Udvalgsmøde 14.1.2018 i PræO udvalget

Dagsorden:
1. Siden sidst Opfølgning på landsmøde:
DM 2018 – vi spørger Clive om det evt. kan kombineres med DM mellem 25.5 eller stafet/lang
8.9
Hjemmesiden:
Karin vil gerne lave et ’kursus’ for os, så flere kan lægge noget ind på hjemmesiden.
Vi skal overveje hvor længe nyheder skal være nyheder.
Vi vil gerne have link fra DOFs og Parasports hjemmesider til vores. Vibeke kontakter Keld
Sønnichsen, Søren til parasporten.
Vi skal have oplysninger om hvilke præparater, der er på dopinglisten, og et link til skemaet til at
registrere lægeordineret medicin.
Det vil også være godt med et link til Geirs vejledning til OCAD. Tidskontrollernes opsætning kunne
også ligge på en teknisk side på hjemmesiden.
Oversættelse af IOFs technical guidelines: Er det en god idé, dvs. står arbejdet mål med den nytte,
vi har af det?
Vi vil hellere have nogle danske vejledninger – gerne opdelt på banelægning og
arrangementsområder. Vi har et nordisk regelsæt for banelægning – de er på svensk. De danske
vejledninger kan tage udgangspunkt i de nordiske regler – måske med tilføjelser fra IOF technical
guidelines. VV
Der er link til de nordiske regler på hjemmesiden, de står nævnt som ’regler for banelægning
(svensk)’.
2. Internationale mesterskaber 2018, herunder udtagelseskriterier.
ETOC Bratislava: Vi må stille 6 i hver klasse og 8 til TempO: Det ser ikke ud til, at flere ønsker at blive
tilmeldt. Det falder i eksamensperioden, så de unge kommer ikke med.
WTOC Letland. Vi må stille med 3 åben og 3 para samt 4 TempO. Iagttagelsesløb PreO i Syd 6.8.april og PreO i Wäst 11.-13. maj samt tidligere resultater. Træningsløb i DK kan også tælle.
Nordisk Silkeborg – iagttagelsesløb som WTOC til førsteholdet.

3. Arrangement af Nordisk Match 2018
Vi har bedt SOK arrangere d. 22. og 23. sep. – vi spørger Ålborg om et åbent løb evt. ECTO i 2019.
4. Regler og retningslinjer
Nordiske retningslinjer – skal vi i stedet oversætte dem fra svensk til dansk fremfor IOF Guidelines?
Ja
Skal vi have krav om banekontrol til løb der annonceres i O-service ligesom i Fod-O? Ja

Vejledning til banelægning / banelæggerhåndbog - VV.
5. Økonomi
Der er søgt om tilskud til deltagerne i ETOC, WTOC, Nordisk og PreO i Syd. Der er søgt til IOF møder,
administration og ’Kom og prøv’ arrangementer.
Indkøb af FreeWheel – Henrik og Knud har en aftale med firmaet. FreeWheel er leveret 27.1.2018.
Opdatering af OCAD til version 12 – Vibeke kontakter Mansoor.
6. Fastsættelse af dato og sted for landsmøde.
d. 14. april i Silkeborg.
Plan for træningsløb mm. Forslag til sjællandsk dobbelt arrangement en ledig weekend i efteråret
samt træningsløb i Roskilde i midt – slut juni. Skt. Hansløb i SOK d. 21.6. Datoerne bliver lagt på
hjemmesiden.

7. Eventuelt.
Vi får flere med, når løbene er annonceret på O-service. Det kræver dog lidt mere af
arrangementet. Vi har besluttet, at der skal være banekontrol til disse arrangementer.
Knud kontakter Nordkredsen for kontakt med klubber. Bjørn har kontakt til Østkredsen og Knud og
Vibeke har været til møde i Sydkredsen.
Vi havde succes med PræO til Nordisk Alting – Skovkarlene var begejstrede for det.
Henrik undersøger om der er en vejledning til hjælpere, når han skal til kontrol på VCR i Viborg.

Beslutninger:
Vi har besluttet, at der skal være en banekontrollant på alle PræO arrangementer, som
annonceres i O-service - ligesom det er kravet i DOFs andre discipliner.
Udtagelseskriterier til WTOC og Nordisk (1.holdet) – Iagttagelsesløb er PreO i Syd (Åhus), PreO i
Wäst (Vänersborg og Tidaholm) samt danske træningsløb, derudover vægtes tidligere resultater
ved internationale arrangementer, bl.a. ECTO ranglisten.
Landsmødet afholdes d. 14.4. i Silkeborg – der vil være en PræO bane først og møde derefter.
Vi vil opfordre Karin til at give os et lille ”kursus”, så vi i udvalget også kan lægge ting ind på
hjemmesiden.

