
Minnesanteckningar från möte 3 okt 2022 SmOF MTBO kommitté  

Datum 3 okt 2022 kl. 19.00-20.30, ZOOM möte 

Deltagare:, Mikael Gustafsson, Stefan Kollberg, Sonny Myrefelt, Mikael Johansson 

 

1. Svenska cupen söker arrangörer för 2023 och 2024. Inga föreningar som visat intresse för 

2023 eventuellt kan det finnas intresse för 2024. Mikael G kollar med några klubbar. 

 

2. Smålands DM MTBO bör hållas utan kollision med OL DM. Det är inte många helger ”lediga” 

för arrangemang men för 2023 verkar helgen 7-8 juli alternativt 21-22/10 2023 vara möjliga. 

Arrangör för tävlingarna sökes.  

 

3. Erfarenheter från genomförda tävlingar/träningar 

Underlag tas fram till novemberkonferensen för att användas som underlag för MTBO 

konferensen. Vi kan konstatera att våra tävlingar har arrangerats med möjlighet till 

omklädning och dusch vilket är positivt. Kartor och områden har varit bra. Vi bedömer som 

helhet att banläggning, banpåtryck, kartnorm och även val av områden bör få prioritet i 

information och utbildningsinsatser.  

 

4. Tänkbara arrangörer 2023 

Vi har sedan tidigare intresseanmälan från OK Älme och OK Njudung. Utöver dessa klubbar så 

föreslås att Stefan kontaktar Tranås och Anneberg. Mikael Johansson kontaktar Växjö OK.  

 

5. Novemberkonferensen 26 nov 2022. Ingen gemensam del i år, Förslag att vi kör MTBO tema; 

hur vi kan utveckla MTB i Småland med hjälp av Smålands Cupen, DM och distriktstävlingar. 

Tidsschema och underlag till konferensen tas fram. 

 

6. Kursdag 4 feb 2023.  

Temat är Naturvårdsverkets ”Ny vägledning för arrangemang i naturen” och Joakim Ingelsson 

håller i kursen. Efter kursen föreslås att vi fortsätter med att koppla vägledningen till våra 

aktiviteter i Småland. Detaljerat program kommer att tas fram så snart som möjligt.  

 

7. Övrigt 

Kan det vara lämpligt att köpa in SI Basstationer 11 Beacon (small) med tillbehör för att 

kunna erbjuda klubbarna att använda dessa vid våra tävlingar. Preliminärt bedömd kostnad 

ca 100 000 (50 enheter). Förslag till upplägg för gemensamt inköp tas fram.  

Idrottskonferens 12-13 november i Växjö, inbjudan bilägges. 

Inbjudan till planeringskonferens för SmOF 26 november bifogas.  

 

8. Nästa möte måndag den 14 november kl.19.00 via zoom.  


