
Minnesanteckningar från Ordförandeträffen LOK-gården 2006-11-08 
 
Deltagande klubbar: 
OK Motala, Hammarkinds OK, Krokeks OK, IFK Norrköping, GoIF Tjalve, Linköpings AIK, 
Boxholms OK, Linköpings OK, OK Eken, Finspångs SOK, IFK Linköpings OS. Totalt deltog 
18 personer. 
 
Förra Ordförandeträffen på Omberg i våras innehöll diskussioner omkring Nyckelbiotoper. 
Under våren 2007 kommer en uppföljande träff där vi tillsammans med inventerare från 
Länsstyrelsen ska ut i skogen och diskutera detta ämne. Inbjudan kommer. 
 
Juniorprojektet fortsättning 
ÖOF:s styrelse med Anna-Lena Olsson som ansvarig undersöker vad juniorer och blivande 
juniorer vill ha för aktiviteter och verksamhet. Enkäten finns på ÖOF:s hemsida och ska 
besvaras innan 15 november. Påminn era ungdomar och juniorer att delta och ge sina 
synpunkter. 
 
Sport Ident/Emit 
Ellert Thunholm gick igenom priser för de olika systemen. Diskussion om fördelar och 
nackdelar med de olika systemen. En investering med ca 125 enheter exklusive SI pinnar 
skulle gå på omkring 120 000 kronor. Det kommer dock att tas fram en exakt siffra för en 
sådan investering efter de synpunkter på utrustning som kom in på mötet. Vid kvarhållande av 
EMIT kommer det även behövas investeras i kompletterande utrustning. Linköpings OK 
inlämnade under våren en skrivelse till ÖOF omkring sin ståndpunkt i denna fråga. Denna 
gicks igenom. För de som är intresserade av mer kunskap omkring Sport Ident finns det att 
hämta på Sport Idents hemsida. 
Frågor som behöver lyftas och undersökas och diskuteras vidare är: 
Hur många enheter behövs? 
Vilken extra utrustning behövs för att arrangera t.ex. större tävlingar, stafetter ? 
Hur mycket kan ÖOF tänka sig investera i denna utrustning ? 
Sport Idents ekonomi ? 
Kostnaden för investeringen totalt för ÖOF och klubbar ? 
 
Arrangemangskommittén tittar vidare på detta och sammanställer ett komplett underlag för att 
beslut sedan ska kunna tas. Eventuella investeringar fastställs sedan vid årsmöte. 
 
 
Antal tävlande på distriktets tävlingar 2006 
Ellert visade statistik från årets tävlingar samt hur utvecklingen har sett ut de senaste åren på 
DM tävlingarna. Se bilagor. 
Antalet starter totalt 2006 kommer att bli ca 10500 st. År 2005 var samma siffra 14384. 
På DM tävlingarna är trenden att sprinten ökar hela tiden. Natt DM ligger konstant medan 
medel och lång minskar. För året som gått har vårsäsongen nästan helt försvunnit pga den 
långa vintern och det är en del i denna minskning. 
Ungdomsserie tävlingar och veterantävlingar har bra deltagarantal. 
Hur ska vi vända den nedåtgående trenden då det gäller deltagande ?  
Diskussion om satsningar på att locka vuxna till orienteringen och inte bara inrikta sig på 
ungdomar. Tydlighet var tävlingarna är med tex kartklipp i inbjudan med vägbeskrivning. 



Om vi inte får fler deltagare hur förenklar vi arrangemangen? Hur ska prisborden se ut och 
vilken service måste finnas och vad kan vi skala bort utan att tumma på kvaliteten på 
tävlingsmomentet? Detta är en diskussion vi behöver fortsätta med. 
 
O-Ringen 2007 
Vad säger policyn från O-Ringen styrelsen om ungdomars deltagande i tävlingen ? O-Ringen 
styrelsen har sagt att klubbarnas åtagande på arrangemanget går i första hand men kan 
klubben ändå fullgöra detta är ungdomar välkomna att springa. Åldersgränsen för detta var 
dock oklar. ÖOF:s förslag att stimulera klubbarnas ungdomsdeltagande O-Ringen 2007 
genom att sponsra 10 st startavgifter till respektive klubb ansågs inte bra då deltagarna ansåg 
att det är något klubbarnas själva måste stå för. En röst menade dock att ÖOF skulle 
återkomma med detta förslag till år 2008! 
 
 
Nästa Ordförandeträff 
Mötet bestämde att det är tillräckligt med en Ordförandeträff under 2007 och då på hösten. 
 
 
 
Vid datorn 
 
 
 
 
Anna Kullberg 
Sekreterare ÖOF 
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LOK:s Skrivelse till ÖOF angående sport Ident och Emit 
 
ÖOF efterlyste klubbarnas synpunkter på om ÖOF bör gå över till 
Sportident nu när Emitutrustningen börjar sjunga på sista versen. Vi i 
datakommittén i LOK har diskuterat frågan fram och tillbaka och trots 
de fördelar som finns med att köra vidare i gamla hjulspår så har vi 
kommit fram till att vi tror en övergång till Sportident vore det 
bästa alternativet. 
 
Här är våra främsta argument för detta: 
 
- Det finns i dagsläget inget bra datorprogram tillgängligt för att 
köra Emit på stafetter. På så gott som alla stafetter i Östergötland 
där Emit använts har det varit betydligt mer strul med programvaran 
och resultaten än vad som vore önskvärt. Samma problem har inte 
funnits vid stafetter (eller för den delen individuella tävlingar) där 
man kört med Sportident. 
 
- Sportident verkar uppfattas som smidigare av en majoritet av 
löparna. 
 
- Med de nya SI-enheterna så är batterilivslängden inte ett problem. 
Även storleken och vikten har minskat vilket förenklar vid 
utsättningen i skogen. Det finns även träningslägen på enheterna 
vilket gör att man utan att slösa med batterierna kan sätta ut dem 
långt i förväg och ha en uthängd bana för en träning (eller tävling) 
där enheten väcks vid första stämplingen som då visserligen tar lite 
längre tid än normalt. Detta är användbart bl.a. för de som kör 
klubbträningar under vintern med elektronisk stämpling. 
 
- Så gott som hela övriga Sverige använder SI. 
 
- Tidtagningsenheterna i Emit (MTR 2/3) är inte tillförlitliga och man 
får mycket lätt handhavandefel i samband med avläsningen som leder 
till felaktig tid för löpare. I Norge och Finland där uteslutande Emit 
används och man därför har analyserat systemet mer ingående än i 
Sverige är inte MTR-enheterna godkända för tidtagning, utan man har 
specialutrustning (RTR) för detta. 
 
- För oss i LOK skulle det också innebära en fördel om ÖOF 
införskaffade Sportident i och med att vi i flera år arrangerat 
43-kavlen med SI-utrustning just pga avsaknaden av bra stafettprogram 
för Emit. Vi har också en del specialbygd utrustning för Sportident 
(samlingsboxar, sändare för lång kabel, GPRS-enheter mm) som 
underlättar automatiska och kraftfulla radio-, varvnings och 
förvarningskontroller, samt en automatisk förvarningsröst för utgående 
löpare. Denna utrustning drar redan idag tävlingar som Tiomila och 
Stigtomtakavlen nytta av och det vore säkert intressant för en del 
andra östgötaarrangemang än 43-kavlen att nyttja prylarna. 
 



Det finns naturligtvis även många nackdelar med att byta system: 
 
- En del löpare som nyss köpt Emitbricka blir säkert besvikna. 
 
- Arrangörer måste lära sig ett nytt system. (Inte så svårt i och för 
sig och vissa kommer ändå att lära sig i samband med O-ringen.) 
 
- Större risk för att enheter i skogen lägger av. (Men risken är 
betydligt mycket mindre med de nya SI-enheterna än med de gamla.) 
 
- ... 
 
Den största nackdelen för arrangörer som använder SI tror vi dock är 
det ökade jobb som krävs inför tävlingen vid programmering av 
enheterna och kanske i viss mån risken att man gör fel vid 
programmeringen. Vi i LOK har löst detta under 43-kavlen genom att en 
person avdelas just för att ansvara för SI-utrustningen och 
programmeringen av enheterna. När vi använder Emit så har vi också en 
person avdelad för detta, så skillnaden är kanske inte så stor, även 
om det blir en lite tyngre arbetsbörda på personen med SI. 
 
Vi har inte analyserat kostnaderna för de båda alternativen, utan bara 
sett till användandet. Vi i datakommittén i LOK ställer gärna upp med 
fler synpunkter och rådgivning inför valet av system samt när man 
valt, vilken utrustning som ska köpas in. Idag tycker vi t ex att det 
är lite ont om enheter med sladd som kan användas som automatiska 
radio-/förvarningskontroller och detta bör åtgärdas oavsett vilket 
system som väljs. 
 
Sprid gärna detta mejl till övriga inom ÖOF som det berör. Och hör 
gärna av er med frågor och synpunkter. 
 
Mvh 
 
Datakommittén i LOK genom Per Magnusson



ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

BUDGETUNDERLAG, TÄVLINGSAVGIFTER 2006
Uppdaterat:06-11-08

Tävlingsdag Anm. Anm.avg. Tävlings- SOFT- Rapport Anm. Anm. Anm. Komm.
Totalt exkl.SOFT avgift avgift SOFT Vuxna Ungdom Elit

2006-03-19 OK Denseln Inställd
2006-10-01 Krokeks OK Kolmårdskavlen 499 29985 1200 6295 233 168 98
2006-08-11 Boxholms OK Natt 65 3980 0 905 11-sep 58 7
2006-08-13 Boxholms OK Lång 363 21425 600 4825 11-sep 301 62
2006-08-25 Finspångs SOK Natt-DM 253 14390 200 3215 11-sep 196 57
2006-04-16 Motala AIF OL Lång Inställd
2006-09-10 OK Skogsströvarna Lång 450 25225 800 5600 14-sep 335 115
2006-04-23 OK Motala Lång 421 22665 600 4965 24-maj 283 138
2006-04-30 Tjällmo-Godegårds OK Lång 360 19515 500 4290 24-maj 249 111
2006-05-01 OK 64 Torpa Medel 427 23660 718 5235 24-maj 310 117
2006-05-07 Linköpings OK Medel 592 33090 1500 7140 24-maj 358 194 40
2006-06-03 Matteus SI DM Sprint 417 21015 500 4515 19-jun 243 174
2006-07-05 Åby SOK Lång Närtävl.
2006-07-06 Åby SOK Lång Närtävl.
2006-08-02 OK Denseln Medel 728 38255 2100 8330 27-sep 469 259

2006-08-05/06 Linköpings OK-H43-kavle 1505 97825 15300 22575 11-sep 1505
2006-08-20 GoIF Tjalve Lång 425 24300 800 5425 06-okt 330 95
2006-08-12 OK Eken U-Stafett Inställd
2006-08-27 IFK Linköpings OS DM Lång 586 32420 1500 7170 14-sep 424 162
2006-09-02 Tjällmo-Godegård DM-Medel 570 31975 1400 7100 14-sep 425 145
2006-09-03 OK Motala DM-Stafett 631 32755 1500 7105 27-sep 395 153
2006-09-17 Skogspojkarnas OK Medel 457 24910 800 5485 27-sep 320 137
2006-09-23 Björkfors GoIF Lång 401 22355 600 4955 31-okt 295 106
2006-09-24 Björkfors GoIF Stafett 267 15150 200 3375 31-okt 204 63
2006-09-30 Linköpings OK U-Stafett
2006-10-15 Linköpings OK Lång 438 25320 800 5670 31-okt 348 90
2006-10-22 Motala AIF OL Lång Inställd
2006-11-05 Mjölby OK Stafett

TOTALT 9855 530230 30418 117880 7048 2185 40  


