
  

 

Bil-o kommittémöte 2022-10-01, kl. 10:00 – 12:00 

Wäxjö MS Klubblokal 

Närvarande: 

Conny Johansson Ljungby MK 

Folke Ringberg Nybro AC 

Peter Åhman Wäxjö MS 

Torsten Cordes Grimslövs MS, SGA Bil-O 

Diskuterades många frågor angående tävlingsreglementet för Bil-O bl.a.placering av OK-tavlor och om man 

kunde notera alla OK utan att bliva prickbelastat, ett förslag arbetas fram till kommande reglementets 

uppdatering 2024. 

Svårt att avgöra vilken OK man ska notera, Olika banor kan ha olika OK, reglementet säger det ska var två 

mm emellan på respektive kartskalor, ett ex. OK väg och OK hus, är ju två olika angivelser men kanske på 

kartskalan är det mindre en 2 mm, orienteringsmomentet ska finnas i naturen, t.ex. kraftledning, hus, vag 

eller bäck etc. 

Utbildning: Framfördes att behov finnas att utbilda: Banläggare, tävlingsfunktionärer, även för de som tänkas 

kan vara tävlingsledare, SGA inbjuder till kurs hösten 2022 och/eller våren 2023. 

Vidare diskuterades skillnaden mellan Linjeorientering och Vägangivelser, Grimslövs MS arrangerar en 

tävling med Linjeorienteing i december, om intresse finns kanske det bliver en tävling till våren 2023, men blir 

det med vägangivelser om dispens från utskottet erhållas. 

TK-förvarning rekommenderas minst 50 m – 100 m innan TK, kan eventuellt vara längre om det finns en lång 

kurva innan och mycket trafik. 

Vid användandet av skiss bör mm mått undvikas, rekommenderas använda bokstäver eller siffror, ex. gm A, 

eller gm 122, och för rena nybörjare endast använda N-S-O-V. för övriga ekipage använda N-NO-O-SO-S-

SV-V-NV framkom även ett mellanslag mellan OK och texten till Likaså TK etc. 

Första angivelsen i nästa kartbild får inte angivelsen OK användas, om OK var sista angivelse i förra 

kartbilden. Alla PK-tavlor ska vara väl synliga. 

Då Bil-O Syd kalender är fastställd blir det inga tillägg. När det gäller uppklassning till Långa banan är det 

fivilligt. 

DM i Småland Bil-O Folke Ringberg och Conny Johansson fick i uppdrag att göra en sammanställning av 

DM regler, vilka tävlingar som ska ingå, och även vilka klasser. 

Öresundsserien Torsten fick i uppdrag att konferera med danskarna om fortsättning 2023. 

Nästa möte preliminärt 3 december 2022 kl. 10:00. 

Vid tangentbordet Torsten Cordes SGA Bil-O Småland 

  


