Nyhetsbrev JHOF juni 2022
Aktuell information från JHOF i punktform
Ungdomsverksamhet
-

Länsförsäkringars ungdomsserie är i full gång och ett bra deltagarantal har mött
upp på vårens tre första arrangemang!

-

Ett helgläger (med övernattning i hemmet) ”Super-Skogs-Skoj” planeras för länets
ungdomar mellan 10-16 år planeras den 20-21/8.

-

Det kommer bli en gemensam resa till Daladubbeln 14-16 oktober, en given
höjdare och härlig avrundning av orienteringssäsongen!

Tävlingsverksamhet
-

Under våren har tävlingsansökningar för 2023 skickats in till SOFT och ett embryo
till tävlingsprogram även för 2024 har tagits fram och förankrats på O-Tinget den 4
april.

-

Under våren har arbetet med att bilda en tävlingskommitté påbörjats och ett första
möte har hållits. Ambitionen är att kommittén, som leds av Kristina Hammarfalk,
ska vara en arbetsgrupp och länk till distriktets föreningar med huvudsaklig
uppgift, så här inledningsvis att:
o

Skapa en 3-årsplan för DM

o

Samordna nationella och distriktstävlingar i en 3-årsplan

o

Utse tävlings- och bankontrollanter

o

Utse tävlingsjury

o

Samarbeta med ungdomskommittén

o

Samarbeta med kartansvarig för godkännande av kartor för ovan nämnda
tävlingsarrangemang

o

Samordna tävlingsprogram med angränsande distrikt,
mästerskapstävlingar, 25-manna och tiomila.

Kartverksamhet
-

En av de viktigaste anledningarna till att återfå den långsiktiga planeringen av
tävlingsarrangemang är att vi ska kunna lyfta blicken och revidera eller nyrita
kartor över de områden där verksamhet planeras kommande år. Det system som

gäller i svensk orientering med kartkontroll ska vi återföra även till jämtländsk
orientering de kommande åren och arbetet med att bygga upp kartkontrollen har
under våren påbörjats.
Arrangemangs- och kartmöte
-

Förhoppningsvis är kommande års (2023 och 2024) arrangörer redan igång med
planerandet av tävlingsområden och kartuppdateringar som hör därtill. Men för
att prata igenom och vad vi tillsammans vill med tävlingsverksamheten
kommande år så önskar JHOF bjuda in till ett öppet forum inom
tävlingskommitténs och kartansvariges ansvarsområden kvällen den 7
september. Tanken är deltagande från:
o

JHOFs styrelse

o

JHOFs tävlingskommitté

o

Arrangörer / ev arrangörsansvariga i resp klubb

o

Kartansvariga i respektive klubb

o

Företrädare för kartföreningen

o

Alla övriga intresserade

Tillsammans gör vi våra arrangemang ännu bättre, mer populära och roliga!

Utbildningsverksamhet
-

Sedan senaste nyhetsbrevet är en Barntränarutbildning genomförd helgen den 1315 maj.

-

Under våren har behov av att utbilda banläggare lyfts. JHOF kommer under
hösten undersöka intresset av att delta i en utbildning som kan underlätta för
såväl banläggning som bankontroll kommande år.
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