
Minnesanteckningar från SmOF MTBO kommitté  

Måndagen den 23 jan 2023, kl 19.00-20.30 

ZOOM möte: Mikael Johansson, Mikael Gustafsson, Stefan Kollberg och Sonny Myrefelt 

1. Kursdag 4 feb. Det är endast tre stycken anmälda förutom kursledare. Vi bedömer att kursen 

ställs in och att SM kontaktar de som visat intresse. Ämnet är viktigt för oss så vi kan 

förhoppningsvis erbjuda ett alternativ under året.  

 

2. Tävlingsprogrammet 2023. Tävlingsprogrammet (Svenska Cupen och Veterancupen) är mycket 

tunt under 2023.  

 
För Veterancupen tillkommer troligen O-ringen (en deltävling) och förhoppningsvis någon 

ytterligare. Vi följer händelseutvecklingen. 

 

Smålandscupen har i dagsläget några intresserade arrangörer: OK Njudung, Ålems SOK, Växjö 

OK och Nybro OK.  

MJ jobbar vidare med att få in några ytterligare samt arrangörer för DM.  

 

3. Sportident stämplingsenheter typ Beacon Small är beställda. Det är också 15 st SI Air+ pinnar 

beställda. I första hand tänkt att användas vid barn och ungdomsträning bland 

Smålandsklubbar men kommer också att erbjudas arrangörer i Smålandscupen. Nybro OK 

hanterar enheterna tills vidare.  

SI Beacon enheterna stämmer storleksmässigt med de äldre SI enheterna där stor fästplatta 

används. De klubbar som har dessa fästplattor kvar och gärna monterade på stolpe 

uppmanas höra av sig till kommittén så en förteckning finns inför utlåning (onödig kostnad att 

köpa nya). 

 

4. Barn och Ungdom. Under våren 2023 med start helgen 18-19 mars, kommer Nybro OK att 

erbjuda möjlighet för barn och ungdomar att prova på sporten. Tabellen nedan visar med 

orange färg de tillfällen som är planerade. Vid tillfällen kommer även ”prova på” samt 

medeldistans för äldre att erbjudas. Se även Eventor.  

De klubbar som planerar liknande aktiviteter uppmanas höra av sig till någon i kommittén så 

kan vi samordna användningen av enheterna.  

 

SM kontaktar ungdomskommittén gällande möjligheterna att arrangera en deltävling i Pölder 

Cup och då som MTBO. Även ungdomarnas Västerviksläger borde kunna erbjudas prova på 

MTBO.    



 

 
 

5. Årsmötet. Ny ledamot till kommittén skall väljas in. 

 

6. Övrigt:  

Förslag till ny distriktsindelning där orienteringsrörelsen går från 23 distrikt till fem finns som 

nyhet på orientering.se. se länk Förbundets styrelse föreslår ny distriktsindelning - 

Orienteringsförbundet . Ytterligare information och diskussioner kommer på vårt årsmöte 1 

mars samt fortlöpande under året.  kallelse-arsmote-2023.pdf (orientering.se) 

 

7. Förslag till datum för nästa möte:  

måndag 20 feb kl.19.00 -21.00 via zoom. 

.  

 
 

 

https://www.orientering.se/forening/foreningsnytt/forbundets-styrelse-foreslar-ny-distriktsindelning/
https://www.orientering.se/forening/foreningsnytt/forbundets-styrelse-foreslar-ny-distriktsindelning/
https://www.orientering.se/media/0rsnkm51/kallelse-arsmote-2023.pdf

