Referat fra møde i PræO udvalget 5.1.2017 i Odense
Deltagere Henrik Nørgaard, Knud Vogelius, Søren Saxtorph og Vibeke Vogelius (referent)
Dagsorden:
1. Landsmøde 2017:
Vi afholder det i SOKs klubhus søndag d. 14.5 (bededagsferien). Der bliver som sædvanlig både
PræO og møde.
2. Nordisk Match 2018
Vi skal være værter for den nordiske match i 2018. Vi byttede med Sverige, så vi havde 2014 i
stedet for 2015 på gr. Af WTOC i Strømstad. Vi holder fast i det skifte, så vi ikke skal afholde NM
samme år som vi har junior-VM.
Det vil være fint, hvis vi kan afvikle det i Nordjylland. Vi spørger Ålborg OK om de vil hjælpe.
Alternativt kunne det være i Grenå eller??
Det var for presset i tid sidste år i Halden, hvor der både var PræO og TempO. Det gav lang
ventetid, og det betød at fællesspisningen blev meget sent. Vores oplæg er at lave to dage med
PræO. Hvis man skal have to konkurrencer om lørdagen, vil det være bedst at starte med TempO,
og derefter sende folk ud på PræO. Det vil også være meget mandskabskrævende at skulle lave
begge formater om lørdagen.
Vi ser også på, hvordan det bliver afviklet i Finland til ECTO konkurrencerne i Espoo.
3. Udtagelseskriterier til WTOC
Vi skal have fastlagt kriterierne for udtagelse til konkurrencerne i Litauen. Der er fire, der gerne vil
deltage i Åben Klasse, og foreløbig to i Para Klassen. Medmindre der kommer endnu en tilmelding i
Para, betyder det, at vi har alle seks deltagere i spil til et stafethold i åben klasse.
Udtagelse til stafetten sker på baggrund af resultaterne til ECTO i FÉspoo i Finland og til PreO ved
WTOC – således at de tre med højeste antal point i forhold til muilgt maximum udtages til holdet.
Det betyder at holdet først udtages umiddelbart inden tidsfristen.
I TempO kan vi stille med fire deltagere – der er kun én klasse. På baggrund af sidste års resultater
udtages Johanne, Karin, Karoline og Søren til holdet.
4. Terminsliste
Vi drøftede mulighederne for træningsløb og åbne løb. De åbne løb skal annonceres i O-Service.
Se nedenstående liste.
5. Møde med DOF:
Vi skal mødes med DOFs bestyrelse mandag d. 13.3. i Idrættens Hus i Brøndby. Bjørn, Knud og
Søren deltager i mødet. Vi vil gerne drøfte følgende punkter:
Hvad er PræO – med udgangspunkt i artiklen i forbundets blad vil vi fortælle om de tre formater i
præcisionsorientering: PræO, TempO og Stafet. Vi tager en opdateret folder med.
Hvordan kan vi udbrede kendskabet til disciplinen til orienteringsløbere – og hvordan kan den
supplere den O-tekniske træning. Samarbejde med DHIF – Parasport Danmark. Vores deltagelse i
IOFs TrailO udvalg.
Link fra DOFs hjemmeside til Trail-O.dk

6. Eventuelt:
Vores hjemmeside fungerer godt. Vi skal sikre at vi har links fra relevante sider, f.eks. DOF, DHIF,
DHIFs kalender og Orientering.dk.
Oplysningerne om udvalget mm. på DHIFs side trænger til en opdatering. Vibeke kontakter DHIF
herom.
Materiel:
Vi har penge på budgettet til materiel. Vi undersøger, hvad vi mangler. Der er bl.a. brug for nye
sigtemærker. Der er også penge til at købe et Freewheel, så udvalget har et, som kan lånes.
Intro: Vi vil gerne lave intro på Sjælland, hvor målgruppen er O-løbere og på VCR i Viborg
(Vestdansk Center for Rygmarvskader), f.eks. med nogle faste baner, hvor målgruppen er
rygmarvsskadede.

Ad. 5 Terminsliste 2017:
Dato
1.4.

Arrangement
TempO

Skov / kort
Silkeborg Bad
Arnakke

Ansvarlig
Karin Biering

Søn. 23.4
Søn. 7.5.

PræO
Gudenådysten

Clive Allen
Vibeke Vogelius

Søn. 14.5
??

PræO,
Landsmøde
PræO

?? Silkeborg
Silkeborg
Sønderskov/ Sletten
??
Rold Skov
Nørreskov

Vogelius

12.6.

Træning PræO

Bjørn Jørgensen

Tor. 22.6.

Skt. Hansløb
SOK

Roskilde Oks
klubhus
Vejlsø

Søn. 13.8.

PræO

Henrik Nørgaard

Tor. 24.8.
17.9.

PræO
PræO

Søn. 15.10

Løvfaldsløb

Kolding eller
Haraldsholm
Linå Vesterskov
? Sjælland eller
Silkeborg
Silkeborg Østerskov

21.-22.10

PræO

Bjørn og Søren eller
Morten Madsen

Medio
November
Lør. 16.12

?

? Sjælland eller
Silkeborg
?

Juleløb

Silkeborg

?

??

?

Vibeke Vogelius
Bjørn og Søren eller
Morten Madsen
Vogelius

Mødested og tid
Kunstcentret
Silkeborg Bads Pplads
Kommer senere
Se løbsindbydelse i
O-Service
Kommer senere
Vi undersøger
mulighederne for
genbrug af banerne
fra Skovkarlenes
Alting.

Silkeborg Oks
klubhus. Se SOKs
hjemmeside
Kommer senere
Linå Vesterskovvej

Se løbsindbydelse i
O-Service

