Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte Protokoll
Tid:

2017-04-03 17:00 – 19:30

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

Frånvarande

Liselotte Falk (sammankallande)

Annica Leire

Cathrine Davidson (sekreterare)

Tobias Ahnoff

Anne Farbrot
Anders Westfeldt
Åsa Nordberg
Carl Henning Löf

§ 1 Mötet öppnades
§ 2 Föregående mötes protokoll
Påminnelse om att skapa maillistor för respektive åldersgrupp.
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§ 3 Summering
Bråtadalslägret
Det var ett bra läger med bra banor. Vi bodde på ett bra ställe. Det var positivt att alla bodde i samma hus.
Roligt med kontrasten i terräng mellan lördagens backar och söndagens flacka skog. Ungdomarna verkade
nöjda!
Nybörjarkursen (inklusive avslutningen den 6/4)
Lotta rapporterade från nybörjarkursen. Den avslutas den 6/4 och då ska alla ledare presentera sig. Lotta
har tagit fram en folder med bra att ha information att dela ut. Föräldrarna verkar mycket engagerade.
Klätterklubbsaktivitet
De fem ungdomar som var med på klätterklubbsaktiviteten var nöjda och våra ungdomar (Clara, Felix, Lisa
och Jennifer) som hjälpte till som uppföljare tyckte också att det var roligt och lärorikt. Två av deltagarna
har även deltagit i nybörjarkursen.
Västkuststafetten
Vi ställde upp med:
•
•

Ett lag i klassen Ungdomar 16 (Viktor, Henrik, Tobias och Jennifer)
Ett lag i klassen Ungdomar 12 (Ludwig, Carin och Lovisa)

Vi fick ett sent återbud i 16-laget men lyckades få tag på två ersättare att springa mittensträckan. Det var
en positiv stämning bland alla våra ungdomar. Det var kul med en könsneutral stafett.
För att få fler att våga/vilja vara med på stafett behöver vi prata med barnen om att de inte ska känna
press och vara rädda för att förstöra för laget.

§ 4 Stafetter
10MILA ungdom
Tre lag är anmälda. I skrivande stund är det nio ungdomar anmälda. Varje ledare ska prata med sina
ungdomar så att vi kan fylla de tre lagen. Vi kommer att ta ut ett toppat första lag utifrån vårens meriter
och sedan försöka få lag två och tre jämna. Starten går kl 10:30 den 29/4. Det kommer att finnas klubbtält
på plats med projektor, storbild och musik, där ungdomarna kan stanna kvar under natten om de vill följa
dam- och herrstafetterna.
Minitjoget
Minitjoget går i Sätila den 20/6. Vi försöker få så många deltagare som möjligt. Då det krockar med det
andra GOF-lägret får vi försöka lobba för att våra 10-12-åringar deltar på det första lägret.
Tjoget
Tjoget går den 1-2 juli i Hovmantorp och vi får slå ett slag för detta redan nu bland våra ungdomar.
U10mila
U10mila går första helgen i augusti i Ambjörnarp. Lotta lägger ut information om detta efter att 10MILA är
genomfört. Lotta är preliminärt ansvarig.
Mats Jodal tycker att vi ska söka Idrottslyftet-pengar för ett samarbete mellan junior och ungdom under
stafetten.
Lotta kontaktar även Frölunda OL för att prata om eventullt samarbete även i år.
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§ 5 Sommarläger
GOF-läger
I år går lägren i Landehof-stugan. Det första lägret går 16-18 juni och det andra 19-21 juni. Cathrine mailar
ut information till alla berörda. Carl Henning tar fram mailadresserna till alla 10-åringar.
O-Camp
Lägret går i Borås 18-22 juni och är för 13-18-åringar. Åsa och Anne mailar ut information sina grupper.
Rikslägret
Lägret är i Idre och vänder sig till 13-16-åringar

§ 6 Utbildningar/möten
Nästa GOF-möte är den 15/5.
Lotta har bett Frida Nero, som är sammankallande för tekniska kommittén, att informera om när nästa
utbildningstillfälle är för tävlingsadministration är så att vi kan fråga våra ungdomar om de är intresserad.

§ 7 Övriga frågor
Hur engagera ungdomarna?
Då vi inte fick tillfälle att prata med ungdomarna under lägret så diskuterades hur vi kan göra.
•
•
•

På träningen den 20/4 vill vi att de äldre följer upp de yngre
Låta ungdomarna leda uppvärmningen. Lotta lägger ut ansvarig åldersgrupp i kalendern. Vi roterar
mellan grupperna
Bjuda in Mats Strandhagen eller Bengt Inghammar för att prata om banläggning.

Andra bra idéer som vi diskuterade:
•
•

Bjuda in Anders Axenborg för att prata om kompass.
Den 11/5 använder vi GPS-klockor/Livelox på träningen. Cathrine förbereder information om hur
man laddar upp sina rutter på Livelox och visar även QuickRoute och hur detta kan användas för att
analysera hur man sprungit. Carl Henning förbereder i Livelox.

GOF upptaktsträff
Ingen information om detta skickades ut via mail och inte heller fanns information om upptakten på GOFs
hemsida. Vi hade därför ingen möjlighet att skicka informationen vidare till alla våra 13-16-åringar.
Informationen fanns enbart på ungdomarnas Facebook-sida och i aktivitetslistan på eventor. Lotta tar med
frågan till GOF-mötet och skickar även feedback till våra GOF-ungdomsledare.
Vårt nya skåp
Vi bestämde att skärmarna och SI enheterna ska läggas in i skåpet.
Ledarvästar
Våra nya ledarvästar har kommit. Cathrine ska lämna in dem på tryck.

§ 8 Nästa möte
Måndagen den 22/5 kl 17:00 i Skatås. Anders tar med fika.
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