Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte Protokoll
Tid:

2017-02-27 17:00 – 20:00

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

Frånvarande

Liselotte Falk (sammankallande)

Annica Leire

Cathrine Davidson (sekreterare)
Anne Farbrot
Anders Westfeldt
Åsa Nordberg
Carl Henning Löf
Tobias Ahnoff

§ 1 Mötet öppnades
§ 2 Föregående mötes protokoll
Påminnelse om att skapa maillistor för respektive åldersgrupp.

§ 3 Träningsplanering, vår
När

Syfte

Var

Ansvarig

23/3

Reflexbana

Skatås

Carl Henning

30/3

Kontrollplock/slingor

Safjället

Cathrine

6/4

Korridor + bana från nybörjarkursen

Skatås

Anne

20/4

Natt-DM banor

Rannebergen

Tobias

27/4

Attackpunkt/Riktning/Slingor

Horsikan

Lotta

4/5

Sprint

Oxled

Åsa

11/5

Momentbana

Skatås

Lotta

18/5

Keps-OL

Rådasjön

Cathrine

24/5

World orienteering day

1/6

??

Lackarebäck

Andrew

8/6

Avslutning

Sisjön?

Anne

20/6

Minitjoget

Sätila

Carl Henning
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§ 4 Hur engagera ungdomarna?
Vi diskuterade hur vi kan engagera ungdomarna mer. De äldre är tillfrågade att hjälpa till vid
nybörjarkursen. Lotta har bett Tekniska att informera när de planerar att ha olika utbildningar, så att vi kan
vidarebefodra den informationen till ungdomarna.
Vi diskuterade hur vi kan engagera ungdomarna mer i träningarna. Vi bestämde att fråga/prata med dem
gruppvis under lägret för att få reda på vad ungdomarna själva vill. Sedan går vi vidare därifrån.

§ 5 Rapport inför nybörjarkurs
Patrik Falk kommer att hålla i nybörjarkursen. Lotta har tillfrågat de äldre ungdomarna och fått svar från
Felix oxh Clara B-H att de kan hjälpa till. Hittills är det nio anmälda.

§ 6 Klätterklubbsaktivitet 12/3 kl 15:00
Vi har fått förfrågan om att arrangera en liten orientering för klätterklubbsungdomarna i samband med att
klätterklubben har sitt årsmöte i GMOK stugan. Vi utnyttjar lite gula slingor från nybörjarkursen. I utbyte
får våra ungdomar komma och klättra i Kviberg senare i vår.
Anders, Lotta och ev Carl Henning kan hjälpa till. Åsa och Tobias kan hjälpa till med utsättning/intagning.

§ 7 Träning för Bredaryds SOK 24/3
Bredaryds SOK ska på tränings/tävlingsresa i Göteborg och har frågat om vi kan lägga en träning åt dem
fredagen den 24/3. Vi hänvisar dem till Carl Hennings reflexbana. Carl Henning mailar kartan till Lotta som
kan skicka vidare till Bredaryd.

§ 8 Lägret
Lägret kommer att gå 18-19 mars. Vi kommer att fylla vandrarhemmet i Bråtadal. Tobias kommer att lägga
de båda träningarna. På förmiddagen blir det medeldistanskaraktär och på eftermiddagen ett
hemlängtanspass. Kartan är Stegared som användes vid Hallands 3-dagars 2015. På söndagen deltar vi i
Falkenbergs närtävling.
Cathrine fixar uppvärmingsövning då vi kommer till förmiddagspasset så att Tobias + medhjälpare kan
hinna sätta ut kontroller.
Åsa fixar uteaktivitet på kvällen och Carl Henning inneaktivitet.
Carl Henning fixar mellanmål till lördagen och söndagen.
Lotta uppdaterar inbjudan så att det framgår att man ska ta med sig eget lördagsgodis.

§ 9 Utbildingar/möten
Anne informerade från GOFs ungdomsledarkonferens 6/2.
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§ 10 Övriga frågor
Västkuststafetten
Lotta och Åsa ansvarar för Västkuststafetten. Det finns 2 olika klasser HD12 och HD16. Lotta skickar ut
informationsmail och lägger upp intresseanmälan på hemsidan.
10MILA ungdomsstafetten
Vi anmäler 3 ungdomslag. Lotta skickar ut informationsmail och lägger upp intresseanmälan på hemsidan.
Ungdomsserien
Vi diskuterade hur vi ska göra för att få ut våra ungdomar på åtminstone ungdomsserietävlingarna. Vi
bestämde att de tävlingar som ska ingå i ungdomarnas tävlingsflitpris är ungdomsserietävlingarna samt
vårserien och närnattcupen.
Lotta skickar ut mail till alla med uppmaning om att vara med och samla poäng för GMOK i
ungdomsserietävlingarna och information om tävlingsflitpriset.

§ 11 Nästa möte
Måndagen den 3/4 kl 17:00 i Skatås. Åsa tar med fika.
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