Ungdomsledarträff 8/3-16
plats: lokalen
närvarande: Josse, Pelle, Jenny, Stefan, Anders, Peter & Kricke
minnesanteckningar:
 info från årsmötet om det nygamla kommittégrupperingarna. Ungdomskommittén
består av Josefin(sammankalande), Pelle, Kricke och Therese som stomme och
sedan är alla andra ungdomsledare inräknade.
 Vi pratade om att de av oss i från ungdomsdelen som planerar att delta på klubbens
tävlingsresa till Gästrikland ska anmäla sig på hemsidan så att någon är först, då
är det lättare för andra att följa efter.Anders kommer att erbjuda sig att vara ansvarig
för flera av killarna i 13-14-gruppen om behov finns. Anders och Sefan tyckte att en
av formuleringarna i inbjudan på hemsidan kunde misstolkas varför Pelle gick in och
redigerade direkt. det är svårt att skriva så att inga misstolkningar sker. Hur gör vi
det tydligt för de föräldrar som är nya i vårt sammanhang?
 Måsenstafetten: Lagledare: H14 = Anders, H12 = Pelle & Kricke, D12 = Josse &
Jenny, Öppen = Stefan. Peter tar ansvar för matlagningen i form av något varmt till
ungdomarna under dagen. Josse skickar ut ett mail till berörda ang. samlingstid. Vi
har bilar så det räcker, fördelning sker vid samlingen.
 Nybörjarkursen sätter igång den 14/4. Kricke och Josse har gjort en planering för
alla gångerna. Det blir 8 tillfällen varav 2st är ungdomsserien. Vi kommer att ta en
avgift för kursen som täcker medlemsavgift och en funktionströja till de som deltar.
För att delta och räknas in i ungdomsserien måste man vara medlem i föreningen. Vi
kommer även att veckorna innan kursstart göra en “drive” för årskurs 1 & 2-elever i
våra närliggande skolor (Tallkrogen, Enskede & Enskedefältet). Det blir en aktivitet i
form av ett miniknat med pinnar och enheter på eftermiddagstid när barnen är på
fritids. Pedagogerna tar barnen till oss (Tallis-Oppunda, Enskede-Maggan,
Fältet-hoppbacken) Josse kontaktar skolorna och Kricke raggar folk i klubben som
kan hjälpa till med detta. Stefan skulle kolla med Erik och Hugo om de vill och kan. I
samband med denna aktivitet delas ett infoblad ut om nybörjarkursen. Kanske även
att vi kan stå vid konsum & Bea någon helg innan och dela ut.
 Träningsåret ser ut så här:
 Ej tävlingssäsong (nov-mars) tränar vi inne på torsdagar och ute på tisdagar.
 Tävlingssäsong vår: april- ½ juni: träning ute på torsdagar + tävlingar +
teknikträning på tisdagar för orange nivå och uppåt.
 Sommar ½ juni-½ aug eget ansvar för träning + sommarserie +
sommartävlingar.
 tävlingssäsong höst: ½ aug- okt träning ute på torsdagar + tävlingar +
teknikträning på tisdagar för orange nivå och uppåt.
 Gympahallstider. Vi var ense om att vi är i behov av tid i idrottshall. Dock kan man
dela upp gänget beroende på vilken tid och hall vi får tilldelad. PRIO 1 är torsdagar i
Tallkrogens idrottshall 18-19 i båda hallarna. PRIO 2 är torsdagar i Tallkrogen 18-20
i en av hallarna. Perioden skulle vara 1 november till 31 mars. Denna förändring av
lokal beror på närheten till vår klubblokal. Man kan alltså börja och avsluta träningen
i lokalen och om allt faller väl ut kan vi äta tillsammans efter avslutat träningspass. Vi
är också så pass många nu och om nybörjarkursen genererar nya yngre medlemmar
måste vi dela upp gruppen. De stora uppskattar inomhusträningen med lekar,

hinderbanor och stafetter men det är för stor skillnad mellan en 15-åring och en
7-åring för att alla ska få ut så bra träning som möjligt av det hela.

ÄR INTE KLAR!!!!

