
 
 

Tävlingskommitténs stora uppgift är att verka för att distriktets arrangemang håller hög klass 

och har en jämn och bra kvalité.  

För att uppnå detta skall föreningarna erbjudas utbildning, information, rådgivning och 

support via SmOF och utsedda kontrollanter. 

 

Tävling, allmänt  
▪ Planera kommande års tävlingsprogram inom Småland samt samordning med 

angränsande distrikt med målsättning att bibehålla antal arrangemang. 

▪ Långtidsplanering av större tävlingar inom Småland tom år 2028.  

▪ Fortsätta verka för att få våra arrangemang kan arrangeras enklare med nya lösningar.  

▪ Verka för att tävlingsverksamheten blir så miljöanpassad som möjligt.  

▪ Utse jury till DM-tävlingarna, GM och SSM.   

▪ Sträva efter ett varierat utbud av tävlingar.  

▪ Följa upp, rapportera och redovisa tävlingsverksamheten i Småland till OF och 

klubbar. 

Rättvisa och likvärdiga tävlingar  

▪ Arbeta aktivt tillsammans med distriktets föreningar för att uppnå likvärdiga tävlingar.   

 

Utbildning, konferens  

▪ Delta i tävlingstekniska utbildningar och konferenser på olika nivåer.  

▪ Genomföra utbildningar inom tävlingstekniska områden 

▪ Digitalt stöd till arrangemang 

 

Ban- o Tävlingskontroll  

▪ Ansvara för att ban- och tävlingsteknisk kontroll sker på alla sanktionerade tävlingar i 

Småland 2023.  

▪ Utvärdera årets tävlingar tillsammans med tävlingskontrollanterna. 

 

Större arrangemang  

▪ Ansvara för att teknisk kontroll av banor och tävling.   

▪ Stödja utvecklingen av Smålandskavlen för att kunna vara med i den nationella 

satsningen gällande stafetter 

▪ Stötta arbetet kring O-Ringen Smålandskusten 2024, O-Ringen Jönköping 2025 och 

10mila 2026 i Tranås 

 

Kartor  

▪ Ansvara för kartkontroll, registrering och godkännande av tävlingskartor.  
▪ Stötta föreningarna så att kartor tas fram för alla våra discipliner. Värna om kart-

framställning i Småland, vara behjälplig med hjälp och information vid 

kartframställning.  

 

Mark  

▪ Bevaka kart- och markintressen gentemot markägare, jaktintressen m fl 

intressegrupper  

▪ Upprätthålla goda kontakter med myndigheter inom kart- och markfrågor.  

▪ Vara en resurs vid ev uppkomna konflikter mellan förening/förbund och 

intresseorganisationer.  
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