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Resultat av konferensen
Konferensen om MTBOs framtid i Sverige ägde rum
på förbundets kansli i Solna den 26 Januari. Under
mötet diskuterades bland annat arrangemang och
landslagsverksamhet
Fullständigt mötesprotokoll nedan

Arrangemang
Tanken är att MTBO skall integreras i Eventor och att man
även där skall kunna se alla arrangemang.
Tävlingsprogrammet så långt det är klart: Vi hoppas att
det fylls på med flera tävlingar nu under våren, Är Ni
intresserade av att arrangera MTBO? Kontakta Per Spik
(psp@du.se) för hjälp med kartkonvertering och tips.
10 april: Åhus i samband med MTBO
Camp. Hög int klass
8 maj: Bengtsfors Patrull ,middag, fest mm
29 maj Mora, I samband med MYC
21 juni Varberg Varbergs Sommarcup
12 juli Visby Träningstävling/prova på
16 juli Rättvik Prova på i samband med MTB
SM
19 juli Varberg Varbergs sommarcup
25 aug Varberg Varbergs sommarcup
Okt/Nov Tumba
En sak som skall prioriteras under våren är även att skapa
en svensk arrangörsmanual för MTBO. Denna beräknas
vara klar till 1 april.

Kartor
Något som bör prioriteras inom
arrangemangsverksamheten är kartornas kvalitet. Kartan
skall i största möjliga mån följa IOFs norm för MTBO.
Pappersstorleken bör helst vara storlek A4 då det är det
vanligaste formatet för klubbarnas laserskrivare och
dessutom passar bra i kartställen.

Landslag
Sverige planerar att vara representerat på VM och JuniorVM som avgörs i Portugal i juli.
Ett antal (ca 4-5) observationstävlingar, samt några
elitsamlingar kommer ligga till grund för laguttagningarna
där.

Förbundskapten kommer vara Hans-Jörgen Kvåle, Falun.
Hans-Jörgen ansvarar för laguttagningar och planering av
träningsläger och observationstävlingar. Till sin hjälp med
planering och logistik har han Per Frost.

Elitsamlingar kommer arrangeras vid några veckoslut under
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våren och vara öppna för alla intresserade. Syftet med
samlingarna är dels att få en bra "lagkänsla" samt att
erbjuda alla intresserade MTBO-träning i världsklass.

Då MTBOs budget i dagsläget är starkt begränsad
kommer åkarna bli tvugna att stå för sina kostnader själva.
Dock skall samlingarna arrangeras så kostnadseffektivt
som möjligt med boende i tillexempel klubbstugor och på
vandrarhem med gemensam matlagning för att hålla
kostnaderna nere.

Hittills är inte programmet med observationstävlingar och
elitsamlingar riktigt färdigställt utan beräknas komma ut
under andra halvan av februari, dock räknar
landslagsledningen med att de som är intresserade av att
representera Sverige på internationell elitnivå deltar i
tävlingarna och den internationella campen i Åhus i April.

Anmälan dit sker snarast till arrangören på
www.mtbocamp.dk/2010
Är du intresserad att vara med på elitaktiviteter? Kontakta
Hans-Jörgen för mer information

Protokoll från MTBO-konferensen
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