Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte - Protokoll
Tid:

2019-11-19 17:30 – 20:00

Plats:

GOF-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
Nyckelskåp
Fredrik Davidson har införskaffat ett digitalt nyckelskåp till stugan där vi kan förvara nyckeln till det röda
skåpet.
Dator
Cathrine införskaffar dator.
Maillistor 9-10 och 6-8
Andreas har fixat maillista för 9-10 årsgruppen. Vi tar upp detta med 6-8 åringarna på ledardagen.
Schema för ansvarig ledare på tävling
Det håller på att tas fram av Åsa och Andreas inför nästa säsong.

§ 3 Registerutdrag
Uppvisat utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning
Sara Westerberg, Anders Axenborg och Ingvar Lilja
Tidigare uppvisat:
Anders Westfeldt, Andreas Persson, Cathrine Davidson, Hanna Persson, Johan Rosén, Lotta Rosén, Oskar
Ekberg, Per-Åke Bligård, Thomas Gustafsson och Åsa Nordberg.
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§ 4 Rapporter från genomförda aktiviteter och möten
GOF ungdomskommitté
Cathrine rapporterade från heldagskonferensen den 17/11. Under dagen gick vi igenom alla aktiviteter
som GOF ungdomskommitté ansvarar för och utvärderade hur de passar in i visionen att verkar för ett
långsiktigt engagemang hos ungdomarna.
Ungdomsgruppen 13-16 fungerar bra men det finns starka grupperingar som det kan vara svårt att komma
in i som ungdom. Det kan vara bra att samla de blivande 13-åringarna en gång på hösten innan de
integreras i det större sammanhanget. Det är bra om man försöker verka för att minska tävlingshetsen.
Klubbarna får jobba på att få dit ALLA ungdomar. De söker även nya ledare.
I samband med detta diskuterades även juniorverksamheten inom GOF. Vi beslöt att ta upp denna fråga
med styrelsen för GOF då vi tyckte att det fungerar under all kritik.
GMOK ska arrangera en GOF-träning söndagen den 23 februari.
Ungdomsnatt kommer att vara kvar i samma form då vi tycker att den fyller ett syfte att tillgängliggöra
nattorientering för ungdomarna, detta trots att deltagarantalet har minskat något i år.
Vårserien är bra som introduktion till orientering. Vi beslöt att inte införa någon sprintetapp. På
vardagkvällarna är det OK med förkortad långdistans. Banorna ska hålla rätt svårighetsgrad, men hellre i
det enklare spannet än i det svårare spannet. Vi diskuterade pokaler i klasserna 10 och 12, men beslöt att
behålla dem tillsvidare.
Ungdomsserien fyller inget syfte för någon klubb och vi la därför ned den.
Sommarläger kommer fr.o.m. nästa år enbart vara för 11-12 åringar, p.g.a. platsbrist samt ledarbrist.
Sjövalla kommer att hålla i en pilot för ett dagläger för 10-åringarna.
Hela protokollet finns att läsa här
http://www.svenskorientering.se/Distrikt/goteborgsorienteringsforbund/Ungdom/Nyheter/protokollungd
omsledarnashostkonferens.
O-event
Lägret var lyckat. Det var rätt OK med äventyrsbanan och tur att det inte regnade. Det var bra häng där alla
fick vara med.
25-manna
Super-bra. Kul att våra unga tjejer som inte tävlat så mycket tyckte att det var roligt.
Smålandskavlen
Det var roligt, men långt att åka för kort löpning. Vi hade ett kombinationslag med IK Uven. Nästa år
arrangeras kavlen i Gränna så då blir det närmre att åka.
Ungdomarnas Natt-KM
Det var inte speciellt lyckat att arrangera i samband med Ungdomsnatt. Det var svårt att hålla koll på alla
våra ungdomar i Mölndal Outdoors stuga.
Planeringsmöte alla GMOK kommittéer 11/11
Andreas rapporterade från mötet. KM kommer att arrangeras torsdagen den 28 maj.
En klubbträningsdag i närområdet kommer att arrangeras den 24 april.
Under de etapperna av SM sport vintercup som GMOK arrangerar kommer det att erbjudas vit, gul och
orange banor.
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Breddkommittén kommer att anordna gränslös träning de lördagar under vintern som inte har något annat
arrangemang. Det kommer förmodligen bli återanvändande av gamla GOF-träningar.
Samarbete med dansk klubb
Alleröd, en dansk klubb på Själland vill starta ett samarbete med GMOK för äldre ungdomar och juniorer. Vi
ställer oss positiva till detta men behöver fundera lite på hur vi ska hantera t.ex. stafettuttagningar.
Unionsmatchen 2021
Ett möte med Lerum och Kungälv har hållits och vi har börjat att fundera på olika områden. SAIK är också
intresserade. Andreas håller på att kolla med Jens och Sune angående Änggårdsbergen och
Knipeflågsbergen.
Samordning bredd/senior/ungdom
Åsa rapporterade från senaste mötet. Det kommer att vara sommarträningar även nästa år. Jennie fixar
kartor förutom till ungdomskommitténs träning. Åsa tar med tillbaka att vi önskar banor av vit och gul
svårighet på alla dessa träningar.

§ 5 Planering ledardagen den 30/11
Vi diskuterade upplägg för ledardagen.

§ 6 Övriga frågor
Junior
Cathrine har skickat en vision till Ulf, som hon kommer att skicka till alla inblandade. Andreas kommer
också att slutföra sin vision och skicka in.

§ 7 Nästa möte
Ledardagen den 30/11
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