Protokoll ungdomsledarträff 2014-11-08

Ungdomsserien:
OK Ravinen klar segrare 2014. Kul med Skogsluffarna som gjort ett rejält lyft under säsongen.
Ungdomsserien visar för tredje året i rad en ökning i antalet startande (+2,5 % jämfört med 2013).
Samma kretsindelning 2015 som 2014.
Förslag om att förtydliga anvisningarna till arrangörerna speciellt rörande startproceduren för
U-klasser på kretstävlingarna då det är fri starttid och mycket folk. StOF uppdaterar befintliga
anvisningar.
Sundbybergs IK som är arrangörer av finalen 2015 la fram ett förslag som diskuterades om att ha
sprint på finalen. Positiva aspekter är att vi även får en sprinttävling och det uppmuntras att lära ut
sprint samt att man kan minska tävlingsdjupet.
Eventuella problem kan vara att sprint är väldigt annorlunda framförallt för nybörjare, varför onödigt
svåra områden helst ska undvikas.
Ingen på mötet var negativ till förslaget och Sundbyberg fortsätter diskussionen med StOF.
Ungdomspriserna:
Ett förslag till UP-program presenterades och diskuterades. StOF:s utgångspunkt är att ha många UPtävlingar då det bidrar till ökat tävlande, endast ha en UP-tävling per helg samt att ha en jämn
fördelning mellan distanserna.
Den största diskussionen var att tre av tävlingarna krockar med olika stafetter (Kolmårdskavlen,
Stigtomtakavlen samt Ungdomens Jukola) vilket kan splittra ungdomarna i en klubb.
Vid två av tillfällena fanns enbart den tävlingen den helgen så alternativet var att stryka UP-tävlingar
vilket inte är en bra lösning.
Vid det tredje tillfället berörde det troligen endast en klubb och ett fåtal löpare och där var vi överens
om att låta programmet stå fast.
UP-avslutningen kommer preliminärt att arrangeras i samband med höstlunken även 2015.
Länk till programmet
USM:
En kort redogörelse från årets USM i Köping som blev en stor stockholmsframgång med sex medaljer
(1 guld, 3 silver och 2 brons) samt 19 individuella topp-10 placeringar. Bästa breddinsatsen på många
år. Glädjande nog startade hela 62 Stockholmsungdomar.
USM 2015 avgörs i Sundsvall 11-13 september. Nytt är att det är fri anmälan distriktsvis (distriktet
sköter anmälan och kan sätta begränsningar men får anmäla fritt antal löpare).
Planering pågår om USM-läger.
Domarudden:
Lägret under 2014 fungerade bra.
Under mötet kom det fram att 2015 års läger krockar med Ungdomens 10-mila. I samråd med
Ungdomskommittén har vi valt att tidigarelägga lägret en dag jämfört med föregående år. Lägret
pågår nu 2-6/8 (söndag-torsdag) för att ungdomarna även ska hinna vara med på U-10. HD14
söndag-tisdag och HD12 tisdag-torsdag.

StOF-dagar under vintern:
StOF har samlat alla sina aktiviteter under vintern till gemensamma dagar för att inte krocka för
mycket med klubbarnas aktiviteter. Bestämda datum är lördagen 17 januari, lördagen 14 februari
samt onsdagen 1 april.

HD15-16 projekt:
Programmet för vinterns 15-16 projekt (för ungdomar födda -99 och -00) är bestämt sedan tidigare.
När protokollet skrivs har första träffen redan genomförts med lyckat resultat i Tumba-Mälarhöjdens
regi och ca 60-talet deltagare. Kommande tillfällen är lördagen 17 januari (OK Ravinen), lördagen 14
februari (IFK Lidingö) samt onsdagen 1 april (Fredrika Bremer OLGY).
HD13-14 träffar:
Ett förslag presenterades som sedan reviderats lite.
Anvisningarna för träffarna har uppdaterats och lagts ut på StOF:s hemsida.
Programmet 2015 blir som följer: 17 januari- OK Södertörn, 14 februari – Söders SOL samt Waxholms
OK, 1 april – Skarpnäcks OL samt Bromma-Vällingby SOK, 15 juni – Haninge SOK.
Sommarlägret:
Tullinge SK arrangerar sommarlägret 2015 29-31 maj.
Skogsluffarnas OK har diskuterat ett arrangemang 2016.
Övriga frågor:






Midsommarkransens Gymnasium kommer inte ha någon intagning på sitt
orienteringsgymnasium till höstterminen 2015 vilket är olyckligt för
Stockholmsorienteringen. Diskussioner förs om det går att göra förändringar.
Stockholms Indoor Cup arrangeras preliminärt 7-8 februari.
Helgen 14-16 november arrangerades det BTU och UTU i Haninge. Cirka 30 nya tränare från
Stockholm utbildades då vilket är mycket positivt.
Förslag om diskussion och erfarenhetsutbyteskväll någon gång under vintern. StOF
återkommer i frågan.

Nästa träff:
Nästa ungdomsledarträff är måndagen den 15 juni i samband med den sista HD13-14 träffen som
Haninge SOK arrangerar.

