Minnesanteckningar arrangörsmöte i OK Hammaren 2012-01-10
Bakgrund: De senaste årens tävlingar har fungerat, men det har funnits förbättringspotential.
Mycket har gått på rutin, men vi har en hel del nya personer i klubben som inte vet hur dessa
rutiner fungerar. 2009 tvingades vi till och med ställa in en tävling pga avsaknad av tävlingsledare.
Till detta möte kallades de personer som varit banläggare, tävlingsledare, ansvariga för sekretariat,
starter eller haft andra viktiga roller i samband med våra tävlingar de senaste 2-3 åren.
I gruppen som fanns på plats gjordes en koll på vilka som kan tänkas var tävlingsledare, banläggare,
sitta med i sekretariatet och/eller vara startchefer. Även personer som inte fanns med på mötet
sattes upp som tänkbara namn pga tidigare erfarenheter i vissa grupper (markerad med *).
Tänkbara tävlingsledare
Magnus Flodman
Joakim Ingelsson (ej så länge han är ordförande)
Sture Nilsson (Gärna med som biträdande tävlingsledare/mentor pga tidigare erfarenheter)
Björn Ljunggren
Stellan Täck *
Börje Ahnlén *
Jonas Holmgren
Tänkbara banläggare
Kent Olsson
Julle Olsson
Håkan Olsson
Jonas Holmgren
Björn Ljunggren
Magnus Flodman *
Fredrik Ahnlén *
Tänkbara personer i sekretariatet
Jonas Ivarsson
Janne Andersson
Håkan Johansson
Ola Hedin *
Christer Olsson *
Helena Sjöberg *
Jan-Olov Språng *
Tänkbara startchefer
Henrik Björk
Börje Ahnlén *
Kia Bratberg *
Magnus Flodman
Vi diskuterade vidare hur vi ska rekrytera nya arrangörer. Hur vi ska jobba mot nya ungdomars
föräldrar för att få med dem. Magnus Flodman tyckte vi var för snälla inom orienteringsporten. I
andra idrottsklubbar blir man som medlem tilldelad en uppgift på en tävling. Kan man inte vara
med får man hitta en ersättare själv.
Björn visade ett dokument, som han fått från Lars Greilert på SOFT, som ska kunna vara som hjälp
för arrangörer. Där finna alla uppgifter specificerade för varje chefsområde. Jobbar man vidare

med detta med tidsplaner och checklistor kommer det att kunna vara till stor hjälp när vi ska
arrangera tävlingar.
Tävlingar 2013
Lång-DM 2013-09-08
Huvudarrangörer utsågs enligt följande:
Tävlingsledare: Magnus Flodman, bitr. Sture Nilsson
Banläggare: Kent Olsson
Ansvarig sekretariatet: gruppen utser detta själva
Start: Henrik Björk *
TC-chef: Tomas Lundgren *
Tävlingsområdet: Lumsheden, skogs-TC
Hammarslaget: Förslag på datum. Kristi Himmelsfärd. En av fyra tävlingar i ”Tour de Gästrikland”
Huvudarrangörer utsågs enligt följande:
Tävlingsledare: Björn Ljunggren och Jonas Holmgren
Banläggare: Sofia Hägglund och Håkan Olsson
Ansvarig sekretariatet: gruppen utser detta själva
Start: Börje Ahnlén *
TC-chef: Mikael Palmberg *
Kommande arrangemang
Avslutningsvis spånade vi fritt hur våra arrangemang skulle se ut i framtiden. Allt från MTB-O till
ungdomstävlingar, stafetter, super-duper-svår medeldistans eller bara ett vanligt Hammarslag.
Inget bestämdes utan vi fortsätter att spåna på bra idéer. Kanske blir förslaget på ”Tour de
Gästrikland” en succé som återkommer även 2014?!
Vid tangentbordet: Björn Ljunggren

