Agenda
09:00 – 09:15 Välkomna, inledning (Robban, Åke)
09:15 – 09:45 Anna Iderbring Johansson VIF/SISU
09:45 – 10:00 Kaffe och ”omgruppering” i
diskussionsgrupper.
10:00 – 12:30 Planeringsdiskussioner i grupper
Paus 10.50
11:45 – 13:00 Lunch
13:00 – 15:00 Planeringsdiskussioner i grupper
Paus 13.45
15:00 – 15:15 Kaffe
15:15 – 16:15 Gemensam redovisning,
diskussioner och grov budget
16:15 – 16:30 Avslutning, summering (Robban)

Gemensamma frågor
• Hantering av UA – beslut
• Utbildning (utnyttja Anna)
• DM Grand Slam (vara/icke vara)
• DM stafett (klasser barnungdom, junior)
• DM sprintstafett?
• Junioraktiviteter
• skOLpaketet (ej samma som
”skolsprinten”)

Diskutera i pausar!!!

skOLpaketet
Syfte
Att stödja distriktes föreningar i dess kontinuerliga arbete
med att bibehålla en aktiv barn- och
ungdomsverksamhet genom att:
ta fram ett lättanvänt och engagerande ”skOLpaket” som
föreningarna kan utnyttja tillsammans med skolans
idrottslärare när man genomför praktiska övningar i
gymnastik-/idrottshallen, på skolgården och i närmiljö.
bryta en del av den negativa klang som
orienteringssporten har i skolan, visa att sporten är kul
och utmanande och på så sätt stärka den redan aktive
och inbjuda den nyintresserade att våga ta steget.
Mål
Att under kommande vinter färdigställt skOLpaketet.
Att under vintern/våren 2015 ha utbildat distriktets
föreningar i skOLpaketet .
Att under år 2015 genomfört ”skOLpaketet” på minst 4
skolor i distriktet (det finns 10 föreningar med aktiv
ungdomsverksamhet i Västmanland)

Tävlingsgruppen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reflektion från utvärderingsmötet
Distriktets tävlingar 2015
Distriktets önskemål tävlingar 2016
Kartfrågor
Mark och vilt (tävling i
naturvårdsområden, AOKs rutiner: något
för alla VOF föreningar)
Pre-O
MTB-O / Skid-O
DM-regler för nästa år (stafett barn och
ungdom)
DM GS (vara eller icke vara?)
Svealands (DM-stafett?)
Banläggarkort
Arrangemangsträff(ar)

Tävlingsgruppen (forts.)
•

•
•
•
•
•
•

Utbildningar
• Arrangemang (Örebro Läns OF?)
• Banläggning
• Kartritning (även MTB-O)
• OLA
Skolorientering (skOLpaketet)
Gemensam Västmanlands ”profil” på
tävlingar?
Sjukvård
Tävlingsteknik
Gemensam utrustning
Map & Coach eller motsvarande?

