
 

 

Minnesanteckningar SmOF MTBO kommitté 

ZOOM möte måndag den 14 juni april 2021 kl. 19.00-21.00 

Deltagare: Mikael Johansson (MJ), Stefan Kollberg (SK), Sonny Myrefelt (SM), Mikael Gustafsson (MG) 

Mötespunkter 

1. Status tävlingar i Småland 2021. 
Arrangörer till deltävlingarna i MTBO Smålandscupen arbetar vidare och angivna datum 
gäller tills vidare. Nybro OK:s tävlingar i Böda 21-22 aug har inte fått ok från länsstyrelsens 
miljöenhet ännu och det riskera att dra ut på tiden. Arrangemanget flyttas därför på följande 
vis. MTBO DM medeldistans kommer att arrangeras i Lessebo söndag den 22 aug. Inbjudan 
håller på att tas fram. Lördagens (21 aug) tänkta sprint i Böda ställs/flyttas till ny plats. I 
dagsläget arbetar vi för att den skall kunna arrangeras i Nybro.    

2. Separat uppstartsmöten för arbete med SmOF ADM pärm och då speciellt avsnitten 
tävlingsregler och tävlingsplanering MTBO. SM skickar kallelse. Klart till 
novemberkonferensen. 

3. Planering för tävlingar 2022.  
Planering av tävlingar är beroende av tävlingskalender för OL och Svenska Cupens 
tävlingsdagar. Vi bedömer att till nästa år kan det vara 7 stycken deltävlingar i 
Smålandscupen och att arrangörer kan vara utsedda inför novemberkonferensen i år. Viktigt 
att arrangörerna får möjlighet att planera arrangemanget även om datum inte kan fastställas 
exakt.  

4. Rapport från cykelfrämjandets workshop samt skogsstrategi Småland.  
Cykelfrämjandets workshop visade bland annat att de ”problem” som finns hos oss med allt 
fler ”kollisioner” på stigar/leder etc. i skogen även finns utomlands. Utveckling av MTB 
cykling är helt klart omfattande över i stort sett hela västvärlden. Lösning? Ja ett exempel 
visade på vikten av (lokal) samverkan mellan de olika intressenterna markägare, utövare, 
kommun, föreningar och myndigheter. Kanske något för oss MTBOare att aktivt delta i? 
Skogsstrategi Småland berör flera områden och mål, vi deltar i mål 5 friluftsliv. I första hand 
skall ett förslag tas fram som går ut på remiss ganska snart. Vår bedömning är att våra 
aktiviteter såsom naturpasset, hitta ut bör behandlas. Frågan om cykling på stig och vägar 
har också tagits upp. Vi avvaktar remissen.  

5. Övrigt 

Svar har kommit från SOFT angående vår fråga om kostnaden till Länsstyrelsen för 

tillståndsansökan för tävling på väg. Vi kommer att informera om detta senare men i stort så 

finns nu möjlighet att ta ut en extra tävlingsavgift från deltagarna om tillståndskostnad är 

aktuell. Hör av er till SmOF om ni har funderingar redan nu.  

SOFTs arbetsgrupp MTBO ”tävling på väg” har haft 2 arbetsmöten. Vi arbetar med några 

viktiga huvudfrågor för sporten och kommer förhoppningsvis att kunna sammanställa en 

vägledning under hösten. Finns det några funderingar så återkom till SM eller SmOF.   



Viktigt att vi fortsätter ta fram MTBO kartor och kan påbörja en samverkan inom zonerna så 

att ungdomar enkelt kan få kontakt med sporten. Närhet till MTBO område är viktigt för 

utvecklingen.  

I dagsläget finns ingen arrangör från Småland anmäld för värdetävling MTBO 2022. Ansökan 

skall vara inlämnad senast den 5 juli. 

 

6. Datum för nästa möte missades. SM återkommer med förslag.   

 

 

 


