
Referat fra møde i Præ-O udvalget d. 10.1.2015 i Nyborg 

 

1. Landsmøde 2016: 
Vi kombinerer landsmødet med 2 TEMPO konkurrencer og et banelægningskursus over 2 
dage i Silkeborg. 
For at undgå at få sammenfald med andre O-løb og dermed få flest muligt med besluttede vi 
at lægge det d. 27. og 28. marts (1. og 2. påskedag). Vibeke laver indkaldelse. 
Søren er i gang med at lave beretning – Vibeke supplerer. 
Der er forslag om en rangliste. Vibeke undersøger koncepterne fra Sverige og UK. 

2. Udtagelses/ iagttagelsesløb til ETOC og WTOC 2016. På baggrund af nedenfor nævnte 
iagttagelsesløb udtager udvalget holdet til begge stævner. 

ETOC 23.-28.5. i Jezenik, Tjekkiet: Vi kan tilmelde 6 deltagere i både para og åben klasse i PreO, 2 
stafethold i hver klasse og 8 deltagere i TEMPO (kun én klasse som er åben for alle) 
WTOC 22.-27.8. i Strømstad, Sverige: Vi kan tilmelde 3 deltagere i både para og åben klasse i 
PreO, 1 stafethold i hver klasse og 4 deltagere i TEMPO. 

Nordisk landskamp i Halden d. 17.-18.9.: Her kommer alle der ønsker det med. Fordelingen på hold 
laves efter ranglisten, hvis en sådan besluttes på landsmødet. 
Vi har følgende iagttagelsesløb til ETOC: TEMPO d. 27.-28.3. i Silkeborg (+ evt. et ekstra i 
forbindelse med DM Sprint i Haderslev 22.-23. april). PreO d. 16.4. i Åhus, Sverige, en af banerne i 
Silkeborg i marts/april (meldes ud når tid og sted er fastlagt) samt d. 24.4. hvor Henrik laver en 
bane i nærheden af Kolding (evt. Stenderup). 

WTOC: Samme som til ETOC og derudover O-Festivalen d. 25. og 26. juni i Sarpsborg, Norge 
samt enten Grenå i juni eller Vestjysk 2-dages samme weekend som O-Festivalen. 

3. Arrangementer 2016: Knud kontakter banelæggere for nærmere aftale 

Dato banelægger Form og sted 
9.3. Vibeke Natløb - Gødvad 

27. og 28.3. Vibeke TEMPO – Århusbakken? 
Banelægningskursus 

2/4 Johanne og Karin Arnakke 
10/4 Clive Kobskov 
24.4. Henrik Kolding – Stenderup? 
? Ulrik Gødvad 
? 8.5 ?? Gudenådysten 
? Morten ? 
5.6. Knud Samme baner som til SKK 
Juni Vibeke og Knud Grenå 
25.-26.6 Clive + ?? Jahn Vestjysk 2 dages 
august     



21.8. ?? Linå Vesterskov, JFM 
4.9. Henrik ? 
8.10. Søren Ballerup 
9.10 Bjørn Roskilde 

 

4. Oversættelse af internationale regler og guidelines til dansk. Vi bør have en 
banelægningsguide. De to beskrivelser af præcisionsorientering for henholdsvis nye 
deltagere og for O-løbere trænger til en revision. Vibeke arbejder videre med disse. 

5. Der er møde i IOF d. 22.- 23.1.2016. Vi drøftede dette 
6. Samarbejdet med DOF. Clive har været med til et hovedbestyrelsesmøde, og der har været 

yderligere kontakt efter arrangementerne i Roskilde og Ballerup. Vi følger op på dette. Vi 
prøver at synliggøre præcisionsorientering ved udvalgte O-løb. 

7. Økonomi. 
Vi har mulighed for at søge ekstra midler til materiel mm. Vi kunne godt bruge nogle flere 
skærme (skærmene har kortere levetid til præ-O, da vi har brug for klare farver på 
skærmene). 
Vi kunne også godt bruge flere stænger og sigtemærker. 
Knud laver nye sigtemærker. Henrik undersøger muligheden for at lave stænger til 
sigtemærkerne. Vi kan købe glasfiberstænger i Tyskland til en rimelig pris. 

8. Vibeke og Knud og måske Søren vil deltage i banelægningskursus i Vestsverige d. 27.-28. 
februar. 

	


