOFT & SISU kör en del digitalt

• Men… behovet får styra… Har föreningen behov? 
Kontakta kansliet!

FUNKTIONÄRSUTBILDNING



Hålltider
• Summering 2021
• Nya allmänna råd
• Paus
• ”Mer att ha koll på”
• Funktionärsutbildningar
• Västgötamodellen 2022
• Västgötatoppen
• Övrigt

Agendan



InledningVästgötamodellen
• Nyheter 2022
• Tävlingsledarapporter
• Mark & vilt
• Prispolicy
• Mervärden
• Annonsering
• Checklistor
• Not. hänvisningar/media



InledningVästgötamodellen

• Var finns den?
• Hitta dit!



NYHETER 
• LIKVÄRDIGT TÄVLANDE
• LIKA BERÄKNADE SEGRARTIDER
• JUSTERING AV TÄVLINGSNIVÅER
• Åldersbundna klasser vid nationella mästerskap

VÄSTGÖTAMODELLEN 2022



Tävlingsledarrapport  - Bör användas! 
Tävlingsledarens ansvar

• Innehåller tre faser
• FAS 1 Tävlingsförutsättningar klara (4 mån)
• FAS 2 Tävlingen fastlagd (6 veckor)
• FAS 3 Tävlingen avslutad (30 dagar)

• Den är till för stöd för tävlingsledare och 
kontrollant i deras samverkan

• Rapporten finns på hemsidan under 
Västgötamodellen

VÄSTGÖTAMODELLEN 2022



Mark & vilt
• Samråd i Eventor

• avser, i första hand, markägare, jakträttsinne-
havare och andra ev berörda inför tävling

• Samråd med länsstyrelsen
• Samråd vid behov, vilket är arrangörs ansvar!
• Samråd vid kartframställan och arrangemang
• Anvisningar från länsstyrelsen i bilaga

• Bra beskrivet i TR 4.7 & TA 14.7

VÄSTGÖTAMODELLEN 2022



Mark & vilt
Viltrapport – Alla arrangemang!

VÄSTGÖTAMODELLEN 2022

Som ett led i att följa upp just viltfrågorna samlar Västergötlands
Orienteringsförbund varje år in uppgifter från distriktets
tävlingsarrangörer (se nedan).

Uppgifterna ligger bl a till grund för de diskussioner som varje år
hålls med berörda jaktvårdsorganisationer.

Fyll i blankett viltförberedelser och ev. inträffad viltskada och
sänd senast 10 dagar efter tävling till:
Johan@attared.se senast 10 dagar efter tävlingens genomförande

mailto:Johan@attared.se


Likvärdiga priser
Priser behöver inte vara samma för H och D men de skall vara 
likvärdiga.

Andel priser för ungdomar bör vara :

• Ö-klasser minst 30%, önskvärt att resterande 70% erhåller pris 
motsvarande för inskolning.

• HD 10-12 minst 50%, önskvärt att resterande 50%, åtminstone 
gällande DH10, erhåller pris motsvarande för inskolning.

• HD 13-16 minst 30%

VÄSTGÖTAMODELLEN 2022



Kringaktiviteter
- från ”dötid” till mervärde
Vid arrangemang

o Tiden före och efter… huvudaktiviteten
o Skapar, glädje, gemenskap, delaktighet
o Genererar förväntningar och längtan…

Mervärden vid arrangemang



Hitta/skapa era mervärden 
& 

marknadsför era attraktionsvärden

Mervärden vid arrangemang



Mervärden vid arrangemang



Mervärden vid arrangemang



Mervärden vid arrangemang



Annonsering

Till 2022 förbättras erbjudandet:
• Större annonsformat och bättre placering på 

förbundets hemsida
• Större annonsformat och bättre placering i 

förbundets nyhetsbrev
• Utökade möjligheter för spridning i förbundets 

sociala medier
• Utökat utrymme för artikel på hemsida och i 

nyhetsbrev



Annonsering
o Det finns inget krav, men 

det är mycket önskvärt att 
arrangörer marknadsför 
sina tävlingar, utanför 
”Eventorbubblan”

o Boka er nivå senast 2 
månader före ert 
arrangemang!

o Gemensamma målet är 
glasklart!
FLER DELTAGARE!



Checklistor
• Tävlingsledare
• Tävlingskontrollant 

• Tävlingsledarrapport!
• Bankontrollant

Även med uppdateringsbehov är dessa checklistor 
till stort stöd för respektive roll!
Använd dem gärna!

VÄSTGÖTAMODELLEN 2022



• Hänvisningar är ej kontrollerade
• Mediakontakter är delvis reviderat

• Banläggarregistret är uppdaterat för 2022
Förlängd behörighet för utgångna 2021.

VÄSTGÖTAMODELLEN 2022



BILAGOR
Bilaga 1: DM-tävlingar i Västergötland
Bilaga 2: Västgötatoppen
Bilaga 3: Tävlingsorganisation samt kvalité- och stödfunktion
Bilaga 4: Tävlingsannonsering
Bilaga 5: Tävlingsinbjudan
Bilaga 6: Press och media
Bilaga 7: Vård och omhändertagande
Bilaga 8: Samråd Länsstyrelsen
Bilaga 9: Principskisser start och mål
Bilaga 10: Banläggarstöd – Beräkning segrartider
Bilaga 11: Banläggarstöd – Banlängder 

VÄSTGÖTAMODELLEN 2022
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Hålltider
• Summering 2021
• Nya allmänna råd
• Fika
• ”Mer att ha koll på”
• Funktionärsutbildningar
• Västgötamodellen 2022
• Västgötatoppen
• Övrigt

Agendan



Inga förändringar inför 2022
 Klasserna D85 & H85 utgår ur Västgötatoppen Mästare, finns 

dock kvar som DM klasser.
 Anpassningar för nya klassindelningen görs genom att 

inkludera alla löpare upp tom 16 år som springer Ö-klass 
(undantaget inskolning).

 Ett förtydligande gällande deltagande vid stafett: "Vid stafett 
räknas endast tävlande i tävlingsklass för stafett, ej Ö-klass”

 Ett tillägg gällande ej godkända löpare: "Vid ev. diskvalifikation 
ges 3 p/ej godkänd löpare. Gäller både stafetter och 
individuella deltävlingar, men endast till sammanräkningen för 
klassen KLUBB, ej till UNGDOM/MÄSTARE.

 Därutöver småjusteringar av arrangörsanvisningarna



Deltävlingar
8/4 Istrums SK, Natt DM

10/4 Gudhems IF, Medel
24/4 Hjobygdens OK, Lång
30/4 Rydboholms SK, Medel
22/5 Gällstadbygdens SOK, Sprint DM
22/5 Gällstadbygdens SOK, Sprintstafett DM
27/8 Trollhättans SOK, Medel DM
28/8 Trollhättans SOK, Stafett DM
4/9 Tibro OK, Lång DM
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Hålltider
• Summering 2021
• Nya allmänna råd
• Fika
• ”Mer att ha koll på”
• Funktionärsutbildningar
• Västgötamodellen 2022
• Västgötatoppen
• Övrigt

Agendan



Hålltider
• Förstärkning till kartkommittén
• Tävlingskontrollanter och bankontrollanter
• Fyra grenar
• Ansökan om arrangemang 2023
• På gång inom orienteringen
• VOFs verksamhet för aktiva
• #MERSKÄRMTID
• Övriga frågor

Övrigt



Träningsdagar 5/3 och 19/3
Årsmöte 9/3
Alla handlingar på VOFs hemsida.
Förbundsmöte 2-3/4
Orienteringskurser för barn och unga
Rekryteringslyft – Ledarlyft – Föreningslyft 
Pandemifri vårsäsong!!! 
Världscup i Borås i slutet av maj!

PÅ GÅNG INOM ORIENTERINGEN



RUBRIK

PLANEN FÖR UNGDOM KLAR!

• Junior 17-20 + Ledarspåret
• Ungdom 13-16
• Västgötatruppen
(Träningsdagar, samlingar, läger tävlingsresor, 
USM, mm)

• O-camp
• Unionsmatch
• Götalandsmästerskap
• Daladubbeln
• Med mera



RUBRIK

Arrangera gärna!
- Naturpass och/eller Hittaut
- Veckans banor
- Motionsorienteringar (Tränings-OL) när möjlighet ges.

Orientering.se - Hitta orientering!
- Naturpass, hittaut, MotionsOL, klubbar, kartor, tävlingar, 

t o m kurser kan läggas in via Eventor.
- Bra sida för nya orienterare ”Så fungerar orientering”

#MERSKÄRMTID



Frågor
Funderingar
Medskick

ÖVRIGA FRÅGOR



Vad tar jag med från 
den här kvällen?

Häng kvar för 
diskussion…

ÖVRIGA FRÅGOR



Tack för i afton!
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