Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte - Protokoll
Tid:

2019-02-25 17:00 – 19:30

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

Frånvarande

Andreas Persson (sammankallande)

-

Cathrine Davidson (sekreterare)
Johan Rosén
Thomas Gustafsson
Åsa Nordberg

§ 1 Mötet öppnades och dagordningen godkändes
§ 2 Föregånde mötes protokoll
OK. Vi skapar en maillista för alla i 6-15+. Cathrine kontaktar Oskar och Andreas för alla namn.

§ 3 Registerutdrag
Uppvisat utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning
Ingen idag. Vi bestämde att det räcker att visa upp utdraget för en av styrgruppens medlemmar. Detta
dokumenteras sedan i nästkommande protokoll.
Tidigare uppvisat:
Cathrine Davidson, Oskar Ekberg, Thomas Gustafsson och Åsa Nordberg.

§ 4 GOF nyheter
Cathrine och Thomas informerade om att de nu har tagit över ansvaret i GOFs ungdomskommittés
styrgrupp. Årets första ungdomsledarkonferens kommer att äga rum onsdagen den 6 mars kl 18-20 i
GMOK-stugan.
Veckan efter, måndag den 11 mars är det ”Mötesplats för barns tävlande” i GOF-stugan. Cathrine skickar
inbjdan till alla GMOKs ungdomsledare.
Åsa informerade om GOFs U25 verksamhet, där Fredrik Bakkman har skickat ut mail till alla distriktets
klubbar för att få hjälp med att sprida information. Under kommande året kommer man till en början
försöka satsa på aktiviteter som inte bara är orienteringsrelaterat, för att bli en större grupp som kommer
och umgås. Det kan vara allt från att träffas och laga mat till att spela beachvolley. Främst kommer man att
försöka rikta sig mer mot gruppen 16–20 år, då det upplevs att det är mest den gruppen som man tappar
just nu i Göteborgsdistriktet, men självklart är alla upp till 25 år välkomna.
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§ 5 Klubbens tränare
Jonas Merz kom och diskuterade hur han kan hjälpa ungdomarna. Vi bestämde att rikta in hjälpen på 13+,
men att åldersgränsen är flytande ifall någon yngre också är intresserad.
Jonas kommer att göra genomgång inför de större tävlingarna, såsom 10MILA, U10mila, USM och
25manna.
Jonas kommer och pratar om träningsupplägg den 14/3. Vi bokar GOF-stugan för detta.
Jonas kommer och analyserar någon tävling den 2/5.
I övrigt tänker han att det är bra att bara visa sig bland ungdomarna för att ge dem inspiration.
Vi ska skicka datum och plats till Jonas där vi skulle vilja ha hjälp med uppföljare av elitlöpare.

§ 6 Årsmötet
Andreas och Cathrine rapporterade från årsmötet. Klubben har fått en ny ordförande: Calle Blomberg och
en ny kassör: Gunilla Carlsson

§7 Kommande aktiviteter
Vårläger i Åsa
Åsa drar i detta. Under söndagens träning kan det vara ett alternativ att återanvända SM sport vintercupbanorna med tillägg för de yngre i Frillesås. Vi marknadsför lägret under nästkommande träning.
Brudarebackens sprintstafett
Cathrine lägger upp information och intresseanmälan på hemsidan och skickar ut mail om detta.
10MILA
Vi har två löpare intresserade av att vara med. Vi behöver tjejer. Åsa kollar om det kan finnas intresse från
någon annan klubb.
Familjeläger
Andreas jagar boende. Just nu väntar vi på svar från Lundsbrunn som precis har fått nya ägare.
Arrangörerna förordar stugor på Skara sommarland.
World orienteering day
Vi planerar samma upplägg som förra året, dvs utnyttja Motionsorientering och sedan ha lite
kladdkakekalas vid stugan.

§ 8 Idrottslyftsansökan
Hanna har satt ihop en ansökan med det som vi diskuterade under förra mötet. Denna ansökan kommer
att skickas ut för granskning i veckan.

§ 9 Nybörjarkurser
Ingvar ansvarar för nybörjarkursen för 9-10 år och Anne för 11-16. Inbjudan finns nu på hemsidan.
Kurserna kommer att börja den 21/3 i stugan. Det finns några intresserade ledare.
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§ 10 Övergripande träningsplanering
Färkoder för åldersgrupper: 6-8

9-10

När?

Aktivitet och syfte

Var?

21/3

Slingor
Lära känna övningar

11-15+

Alla
Ansvarig

SI

Skatås (6-15+)

Anders Axenborg

X

Skatås
Skatås

Lisa

Safjället

Thomas

Karta på ryggen/samarbete
Förstora/Förlänga/Förenkla

Skatås
Skatås
Puketorp

Andreas
Åsa

11/4

Träningstävling/brunbild?

Skatås

Anders Axenborg

18/4

Påsklov
Räven
Attackpunkt

Skatås
Skatås
Horsickan

Anders Axenborg
Cathrine

2/5

Specialkarta

Skatås

7/5

Vårserien

Landehofsstugan

OK Landehof

9/5

Jennifers och Simons banor som
var tänkta för Vårserien

Örgryte
Skjutbana

Jennifer och
SImon

11/5

Vårserien

Dammekärr

OK Alehof

Skattjakt
Slingor

Skatås
Skatås
Paradiset

Annica

21/5

Vårserien

Härlanda tjärn

SAIK

22/5

World orienteering day

Skatås

Åsa

23/5

Stafett

? Närheten av
Skatås

30/5

Vårserien

Bunketorp

IK Uven

6/6

Vårserien

Hjällbovallen

GMOK

13/6

Avslutning

?

?

28/3
Blandade övningar, kartminne,
riktning, hänga ut/plocka in
Riktning i skymning
4/4

25/4

16/5

Teori

X

X

Jonas Merz går igenom
och analyserar
tävlingslopp

§ 11 Möte elit/bredd/veteran/ungdom
Åsa kommer att gå på möte den 12/3. Vi bestämde att bjuda in GMOK teknik de tillfällen då 11-15+ ej är i
Skatås. Det borde finnas sommarträningar med alla svårighetsgrader varje vecka.
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§ 12 Övriga frågor
Ledare som ej är medlemmar
Andreas kollar med styrelsen vad vi har för policy för ledare och medlemsskap.
Heidi är ej längre med som ledare för 6-8 år.

§ 13 Nästa möte
Måndagen den 15/4 kl 17:30 i Skatås. Cathrine tar med fika.

Sida 4 (4)

