VinterCup udvalgets beretning.
Årsmøde den 20. januar 2007
Vi fik afsluttet sæsonen 2005-2006 rigtigt godt, med en god middag på Tornøes Hotel i Kerteminde.
Jeg er sikker på at det lokale Kerteminde Bryghus kunne se på omsætningen, at der havde været
VinterCup i byen.
Tidligere i sæsonen, blev vi ramt af den storpolitiske dagsorden, idet vi blev en af Muhammed
krisens ofre. Nogle tyrkiske hackere smadrede vores hjemmeside som hævn for Jyllandspostens
tegninger, hvilket har givet Finn en masse bøvl og ekstra arbejde. Vi har benyttet lejligheden til at
få lavet en bedre hjemmeside og den er så godt som færdig. Finn mangler bare de sidste
finpudsninger.
I udvalget mener vi, at det er vigtigt, at få instrueret de klubber der arrangerer de enkelte vintercup
løb i, hvordan man bedst laver et løb og hvordan man sikrer sig mod klassiske fejl. Til det formål,
prøver vi at afholde en arrangørdag, et par måneder før første løb. Desværre har det vist sig at være
meget svært, at få samlet de 5 klubber til en fælles dag med undervisning og debat.
Vi har i år været nødt til at dele det op i to omgange og afholde arrangørdagen i beskåret udgave
ude hos de enkelte klubber. Vi mener fortsat, at en fælles arrangørdag er det bedste, hvilket vi
fortsat vil arbejde på at få klubberne til at indse.
En meget vigtig ting for folk der dyrker O-løb, er kort. Kort og Matrikelstyrelsen har ikke opdateret
deres kort i mere end 10 år og med den hast samfundet laver om på veje og bebyggelse, er de gamle
kort ikke meget værd. Vi er begyndt at køre efter kort fra Scanmap, som vi kan købe i elektronisk
udgave. Det er kort som ikke har nær den detaljegrad som de gamle kort har. Det er forbandet
ærgerligt, men vi kan intet gøre ved det. De nye kort har dog den fordel, at det er rimeligt nemt at
redigere i dem.
Vi har valgt at deltagerne skal køre med startnumre til alle løbene. Det er for, at vi bedre kan skride
ind over for deltagere der overtræder VinterCup reglerne og færdselsloven.
I sæsonen 2006/07 er vi oppe på 162 hold. Det begynder at give nogle pladsproblemer under
afviklingen af løbene. Der skal nogle pænt store haller til at rumme alle de biler og folk. Tiden fra
den første deltager bliver sendt af sted, til resultatet foreligger, er blevet større. Det får nogle
deltagere til at køre hjem, i stedet for at vente på resultatet.
Til næste sæson har vi 4 arrangører på plads. Baghjulet, Vejle, Christiansfeld og CMO.
En sidste klub, skal vi nok også få overtalt.
Jens Mathiesen
VinterCup udvalget

