Ungdomskalender
2014
Information om BDOFs ungdomsverksamhet

GM-truppen 2013
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Verksamhetsplan 2014 BDOFs
ungdomsverksamhet
Aktivitet
Ungdomsserien

Datum
27 april
17 maj
28 Maj
24 aug
7 sep

Kommentar
Stenungsund
HAIF
Eds SK
OK Skogsmunken
OK Kroppefjäll

Helgläger Vår/ Ungdomsledarträff
Ungdomslag på Tio-mila
USM-Läger
Unionsmatchen

29-30 mars
3-4maj

Tanumstrand
Eksjö
Köping
OK MOSS/Östfold

Ungdomsledarträff med Preo
Axa-stafetten

31maj-1
Juni
30 maj
19 juli

GM
Ungdomsledarträff
Helgläger Höst
USM
Dala-dubbeln

15-17 aug
6 Sept.
6-7 sep
19-21 sep
18-19 okt

Föreningsledarträff

November

Jörlanda
Ungdomsstafett i samband
med invigningen av O-ringen
Bengtsfors
DM-övernattning
Kroppefjäll
Köping-Kolsva
Danholm-1 mil öster om
Falun
Speciellt ungdomsprogram
på Föreningsledarträffen
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Ungdomskommittén 2014
Birgit Hansson
HAIF
bibbi.hansson@gmail.com

0522-64 44 56
0707-77 55 95

Per Källvik
per.kallvik@ifmetall.se

Åmåls OK

0532-136 86
0706-30 77 34

Kicki Halvarsson
c.halvar@telia.com

OK Kroppefjäll

0530-202 36
0733-49 05 16

Ulrik Olsson
Brattås CK
ulrik.olsson@kvernelandgroup.com

0304-593 33
076-134 53 33

Marianne Wassenius

Uddevalla OK

0522-106 70

Åmåls OK

0532-14831
0709-520371

marianne@wassenius.se
styrelsens kontaktperson

Ulla Johansson
ulla.johansson@amal.se

Resultatbevakare
För att kunna göra bra och rättvisa uttagningar till dessa tävlingar så har vi speciella
resultatbevakare som följer upp era resultat. Uttagningarna gör dessa bevakare
tillsammans med ungdomskommittén.

Per K.

Helena E.

Kicki H.

D14 Per Källvik
per.kallvik@ifmetall.se

Åmåls OK

0532-13686
0706-30 77 34

D16 Helena Eriksson
Eds SK
ture.eriksson@pgasweden.com

0702-31 25 82

H14 Kicki Halvarsson
c.halvar@telia.com

0530-202 36
0733-49 05 16

OK Kroppefjäll

H16 Ulrik Olsson
Brattås CK
ulrik.olsson@kvernelandgroup.com

Ulrik O

0304-593 33
076-134 53 33

Resultatbevakarna tittar på tävlingarna inom distriktet samt på Främmestads och
Trollhättans tävlingar. Om du springer tävlingar någon annanstans så får du ta kontakt med
din resultatbevakare och berätta hur det gick.
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Större tävlingar
Du som är mellan 13 och 16 år kan vara med och bli uttagen till de här tävlingarna, så boka
dessa datum redan nu!BDOF står för anmälningsavgift samt resekostnader(ej till O-ringen),
men din klubb faktureras kostnad för kost och logi.
UNIONSMATCHEN 31 maj-1 juni
I år är det Ostfolds tur att arrangera matchen och det är OK Moss som har åtagit sig detta.
På lördag är det individuell tävling och på söndag stafett. Det är sju distrikt som är med och
tävlar, fyra svenska och tre norska: Bohuslän/Dal, Göteborg, Halland,
Västergötland. Akershus/Oslo, Buskerud och Ostfold. Varje distrikt ställer upp med sju
deltagare i klasserna D14, D16, H14 och H16. I stafetten på söndagen får vi ha sju lag.
Mer info om tävlingen hittar ni även på: www.unionsmatchen.com

2013 gäng på Unionsmatchen.
AXA-stafetten 19 Juli i samband med invigningen av o-ringen-en sprintstafett med 4 sträckor
; D14,H14,D16 och H16.

BDOF1 och 2(ena laget enbart tjejer då vi sakna killar på plats i Boden)
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GÖTALANDSMÄSTERSKAP 15-17 Augusti
Arrangeras i år av Stigsökarna och Eds SK . På fredag är det sprint som från och med i år
ingår i GM-tävlingarna. På lördag är det individuell tävling och på söndag är det stafett.
Klasserna är D14, D15, D16, H14, H15 och H16.
UNGDOMS-SM 19-21 September
USM arrangeras i år av Köping-Kolsva i Västmanland. Springer du D/H15 eller D/H 16 får du
vara med och tävla på USM.Det är sprint på fredag eftermiddag, klassisk på lördag samt
stafett på söndag. Antal platser tilldelas från Svenska Orienteringsförbundet beroende på
hur många löpare vi har i distriktet i resp. åldersgrupp på DM.

2013 års representanter på USM.
DM 6-7 Sept. Kroppefjäll.
På DM får alla som vill vara med och delta. Men, du vet väl att antalet platser till USM 2015
delas ut efter antalet DM-deltagare 2014. Det är alltså en viktig tävling att delta i för
distriktets representation på USM. Dessutom har du chansen att vara med på ett roligt läger
under DM-helgen.
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Läger mm
Det finns ett antal läger och andra spännande aktiviteter under året. Är du intresserad, så
prata med din klubbledare som säkert har mer information, och ordna anmälningar och sånt.
Säsongsupptakt, 29-30 mars
Se inbjudan på sista sidan
O-camp, 15-19 juni.
O-CAMP är ett orienteringsläger dit alla orienterare mellan 13-18 år är välkomna.Lägret
arrangeras varje år på olika platser runt om i Västergötland, 2014 för 12:e året i rad.
Västergötlands Orienteringsförbund står som arrangörer men lägret är öppet för alla, även
utanför Västergötlands gränser.Kolla på www.o-camp.se
Rikslägret i Sälen 23-28 Juni
Detta läger arrangeras av SOFT och hit kommer det ungdomar mellan 13-16 år från hela
landet. Lägret kommer som vanligt att innehålla en blandning av träning ,lagaktiviteter,
äventyr m.m. Allt i en underbar fjällmiljö i Lindvallen,Sälen. Sök mer information på .
www.orientering.se/grenar/orienteringslopning/ledare/barnochungdom/rikslagret.se
USM-Läger
Ett läger där de som kan komma ifråga för att springa U-SM får prova USM-terrängen!
DM-övernattning 6-7 september
Inbjudan kommer att skickas ut till klubbarna
Daladubbeln 18-19 oktober
Ungdomstafett med 2 manna-lag: stafett på lördag- söndag patrull. Inbjudan till tävlingen
finns på www.daladubbeln.se det kommer att ordnas gemensam resa men den tävlande får
stå för kostnaden.

6

Aktivitet i samband med föreningsledarträffen i november
Mer info om var och när samt vilken aktivitet kommer senare. Här kommer även
prisutdelningen i årets ungdomsserie att ske.

Ungdomsserien 2014
Våren är snart här och då kör årets omgång av ungdomsserien igång.
Förhoppningsvis med många nya ungdomar och också ni som har varit med förut.
BDOFs ungdomsserie är en serietävling där alla kan vara med. Du väljer den klass
som passar din orienteringskunskap.
Poängreglerna är enkla: En seger ger 50 poäng (35 poäng i kortklass) och för varje
påbörjad minut efter segraren dras det av en poäng (vid sprint dras det av en poäng
varje påbörjad halvminut).
Här är ett exempel: Det är en vanlig tävling (ej sprint) och segrartiden är 34.20. Du
sprang på tiden 37.40. Då är tidskillnaden 3.20 min vilket ger dig 46 poäng (36poäng om du
sprungit i kortklass). Alla som t.ex. springer H14 och H14K tävlar alltså om samma seriepoäng
och slutseger.
Det är tillåtet att byta klass mellan t ex H14 och H14K under säsongen. Alla som är med på
minst tre deltävlingar får pris.
Inbjudningarna finns på BDOF:s hemsida
I ungdomsserien är det bara de tre bästa resultaten som räknas. Det innebär att det kan vara
spännande och ovisst vem som vinner eftersom det kan bli förändringar på de sista
deltävlingarna. Man behöver alltså inte vara med på alla fem deltävlingarna.
Viktigt att veta: Är det två som har samma slutpoäng så räknas flera resultat så att
löparna kan särskiljas.
OBS att i klasserna: Inskolning, HD10 &12 samt U-banor skall tävlingskartan delas ut till
ungdomarna när de kommer till tävlingen. Banan kan då alltså gås igenom i lugn och ro
innan start .
Fullständiga anvisningar och regler för Ungdomsserien finns på BDOFs hemsida under
Ungdom.
Prisutdelningen i Ungdomsserien sker i samband med Föreningsledarträffen i november.

BDOFs tävlingar i Ungdomsserien 2014
BDOF 1:Stenungsunds OK
BDOF 2: Herrestads AIF
BDOF 3: Eds SK
BDOF 4: OK Skogsmunken
BDOF 5:OK Kroppefjäll
Vi presenterar inte tävlingarna mer än så här. Du kan själv gå in
under arrangerande klubbs hemsida och läsa om tävlingen. (Då
arrangerande klubb saknar hemsida läggs informationen på BDOFs hemsida)
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Grattis till er som vann Ungdomsserien 2013!
Segrare i respektive klass
D10 Frida Johansson OK Skärmen
D12 Clara Johansson OK Skärmen
D14Sofia Johansson OK Skärmen
D16 Johanna Källvik-Leufvén Åmåls OK
H10 Johan Lund Stenungsund
H12 Isak Olsson OK Stigsökarna
H14 Elias Olsson OK Kroppefjäll
H16 Tim Olsson Brattås CK
U1 William Olsson OK Stigsökarna
U2 Andreas Johansson Stångenäs

Här ser ni pristagarna i D10 Frida Johansson och Emelia Sandin OK Skärmen
med förra årets prisutdelare Mats Blom. Bakom skymtar Bibbi från BDOF
som sammanställer ställningen i ungdomsserien.
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Inbjudan till säsongsupptakt 29 – 30/3 på
Tanumstrand
Även i år lägger vi säsongsupptakten för alla intresserade ungdomar med
föräldrar på Tanumstrand.
Vi ses på Tanumstrand kl. 13.00 på lördag startar med teknikträning i olika
grupper. Senare under eftermiddagen blir det bad i Tanumstrands badland innan
vi äter pasta- och pizzabuffé på hotellet. På söndag springer vi Kvillebyns tävling.

Schema lördag 29 mars
13.00 Samling Tanumstrand
13.15-15.00 Teknikträning i tre olika grupper/nivåer: nybörjare, H/D12 och
H/D13-16.
15.00 Inkvartering i stugorna på Tanumstrand (man bor 6 i varje stuga)
15.00-17.00 Bad i Tanumstrands badland
17.00-19.00 Pasta- och pizzabuffé (på hotellet)
Ca 19.00-20.00 Tillsammansaktiviteter för ungdomarna och ungdomsledarträff
för föräldrarna

Söndag 30/3
8.00 Frukost (gröt, fil, yoghurt, macka)
9.00 Avresa till Kvillebyns tävling

Kom ihåg att ta med bad- och sängkläder!
Varje stuga har ett kök för den som vill komplettera med något tex kaffe

Välkomna!
Anmälan till Bibbi på BDOF senast 6/3 bdof@telia.com
Kostnad 250 kr/person
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