EKSJÖ SOK

mars-2016

PROTOKOLL OL-Sektionen
Tid: 14/3 kl 18.30

Plats: Skidstugan

Närvarande: Carina Bergander, Pelle Höglund, Josefin Dahlsten, Göran Bergander
§1. Föregående protokoll.
Godkänns
§2. Rapport av aktiviteter;
Lördagsträningar: Genomförda 4 gånger, till nästa år bör vi synkronisera bättre med skidsektionen
så att vi får dit fler ungdomar. Vilket egentligen var vår målgrupp. Sista gången var det nästan bara
vuxna.
Portugalläger: Genomfört under sportlovet, alla nöjda med träningarna. Det bästa är när man kan
laga mat ihop för att det blir en annan gemenskap.
SMOF:s årsmöte: Cinna, Siv och Göran represenetarde där. Inga särskilda diskussioner utan det sades
ja till det mesta.
idrottsgala 12/3: 4 nominerade, Linnea från oss vann bästa kvinnliga junior. Lucas nominerad till
bästa manliga junior, Stefan kollberg nominerad för bästa manliga prestation MTBO SM guld och
Josefin Klintberg för bästa kvinnliga prestation.
SMOF- juniorläger i Danmark: Fanny, Bella, Timo, Oskar och Philip medverkade där. Beslut tas om att
de medverkande ska betala 50 % av deltagaravgiften. De kan välja att betala med aktivitetspengar.
§3. LOK
Pelle rapporterar in, allt är inrapporterat
§4. SISU
Inrapporterat för portugal-lägret
§5. Inomhusgympan
Pågår 3 gånger till. Josefin har denna vecka och Sven-Gunnar har 2 sista gångerna.
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§6. Påskläger, 25/2-27/2
All information ute, Carina har mejlat ut till alla. Det som är kvar är att beställa kartor och inhandla
mat. Hoppas på bra väder. 500kr / person.
§7. Ungdomsträning, ledare, grupper, uppstart mm.
Ungdomsträningen i vår är planerad, Linda har gjort en planering som verkar fungerar. Har mejlat ut
denna till alla berörda. Skogskolan har samling efter träningen på torsdag 17/3, då det informeras om
hur man anmäler sig till tävlingar i eventor t ex SSM, GM.
Ungdomarna ska inte delta vid Ok Älmes tävling 5 maj, vecka 18. Då klubben är på klubbresa.
Torsdagsträningarna som kommer vara tempoträning, är tänkta att vara gemensamma med
vuxengruppen. Linda meddelar Simon och L-G om detta
Skogslek och skogsskola startar torsdagen 7 april efter påsklovet. Siv och Hanna kommer att ha möte
med ledarna för dessa grupper på söndag den 20/3.
§8. Långplanering
Läggs in i almanackan.
Tävling Anderstorp 2april. Avresa 07:30, från storegårdsparkeringen.
Tävling Ok Vivill 9april. Avresa 08:30, från storegårdsparkeringen. Tävlingsvärd: Carina
Tävling Aneby SOK 10april. Avresa 09:30, från storegårdsparkeringen. Tävlingsvärd: Carina
Tävling IKHP VTO-CUP 23 april. Avresa 09:00. Tävlingsvärd: Stefan Dj
Tävling IKHP lång 24 april. Avresa 08:00. Tävlingsvärd: Linda
§9. Vuxennybörjarkurs
15-17/4 2016. Lotta har skrivit ihop informationsmaterial. Alla hjälps åt att sprida denna information.
§10. Cupen-VTOC
Ska vi ha någon som jobbar extra med detta och tar in anmälningar? Sven-Gunnar kollar med
Susanne om hon kan ha denhär rollen.
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§ 11. 7-manna
7-Manna Eksjö: Vi har ett HD 12 lag, Ansvarig Linda
§12. Gästriklandsresa 4-8/5.
Buss och boende bokat. Stugboende 10stycken i varje. Stugan fixar sin egen mat. Svenne och Lillis
kollar mer på detta i Elitgruppen. Endast Elit och ungdomar får tävla på torsdagen. Eventuellt kan
övriga klubben tävla i Örebro på vägen upp.
§13. Skolsprinten 11/5.
World Orienteering Day, Carina kan tänka sig att hålla i detta men behöver hjälp. Svenne & Linda kan
vara behjälpliga. Högstadieungdomarna kan de hjälpa till? Det behövs start- och målpersonal, Linda
tar upp detta på torsdag 17/3.
§14. 10-mila 13-15/5.
Lagen är anmälda. Buss beställd. Bussplatser går i första hand till klubbmedlemmar. Sven-Gunnar och
Lillis har hand om anmälan. Pelle lägger ut en blänkare på hemsidan om att det är i april.
§15. O-ringen 2016.
Carina har hand om detta, hon har skickat ut information.
Ungdomarna kan behöva ha lite fakta kring fjällorientering på o-ringen, hur de ska tänka vid
fjällorientering. Linda frågar Stefan om han kan hålla i det. Kan vara lämpligt att ha det i maj.
§16. Hemsidan.
Är det något vi behöver ändra? Lätt åtkomlig. Tydligare information. Alla tittar på andra hemsidor, få
inspirationer.
§17. Ansvariga, Höglandsträningar, Höglandsserien
Juniorerna tar hand om 2 stycken träningar, Stefan tillfrågas om höglandsserien, Simon och L-G
tillfrågas om höglandsträningar.
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§18. Nästa möte
3/4 Var: hos Sven-Gunnar, Fikaansvarig: Sven-Gunnar, klockan 17:00,
Fler mötestider: 2/5 18.30, 13/6 18.30
§19. Övriga frågor
Linda blir ny UK för ungdomslagen.
Sven-Gunnar undrar över avgifter för olika SM, har vi budgeterat för detta?
USM: 15.000:- GM: 20.000:Tjoget och Västervikslägret kolliderar vad ska vi satsa på? 11-13 åringar bör åka på Västervikslägret.
Ränneslättsturen 3 juli.

Dokumenterat av Josefin

