Verksamhetsberättelse
1998 för RPO-sektionen
Funktionärer för 1998:
RPO-ledare
SVM Hans
Styrelserepr.
ACQ Donald
Materialförvalt. DIY/EZM/SVM
Kartansvarig
EZM Leif
Resultatansvarig HCL Nisse
Informatör
BTX Urban
Många deltagare och SM
30 (24) personer har arrangerat och deltagit i
13 (16) tävlingar med 128 (131) starter (1997
års siffror inom parentes. VRK arrangerade
SM i RPO i augusti.
24 (20) har varit aktiva som jägare och 6 (4)
som arrangörer eller rävliggare. Årets KMbanläggare var SVM för natten och HCL för
dagen.
KM och poängligan
CJW vann både KM och poängligan.
SM i Surahammar
Vid SM i Västerås vann CJW veteranklassen
och Christer oldtimerklassen.
NM i Finland
Vid NM vann SVM 2-m tävlingen.
VM i Ungern
Vid VM i Ungern deltog SVM och FUG i
oldtimerklassen. De fick placeringarna 13 och
23 (av 33) på 2-m samt 13 resp. 34 (av 44) på
80-m.
Kurs på Nybyggeskolan
DAA med medhjälpare arrangerade en 8veckors RPO-kurs i Nybyggeskolan under
hösten för ca 14 högstadieelever.
Utlåning av radiopejlmottagare
Vi har lånat ut radiopejlmottagere till scouter
och till våglängdskonferensen på Gotland.

Flera medlemmar har gjort underhåll på
materielen.
RPO-webb
RPO-informationen har uppdaterats på
Internet och byggts ut med animerad kurs.
50-års jubileum
Temat för VRK:s månadsmöte i april var 50årsjubileet av radiopejl i Västerås.
RG, NDI, CWV, FUG, EZM och SVM deltog i
jubileumsmiddagen "50 år med RPO" i
samband med SRJ OPEN i Stockholm i
november.
Radiopejl på TV-Sporten
I maj kom Sveriges Television och spelade in
ett reportage om radiopejlorientering. ACQ
tog hand om TV-teamet denna kväll vid
Anundshög och vi hade 18 startande på
banan med 5 rävar. Reportaget sändes sedan
på bästa fredagskvällstid i samband med
Sportnytt. Under året har vi mött många
personer som nu refererar till
radiopejlorientering som "det där de såg på
TV".
Annonsering
BTX har annonserat våra aktiviteter under
“Idrottssekreteraren” samt under "Vad
händer" i VLT.
Jubileumsskrift
VRK har bidragit med text och bild till
jubileumsskriften Västmanlands
Orienteringsförbund 40 år.
Övrigt
Året inleddes med planeringsmöte,
materialvårdskväll och avslutades
traditionsenligt med bankett.

