Anteckningar 2019-03-18 från ungdomskommittémöte Örebro läns orienteringsförbund
Närvarande ledamöter:
Elin Berg KFUM Ö sammankallande
Kaisa Mårtensson Garphyttan
Sofia Carlsson Lindebygden
Jan Sjödin OK Tisaren
Yvonne Franzén Almby IK
Sofia Erlandsson OK Milan
Marit Äng Hagaby
Övriga närvarande:
Åsa Vikström Fellingsbro
Örjan Säker Hagaby
Dan Larsson OK Tisaren
Camilla Kruse KFUM Ö
Anne Bodin Almby IK
Nils-Olof Bodin Almby IK
Robin Meyer SISU
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USM 13-15 september 2019
17 st. ungdomar har anmält sig. Det kommer troligen att tillkomma två från OK Milan (en
i D 15 och en i D 16). Vi blir fyra ledare och det kommer att gå åt tre minibussar.
Då det är få D 15 anmälda och plats i de tre minibussarna erbjuds två D14 födda -05 att
medfölja för att vi ska kunna ha fler stafettlag. Se separat dokument vilka som anmält
intresse.
Elin kollar om vi kan boka de bägge KFUM bussarna och Jan kollar om vi kan boka den
bra OLGY-bussen.
Vi kommer att åka tidigt på fredag morgon och tar logi och måltider som erbjuds av
arrangören.
27 aug kl. 18:00 kör vi gemensam träning och uppladdningsmöte med ungdomarna.
Elin bokar Karlslunds motionscentral. Tomas Hallmén tillfrågas om uppdraget att köra en
klok uppladdning och kartgenomgång inför USM.
Ledarjackor: Elin kollar med Team Sportia om de kan ordna med det.
USM-tröjor: Elin kollar om Team Sportia kan ta över uppdraget att trycka de populära
tröjorna
Fyrklöver
16 maj Lindebygden, skogsorientering
4 juni Garphyttan samhälle, sprintorientering
19 aug Hagaby stads/skytteparken, sprintorientering
Ungdomsdistriktsserie
Då Löpex gjort konkurs försvinner 3500 kr i sponsring
Näkes skogskarlar sponsrar med 3500 kr sedan tidigare.
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Elin kollar med Team Sportia om de vill vara med att sponsra.
Beslut att ungdomsserien ska heta ÖLOF:s ungdomsserie.
Distriktsmatch för ungdomar födda -06 till -03
Kristinehamn 6-7 aug, anmälan ska vara gjord till den 12 maj, se eventor.
Ungdomsaktivitet
OL-Skytte i Markaskogen den 11 juni
Ungdomsläger åldrarna 10-16
Inget planerat, Klubbarna får hjälpas åt att undersöka någon möjlighet.
Ungdomens 10-mila 2-3 aug Ljunga, Örby, Kinna
Tisaren, Almby och KFUM kommer att ha egna lag.
Övriga klubbar kan ev. bilda kombinationslag. Anmälan senast 12 maj, se eventor
Ungoteket, idrottslyftet
Det är dags att söka pengar för 2019 (15000) Det ska skapas plan, innehåll och datum.
Nov-19 – feb-20 för ungdomar födda -06 och tidigare.
Påminnelse om Soft konferens 8 april
Nästa möte måndag 27 maj kl. 18:00

Vi anteckningarna Nils-Olof Bodin

