Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte - Protokoll
Tid:

2019-08-19 17:30 – 20:00

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
Inköp av dator
Cathrine har tagit fram ett förslag på dator. Innan vi köper in den behöver vi säkerställa att den kan
förvaras i stugan på ett säkert sätt. Andreas och Johan undersöker detta.

Maillistor 9-10 och 6-8
Återstår att skapa.

§ 3 Registerutdrag
Uppvisat utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning
Tidigare uppvisat:
Cathrine Davidson, Hanna Persson, Lotta Rosén, Oskar Ekberg, Per-Åke Bligård, Thomas Gustafsson och Åsa
Nordberg.

§ 4 Rapporter från genomförda aktiviteter och möten
GOF ungdomskommitté
Inga möten har genomförts. Däremot två frågor inför kommande möte den 9/9:
Behov av barntränarutbildning respektive ungdomstränarutbildning
Vi ser behov av både barn och ungdomstränarutbildning i början av nästa år.
Arrangera Unionsmatchen 2021
Vi kan tänka oss att arrangera Unionsmatchen 2021 antingen själva eller tillsammans med någon annan
klubb.
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Sommarträningar
Vi tycker att det har varit positivt med sommarträningarna och tycker att de ska fortsätta. Det är viktigt att
svårighetsgraderna är bestämda från början.
GOF-läger och O-camp
Nio barn och två ledare var med på GOF-lägret. Alla var nöjda. Tre deltagare och en ledare på O-camp som
också var nöjda.
O-ringen
De flesta barn och ungdomar bodde på campingen. Vi hade långbord vid tre tillfällen. Till nästa år kanske vi
borde ha samling/långbord dagen innan tävlingarna börjar samt hitta på något som vi uppmärksammar
ungdomarna med.
U10mila
Allting fungerade bra. Det var bra camping med egna tält nära TC.

§ 5 Banläggarutbildning
6-8 årsgruppen föreslår datumen 4 och 18/11 för banläggningskurs. Då den 4/11 krockar med
Ungdomsnatt etapp 3, kollar vi om det fungerar med 6/11 istället. Andreas kontaktar sedan Mats och Jens.

§ 6 Kommande aktiviteter
Medel-KM
Medel-KM arrangeras vid Delsjöns badplats. Vi pushar för deltagande!
Ansvarig ungdomsledare på tävling
Andreas och Åsa tar fram ett schema där vi fördelar att vara ansvarig ungdomsledare ute på tävling, med
ansvar att stötta och hjälpa om det t.ex. kommer nya ungdomar.
DM-tävlingarna
Vi får pusha extra för deltagande, både för de individuella tävlingarna och stafetten då detta ingår i
Ungdomsserien. Respektive ledare pushar för ”sina” ungdomar.
Träningsdag 14/9
6-8 och 9-10 gruppen kommer att arrangera en träningsdag den 14/9 vid Tolereds klubbstuga i Tuve. 1115+ gruppen återkommer med om de vill vara med.
25manna
Då reglerna är ändrade så att det måste finnas en tjej upp till D16 och en kille upp till H16 behöver vi prata
med framförallt tjejerna.
Smålandskavlen
Vi undersöker intresset bland ungdomarna.
O-event
Annica och Anne ansvariga.
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§ 7 Inför träningsstarten
30 extra SI enheter har köpts in. Cathrine tar fram ett Google dokument där respektive grupp kan berätta
hur många enheter de kommer att använda vid varje tillfälle.
6-8 årsgruppen har bestämt att hoppa över träningen den 3/10 och istället ha en tävlingsdag i samband
med Partilletrippeln på lördagen den 5/10.
6-8 års gruppen fixar fika till sig själva. 9-10 årsgruppen fixar fika för både sig själva och 11-15+ när det är
gemensamma träningar.
Förslag till nästa år är att börja med träningarna veckan innan skolstart.
En föräldrakurs planeras att hållas under en kväll i ca 2-2 ½ h. Vi samkör alla gruppers föräldrar under
hösten.

§ 8 Träningar under vinterhalvåret samt planering oktober 9-15+
Det fungerade bra förra året med gemensamma fartlekar 9-15+. Vissa ungdomar vill ha mer
nattorientering under vinterhalvåret. Vi bestämde att vi har nattorienteringar åtminstone i oktober månad,
innan O-event.
6-8 årsgruppen fortsätter med sina träningar t.o.m. 24 oktober.
När?

Aktivitet och syfte

Var?

Ansvarig

3/10

Stafett

Skatås

Anders Axenborg

10/10

Natt-OL

Skatås

Thomas

17/10

Natt-sprint

Kviberg

Fråga Jens K

24/10

Kartminne

Skatås

Cathrine

SI

X

Vi behöver hitta bra teknikteori att hålla under vinterhalvåret för 9-15+.

§ 9 Ledarfrågor inför nästa säsong
6-8
Två st går upp i 9-10 (Hanna och Palle). Kvar blir fem st. Här behövs förstärkning.
9-10
Två st går upp i 11-15+ (Andreas och Lisa). Med tillskotten från 6-8 blir de fyra st.
11-15+
Cathrine är tveksam till att fortsätta. Här behövs förstärkning.

§ 10 Övriga frågor
Junior
Det har varit ett möte mellan Ulf (styrelsen), Johanna (junior), Ola (elit), Mats (elit), Andreas (ungdom), Åsa
(ungdom) där man diskuterade juniorverksamheten. Nästa steg nu är att alla tar fram var sitt förslag om
hur vi ska få Sveriges bästa juniorverksamhet. Alla får lov att komma med förslag. Det kommer att vara ett
uppföljningsmöte under hösten där de olika förslagen presenteras.
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Skatås-karta
Den ”nya” kartfilen finns nu uppladdad på driven.

§ 11 Nästa möte
Måndagen den 30/9 kl 17:30 i Skatås. Johan tar med fika.
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