Möte 20120403
Plats: VK Uvarnas klubbstuga
Närvarande: Anna Nordin (SOK), Lina Wibron (NOK), Tina Lampinen (SSOK), Thomas Engberg
(VKU), Bo Sandberg (TSOK)
1. Föregående möte
En genomgång av protokollet från förra mötet (20120117) gjordes.
2. Arbetsplan och budget beslutad vid MOF årsmöte
Thomas berättade vad som beslutades kring budget och arbetsplan vid MOF årsmöte som berör
ungdomskommitten. Vi har ett budgeterat underskott på ca 50 000 kr för ungdomskommitten
under 2012. Största posterna är USM och USM lägret där MOF står för ca ⅓ av kostnaden på
100 000 kr.
De två huvudpunkter som finns i arbetsplanen är “Rekrytera och behålla ungdomar” samt
“Ledarutveckling”.
3. Sprintserien och Rex Rör cup
 Komma överens om vilka tävlingar som ingår
I sprintserien ingår 4sprintarna (25/5, 6/6, 29/8 och 9/9) samt sprintDM (14/6). Anna har kvar lite
medaljer från ifjol och beställer mer om det behövs. Utdelning sker i samband med sista
tävlingen (4sprinten 9/9) för de ungdomar som deltagit vid minst 3 tillfällen. Thomas
sammanställer listan med deltagare efter varje tävling.
I Rex Rör cupen ingår 4 stycken DMtävlingar (medel 10/6, sprint 14/6, lång 18/8 och natt 28/9),
TdM Travsprinten (18/5), TdM NOK medel (20/5) samt Sundsvallsträffen (26/8). Prisutdelning i
samband med nattDM 28/9. De 5 bästa resultaten av de 7 ingående tävlingarna räknas. Anna
håller koll på resultaten under året samt beställer segrartröjor.
4. Gemensam utbildningsdag den 21 april för barn och ungdomsledare i Medelpad
 Alla klubbar delar med sig av erfarenheter kring barn och ungdomsutbildning
 Bestämma upplägg för dagen
 Vilka kan komma? (ÅOK kan ej komma pga Sportidentutbildning)
Enbart 10 föranmälningar har inkommit. Vi beslutade att skicka ut en inbjudan och försöka få in
mer anmälningar innan 13/4. Minst 20 stycken anmälda skall vi ha då annars ställer vi in
utbildningsdagen. Thomas fixar en inbjudan och skickar ut till klubbrepresentanterna. Tanken är
att respektive klubb visar en övning under förmiddagen och under eftermiddagen så diskuterar vi
hur klubbarna hanterar ol utbildning samt utvecklingstrappan och offensiva stegen från SOFT.
5. Övrigt
 Info från Region 6 möte 31/3
Thomas berättade vad som sades på mötet. Det pratades om SkidO, MTBO,
OrienteringsUtvecklingsCenter i Umeå, Banläggningsutbildning 911 november i Härnösand,
Vikten av att redovisa SISU utbildningstimmar (lärgrupper) och LOK stöd. Erfarenhet från
ungdomsverksamhet i Västerbotten (Vännäs) var att annonsering kring träningar lockar en hel

del personer samt att mata skolor med bra material (kartor + banor).
 Ungdoms SM 2015 i Sundsvall, långsiktig plan för deltagande där?
Ungdomar som i år är 12 eller 13 år kommer att kunna springa ungdoms SM på hemmaplan
2015 när SOK är arrangör. Kan vara värt att fundera på hur vi får de motiverade så att vi har ett
starkt lag på hemmaplan.
 MOF flagga, hur skall den se ut?
Anna har förslag på att använda Medelpadsvapnet som bakgrund i flaggan. Anna tar kort på
tröjorna/västen för att visa hur texten på flaggan kan se ut. Thomas kollar vem som gjort de
tidigare förslagen. Flaggan bör senast finnas tillgänglig till Oringen och den stafett som körs på
lördagen i samband med invigningen.
 Uppdatering MOF hemsida (ungdom)
Thomas kollar om han kan få redigeringsrättigheter till hemsidan. Anna fixar med USM
informationen.
 Breddläger 2012 (NOK)
2 förslag på datum finns, 23 juni eller 89 september. Lina kolla vad som fungerar för NOK.
 Teknikläger 2012 (SOK)
Teknikläger blir det i SOKstugan sista helgen i april (2829). 3 pass med varierande inslag.
Klubbarna skickar med 1 ledare per 5 deltagare. Anna skickar inbjudan inom kort.
 Daladubbeln 2012 (SOK)
Inget att rapportera ännu.
 Avslutning 2012 (VKU)
Fortsätter troligen med Boda Borg eftersom ungdomarna tycker att det är bra.
 USM rapportering
Planeringen nästan klar, inväntar teknikträningsplaneringen från NilsGöran Olsson. Anna skickar
ut info som alla hjälper till att sprida i klubbarna till relevanta personer. Starten för träningarna blir
nog teknikträningen den 8 maj. Det blir troligen inget USMläger då det inte passar i tid och
troligen heller inga lag till ungdomens tiomila.
 Ungdomsledarkonferens 45 februari i Stockholm
Thomas, Anna och AnnaLena Lindström (SOK) medverkade på denna konferens. MOF stod för
kostnaden för 2 personer. Utgångspunkten för konferensen var 2 nya böcker (“Orientera för att
ha kul” samt “Orientera för att lära sig träna”) där författarna hade teoretiska och praktiska pass
med konferensdeltagarna. Materialet från konferensen finns att hämta på orientering.se (under
ledare/barn&ungdom). Vi saknade mer diskussioner med klubbarna/ledarna ute i landet om hur
olika har löst barn och ungdomsverksamheten.

6. Nästa möte
Onsdag 5 september kl 18:30 i SOKstugan.

