
 
 

 

Minnesanteckningar 

Plats: Telefon 

Tid: 23 januari 

  

Närvarande: Anne-Lie Källmark, Lars Wicander, Ann-Sofi Ahlström Ohlsson, Håkan 

Sevholt, Stig Fredriksson, Åsa Wall, Lena Klöver, Hanne Andersen, Gerty Persson, Christel 

Tevin, Solveig Marklund, Isabella Ståhl, Maritha Nordström 

 

1.Mötets öppnande  

Solveig hälsade alla välkomna 

 

 

Solveig har jämfört kalendrarna från tidigare år, det finns stor möjlighet att vi ska kunna lösa den 

även i år. 

VHS önskar att material till möten kommer ut tidigare inför nästa möte. 

Diskussion kring huruvida beslutad kalender kommer att gälla även om vi inte får spelet, mötet 

menar att det får vi ta en ny diskussion om vi inte får licensen för spel. 

 

Datum i kalendern gås igenom, de datum som diskuterades är: 

 

-VHS tävling flyttas från 15/5 till den 16/5 samt stryker den 19/6 

-26/6 (midsommar) är det tradition att Cimbria och GHS har tävling. 7HS stryker sin tävlingsdag 

den 26/6 

-3/7 har SHS ansökt, Midlanda har sökt 3 alternativt 4 och eftersom de ska köra spel vill de ha 

3/7. SHS flyttar sin tävlingsdag till den 7/7 för att ge plats för Midlanda 

- 14/8 flyttar SHS sin tävlingsdag den till den 15/8 till förmån för Midlanda  

-Alingsås stryker sin tävlingsdag den 22/8  

-GHS flyttar sin tävlingsdag från den 28/8 till den 29/8 

-GHS flyttar sin tävlingsdag från den 11(eller12)/9 till den 10/10 

-Cimbria flyttar från 12/9 till den 28/8 

-VHS flyttar från 25/9 till den 26/9 

-Cimbria flyttar från 30/10 till 6/11 

 

 

Viktigt att samarbeta mellan klubbarna för att inte konkurrera med varandra genom att komma 

överens om spridning av storlopp samt se över hur många lopp man bjuder in till. 

Vi vet inte i nuläget hur säsongen kommer att se ut kopplat till Corona, vi får ta allt eftersom. 

Lars lyfter frågan att det är svårt att planera tävlingsinbjudan för många tävlingsdagar framåt pga 

att vi inte vet hur pandemin utvecklar sig. Föreslår en facebookgrupp för tävlingsledare där 

tävlingsinbjudningar läggs in och som kan uppdateras tätare än kvartalsvis. 

 

Alla är överens om att det har varit ett bra möte där alla samarbetat för att säsongen ska bli så bra 

som möjligt. 

 


