Ungdomsledarmöte 20190904
Prio-tävlingar
Innebär att ledare ordnar med anmälan, att det blir en samlingstid för avresa samt
skuggning vid behov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stafett-DM söndag 8/9 - stafett
Attundadubblen lördag 14/9 - individuell
Ungdomsseriefinalen lördag 28/9 - individuell sprint
NattiNatti 2/10 - stafett
öppna banor på 25-manna lördag 12/10 - individuell
Novembertävlingarna Tullinge söndag 10/11 - individuell

Gruppindelning
Fler flyttas från vit till gul grupp. Patric flyttar om och meddelar Pelle när det är gjort så att
det kan ändras och bli rätt i LOK-aktiviteterna.
Ledarfördelning
1. Grön - Maria med assistans av Lina
2. Vit - Martin och Lina med assistans av föräldrar Lisa (Malte) och Magnus/Sofie
(Einar)
3. Gul - Patric, Tobias, Fredrik He med assistans av Fredrik Hö och Nina
4. 13-16 (gul-orange-violett) - Stefan, Pelle och Carina
5. junior (svart) - Anders i samarbete med ledare för 13-16
Långsiktig planering
Vi avser att göra en plan för läger och tävlingsresor för fr.a. 13 och uppåt ganska snart för
att tidigt kunna förankra kostnader och kunna utverka subventioner för vissa aktiviteter. Vid
detta möte blir det en för stor uppgift.
Sociala aktiviteter
Följande aktiviteter siktar vi på att genomföra. Frågan om vem/vilka som kollar upp det hela
missade vi. Därför är listan på “sonderare” ett förslag:
tid

aktivitet

sonderare

28/9 19
okt-nov?
nov-dec?
januari?
1-2/2
27-29/3

Gemensam middag efter ungdomsseriefinalen - alla
Badhus (Gustavsberg typ) - alla
Filmkväll i lokalen för grön till gul (-12)
Tröjtryck i lokalen - alla
Övernattning i samband med Indoor cup för gul och uppåt
Bodaborg i samband med Vårtrippeln i Mars som vi kommer
att peppa de yngre att vara med på - alla
mer??

Maria
Lina
Tobias
Pelle
Patric
Carina

Föräldramöte
Vi kallar till föräldramöte redan nästa torsdag i samband med träningen. Målgrupp: nya
föräldrar på temat “hur funkar orientering” med fokus på praktiska saker. Pelle förbereder
och föredrar mötet tillsammans med någon av Tobias/Maria/Lina.
Kommunikationsläget - behov och önskemål
Ledarkurser
Maria och Lina har gått BTU
Bosön 20-22 mars skickar vi helst Tobias och Martin men även Lisa, Nina och ev någon av
Einars förälder på BTU samt Patric och Fredrik He på UTU.
Föräldrakurs
Frågan diskuteras inte denna gång.
Små möten under hösten
Pelle tar en genomgång av banläggning (Purple Pen och kartfiler). Minst en timme. När?
Varje grupp ansvarar för att själva mötas kring upplägg med vilka övningar när och var kan
man hitta dem.
Övriga småmöten (typ 20minuters) vi behöver ha (fyll på):




hemsidan?

Nästa möte bör vi ha i oktober inför inomhussäsongen

