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Protokoll från SSA:s RPO-SM mötet 2006-08-12
RPO-deltagare i årets SM har samlats i förläggnings husets stora rum. Tidigare var Blankhults skola
inhyst i detta hus, men det var då det, nu används fastigheten för fritidsaktiviteter.
Närvarande vid mötet är från årets SM-arrangörer BRJ (Bergslagens Rävjägare) Stig Asklund och alla
RPO-jägare förutom Jitka.
1 Mötets öppnande
2
3
4
5

Hans Sundgren/ -SVM öppnar mötet klockan visar på 09:05
2006-08-12.
Val av mötesordförande
Mötet väljer enhälligt Hans/ -SVM.
Val av mötessekreterare
Gunnar Svensson väljs till mötessekreterare och Håkan Melin samt
samt 2 justeringsmän
Olle Nilsson/ -KON till justeringsmän.
Dagordningens godkännande Mötet godkänner den föreslagna dagordningen utan tillägg.
Protokoll från föregående möte Protokollet från år 2005 VRK:s SM, läses upp och kommenteras:
Punkt nr 7: SM 2006 tillfrågades Kristianstad som tacksamt avböjde pga
andra arrangemang. Då gick frågan vidare till reserven BRJ som tacksamt tog SM arrangemanget i år.
Punkt nr 9 2005 del: De omarbetade regler för våra EM/VM-uttagningstävlingar har tillämpats på de senaste tävlingarna. Påpekas fel i föregående protokoll Bengt/ -VMU skulle vara Magnus Holmberg med i
arbetsgruppen och så blev det också i praktiken.
Håkan redogör för de antagna reglerna som har används N2 + N3
2006. (se E-post 2006-04-13 Förslag A till förändring av regler för
Nationella RPO-tävlingar).
Mötet beslutar att dessa regler används också år 2007, innan nya
uppdateringar behövs. Se kommentarer Punkt 9 Övriga frågor.
Beslutat 2005 men kvar att åtgärdas av Jan/ -FUG tillsamman med
sina Nordiska kollegor:
- Om att få Norge att ändra NM-startproceduren så att den blir snarlik
den som tillämpas på EM/VM.
- Om att få utöka räv antalet 5 st till 7 st med 1 minuters pass.
- På NM-nivå få reglerna anpassa till att följa VM-reglerna. Som det
nu är avviker bl.a start-proceduren och klassindelningen markant mot
VM-reglerna.
Noterar att ingen fick ansvaret 2005 för att sportident införskaffas, äska
anslag för inköp. Beslutas nu i år 2006 att Hans/ -SVM med hjälp
av Bengt/ -VMU får uppdraget.
Nu kan föregående års protokoll läggas till handlingarna.

6 Redovisning av ekonomin
+ info om SSA

Hans/ -SVM lämnar följande redogörelse:
Upparbetade kostnader 2005 5.497kr Budgeterat 6.500kr
Årets budget på 5.700kr skall täcka tel 200kr, resebidrag domare
ARDF-VM 4.000kr, SM medaljer 80m samt 2m 1.000kr, materialunderhåll 500kr.
SSA har gett sitt godkännande på lagd budget 5.700kr.
RPO sorterar under HF-sektionen i SSA, verksamhetsplan HFsektionen 2006 skickas runt bland mötesdeltagarna för läsning. RPO:s
årsredovisning av verksamheten skall sändas in till HF-sektionen.
RPO-klubbarna i landet kan själva sända tidningsartiklar direkt till QTC.
Mål att jobba för: Att SSA ansluter sig till Orienteringsförbundet
som Radio-orientering. Leif/ -EZM får ta på sig uppgiften att hålla i
detta projekt. Via E-postomröstning, får rävjägare ta beslut om hur vi
ställer oss till de alternativ som kan komma att upp.

7 Nästa års arrangemang

Här har Hans/ -SVM kommit med ny innovation i dagordningen,
finns nu en almanacka för 2007 inplacerad. Lätt prickar vi in kommande års större arrangemang enl följande:
2007
Aug 17-19
Sep ????

RPO-NM i Andebu, Norge, info se www.ardf.no
RPO-EM Polen

Sep 1-2

SM 3,5 MHz Eskilstuna ESA. Fredag – lördag , bra
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SM 144MHz Stockholm, SRJ, samkörs med EMuttagningen
April 21
Uttagningstävling för EM i Västerås, VRK
Maj 12
Uttagningstävling för EM i Stockholm, SRJ. Samkörs
med SM 144MHz
Juni 9
Uttagningstävling för EM i Örebrotrakten, BRJ
Oktober
SRJ OPEN, inget datum ännu, kolla 25-manna 6/10 och
Smålandskavlen 27-28/10 så att det ej krockar
2008 SM 3,5 MHz Göteborgs RävJägare tar arrangemanget
Maj 12

8 Val av nationell och
internationell RPO-ledare
9 Övriga frågor

Omval Hans Sundgren/ -SVM nationell RPO-ledare
och Jan Palmquist/ -FUG internationell RPO-ledare.
Håkans redogörelse av de nya nationella reglerna och uppföljning, se
punkt 5 i detta protokoll. Samtidigt får vi många synpunkter på
förbättringar av nu gällande nationella regler, dessa hör hemma under
denna punkt: Jag tycker att vi mejlar in våra erfarenheter nu och under
2007 till Håkan som kan sammanställa synpunkterna på ett överskådligt
sätt, för att kunna ta ett beslut om uppdatering av reglerna till 2008-års
tävlingar. E-post omröstning enligt tidigare förfarande är att föredra.
Håkan får mötets godkännande att jobba vidare med sitt förslag:
Kart-Bosse kör Riksläger i Idre, vi bör vara med, tema är ungdom.
Ang söka anslag hos SSA blir Hans/ -SVM den rätta kopplingen.
Michael/ -OXY tar på sig uppdraget, få länka vår webb pejla.se till
orientering.se samt bearbeta sin kontakt som sköter orienteringsboken och få in RPO-artiklar i den.
Hans/ -SVM ska förse Skogssport med artiklar om RPO.

10 Utmärkelser

Kurt Leuchovius/ -OW har testamenterat pengar till en minnesfond.
Västerås Radioklubb kommer att årligen utdela utmärkelsen: Kurt
Leuchovius Minne – för förtjänstfull insats inom svensk rävjakt. Olle
Nilsson/ -KON ropas upp, för att få ta emot årets utmärkelse. Den
första som får utmärkelsen.
Motivationen lyder: För innovativ konstruktion och produktion av en
ny generation lättanvända rävjaktsändare för både 3,5 och 144 MHz.

11 Mötets avslutande

Hans tackar för vår uppmärksamhet och avslutar mötet nu kl 10.05.

Vi rävjagare, återgår med påklädningen för dagens strapatser i Bergslags terrängen. Kartan är 1:10.000
med 5 meters ekvidistans mellan höjdkurvorna och det är gott om höjdkurvor, det blir något att bita i för
rävjägarna. Vi ser hur banläggarna Göran/ -HQO och Sven-Ove/ -CGR smågarvar, vid kartutdelningen.

Blankhult lördagen den 12 augusti 2006

___________________
Gunnar Svensson
SM0-6689
Mötessekreterare

___________________
Hans Sundgren
SM5SVM
Mötesordförande

___________________
Håkan Melin
Justeringsman

___________________
Olle Nilsson
SM0KON
Justeringsman

