Minnesanteckningar ungdomsledarträff 2016-11-12
Ungdomsserien
För (minst) femte året i rad växer antalet starter kraftigt på ungdomsserien vilket är väldigt
glädjande. I år med 9 %.
Till 2017 byter SOIK Hellas krets till ”Söder2” för att jämna ut ´kretsstorlekarna.
Mötet diskuterade även att dela upp regionsfinalen på södersidan till ”Syd-väst” och ”Syd-öst” för att
minska startdjup mm. Det kan troligen inte bli aktuellt förrän 2018.
För finaldeltävlingen där det är ”fasta” poängtabeller diskuterade vi att det är viktigt att tiderna är
satta korrekt så att poängen i de olika klasserna blir rättvisa.

Domarudden:
Diskussion om hur vi kan bereda plats för fler ungdomar på Domaruddslägret som är en viktig del i
distriktets ungdomsverksamhet. De senaste åren så har endast ”andraårs” ungdomar tagits med till
lägret av plats samt ledarresurs skäl. Under 2016 tog vi med 38 DH12:or istället för 32 för att ge plats
till alla som ville vara med men det var inte optimalt.
Då ungdomsorienteringen växer i distriktet antas det vara ett fortsatt ”problem” och vi bör arbeta
med att hitta en lösning som kan tillgodose behovet.
Ett förslag att ha två identiska Domaruddsveckor diskuterades på förslag ifrån Ungdomskommittén
där den ena veckan ligger kvar vecka 32 och vi även erbjuder en vecka innan midsommar. Det skulle
även kunna ge fler anmälningar än i dagsläget. Enligt förslaget får man fortfarande enbart vara med
vid ett tillfälle per klass och man behöver rangordna i anmälan vid vilken/vilka veckor man helst vill
vara med.
Anmälnings- och uttagningsförfarandet bör sätta igång under slutet på vintern för att få allt klart
senast i mitten på april.
Klubbarna behöver hjälpa till med ledarrekrytering på ett bättre sätt än tidigare då ledarresursfrågan
är en viktig del i detta.
Vi har preliminärbokat Domarudden för läger den 18-22/6 samt 7-11/8.

USM och USM-läger:
Stort deltagande på USM i Karlstad. Över 60 ungdomar som deltog både på lägret och på tävlingarna.
2017 går USM i Umeå för ungdomar födda 2001 och 2002. Det är fri anmälan till tävlingar och resor
för alla i distriktet.
USM-läger rekommenderas av arrangörerna till Kristi Himmelsfärdshelgen då de samtidigt har
tävlingar i distriktet. Mötet beslutade att lägga lägret 24-28 maj med avfärd onsdag
eftermiddag/kväll. Huvudspåret är bussresa upp till såväl USM-läger samt USM men vi undersöker
även möjligheterna att åka nattåg upp till USM-tävlingarna.
2018 går USM i Luleå
15-16 projektet
Programmet för 2017 är:
14 januari: Järla Orientering
19 februari: OK Södertörn
29 mars: Fredrika Bremer orienteringsgymnasium
19-20 augusti Planerad övernattning i samband med tävlingarna i Stockholm.
Inbjudan och anmälan skickas ut inom kort.
Programmet ligger utlagt på Ungdomssidorna på StOF:s hemsida
13-14träffar
Programmet för 2017 är:
14 januari: IFK Lidingö (alla)
19 februari: Waxholms OK (norr)
19 februari: Gustavsbergs OK (söder)
29 mars: Järfälla OK (norr)
29 mars: IFK Enskede (söder)
29 maj: OK Ravinen (alla)
Inbjudan och anmälan skickas ut inom kort.
Programmet ligger utlagt på Ungdomssidorna på StOF:s hemsida
Ungdomspriset
Inga stora reaktioner för förändringarna som gjordes inför året då poängtabellen för DH12 togs bort
samt att en ny poängberäkningstabell i DH14-16 infördes.
Antalet löpare med poäng ökade med 6,5% mot 2015.
UP-prisutdelningen har de senaste åren legat i samband med Snättringes arrangemang Höstlunken.
En nackdel med detta har varit att det varit under höstlovet med vilket säkerligen bidragit till att
antalet närvarande pristagare ibland varit få och vi diskuterade andra alternativa tillfällen.
Henrik Österberg från Gustavsbergs OK tog på sig att kolla läget om det går att ha prisutdelningen i
samband med sista UP-deltävlingen 2017 som de arrangerar. Troligen behöver man kunna vara
inomhus med tanke på eventuellt dåligt väder.
Deltävlingarna för Ungdomspriset 2017 är (de fem bästa räknas):
07-apr Grymnatta

Natt

17-apr
23-apr
06-maj
10-maj
20-maj
20-aug
27-aug
02-sep
03-sep
08-sep
30-sep

Enskede/Luffarna
Haninge
Järla
Attunda
Sommarlägersprinten
Söder
Waxholm
Väsby
Järfälla
Hellas
Gustavsberg

Lång
Lång
Medel
Sprint-DM
Gustavsberg
Medel
Lång
DM-medel
DM-lång
DM-natt
Medel

Sommarlägret
Gustavsbergs OK arrangerar på Lillsved på Värmdö.
Lägret håller på fredag-söndag och bestämdes efter diskussion att det tidigareläggs till 19-21 maj då
båda helgerna efter det är långhelger (Kristi Himmelsfärd och 6:e juni).
Åsikter att programmet 2016 som enbart var lördag-söndag var för tight.
Bra om 15-16 åringarna kan vara med som förebilder för de yngre. Vad kan locka dem extra?
Rikslägret
StOF ordnar med bussresa till Rikslägret i Idre där klubbledarna ansvarar för resan på plats.
AXA-stafetten
Två lag anmälda till AXA-stafetten på O-ringen. Som vanligt är det amerikansk uttagning på SprintDM i DH14-16 där de två bästa i varje klass erbjuds springa.
Övrigt
På ungdomskommitténs initiativ diskuterade vi övergångar i ungdomsåren mellan stockholmsklubbar
(som inte beror på flytt etc). De mindre klubbarna uttryckte glädje över att kunna ha med deltagare
på andra klubbars läger och resor. Alla ledare var överens om att klubbyten i så unga år inte gynnar
någon.
Nästa möte
Nästa ungdomsledarträff är 29 maj i Ravinens klubbstuga i samband med 13-14 träffen

