Præcisions Orienterings udvalgets Landsmøde 14. maj 2017
Afholdt Silkeborg Orienteringsklub kl. 12.00 – 16.00
Landsmødet indledtes med et præ-O løb i Vejlsø området – 20 poster
samt 2 tempo stationer – 14 deltagere til start.

Referat af Landsmødet:
Mødedeltagere: Udvalget ved: Vibeke Vogelius, Søren Saxtorph, Knud Vogelius.
Samt Præ-O udøvere.
P 1. Siden Sidst.
Vibeke indledte med orientering fra IOF Trail-O møder. Bjørn Vognbjerg fortalte om
baggrund for den kontakt til DOF´s hovedbestyrelse, der gav grundlag for et møde d. 13.
marts med DOF´s formand Valther Rahbek samt repræsentanter fra hovedbestyrelsen.
Herluf Jensen orienterede om sin kontakt til Syd kredsens bestyrelse, der har givet grundlag
for at Vibeke og Knud er inviteret til Sydkredsens klubledertræf mandag den 29. maj for her
at fortælle om Præ O.
P 2. Præ O trænings løb samt stævner 2017
Planlagte præ O stævner / kom og prøv baner der er fastlagt på nuværende tidspunkt:
Nordisk Skovkarle træf ”Nordisk Alting 2017” arrangeres af Nordjyske Skovkarle. Vibeke og
Knud har fået opgaven at lægge præ o bane i Rold Nørreskov, der er pt. tilmeldt ca. 30
deltagere fra de nordiske lande til Præ O banen, som afvikles lørdag 27 maj 2017. Det er
planen at genbruge banen til et åbent træningsløb i efteråret.
Ry Outdoor Festival 2 – 5 juni 2017, arrangeres af Ry outdoor 8680 Ry. Hertil har Knud V.
deltaget i infomøde i DHIF udvalg Idrættens Hus, og Vibeke og Knud lægger kom og prøv
bane ved Ry hallerne.
Bjørn lægger Præ O baner fra Roskildes klubhus lørdag d. 10. juni, og har aftalt med
Østkredsens formand, Torben Sejr, at kredsen sender info ud herom til kredsens klubber.
Der planlægges St. Hans Præ O træningsløb 22. juni i Silkeborg – her mangler vi en
banelægger. Knud kontakter Morten Madsen om banelægning i september i Silkeborgområdet. Se i øvrigt terminslisten på hjemmesiden.
Der annonceres to Præ O arrangementer på O-service. Det ene bliver ved SOK’s Løvfaldsløb
i Østerskoven fra Fort Østerlund i Virklund. Det andet er Bjørns arrangement i Roskilde den
21. / 22. oktober evt. med bane i Ballerup den ene af dagene.

Udvalget og fremmødte drøftede vigtigheden i at den årlige plan for præ O er fastlagt
tidligere, så den kan være offentliggjort fra årets begyndelse. Dette kræver, at der ikke sker
så mange ændringer undervejs, som det er tilfældet pt.
P3. Deltagelse ved WTOC 2017 i Litauen.
Følgende er udtaget:
TempO: Johanne Bering, Karoline Saxtorph Schulz, Karin Bering og Søren Saxtorph.
PreO: Para-klassen: Søren Saxtorph og Bjørn Jørgensen. Åben Klasse: Johanne Biering,
Karoline Saxtorph Schulz og Vibeke Vogelius
Stafet: Vi kan kun stille hold i Åben Klasse. Holdet udtages på baggrund af resultaterne i de
individuelle konkurrencer i både åben og para-klassen.
Vi drøftede, hvordan kan vi gøre udtagelseskriterierne mere overskuelige også for udenfor
stående. En af løsningerne er mere langsigtet planlægning af udtagelsesløb til træning og
åbne løb.
Vi drøftede ligeledes vigtigheden i tilskudsmuligheder til rejse og deltageromkostninger ved
stævner i udlandet. Her er det også vigtigt med langsigtet planlægning.
P4. Nordiske mesterskaber i 2018 – Indføring af uofficielt DM i PræO 2018.
Planlægning af nordiske mesterskaber i 2018 skal på nuværende forberedes. Vibeke ser
nogle muligheder i det nordjyske, hvor Ålborg OK kunne spørges, f.eks. i forbindelse med
Nordisk Alting her sidst i maj 2017.
Indføring af uofficielle Danmarksmesterskaber i Præ O, blev drøftet. Clive har tilbudt at lave
baner. Det blev fundet som en god idé. Det er vigtigt at finde en dato i god tid. Søren
Saxtorph nævnte at det kunne eksempelvis være en god idé at finde et sted hvor der
afholdes divisions løb i kredse, på samme tid om søndagen – eller måske i forbindelse med
et sprint stævne, hvor DM i Præ O afholdes om lørdagen.
P5. Udvalgets økonomi. - Fremlagt af Søren Saxtorph.
Årsregnskabet 2016 er færdiggjort og sendt til DHIF. Her på landsmødet var der ingen
bemærkninger til fremlagte årsregnskab. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som
kan rekvireres hos Søren
Udvalget vil igen i år anmode om tilskud til træner og holdleder, ligeledes til udvalgsmøder
og landsmøder.
IOF TrailO Commission: - Fremlagt af Vibeke V.
Vibeke orienterede om IOF-udvalgets sammensætning: Ud over Vibeke er det Sari SaalomaNiemi, Finland, som er formand, Martin Fredholm, Sverige, Ole-Johan Waaler, Norge, Koji
Chino, Japan, Dusan Furucz, Slovakiet, samt Joaquim Margarido fra Portugal.
IOF udvalget søger flere ”event advisere” til internationale stævner. Kravet til EA er et

indgående kendskab til PræO og gode færdigheder i at kommunikere på engelsk. Vi vil
gerne indstille til DOF at Clive bliver IOF event adviser.

Bjørn V. Jørgensen tager kontakt til Tage Andersen som vil oversætte IOFs Technical
guidelines mm. til gavn for udviklingen her hjemme. Tage Andersen kan muligvis komme til
Roskilde ok, præ O stævne den 10. juni. Bjørn vil holde kontakten herom til Tage Andersen.
Udvalget vil snarest i nærmere kontakt med DOF hovedbestyrelse, og vil derfor udpege
kontaktperson, og derved få en formel udvalgs kontakt. Knud kontakter DOFs formand
herom.
Eventuelt:
Karin Bering oplyste at Skovflåter, der bærer den smittefarlige TBE, er udbredt i Litauen og
den skal vi passe på, derfor anbefaler Karin at vi får en vaccine inden afrejsen til Litauen.
Vi drøftede også at det er vigtigt at Præ O udviklingen har fokus på specielt bane
tilrettelæggelse og banelægning.

Referat skrevet af Knud Vogelius

17 Maj 2017

