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Närvarande




Våren






Pelle F StOF. Bengt Sundbyberg, Magnus Gustavsberg, Lena Haninge, Mikael Täby, Olle
Tumba Mälarhöjden, Andreas Järfälla, Peter Tullinge, Lena Södertörn, Lars Ravinen

Ungdomsserien


Kvantitet: Lite fler startande än tidigare år, 2072 all time high !



Lägger vi tillräckligt med kraft på arrangemangen? Har vi kollat på anvisningar –
enkelt men på riktigt!

Allmänt – runt bordet


Bra fart på ungdomsverksamheten, problem att hålla kvar de äldre. Lite svårt att
orka med ledarrollen, frågar om ledarrollen för nya



Få med föräldrar, diskussioner om hur göra detta – Nybörjarkurs för föräldrar



Ängsjölyftet inom Järfälla kommun, en prova på dag för många idrotter



Några orienteringskunniga ledare i varje grupp och sedan föräldrar som kan
hjälpa till. Tullinge breddat ledare antalet, mer föräldrar in



Hur få ut nybörjarna till tävlingar?



Sundbyberg börjar redan vid 5årsålder med Skogskul samt kör Skogsskolor/ SOL
skolor, Juni, Augusti och höstlovet



Går att börja vid senare ålder, de greppar snabbare.

Lite nyheter från RF


Hos RF registrera namn och föreningens styrelseledamöter och firmatecknare



Registerkontroll – ”anställs eller erhåller uppdrag, om arbetet eller uppgifterna som
personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn”





Bra video hur man hanterar det, ett register på att ledarna har visat upp det



Dra gränsen vid ledare, inte föräldrar som ”bara hjälper till lite”

Försäkring hos Folksam, ger också möjlighet till hjälp till behandling



Riksläger för juniorer, 17-20, kommer nästa år.



Utvecklingsläger


Gul – en del 11 åringar med redan nu, då det fanns plats över




Orange








5-7/8

Violett


13-18/8 72 anmälda + 8 ledare, ledarläget under kontroll!



Tre publiktävlingar plus 6 egna träningspass



Laga egen mat ett mål, plus mat på arenan



2300-2500 kr



Finns plats för fler

USM och USM resa 13-15/9


Alla får vara med



Ledarbehov – samma som lägret, typ 8 stycken



Varje anmäler sig själv till tävlingar



StOF anmäler stafetten, 4-5 toppade lag sedan resten jämna

Strategi 2025 - 

En ny syn på träning, mer inkluderande, stärkt ledarskap



Från Triangel till Rektangel



Studien om barns tävlande






18-20/6 och 7-9/8

Minska trycket på att tävla

Vad sker nu med förslaget?


Omarbetas



Lyft fram U- och Kortklasser.

Ungoteket


41 deltagare från 7 föreningar, 14-25 år är målgruppen



Få ungdomar engagerade i ledarskap



7 kunskapsområden ( arrangera, IT - MEOS, föreningen, kartritning



Kanske lite för unga, bör vara 15 och uppåt?



Måste få vara med och arrangera också, vi vuxna måste bjuda in och bjuda till!







SOFT uvecklingsplan


Går bra att kolla upp/ surfa runt på själva, en utvecklingsplattform. Kolla SOFTs hemsida



Vision 2020 om hur utbildning inom orientering går till

Diskussioner på klubbledarträffen 9/2


Hur håller vi kvar högstadie- till gymnasieålder?



Hur säkrar vi att vi får ”bättre minne” i klubbarna, dvs håller i goda saker och slipper
börja om?



Olika roller; ledare, tränare, personlig tränare

Övriga punkter




Parallella sträckor även för juniorer/seniorer – stort steg från H/d 15-16 till H/D17!!.
Måsen, Kolmårdskavlen, Rånäs, 10-mila etc. Inför konventet skall vi göra ett förslag på
detta för att stötta rektangeltänket.


Alternativ: Öppna klasser och Kombinationslag



Alternativ: Använd oss av kombinationslag, maila runt till StOF ungdomsledare
om det fattas folk eller lag

Sverigelistan för 15-16 åringar


Vad är syftet med den för ungdomar? VI kollar med SOFT!

