
Anteckningar från möte med Smålands OF:s tävlingskommitté 

Tisdagen den 11/5 2021 kl 19-20 via Teams. 

Närvarande: Anna Ekbring, Carina Bergander, Stefan Arbin, Håkan Svensson, Lasse Skoog och Jan 

Wingstedt. Magnus Svensson deltog till punkt 5. 

1. Mötet öppnas av Anna 

2. Utsänd dagordning upplästes och godkändes 

3. Föregående mötes protokoll gicks igenom varvid konstateras att: 

▪ Magnus åtagit sig att ansvara för tävlingsplaneringen 

▪ Magnus är behjälplig med att uppdatera tävlings-PM när så är dags 

▪ Magnus, tillsammans med Stefan, kontrollerar ungdomsbanorna för Pölder Cup och 

DM-tävlingarna 

▪ Magnus har försökt flytta Natt-DM till hösten, men arrangören har tackat nej. Efter 

utsänd förfrågan har Nässjö OK erbjudit sig att ordna DM i samband med avslutning 

av Pölder Cup, där en natt-tävling ingår 

▪ Anna hade hört sig för med SOFT angående Eventor och veckans bana. Besked att 

någon tävlingsavgift inte tas ut om inte de eventuella anmälningsavgifterna 

överstiger 2000 kr. 

▪ Anna har väckt frågan i styrelsen om insats för att ta tillvara det ökade 

friluftsintresset pga pandemin 

▪ Lasse har satt ihop en skrivelse angående inskannade kartor 

4. Magnus arbetar med tävlingsprogrammet. Bävern har flyttat sin vårtävling till 29/8 och 

Norrvirdarna till den 26/9. Många tävlingar har ställts in, bl a Tjoget. Klubbar med inställda 

tävlingar vill gärna få samma datum nästa år. Magnus gör en översyn av långtidsplanen som 

påverkas av att Oringen än en gång flyttats. 

5. Anna rapporterar från styrelsemöte. Kurt och Göran söker kompensationsstöd för SmOF. En 

enkät har sänts till klubbarna för att få ett underlag till SmOF:s årsavgift. Styrelsen skall även 

sända ut en enkät angående Smålandskavlen. Innehållet i den diskuteras och Anna meddelar 

TK:s frågeförslag till Kurt. Magnus fortsätter att representera SmOF i Oringen Smålands-

kusten och Vivianne Oringen Jönköping. SmOF:s ekonomi är i balans. Sommarläger planeras i 

Västervik, men bara för orienterare. 

6. Nästa möte 1/6 kl 19:00 
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Jan Wingstedt 

 


