
OL-kommittemöte 1 sept 
Närvarande: Anders Sörqvist, Måns Thörnqvist, Leif Blomqvist


Träningsgruppen 
Det finns ett träningsprogram för hösten. Förslag på att innan hösten är slut så samlas vi 
för att skapa träningsprogram för vårens träningar. Träningsprogrammen ligger på BIFs 
drive. Förslag att fortsätta efter 14 oktober togs upp. Vi kollar intresset. 


Kretsloppet 2 oktober 
Vi har fått förfrågan om att ställa upp som flaggvakter. Vi lägger ut en förfrågan på 
Facebook om någon vill vara med så får vi se sen. Leif ansvarar tillsvidare.


Tävlingen

Vi har haft tävlingsmöte, Vi har bankontrollant och tävlingskontrollant. Vi kör ett 
arrangemang med minsta möjliga service. Corona-anpassning med avspärrningar måste 
finnas. Frågan om plastade kartor togs upp men vi känner att vi har bättre möjlighet att 
komplettera om vi har papperskartor, Vi kör på papperskartor. Starten dras isär så 
utrymme finns. 


Säsongsavslutning

Vi har en tanke och är det möjligt så kör vi ”BIF i test” och grillade hamburgare ute. 
Förslag den 30 oktober eller 6 november kl 11:00


Newbodyförsäljning

Försäljningen är igång, Linda Appelqvist är ansvarig


Bredaredsbladet

Manusstopp 3 oktober. 

Vi skriver om Motionsorientering (Leif), Borås femdagars (Louise), tävlingen (Anders & 
Måns), Om Bredaredsdagen skall det skrivas gemensamt i föreningen där alla delar under 
dagen som föreningen har haft skall vara med


Stånkan

Eftersom tävlingssäsongen är begränsad pausar vi stånkan tills nästa säsong


Ansvarsgrupper som exempelvis ”Tävlingsgrupp” etc inför framtiden

Frågan skall jobbas vidare på och vi tar upp det vid nästa möte


Borås 5-dagars 
Fråga till Borås o-ring om att köra det upplägget även nästa år för att skapa något i 
närområdet som komplement till Motionsorienteringarna som ofta inte vänder sig till de 
erfarna orienterarna.


World cup 2022 
Måns och Gunilla har varit på sprintbanläggningsutbildning. Arbetet är igång och vi 
kommer ha en publiktävling där Gunilla lägger banorna, Måns och Fredriks Sundström 
(Hestra IF) lägger en medeldistans publiktävling.




Fasta stolpar  
Reflexer skall ut på stolparna och vi markerar på något sätt i angivelsen om vilka stolpar 
som redan har reflexer (sevredskontrollerna) och vilka som vi sätter ut på i fortsättningen. 
Måns tittar på ett förslag om markering. 


Kartrevidering

Vi har budgeterat för 3 km2. Vi har dock bara reviderat cirka 1 km2. Måns kollar igenom 
vad vi har gjort och vad vi kommer göra inom årets ram. Vi söker ersättning för det vi har 
gjort, Måns kollar med Evy om  hur vi gör detta inför nästa möte. 


Nästa möte 
29 september kl 18:30 i Klockargården


Vid tangentbordet satt

Leif Blomqvist och antecknade



