Protokoll Ungdomsledarträff 2014-06-09
Brantbrinks IP
HD15-16 projektet:
Under vintern har det glädjande nog varit väldigt många deltagare på träffarna.
Det stora antalet deltagare har bidragit till ett visst logistikproblem bland annat rörande att hitta
lokaler till 80 personer.
Klubbarna vill gärna ha hjälp och tips från StOF med att hitta föreläsare.
Ett förslag är att genomföra någon aktivitet i samband med sommarlägret för att hjälpa till att ”locka
folk” till en aktivitet som en del 15-16 åringar inte tycker är så attraktiv. Gemensamt 15-16 boende?
Preliminärt program 2014-15: TMOK (november), OK Ravinen (januari), IFK Lidingö (februari),
Fredrika Bremer (mars). Önskemål från Midsommarkransens OLGY att arrangera en träff. Tar över IFK
Lidingös?
USM-läger:
Genomförs 7-9 augusti utanför Köping. Nära 60 ungdomar anmälda. StOF ordnar med program.
Information skickas ut till klubbarna efter midsommar. Ledare på lägret är Erik Mattsson (StOF), Calle
Thorell, OK Ravinen, Kicki Skog och Emeli Pettersson, Tullinge SK samt 7 yngre hjälpledare.
Huvudledarna har även ställt sig positiva till att vara med som ledare på USM. Finns fler intresserade
får man gärna kontakta StOF.
USM:
Genomförs i Köping 19-21 spetember. Alla Stockholmare som springer skall delta i StOF:s ordnade
resa. Boende sker på hårt underlag på skola som arrangören tillhandahåller. Vi har tagit in
intresseanmälningar och intresset är stort (bland annat hela 27 st H15!). Slutlig anmälan sker efter
sommaren. SOFT har skickat ut en preliminär fördelning av platser till långdistansen och vi har
möjlighet att ansöka om fler vilket vi kommer att göra. Anmälan till tävlingar med mera sker centralt
genom StOF.
HD13-14träffar:
Har fungerat bra under året med stort deltagande på samtliga träffar.
Vissa deltagare i mindre klubbar kan tycka att det är läskigt när man inte känner så många. Viktigt att
tänka på det för arrangörerna och att aktiviteterna anpassas efter detta.
För marsträffen behöver det tydliggöras om det behövs lampa eller liknande (eller ska datumet
ändras?)
Förslag på att ta fram en projektbeskrivning eller lathund för arrangörerna.
Ungdomsserien:
Glädjande nog så är det 5 % fler starter än på kretstävlingarna 2013!
Någon krets i norr börjar bli stor.
Det kan bli problem med startdjup i kretsar med många u-löpare som har fri starttid. Alternativ som
kan lösa det kan vara att starta flera löpare i berörda klasser varje minut eller att sätta en ”inofficiell”
starttid på dem för att undvika problemet med att alla vill starta tidigt.
Förslag från en förälder har kommit om att senarelägga första starttid för att hinna med. Vi enades

om att det är bättre att arrangörerna är flexibla med enskilda deltagare istället.
Viktigt är att regionsfinalen är medeldistans då det går en vardagskväll och börjar bli mörkt.
Sommarlägret:
Täby OK arrangerade i Skavlöten
Max deltagande på 400 ungdomar under lördagen, bra siffra trots Kristi Himmelsfärdshelgen
Tullinge SK arrangerar 2015 i Lida.
Flera klubbar påpekade svårigheten att hinna fram till fredagens aktiviteter. Vad ska vi ha för aktivitet
då? Förslag kan lämnas till StOF eller Tullinge.
Rikslägret:
StOF har ordnat med bussresa med stort intresse från Stockholmsklubbarna, över 100 anmälda
deltagare. Klubbledare ansvarar för resan under lägret. StOF har även fått i uppdrag från
lägerledningen att göra en boendefördelning för Stockholmsklubbarna som skickats ut till berörda
klubbar.
AXA-stafetten:
Stockholm deltar med två lag på ungdomarnas sprintstafett i samband med O-ringeninvigningen.
Uttagning skedde på amerikanskt vis i samband med sprint-DM i våras. Samtliga uttagna ungdomar
har meddelat att de ska delta. Lag 1 består av: Hanna Hänström, Täby OK, Felix Persson, Haninge
SOK, Selma Gumaelius, Waxholms OK, Simon Imark, Tullinge SK. Lag 2 består av Tone Albrektsson, OK
Ravinen, Elias Tidevall, Skogsluffarnas OK, Hanna Lagerberg, OK Södertörn, Albin Andersson, Tullinge
SK.
Utbildning:
Calle Thorell informerade om att SOFT kommer ordna BTU samt UTU i Haninge enligt samma koncept
som förra året då det var mycket stort deltagande från Stockholmsklubbarna. Datum blir troligen 1416 november. Informera om detta redan nu till lämpliga ledare.
Några klubbar efterfrågade en ”light-version” av tränarutbildningen för att fungera som insteg för
nya ledare. StOF undersöker vidare.
Under vintern 2013 genomfördes ett par diskussions- och erfarenhetsutbyteskvällar i Stockholm. VI
undersöker om det finns intresse för det även under kommande vinter.
Övrigt:
Kartskala: Kommentar från en ledare om möjlighet för vissa ungdomar att få specialkartor på grund
av synproblem. Det gäller både större kartskala samt eventuellt även specialanpassning för
färgblindhet. Samtliga deltagare var positiva till detta men det är upp till deltagaren att ta kontakt
med respektive arrangör.
Nästa möte:
Sker i samband med StOF-konventet den 8 november efter Tullinges novembertävlingar.

