Datum: 2021-05-05
Digital träff GOF Junior (Juniorer och Ledare)
Anteckningar från mötet:
Stefan Roos presenterar sig. Sammankallande och ledamot i GOF styrelse. Pekar på vikten
av att det gruppen ska vara för Juniorer AV Juniorer
Vad har vi gjort hittills i dessa Coronatider
En första träff i januari Skatås.
En träff i Lerum i mars.
En träff Sjövalla i April
Nästa träff 23 maj vid Landehofsstugan.
Digitala träffar i januari och idag (5/5)
Läger:
Ida B presenterar kort upplägg för vecka i Idre v 32.
Kombination av tävling och träning i anslutning till världscup.
Upplägg som är Coronasäkert. Resa upp med minibussar och boende i stugor. Kostnad blir
ca 2500 - 3500 för resekostnad och boendekostnader. (500 kr sponsring från GOF).
Mat, tävlingar och ev träningspaket tillkommer.
Simon N presenterar upplägg för dagläger i Ulricehamn.
Sprintträning förmiddag och skogsdistans eftermiddag. Kan hållas lite öppet, m a p
Coronasäkerhet.
Utvärdering av vårens träffar.
De har generellt varit bra träningar med “eget upplägg” och klungstarter.
Från Ledarsidan har det varit väldigt tacksamt. Lätt fixat. Juniorerna fixat bra på egen hand.
Obs att Bertil Åkesson på GOF kan bistå med hjälp med banläggning mm.
Som deltagare kan man vilja ha info i hyffsad tid innan vad för typ av träning det är.
Träning/träffar framöver
Juni - träningsdag i juni. Gör FB-omröstning om när det passar bäst. Simon N.
Juli/August blir det GM och Idre-läger.
September - SAIK Gabriel Öhgren
Oktober - Alehof Ida Bengtsson / Skidklubben Johan Wall Jungbjer
November - IFK Stefan Roos Sprint i Bjöjrkekärr
December - Avslutning o Tomterace….LSOK William S Nära jul ca 22-23/12
Lagansvariga GM
Fredrik Sturesson och Åsa Nordberg
Träff i anslutning till GM - scanna intresse vi kommande aktiviteter.
IDRE
Stort intresse bland de c 16 juniorer som är med i mötet.
Ca 20.000:- i sponsring från förbundet. Kanske lite till. OK att räkna med 500 kr per person.
Ida och Sabina skickar ut info till FB och maillista inom kort. Anmälan kommer att föst vara
“intresseanmälan” men övergå i bindande relativt snart för att inte missa stugbokningar.
Bör vara rimligt att det blir mer än 20 juniorer + ledare.

