Anteckningar från ledarmötet på unionsmatchen 2017-05-27
Deltagare: Göteborgs OF, Västergötland OF, Bohuslän-Dalslands OF, Mjös-O, Buskerud OK, Östfold OK,
Akershus och Oslo OK, Halland- Skåne,
OK Löftan, arrangör.
Genomgång och utvärdering av dagens arrangemang:
Var en tuff utmaning med svåra banor. Generellt nöjda med banor och terräng. Kanske i svåraste laget
tyckte vissa distrikt. Några kontroller upplevdes som något ”gömda” eller lågt satta. Vätska vid start
hade varit ett önskemål när det var så varmt.
Praktiska frågor, logi mat mm:
Blev lite köer till frukosten när alla skulle bre sina mackor. Bättre att man tar en klick smör och brer vid
bordet. Städning kommer att inspekteras av kommunen 8:30 på söndag. Bussarna planerer att åka
8:15 från skolan.
Information om stafetten:
Bild över upplägget på arenan delades ut med info om fållor och start mm. Varvningskontroll finns
uppe på grusvallen. Dit kommer man få lov att gå upp och titta. Det är markerat var man får vara. Alla
banor är gafflade. Kontrollerna sitter tätt. Uppmana ungdomarna att kontrollera kodsiffran. Det är
olika färger på nummerlapparna för varje sträcka. Laginlämning innan kl. 18. Går att justera till 9:15
på morgonen om någon blir sjuk. Det är målstämpling även på stafetten. 9:40 kommer det att visas
hur växlingen går till på arenan. Reservlagen startar ihop med övriga lag.
Förslag på förbättringar för att underlätta framtida arrangemang:
OK Löftan föreslår att man försöker meddela allergier tidigare till arrangören. Det är viktigt att vara
ute i god tid att kolla tillstånd för arrangemanget p.g.a. vårstoppet (Sverige). Årets arrangör fick
avslag på första tävlingsområdet.
Förändring av Unionsmatchensregelverk.
Inga förslag inkom.
Information om nästa års arrangemang:
Buskerud kommer att ordna arrangemanget 2018. Det är ännu inte klart med vilken klubb som
kommer att stå som arrangör. Datumen 26-27 maj bestämdes för Unionsmatchen 2018, Vissa distrikt
hade konflikter med DM tävlingar men försöker flytta dessa.
Ordförande på mötet: Tommy Vartia OK Löftan

