Mötesanteckningar 10 nov 2018
Möte med stockholmsdistriktets ungdomsledare

Statistiken 2018
Att döma av statistik på antalet startande i Ungdomsserien, ett mått som kan vara lämpligt att
använda för att utvärdera säsongen kvantitativt, syns ett stabilt tävlingsdeltagande trots att vårens
kretstävlingar mönstrade färre deltagare, mycket pga att de hamnade olyckligt i kalendern.
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Tilltänkta arrangörer av ungdomsseriedeltävlingar 2019

Frågan inte löst

Tilltänkta arrangörer av ungdomsträffar 2019

Information om Utvecklingsläger från 11 till 16 år
Gul och orange läger arrangeras som vanligt på Domarudden i juni och augusti. Vi söker ledare som
bör vara minst 18 år eller gått ut åk 2 på gymnasiet. Numera finns en handbok för ledare som är
framtagen 2018 av Anette Önerud.
Utvecklingsläger 15-16 har 2018 haft för otydlig beskrivning. Utvecklingsansvarig tar på sig skulden.
Vi är i en brytningstid mellan när detta läger var ett rent resultatläger för USM och nu då alla som vill
ska få vara med och då tonvikten ligger på en fortsättning av domaruddenlägren fast på violett nivå.
Ny och annorlunda terrängtyp är en del av progressionen från orange, vilket gör att lägret bör
ambulera och att man kan vara med när man både är 15 och 16. Det är en poäng att terrängen är
USM-relevant.
Detta läger blir nu ”Utvecklingsläger Violett” och rent praktiskt ska det ansluta sig till de gula och
orange utvecklingslägren i fråga om tydlighet i information och förfarande kring anmälan så att
klubbledare får mer ansvar för vilka som kan få ut något av att delta, dvs; alla som klarar en bana på
violett nivå kan delta. Annars bör man avvakta.
I och med ny inriktning bör ledarförsörjningen utökas med klubbledare som har en relation till sina
deltagare i proportion till antalet (förslagsvis en ledare per 5 deltagare). Även i fortsättningen bör
någon eller ett par arvoderade med teknisk spetskompetens vara med som ledare.
Två huvudspår för lägerplats är Oskarshamn (träningspaket för USM) och Norge i samband med VM,
då tanken är att varva deltagande i publiktävlingar med träning i norsk terräng. Förslag nr 2 möttes
av positiva reaktioner från mötesdeltagarna. StOF-kansliet utreder möjligheterna i samarbete med
Peter Bergman, Tullinge SK.
Tidpunkt för de olika lägren genomförs framgår av Ungdomsprogrammet för 2019

USM
USM 2018 innebar en lång helg med en lång resa. Trots detta blev det resultatmässigt lyckat, med
bl.a. stafettvinst men rent socialt var det i år mer blandat med lite mer bus än året innan. Därför ska
vi till nästa år i Oskarshamn (se SOK Viljans hemsida) se över ledarförsörjningen och
uppgiftsfördelningen mer noggrant för att närma sig den tänkta formen för det violetta
utvecklingslägret.
Vid USMs ledarmöte var vi väldigt tydliga med att det måste vara rätt nivåer (violett!) och banlängder
från och med 2019. SOFT-representant Jenny Håkanssons mötesanteckningar från ledarmötet kan
man läsa här: http://www.svenskorientering.se/Nyheter/forbundsnytt/usmminnesanteckningarfranledarsamling/

Rikslägret 2019
Vi kommer som tidigare arrangera gemensam bussresa till Rikslägret, som troligen även 2019 hålls i
Idre.

Bagheerastafetten 2019
…är från och med nästa år inte längre en distriktsstafett utan en klubbstafett med i övrigt samma
form.

Ungoteket Klubb Stockholm genomförs 2018/2019
•

•
•
•

Ungoteket är ett svar på det som tidigare gick under namnet Unga Ledare och är inriktat på
att unga från 14 år ska kunna bredda sin orienteringskompetens och finna en bredare
förankring i sin klubbmiljö.
Det behövs på många håll ett nytt mind-set kring vad engagemang inom organiserad
föreningsorientering innebär – att det är mer än att vara snabbast från punkt A till B.
Ungoteket, som är en utbildning i hur orientering skapas, är organiserat i sju teman och
startar på Lillsved den 1-2 december.
43 ungdomar och 7 ledare. Svårast att engagera de större klubbarna. Varför?
•
•
•
•
•

1-2 december – träff 1 med övernattning. Tema Orienterings-IT, Arrangera,
Idrottsföreningen samt Information & Kommunikation
14 januari – träff 2 på temat Ledarskap
28 januari – träff 3 på temat Banläggning
18 februari – träff 4 på temat Kartritning
Mars-maj 2019 – Föreningsprojekt

Sommarlägret 2019 och framåt
2019 arrangerar Järfälla OK, ev i samarbete med Väsby OK. Kansliet fick i uppdrag att ta fram en plan
för arrangörer och platser efterföljande år i samklang med stomprogrammet för stora arrangemang.
Likaså kommer anvisningar att arbetas fram så snart som möjligt. Arrangörer med färsk erfarenhet
kommer att kontaktas. Lägret ska pågå från fredag till söndag.

Tankar kring kombolag
Tävlingreglerna kring rätt att delta i stafett:
3.4.4
”Vid nationell tävling och distriktstävling, men inte i mästerskapstävling, får kombinationslag
bildas av deltagare från två eller fler föreningar. En förening ska i första hand bilda eget eller
egna lag, bestående av de bästa egna deltagarna, och i andra hand bilda kombinationslag
tillsammans med annan förening.”
Mötet tycker att detta bör aktualiseras och behandlas i föreningarna för att efterföljas. Det
är en fråga om fair play att lag bildas tillsammans med löpare från annan förening endast när
möjligheterna att få ihop lag inom klubben uttömts.

Revidering av agenda för 15-16träffarna
Det finns anledning att revidera programmet för dagens 15-16träffar. Vi upplever att det finns större
kunskaper och benägenhet att utbilda ungdomar i orienteringsteknik än i konsten att träna rätt
fysiskt. Därför kommer de specifika tillfällen där vi tidigare ägnat oss åt OL-teknik att ersättas av dels
ett tillfälle med utbildning i hur man testar sin fysiska förmåga på olika sätt i sin
träningsanalys/träningsutvärdering och hur man kan använda resultaten i sin planering. Dels kommer
det också finnas ett tillfälle med specifik löpstyrka (olika typer av puls- och backträning).

Ny ledarträff i samband med projekt 15-16
Frågan om hur vi får fler att fortsätta in i junioråldern är komplex och bör besvaras efter bred analys
och bemötas med en mångfald av lösningar. Ett bidrag till analysen säger att det saknas rätt
kompetens för att ta hand om åldersgruppen i alla de avseenden som krävs. Ett annat bidrag är att
det finns anledning att se över hur klubbarna organiserar kring juniorerna – att det alltför ofta står
och faller med enstaka föräldrar om det finns någon verksamhet eller inte.

En mötesagenda ska tas fram för att initialt diskutera utbildning för utveckling – att utveckla
ledarskapet i takt med de aktiva, hur man organiserar sig för att få fler att sluta samt hur man arbetar
med gruppen så att alla individer känner samma värde i verksamheten.

Diskussion kring UP och Ungdomsserien
Mötet diskuterade Ungdomsserien och flera ansåg att det råder en obalans mellan det rena
breddperspektivet vid kretstävlingarna och finalens intensiva bevakning och fokusering på de bästa.
StOF tar med sig detta.
UP diskuterades ur det perspektivet att de tävlingar som begåvas med status som UP-tävling kan
förvänta sig mycket fler anmälda än andra tävlingar. En lösning skulle vara att alla individuella
distriktstävlingar innebär en chans att få poäng i UP.

Ungdomsprogrammet 2019
Programmet finns som bilaga. Det kan dock fortfarande bli någon liten förändring.

