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Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Lena Fröberg, Björn Karlsson, Lennart 
Sturesson, Bengt-Ove Blomkvist. 

Inbjuden: Kjell Holmström 

 

1. Inledning 

Ordförande Thomas Kleist förklarade konferensen öppnat. Utsänd dagordning 
kompletterades med ”Diskussion om SI-systemet” 

2.• O-Ringens framtid 
SOFT har begärt in synpunkter om framtida organisering och ekonomiskfördelning för O-
Ringen. Thomas rapporterade från hearing Halmstad, där det framgick att ekonomiskt 
överskott fördelas i följande ordning: 
Lönekostnad   2,5 MEK 
Lokal arrangör  3 MEK 
SOFT   2 MEK 
Resterande delas mellan lokal arrangör och SOFT enligt fördelningen 70/30.  
Styrelsens diskussion utmynnade i följande punkter: 

 Varför O-Ringen? 
Vi instämmer i att inkomst för såväl lokal arrangör och distriktet som SOFT är nödvändigt 
liksom arrangemanget som god PR för hela orienteringsrörelsen. Det är också ett viktigt 
arrangemang för familjer som vi inte vill mista. 
 Centralt – lokalt 
Ett bra överskott är ett nödvändigt kriterium för att det ska gå att locka lokala arrangörer. 
Annars risk att vi inte får arrangörer i framtiden. 
De centrala fasta kostnaderna måste ses över. Administratör och anmälningssystemet i 
Eventor behövs. Endast nödvändiga uppgifter som centrala sponsorer och central 
marknadsföring bör göras centralt. 

Det ekonomiska ansvaret bör ligga på den lokala arrangören (OF/klubb/O-Ringenförening). 
Grunden är att allt arbete är ideellt, men det är den lokala arrangören som beslutar om t.ex. 
generalsekreterare, informationschef eller annan funktion behöver arvoderas/avlönas. Central 
O-Ringenstyrelse behövs inte. Det är värdefullt att ha den lokala förankringen när man ska 
upphandla tjänster av kommuner och lokala företag. 
Ett lokalt ansvar behöver kompletteras med en central styrning – liksom SM, Silva Leauge m 
fl nivå 1-arrangemang. I Östergötland har vi god erfarenhet av Tiomilas styrsystem med ett 
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avtal och detaljerade funktionsbeskrivningar. Avtalet reglerar arrangörens åtagande och den 
ekonomiska fördelningen. Funktionsbeskrivningarna tillsammans med arrangörscoacher och 
möjligheten till erfarenhetsöverföring från tidigare arrangörer ger god styrning och 
kvalitetskontroll av arrangemanget. 

Distriktsförbundets ansvar i samband med arrangemanget kan behöva förtydligas. 
Villkoren och förutsättningarna måste vara genomskinliga. 

 Arrangemanget 
Behövs pre-O och MTB-OL? Pre-O måste vara mer delaktiga i den ”vanliga” orienteringen, 
både vad avser tävlande och arrangerande. Kompletterande grenar är OK om det bidrar 
ekonomiskt (på sikt) eller ger spridning av orientering. 
I förbigående noterade vi att PreO har krångliga regler för att löpare ska komma upp i elit. 
Man måste vara försiktig med avgifter för camping och annat för att få familjer att fortsätta att 
lockas. Priser på busskort och bil måste avvägas så att bussåkande föredras. Tänk på avstånd 
till start för de yngsta. Närhet c-ort till camping är viktig. 

Ge varje distrikt i uppdrag att planera för en bra c-ort. 

 Ekonomi 

Vi undrade om det funnits någon god ekonomi i arrangemanget mellan Sälen och Halmstad. 
Vi tror inte på bolagsbildning, dels på grund av att vi tror på att ansvaret ska ligga lokalt, dels 
av kostnadsskäl. Moms och kostnader för polis kan öka. 
Alltså morötter till båda parter t ex 70/30 av hela vinsten. Eller att SOFT tar hela inkomst av 
centrala sponsorintäkter samt en tävlingsavgift. 

Behövs separat O-Ringen-tidning, eller räcker det med bilaga till Skogssport? Kanske webb i 
stället. Finns det grupper man inte når på detta sätt? Bör utredas. 
Materialsatsen är viktig men måste skötas och oanvändbart sorteras bort. Kanske kan 
samordnas med tiomila och 25-manna. 

Inget självändamål att ha färre funktionärer, om det finns frivilliga. 
 3. Motionsarrangemang/arrangemang 
Det har varit några motionsarrangemang i distriktet som vänt sig till allmänheten, bl a Tjalve, 
LOK och IFK Linköping. Men informationen behöver förbättras. 
Det vi kan göra är att förbättra ÖOF:s hemsida med aktuella länkar. Få med Naturpasset, 
veteranorienteringar mm. Uppmana klubbarna att rapportera tävlingar till Ellert Thunholm så 
att de kommer med i statistiken. 
Vi har även fler tävlingsarrangemang 2013 än tidigare, så det går framåt. 
GPS-orientering skulle vara en möjlighet att nå flera. 
Diskuterade Ombergskartan som fortfarande säljs, men den behöver revideras för fortsatt liv. 
Ska vi göra något åt den? Vi tar reda på vad det skulle kosta, t ex av Bengt Stark och P-O 
Derebrandt. 
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 4. Kartproduktion/kvalitetsnivå 
Laserskanning ger nya möjligheter att göra bra kartor, men det krävs utbildning och träning 
för kartritare för att utnyttja möjligheterna. OCAD 11 funktion för att sortera skanning  

Vi kom fram till att man kanske inte behöver ställa lika strikta krav på alla kartor, utan de kan 
variera beroende på vilken nivå kartan ska användas. 
Först bör man ha kurser för kartritare så att kartnormen är känd och kan tillämpas. Från 
normen bör distriktets kartansvarige kunna göra undantag för ”enklare” tävlingar. 
Beslöt att bjuda in P-O Derebrandt, Bengt Stark och Kent-Åke Ohlsson att medverka i kurs 
för kartritare. Uppdrar åt arrangemangskommittén att planera en sådan kurs. 
Bör vi därefter ställa krav på kartritare att ha genomgått kurs i tolkning av laserskannat 
material? Frågan tas upp på ÖOF:s ordförandekonferens 14 nov. 
Vilka kartritare finns i distriktet? Östergötland ett av få distrikt rikt som inte anlitar proffs. 
Thomas Persson, Henrik Vuorinen, Thomas Pettersson, Johan Fröberg, Thomas Kleist, Jerry 
Martinsson, m fl.  
5. Rapport arrangemang 

SOFT har fastslagit att Finspångs SOK arrangerar Silva Leauge långdistans 20 april, före 
Kolmårdskavlen. Denseln avstod att söka med tanke på kostnader för storbildproduktion. 
Banläggarkurs i Norrköping 10 nov, både sprint och skog.  
 6. Skogen vår tävlingsplats 
Allt mer skog förstörs för allmänheten inkl orientering genom hyggen och planteringar, trots 
att skogsvårdslagen jämställer ”produktion” och ”miljö” som ska styra hur skogen sköts. Det 
måste inte vara hyggen, det finns regler för avverkning som inte följs. Det handlar om 
orienteringssportens möjlighet att arrangera  
Vi ska kolla vad SOFT gör i markfrågor. Thomas tar upp på SOFT:sordförandekonferens. 
Vi bör vara mer pålästa vad som gäller i skogsvårdslag mm, t ex skogsbruksplan, vi bör tala 
med markägare. 
Lennart kollar efter lämplig föreläsare. 
7. Valberedningen 

Thomas uppmanar OK Skogsströvarna att föreslå valberedare för centrala distriktet. 
8. SI-systemet 

Ingen vet om något hänt efter Tiomila-problemen med nollade brickor. 
Vi frågar SOFT vad som hänt. Vet Tiomilaföreningen vad som händer, kontakta Lars 
Gerhardsson.  

9. Utbildning 

Vi borde åtminstone ha ungdomsledarutbildning. Finns två böcker att använda, olika åldrar. 
Ta upp på nästa styrelsemöte och ordförandekonferensen. 
Vi söker någon som är utbildningsansvarig i OF. 
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Ungdomsledarutbildning kombineras lämpligen med ungdomsläger. 

10. Juniorverksamheten 

Anita Wehlin vill komma och diskutera juniorverksamheten på styrelmötet 26 nov. 
Det har varit färre deltagare på junioraktiviteterna i år, bara sex deltagare till Blodslitet. 
Frågor som kom upp: 

– Hur behålla ungdomar till att bli juniorer. 
– Vad gör vi med 17-åringarna? 

11. Frågor till ordförandekonferenser 

1. SOFTs 
Hur går det med utredningen om Sportident? 
Hur kan vi få med all orientering, typ veteraner, i tävlingsrapportering och få en fullständigare 
redovisning? 
2. ÖOF:s 
Informera om läget för O-Ringen 
Idéer till nya arrangemang. T ex ny ”östgöta tredagars”, trekvällars i turistområden. 
Ungdomsledarutbildning och annan ledarutbildning. 
Kartkurs och diskussion om godkännande av kartritare som behärskar lasertekniken. 
Skogen vår idrottsplats. 

12. Avslutning 

Lördag eftermiddag hade vi diskuterat de frågor vi planerat. Ordföranden tackade delatagarna 
och särskilt gästen Kjell Holmström och förklarade konferensen avslutad. 

 
Nedtecknat 2012-11-07 av 

 
Lennart Sturesson 


