
 
 
 
ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND 
Arrangemangsgruppen 
 
 
Anteckningar, förda vid Arrangemangsträff i LOK-gården, den 25 februari 2008. 
 
Thomas Stenström hälsade de drygt 40 deltagarna, representerande 14 föreningar, välkomna 
till träffen och presenterade kvällens program. 
 
Utbildningar 2008  
Håkan informerade om den banläggarträff som hålls i LOK-gården den 12 mars kl. 18.00. 
Kallelse har gått ut till de klubbar, som har banläggare, vars kort gått ut under 2006-2007. 
Bankontrollant skall ha minst samma nivå på banläggarkort som krävs av banläggaren. 
Betr. höstens banläggarkurs är det ännu ej klart med tid och plats. 
Sport-Ident utbildning tas upp under senare under kvällen. 
 
Kartfrågor 
Kent-Åke informerade om: 
 Miljösamråd med Länsstyrelsen. Erhållna svar från Länsstyrelsen delgavs klubbarna under 
kvällen. Det åligger även arrangörerna att ta del av informationen på Länsstyrelsens hemsida 
betr. tävlingsområdena. 
4 klubbar har beställt flygfotografering i år. Ovisst hur det blir i fortsättningen, då SOFT har 
problem med att få analoger bilder. 
Kartproduktionen i distriktet var under 2007 ungefär som tidigare år. 21 kartor på tillsammans 
159 kvkm. 
För kartregistrering och kontroll skall Kent-Åke ha kartfil 7 veckor före tävling och vid 
nyproducerade kartor 3 månader före. 
Certifiering av digitala kartutskrifter sker varje år. Endast de som klarar kraven får användas 
för utskrift av tävlingskartor. Förteckning över de godkända kommer att finnas på nätet. 
OCAD 9 CS är en banläggarversion och licensen kostar cirka 300:-- (31 euro). 
 
Tävlingsansökan 2009 
Thomas informerade om: 
att tävlingsansökan för 2009 skall insändas senast 1 juni. För Elitserietävling och Junior Cup 
2010 skall ansökan vara inne 1 september i år. Ansökningsblanketter finns på SOFT:s 
hemsida. Tävlingsprogrammet för 2009 låses 18 oktober. Basprogrammet för 2009 finns på 
SOFT:s hemsida. 
 
Problem med markägare 
Linköpings OK har till ÖOF inkommit med skrivelse angående markproblem. 
Arrangemangsgruppen kommer att genomföra en enkät bland distriktets klubbar för att 
kartlägga problemen inom Östergötland. Resultatet kommer att delges SOFT som en del av 
den utredning som sannolikt kommer till stånd som resultat av motionerna 19-21 till 
Förbundsmötet. 



 
 
Värdearrangemang i Österötland 
Thomas efterlyste intresse för värdearrangemang till Östergötland. Närmast är Natt-SM 2010 
som SOFT vill att det skall gå nära Smålandskavlen, som avgörs i Tranås. 
10-mila 2012, undersökningar pågår i Kvarn och Finspång. 
GM 2012, Östergötland står på tur, vem vill arrangera? 
SM 2014, Hel SM-vecka i distriktet eller enstaka tävlingar? 
Anmäl intresse snarast till Arrangemangsgruppen. 
 
DM-planering 
Thomas presenterade långtidsplanen fram till 2013. Planen har varit tillgänglig på ÖOF:s 
hemsida en tid och några invändningar har ej kommit. Nytt i år är att samma arrangör svarar 
för Medeldistans och Stafett-DM under en helg. 
 
Banläggnings-DM  2008  
Björkfors GoIF ansvarar för bedömningen. Klubbarnas bidrag insändes senast 1 april till 
Thomas Stenström. 
 
Nytt från SOFT 
Ellert rapporterade från SOFT:s tävlingskonferens bl. a. Om 
Generella dispenser:  
Kartskala 1:10.000 vid natt- och stafett-tävlingar. 
Ej klubbanslutna stafettlag 
Fria starttider (ej i rankingklasser) 
Möjlighet att lotta in efteranmälda i startlistan. Efteranmälningsavgift skall dock tas ut. 
Om dessa dispenser utnyttjas skall det framgå av inbjudan. 
Fri anmälan till SM långdistans 
3 sträckor vid Stafett-SM i H21 från och med i år. 
 
Nytt anmälningssystem ”Eventor” skall utvecklas och ersätta Klubben on line. Ingen tidplan 
finns. Grundversionen kanske är klar nästa år. 
 
Ny version Ola 4.0 är på gång, skall vara klar 1 april. Skall även klara av vissa stafetter. 
 
Sport-Ident 
Ellert redogjorde för klagomålen från finskt håll efter 25-manna där många lag diskades. 
De flesta diskningarna var ”normala” felstämplingar medan 12 st var för ”snabba” 
stämplingar vid sista kontrollen. Inget fel på Sport-Ident-systemet. Bättre anvisningar för 
arrangörer och tävlande är på gång. 
 
Byte till Sport-Ident i Östergötland 
Ellert lämnade en lägesrapport. Beställning lämnades till Sport-Ident vid nyår till en summa 
av cirka 450.000:-- kronor avseende ÖOF och distriktets klubbar. I dagsläget är leverans 
utlovad till v 11. Kontakterna med Sport-Ident sköts av Staffan Runtegen. Thomas kontaktar 
Staffan så att aktuell lägesrapport kan lämnas vid ÖOF:s åsmöte den 6 mars.  
Förberedelser pågår att ta fram fästbrädor för SI-enheterna och stiftklämma. 
Olika modeller testas. 
 



 
Utbildning SI 
Beslutades att hålla utbildning i Sport-Ident-systemet lördagen den 15 mars förmodligen i 
Linköping. Inbjudan läggs ut på ÖOF:s hemsida. 
 
Avslutning 
 
Thomas tacka de närvarande för visat intresse och förklarade arrangemangsträffen avslutad. 
 
 
Därefter gavs tillfälle för banläggare och kontrollanter vid 2008 års tävlingar att dryfta 
eventuella problem. 
 
 
 
Vid pennan 
Sven E. Jonsson 
 
 


