Minnesanteckningar från Ungdomskommitténs möten den 19/8 -19

Daladubbeln:
Elin begär offerter från bussbolag och det kommer nog att bli en buss och ”först till kvarn” för att få
plats i den.

USM
21 ungdomar är anmälda, sex ledare/vuxna följer med.
Tröjor – Elin har haft kontakt med Daniel Gustavsson och Team Sportia. Det har resulterat i att Daniel
kan fixa tröjor, röda, och Team Sportia fixar trycket.
Bussar – Båda KFUMs minibussar kan användas och en från Olgy/Tisaren.
Mat och boende har Elin beställt. Hon har också anmält ungdomarna till sprinten.
Kostnaderna slås ut per deltagande ungdom och faktureras aktuella klubbar.
USM-träning/genomgång 27/8 vid Karlslunds motionscentral kl 18.00. Kortare träning och sen
genomgång, kartkoll och information av Thomas Hallmén. Elin kontaktar Thomas. Till stafetten
kommer fyra lag att anmälas av Elin och det bör ges en tydlig information till ungdomarna om hur
uttagningen ska gå till.

Ungoteket
Vi kommer att anordna Ungoteket även denna vinter. Förhoppningsvis ställer samma ledare upp i år.
Det har kommit utökat och bättre material för kartritning och banläggning på Ungotekets sida. Vi kan
söka bidrag med upp till 15. 000 kr hos Allmänna Arvsfonden och sen ska SISU tillfrågas om bidrag.
Passen om kartritning och banläggning kommer att läggas på en lördag och söndag med
övernattning, gärna med lite skog/natur omkring så ungdomarna kan lägga och prova sina banor.
Materialet i Ungoteket har också förbättrats till dessa pass. SISU kommer att stå för en föreläsning.
Ungdomarna som erbjuds att vara med ska fylla 14 år under 2020 eller är upp till 25 år.

Fyrklövertävlingarna
2019 – två återstår. 29/8 Sprint i Stadsparken, Hagaby, och 5/9 Tisaren.
Förslag 2020 – 14/5 Milan, slutet av maj Askersund? ( Jan kollar med dom), 27/8 Almby och avslut
hos KFUM i september.

Läger
Vi tänker att det vore bra med ett läger för 10-16- åringarna i vår (gul nivå och uppåt). Förslagvis 2324/5 – alternativt tors-fred samma vecka, gärna Klackagården. Där finns plats för 60 pers.

Dubbelfajten
Garphyttan kör inte den tävlingen i år. Vi tycker det är en bra tävling och kanske kan det lyftas till
”tävlingskommittén”? Kan det göras som ett samarragemang?

Vid pennan, Marit Äng

