
Protokoll Lagledarmöte Unionsmatchen 2012 Uddevalla 

 

1) Alla hälsas välkomna till mötet av bitr. Tävlingsledare Håkan Flingmark 

2) Genomgång av dagens arrangemang. 

I stort var alla nöjda med dagens arrangemang. Möjligen upplevdes dagens TC 

något tight. Bra terräng och utmanande banor, beröm till banläggaren, Julia 

Ohlsson. Från arrangörs håll tog man upp missen att inte ta in kartorna från 

deltagarna vid målgång. Upplevelsen var ändå att ungdomarna var duktiga på att 

inte visa sina kartor för ännu icke startande kompisar. 

3) Åsikter om mat och logi fram till och med mötet. 

Ledarna för distrikten var nöjda. Någon tog upp att H16 killarna tyckt att det var 

något för lite mat på fältlunchen, men detta upplevdes inte som något stort 

problem. 

Ansvarig för logi tog upp att det inte fungerat med anmälan av specialkost. Det 

kom ett antal ungdomar till måltiderna som hade anmält specialkost till ledare men 

som inte fanns med på anmälningslapparna. Detta löstes genom att arrangören 

snabbt lyckades införskaffa extra portioner som fungerade. Detta är något som 

respektive ledare måste vara noga med fortsättningsvis då det är svårt att snabbt 

få fram portioner av rätt sammansättning. 

4) Övriga frågor och åsikter. 

-Arrangören tog upp att man tycker att reglerna känns otydliga. Man råkade bl.a 

ut för detta när den individuella tävlingen skulle lottas, då det först blev fel och allt 

behövdes göras om. Man ansåg också att reglerna bör finnas på både Svenska och 

Norska. Dag Kolberg AOOK tog på sig att göra ett utkast till nya regler och 

återkomma till distrikten med detta. 

-Från arrangörs håll togs också upp en fundering angående anmälan via Eventor för 

att göra mottagandet av anmälningar enklare. Flera tyckte det samma och 

Christoffer Ohlsson lovade att titta närmare på möjligheten till detta. 

-Det togs också upp på mötet att det var en del reserver som vill kunna jämföra sig 

med dom som sprang i huvudklassen. Flera förslag togs upp bl.a att man kunde ha 

en speciell reservklass. Detta bör givetvis finnas med i nya regelverket. 

-Från Göteborg kom också tankar runt att ev. förändra reglerna för start/löp 

ordning i stafetten. Dom hade haft problem att tillsätta ungdomar för att springa 

startsträckan i år. Det är framförallt ungdomar som är lite mer orutinerade som 

inte tycker att det känns bra att springa startsträckan. Göteborg lovade att titta på 

förslag till förändring och maila ut till distrikten för möjlighet till åsikter. Bör 

givetvis också finnas med i nya reglerna. 



-En önskan togs också upp angående att det är bra om tränings terrängen på 

fredagen liknar tävlings terrängen då det givetvis skiljer sig mellan distrikten i att 

ha möjlighet att ha erfarenhet av vissa terräng typer. 

-Det togs också upp hur man skall göra om ett distrikt inte får ihop tillräckligt med 

resultat för sammanställningen av lördagens individuella tävling. Detta bör givetvis 

också behandlas i dom nya reglerna. 

-Då man nog tyckte att inbjudan till årets Unionsmatch kommit ut i senaste laget 

önskas att man har en bestämd regel för detta. 

5)  Information från nästa års arrangör, Göteborg. 

-Då man först under resan till Uddevalla fick klart för sig att det var deras distrikt 

som nästa år var arrangör så hade man inte så mycket information. Mötet gjorde 

en snabb insats och bestämde ett datum för nästa års arrangemang. Det blev då 

bestämt att det blir helgen 8-9/6, 2013. 

6)  Genomgång av morgondagens stafett. 

Victor Flingmark som var banläggare för stafetten berättade lite om terräng och 

tankar runt banorna. Det meddelades också att pga att banan går i kors på slutet 

bör man vara uppmärksam så att man tar kontrollerna i rätt ordning. 

Önskan kom också upp om att man från arrangörs håll satte upp en karta över 

morgondagens område då det ev. fanns distrikt som hade tillgång till gamla kartor 

vilket skulle kunna ge fördel. Ansvarig för kart och banläggning, Anders Gustafsson 

skulle tillse att en karta kom upp på skolan under kvällen. 

Thore Nilsson visade upp morgondagens fältmåltid, pastasallad. 

Påminnelse också om laguppställningarna. 

 

Uddevalla OK som arrangör tackar för visat intresse och önskar alla lycka till inför 

imorgon. 
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