Minnesanteckningar verksamhetsplanering 2012
Närvarande: Åsa Redin, Mats Dahlberg, Åsa Partapuoli, Mats Luspa, Erik Johansson, Pia
Lindholm, Rick McGregor och Mikael Myrsell.
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Naturpasset

Överhuvudtaget verkar Mats Dahlberg ha gjort ett gediget jobb och har allt under kontroll.
Kartorna är inne för tryck i Älvsby Tryck.
Banläggningen är gjord och kontrollutsättningen är uppdelad till 6 områden.
Åsa Redin, Åsa Partapuoli, Erik Johansson, Mikael Myrsell (två områden) och Mats Luspa har
fördelat områdena mellan sig.
Mats L skickar dokumentation från Anders Morell till Mats D. Företag kontaktas m m. Åsa Redin
kan vid behov assistera i marknadsföringsbiten.
Alla kontroller skall vara ute 13 maj.
Mats Luspa är OCAD-samordnare.
Kring datumet 27 maj sker en Naturpass-kickoff med försäljning av Naturpasset m m på
Matojärvi.
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Nybörjarkurs

Huvudansvarig: Pia Lindholm (borta 13-20 maj)
Separata nybörjarträningar skall hållas tisdagar kring Kiruna:s närområden.
Assistenter: Åsa Redin, Åsa Partapuoli, föräldrar. Övriga orienterare rycker in vid behov t ex
kontrollutsättning, banläggning, ledaruppdrag m m.
Uppstart i början av maj. Närtävling i Abisko 10 juni. Gratis lunch i Abisko Mountain Lodge samt
buss till Abisko ordnas. Organisationskommitén för Abisko-tävlingen består av Mats D
(banläggare), Åsa Redin och Pia Lindholm. Vid styrelsemötet 10 maj tas beslut angående IFK:s
finansiering av denna närtävling (alltså buss och lunch).
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Träningsplanering

Huvudansvarig: Mats Dahlberg
En träningsplan gjordes upp. Mats D kommer med detaljerad info om banläggare och områden.
Undertecknad skriver ner här det som undertecknad uppfattade.
Torsdagar kl. 17:30 skall tidpunkten vara.
3, 10 och 17 maj sprint (Mats D har info om vilka banläggare)
I slutet av maj sker en uppstartsträff för banläggarna med liten kurs om OCAD och
SportIdent. Mats D håller i detta.
31 maj, Mats Luspa (Esrange (Leppäkoski) eller Rymdcampus (IRF)).
9-10 juni. Träningsläger Abisko. Banläggare Mats Dahlberg.
21 juni, Mikael Myrsell.
9 augusti, Erik Johansson, Nukutus.
23 augusti, Rick McG, Kurravaara.
30 augusti, Åsa Redin
6 september, Pia Lindholm, Luossa.
20 september, Anders Morell, avslutning.
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Tävlingsresor

Huvudansvarig: Mats Luspa
Jukola/Venla 16-17 juni. Jukola-lag är anmält. Venla-lag (damlag) kan vara på gång. 14 maj är
sista ordinarie anmälningsdag för Venla. TC är vid finlands nationalflygplats Vanda (”förort” till

Helsingfors)
En gemensam vårresa bestämdes med säkerhet: Døla 2-dagers (Mellembygd OL ch Øverbygd
IL öster om Bardufoss).
En eller två höstresor: DM medel+ultralång Haparanda (4-5 augusti), Norrlandsmästerskap OK
Vargen/Seskarö (10-12 augusti). Bestämdes ej men åtminstone en gemensam resa görs vid
eventuellt intresse.
Nämnas bör också Barentsmästerskapen i Kuusamo 21-22 juli i Finland (Koillismaan Rastipäivät).
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Framtiden

Vintern 2012/2013:
WRE i skidorientering är intressant (K-E Sjöberg ringde om detta). Tanken var i Lombolo men
december är alltför tidigt då det skall samordnas med de finska ”Ensilumen Rastit”-tävlingarna i
Saariselkä. Därför bestämdes att dessa tävlingar skall ske i Matojärvi. SOFT kontaktas (av Mats
Luspa) angående premisserna för dessa tävlingar (prisbord, kostnad etc.). Om tävlingar då blir det
sprint på lördag och Ultralång distans (masstart) på söndag (eventuellt medeldistans). Tanken är att
landslagen är med i Ensilumen Rastit för att sedan ha träningsläger i Saariselkä och sedan avsluta
med helgen i Kiruna. Tävlingarna kräver lite större organisation än Skigo Cup och framförallt
fler skoteruppkörare då spårsystemet blir omfattande (Matojärvi-Varggropen-NukutusPrästgårdsberget i Luossa-övriga Luossa). WRE=World Ranking Event (snäppet under världscup).
Större arrangemang 2014/2015:
Barentsmästerskap i Abisko (2014). Kan bli stort deltagande då det även finns sug från södra
Sverige. Men organisationen måste byggas upp förstås.
World Cup i skidorientering i Jukkasjärvi. Mats D har gjort en översiktlig rekognosering i Jukkas
och anser att området väl kvalificerar sig för World Cup. Eventuellt ett samarbete med Ice Hotel.
O-ringen Boden 2013: Hann inte tas upp. Men förhoppningsvis kan en del ”nybörjarfamiljer”
(förutom de redan frälsta) få blodad tand och ställer upp.
Tävlingsledare BAMM: Togs inte upp. Men Anders Morell nämnde Johan Andersson som eventuell
ersättare för honom som tävlingsledare vid BAMM:s uppföljningsmöte.
Vid anteckningarna: Mats Luspa

