Kallelse till ÖOF ungdoms -och juniorledarträff lördag 9:e mars 2019, 14:00.
I samband med ÖOF:s försäsongsläger i Linköping kommer det att vara en träff
för ungdoms- och juniorledare i Östergötland.
Plats: Valla folkhögskola, https://valla.fhsk.se/om-valla/kontakt/
Alla ungdoms- och juniorledare från alla Östergötlands orienteringsklubbar är välkomna! Vi
ser gärna minst en ledare från varje klubb.
Dagordning
1. Aktiviteter 2019.
a. Status ansvarig klubb.
b. Lista ansvarig för arrangemang från arrangerande klubb.
c. Lista kontaktperson ÖOF:s ungdomskommitté.
d. Intresseanmälan via olskoj senast den 30:e juni
e. Uttagning
f. Återbud
g. Arrangerande klubb anmäler kost och logi, ungdomarna anmäler själva till
tävlingarna, ÖOF anmäler till stafett.
2. Ekonomiska förutsättningar för gemensamma aktiviteter.
a. Egenavgifter 2019
3. O-ligan 2019
4. Diskussion om SOFT:s utredning kring barn- och ungdomsidrott (se nedan)
5. Unga ledare 2019
6. Junior (se nedan)
a. Intresse för junior aktiviteter från ÖOF
b. GM
c. Unga ledare
7. Nya medlemmar till ÖOF:s ungdom- och juniorkommitté
8. Övriga frågor (mejla gärna om du kommer på något innan mötet)
Fika kommer finnas till alla deltagare
Anmälan via mejl till: alwehlin@gmail.com
Välkomna!
/Ungdomskommittén genom Anna Wehlin

Diskussionsfrågor
● SOFT:s utredning kring barn- och ungdomsidrott
Svenska orienteringsförbundet har gjort en utredning kring barn och ungdomars tävlande.
För att undersöka om det finns anledningar att göra förändringar i regelverket. Vi kommer på
ledarträffen att diskutera detta och vi vill gärna höra era åsikter.
Studien finns att läsa här:
http://www.svenskorientering.se/Nyheter/forbundsnytt/satavlarbarnochungastorstudiepresent
eras/
I samband med att studien kommer SOFT att ha informationsträffar där de presenterar
resultatet från studien. De kommer till Östergötland den 7 mars (i samband med ÖOF:s
årsmöte). Ni är alla välkomna att delta.
Anmälan kan göras här:
http://www.o-of.se/index.php?page=55&eventId=509&register=1
●

Juniorkommitte

Från och med förra året ingår även juniorfrågor i ungdomskommittens arbete. Det är därför
vi även bjudit in juniorledare till ledarträffen.
För att kunna ha en vettig diskussion kring juniorverksamheten ber vi er prata med era
juniorer om:
- Vad vill de ha för aktiviteter under året?
- Vill de att ÖOF arrangerar läger, träningsdagar eller aktivitetsdagar?
- Unga ledare, det har varit ett svalt intresse de senaste åren samtidigt som de
arrangerande klubbarna uppskattar att de är med.

