
Minnesanteckningar från SmOF MTBO kommitté  

Onsdag den 7 dec 2022, kl 19.00-21.00 

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

 

1. Summering av året konferens 26 nov 

Smålands Cupen bra saker: Deltagarna positiva, bra arenor, bra kartor, bra banor, startstämpling 

Smålands Cupen mindre bra saker: Krock med OL tävlingar  

 

DM bra saker: Bra arenor, bra kartor, bra banor 

DM mindre bra saker. Svårt att få ihop lag till stafetten, kollision med OL tävlingar 

 

Att prioritera och utveckla 2023 och framåt 

DM MTBO är viktigt att genomföra (viktigare än cupen), undvika kollisioner med OL 

Närtävlingar viktigt, förslag att närtävlingar arrangeras i zoner, kanske samma kväll.  

Pris ”Bästa klubb” ungdom? Antal aktiva ungdomar. Satsning på barn och ungdom. 

DM (DM på Smålandscupen?) är det möjligt att samordna dessa? Kanske helgtävling med en dag DM 

och en dag Smålandscup? 

 

Touchfree enheter för utveckling av barn och ungdomsverksamheten i Småland. Arbete pågår för att 

hitta bidragsgivare.  

Smålandscupen 2023 arrangörer 

OK Njudung, troligen i Landsbro 

Mönsterås/Ålem positiva, gärna början av juli 

Växjö OK/Värend positiva 

Nybro positiva 

Lessebo tveksamt 

Stigen: möjligen närtävling men inte cup 

Gränna: nej inte 2023 

Lammhult: nej 

2. Verksamhetsplan  2023  

Förslag till verksamhetsplan för 2023 är framtagen och översänd till SmOF.  

Verksamhetsplan för SmOF MTBO kommittén 2023 

• Fortsatt framtagning av MTBO kartor och arrangemang från nivå klubbträningar/ närtävlingar 
och upp till värdetävlingar.  

• Utveckla arbetet med barn, ungdom  

• Skaffa touch free enheter för våra barn och ungdomssatsningar  

• Verka för ett utökat antal klubb/närtävlingar i hela Småland 

• Verka för att minst två DM distanser i MTBO genomförs 



• Verka för att Smålandscupen MTBO utvecklas för att möta de tävlandes behov vad gäller 
antal, datum och resor  

• Specificera lämpliga tävlingskontrollanter, kartkontrollanter och bankontrollanter MTBO i 
Småland. 

• Uppföljning och erfarenhetsåterföring från våra MTBO arrangemang   

• Utbildningstillfälle feb 2023 
 

Punkten ”specificera tävlingskontrollanter, kartkontrollanter och bankontrollanter MTBO i Småland” 

är för Smålandscupen ersatt med tävlingscoach. Tävlingscoacher föreslås tills vidare vara 

medlemmarna i MTBO kommittén.  

3. VB 2022 

Förslag till verksamhetsberättelse för 2022 är framtagen enligt följande.  

VB MOUNTAINBIKEKOMMITTÉN 2022 
 
SmOF MTBO kommitté har under året  

• haft sex protokollförda möten och därutöver ca 5 avstämningsmöten 

• genomfört konferens den 26 nov med 14 deltagare. Konferensens ämne var erfarenheter 

från genomförda aktiviteter under 2022 samt framtida satsningar. 

• genomfört kursdag feb 2022, ”att arrangera MTBO tävlingar” 

• initierat och stöttat genomförandet av Smålands Cup MTBO. Fem deltävlingar 

• initierat och stöttat genomförandet av MTBO Stafett DM och MTBO Sprint DM  

• arbetat för inköp av touch free enheter till våra barn- och ungdomssatsningar 

• stöttat tillkomst av nya MTBO kartor i Småland 

 

Tävlingsverksamheten i Småland har bestått av fem deltävlingar i Smålands Cupen med Anderstorp 

OK, OK Stigen, Vimmerby OK, Gränna-Bygdens OK och OK Norrvirdarna som arrangörer. Vi kan 

konstatera att veteranklasserna har många deltagare med att det är sämre i de yngre 

åldersklasserna. Antalet damer är också betydligt lägre än för herrar.  

DM tävlingarna med Stafett på våren i Lessebo OKs regi gav 14 startande lag. Svårighet att få ihop tre 

deltagare i lagen kan vara en av anledningen till det förhållandevis få lagen.  

Sprint DM, Nybro OK, på hösten kolliderade med OL DM och är troligen huvudorsaken till det låga 

deltagandet (30 st).  

Nybro OK arrangerade en deltävling i Svenska Cupen men drygt 100 deltagandet. Det förhållandevis 

låga deltagandet kan kanske bero på att det stora mästerskapen var avgjorda (förutom Veteran VM) 

samt att reseavståndet till sydöstra Sverige är ”avskräckande” för många utövare.  

Småland har via Tilda Palm IKHP och Gabriella Gustafsson IK Vista varit representerade i MTBO 

juniorlandslaget respektive MTBO landslaget och gjort starka prestationer. Tilda Palm fick med sig tre 

medaljer från junior-VM som avgjordes i Falun/Säterbygden, guld i stafett och brons i medel och 

masstart. Gabriella tog ingen medalj men en fjärde plats i Stafett och i övriga distanser 11, 13 ,13 och 

18 visar på en hög kapacitet.  

 

Under SM MTBO i Leksand tog Tilda Palm IKHP D17-20 SM guld i sprint respektive långdistans.  



USM MTBO avgjordes också i Leksand och där tog Minna Palm IKHP D16, silvermedalj i sprint, brons i 

långdistans, guld i medeldistans 

 

Veteran SM MTBO avgjordes samtidigt och Smålands medaljer togs av  

Hanna Palm IKHP D50 Guld i sprint, brons i långdistans, silver i medeldistans 

Monica Kollberg Eksjö SOK D60 Guld i sprint, guld i långdistans, guld i medeldistans 

Stefan Kollberg Eksjö SOK H60 Silver i sprint, silver i långdistans 

Maria Ossiansson IKHP D50 silver i långdistans 

Kristian Palm IKHP H55 guld i långdistans, guld i medeldistans 

 

4. Utbildningsdag 4 feb 2023 

Utbildningsdag är planerad till den 4 feb 2023 på Vrigstad Värdshus. Vi deltar i kurs som hålls av 

Joakim Ingelsson SOFT mark- och miljöutvecklare. Kursen utgår från den i våras utkomna vägledning 

från Naturvårdsverket ”Arrangemang i naturen”. Här behandlas bland annat allemansrätten kopplat 

till olika arrangemang. För vår sport är det viktigt att varje person har kunskap i frågan och speciellt 

viktigt för banläggare och tävlingsledare.    

Vi försöker applicera vägledning till för oss aktuella arrangemang.  

5. Övrigt 

Registrering MTBO kartor i Småland. Bra om vi kan synliggöra våra framtagna kartor för mer än oss 

själva.  Sonny jobbar vidare med att försöka få till en enkel modell. 

Förslag på att planera tidpunkt för våra DM tävlingar. För 2023 har två helger föreslagits dels 8-8 juli 

dels 21-22 oktober. Det basprogram som tagits fram för värdetävlingar MTBO samt Smålands OL 

program ger inte många helger för våra MTBO DM. Det kan bli förändringar. Preliminärt föreslås DM 

MTBO helgen 21-22 oktober med Nybro OK som arrangör. Inget hindrar att 8-9 juli också används 

exempelvis till sprintstafett med två deltagare i respektive lag.  

För kommande år 2024 och framåt kan det vara bra att preliminärt sikta in oss på början av juli och 

oktober månad som DM helger.  

Nästa möte måndag den 23 jan 2023 via zoom kl 19.00-21.00 

 

 


