
Anteckningar från möte med Smålands OF:s tävlingskommitté 

Tisdagen den 21/9 2021 kl 19-20 via Teams. 

Närvarande: Stefan Arbin, Håkan Svensson, Lasse Skoog, Carina Bergander och Jan Wingstedt.  

1. Mötet öppnas av Jan som utsågs att leda mötet 

2. TK:s delar av ADM-pärmen gicks igenom. Följande ändringar föreslås: 

▪ 5.1.2 DM natt även för HD10 

▪ 5.1.3: Meningen ” I DH 12, 14, 16 kan flera än en deltagare tävla för samma lag på 

mellansträckan (max 3 löpare) samt representera samma klubb.” ändras till: ” I DH 

12, 14, 16 kan flera än en deltagare tävla för samma lag på mellansträckan (max 3 

löpare). Dessa skall representera samma klubb.” 

▪ 5.1.8 Text under tabell ändras från ”minst 2 tävlande ha startat” till ” minst 2 

tävlande från distriktet ha startat” samt texten ”måste minst 2 kompletta lag ha 

startat” till ”måste minst 2 kompletta klubblag från distriktet ha startat” 

▪ 5.2.1 Text ”lämplig geografisk placering ” ändras till ”lämplig geografisk fördelning” 

▪ 6.5 Texten ” Dessa tävlingar kan inte garanteras komma med i det tryckta 

pappersprogrammet” strykes 

▪ Förslag framfördes tidigare att stryka ”flygfotografering” under 8:e strecksatsen 

under punkt 2.2.3 

▪ Beslutades att be Magnus Svensson kontrollera tiderna för Tävlingsplanering i kap 

6.5 stämmer 

▪ Fråga restes hur SmOF utser resultatadministratör enligt 5.2.2 

▪ Fråga restes vilka resultat som avses enligt 5.3 3:e stycket sista meningen. 

▪ Fråga restes hur banpåtryck arkiverades enligt 2.5.4 Arkivplan 

3. TK beslutar att minst två klubblag från distriktet skall starta för att DM-medaljer skall delas 

ut, se pkt 2 tredje punktsatsen ovan. 

4. Diskuterades förslag till programpunkter för TK:s avsnitt av Novemberkonferensen den 27 

november. 

▪ Redovisning av tävlingsstatistik 

▪ Diskussion huruvida de Corona-anpassade tävlingarna kunde ge uppslag till 

ytterligare förenklade arrangemang. 

i. Håkan kollar inbjudningar och PM och håller ihop programpunkten 

ii. Stefan undersöker kraven på nationella tävlingar i TA och TR. 

iii. Tävlingskontrollanterna kontaktas angående erfarenheter 

▪ Juryfrågor. Höra om Roland Nilsson kan ha en genomgång av juryregler. 

▪ Information om skogslaserutfallet och flygfotoläget. Visning av digitala kartarkivet 

och demonstration av inläggning av kartor i Omaps 

5. TK konstaterar att Smålandskavlens hemsida inte är uppdaterad och har inte kännedom om 

vems ansvar det är. För novemberkonferensens inledande del angående Smålandskavlens 

framtid tar Lasse fram statistik över hur deltagande utvecklat sig genom åren.  

6. Ingen från TK var hågade att delta i träff med Mette Brolinsson inför Novemberkonferensen. 

7. VB för 2021 och VP för 2022 gicks igenom. Fortsatt behandling sker genom 

epostkommunikation. 

8. Nästa möte 9/11 kl 19:00 via Teams. Jan skickar ut länk  

 

Vid pennan 

Jan Wingstedt 


