Minnesanteckningar SKOF Ungdom möte i samband med Lunds OK:s tävling 22 maj 2016
Närvarande:
Mats Orrhede, Helsingborgs SOK
Jörgen Olsson, PAN Kristianstad
Niklas Kronkvist, Örkelljunga FK
Michael Nilsson, Andrarums IF
Catarina Harden, FK Boken
Anders Ericsson, Lunds OK
Anneli Augustsson, OK Tyringe
Åsa Ericsson, Lunds OK
Ingela Andersson, Lunds OK

Malin Weiden, Skåneslättens OL
Marie Markholm, Skåneslättens OL
Håkan Axelsson, FK Göingarna
Monica Johansson, Hjärnarps OL
Lucie Komarkova, Hjärnarps OL
Jenny Gustavsson, Lunds OK
Niklas Nilsson, Härlövs IF
Johan Bökman, Helsingborgs SOK
Susanne Andersson, PAN Kristianstad

 Presentation av Ungdomskommittén samt verksamhetsplan för 2016 och framåt
http://www.svenskorientering.se/ImageVaultFiles/id_117907/cf_78/Information_till
_SKanes_OL_klubbar_fran_SKOF_ungdo.PDF
Datum
15-17 apr
27-19 juni
29 juni-1 juli
5-8 aug
12-14 aug
15-18 sept
14-16 okt
2017-01-17

Aktivitet
SSM
Sommarläger 1
Sommarläger 2
Teknikläger/U10mila
GM
USM
Daladubbeln
Vinterläger

Plats
Halland
Åhus
Åhus
Västergötland
Halland
Värmland
Falun

Aktiviteter med begränat antal platser:
27-19 maj
Unionsmatch
20-23 juni
Regionsläger
23-jul
AXA-stafett
22-23 okt
Baltic Cup

Norge
Degeberga
Sälen
Estland

Aktivitetshelg:
1-2 okt
Älgots cup

Örkelljunga

Sista anmälan:
28-mar
01-maj
01-maj
01-jun
01-jun
15-aug
15-sep

Ålder
NIVÅ:
Hur många
13-16år Orange/Violett
11-14år
Gul
Max 70
13-16år
Orange
Max 70
13-16år
Violett
Max 55
13-16år Orange/Violett
15-16år
Violett
10-16år
Gul
Max 60

Löpare meddelas:
18-apr
13-16år
01-maj
14år
01-jun
13-16år
01-okt
15-16år

3-5/klass
5-7/klass
2 lag

Ledarträffar:
22-maj Fokus Arrangemang
Lund
01-okt Bemötande/Stöttning Örkelljunga
19-nov
Konvent SKOF

 Ungdomsserien 2016 Speaker_Ulf samt Bankontrollant_Agne, syfte och presentation
av tanken med detta
Kostnaden för Ulf som speaker tar SKOF, Ulf behöver bisittare som gillar att hålla koll på
tider/löpare. Vi skulle vilja att kartor/banor skickas till Agne 3 v före tävling så han kan göra

en teoretisk bedömning och ge respons på ungdomsbanläggningen. Viktigt med kontinuitet
och stabilitet i banläggningen. SKOF Ungdom updaterar och skickar ut checklistan till
klubbarna som ska arrangera Ungdomsserie.
 Klubbarnas bidrag i SKOF:s verksamhet
En viktig del att vi samarbetar mellan SKOF och klubbarna. Arrangörer för kommande års
SSM och GM sökes. Det är svårt att göra rullande listor som kan blir för ”tvingande” var
en synpunkt som kom upp.
 Uppföljare H13 2016 saknas, Hur gör vi med 2 nya 2017
Klubbarna inventerar till kommande lördag(SprintDM) då vi inväntar nya förslag på
uppföljare i H13. Förslag på uppföljare lämnas till Jörgen Olsson eller Niklas Kronkvist
alternativt mailas till jorgen@vistagard.se. Uppföljarrollen bör vara kvinna för Tjejer men
för killarna har det ingen betydelse. Man kan även arbeta tillsamman med någon, men
får inte glömma att man har stöd i övriga uppföljningsgruppen! Det är av största vikt att
vi får fram en uppföljare så att vi får behålla de som är uppföljare idag samtidigt som vi
försöker redan nu rekrytera uppföljare till 2017.
 SSM(Andrarum) och GM(SOL) Genomgång av Arrangörsansvar och Mall
Mats har tagit fram en mall som används som underlag vid
planering/genomförande/utvärdering av aktivitet. Det finns även ett underlag för
ledararvoden som kan tillhandahållas om så önskas via Mats.
 Fri anmälan/Nivåbaserat till nästan alla aktiviteter, Klubbansvar med anmälan samt
fundering på förfarande i Eventor(Klubbaktivitet eller Närtävling)
Alla aktiviteter bör läggas upp som Klubbaktiviteter i Eventor
Vi förordar att vi jobbar med klubbaktiviteter i Eventor. När det gäller anmälan så SKA
föräldra/ungdomarna anmäla själva, men det ska finnas en ruta:
 Jag har informerat min klubbledare om denna anmälan.
Det är klubbledarnas ansvar att kontrollera att ingen är ”felanmäld”.
 Kommunikation!! Hur gör vi för att synas!!
Vi inventerar även här: Vilket forum tycker ungdomarna är ok, Finns några
ungdomar/ledare som kan vara ambassadörer för tex FB?
 SKOF Tävlingskläder
Nya kläder beställs till hösten i samband med U-natta. Alla kommer att få köpa sin tröja
till subventionerat pris. Befintliga tröjor ”såldes” till SSM deltagare för 100kr. Jackorna

samlas in på U-natta. Vi skickar frågan till Jonas Höst om att undersöka vilket plagg USM
ungdomarna önskar samt beställa detta.
 Upplägg Vinterläger, Sommarläger 2017
Teknikläger 2016 har pga boende problem fått byta plats till Vänersborg.
Plats för Vinterläger 2017 sökes. Prel plan för Sommarläger 2017 är v 25 tisd till torsd i
Degeberga stugby samt v 26 resa till Rikslägret i Sälen. Teknikläger 2017 genomförs i
Västergötland.
 Inbjudan Sprintdag Halland/Samarbete Halland
Vi samarbetar i möjligaste mån med Halland, var observant på att det kan dyka upp
inbjudningar. Tex
http://www.svenskorientering.se/Distrikt/HallandsOrienteringsforbund/Nyheter/HOFNy
heter/FavoritireprisLagerdagmedsprint-temainforAXAstafettochGM/
 Att ta upp på från Föreningsledarträff(18/5)
Värna m vår skog och Arena, vi har stora problem att komma åt bra tävlingsmarker. Det
är viktigt att vi uppmanar alla i vår omgivning att tex inte skräpa ner och att värna om
naturen.
 Ledarträff höst Förslag: ”Hur jag bemöter/stöttar jag ungdomarna”
Vi strävar efter att vi alla är ett lag oavsett klubbtröja, Heja SKÅNE!
 Utbildningstips! Tex SOFT
Uppdatera SKOF Ungdom och varandra när vi hittar en lämplig utbildning. Samt kom
gärna med tips och idéer om utbildning önskas. Skåneidrotten har mycket att erbjuda.
 Mötet avslutas med utdelning av pris till Härlöv!

Tack för visat intresse!
Mvh Susanne, vid frågor lägg ett mail till susanne@vistagard.se

