Ungdoms möte den 4 juli 2009 på Hotell Eskilstuna i samband med SM i Eskilstuna
Ungdom på G
Ungdomsrådet
Ungdomskommittén
Närvarande
Roger Magnusson, styrelseledamot & UK
Börje Hansson, domaransvarig & Ungdom på G
Alexandra K Boberg, UK & UR
Nelli Karlström, ny medlem i UR
Jessika Stafrin, UR
Sussie Johansson, IF Olympia & Ungdom på G
Elin Johansson, UR & Ungdom på G
Therese Stafrin, IF Olympia
Jan-Erik Andersson, IF Nornan & Ungdom på G
Martin Andersson, IF Nornan & UR
Rauno Kakko, Sthlm gång och vandrarförbund
Karin Dahl, ordf. UK & Samordnare Ungdom på G
Deltog ej vid hela mötet
Anton Nicklasson, UR
Axel Stafrin, IF Olympia
Karin Dahl, ordförande
Alexandra Kreuzer Boberg, sekreterare
Vad har hänt i distrikten sedan senast?
Borås:

Projektet ”Ungdom på G” har inte utvecklats i den takt som det från
början var avsett. SK Svängen har ambitionen att satsa på projektet men
det kommer krävas mer folk och mer tid. Pengarna finns men
engagemanget saknas.
Vårlägret som blev inställt tidigare i vår pga. för få deltagare kommer
arrangeras i samband med Svealandsmästerskapen, Äppelbo. SK Svängen
ställer frågan om vårlägret ska läggas ner alternativt flyttas och
fortsättningsvis hållas i samband med Äppelbo-tävlingen. Lägret kommer
då att sätta fokus på hur man förbereder sig bäst inför tävling.

Stockholm:

IF Olympia är den gångklubb i Stockholm som har aktiva ungdomar och
som satsar på nyrekrytering i och med projektet Ungdom på G. Då det inte
finns tillräcklig med support från styrelsen i IF Olympia har planer på att
starta upp en ny klubb börjat ta form. Tyvärr har det saknats ledarroller i
klubben vilket gör att träningarna blivit lidande under en period.

Karin Dahl berättar att Siw Karlström och Persy Karlström har i projektet
”Ungdom på G” hittills varit och förevisat gång för 10 klasser fördelat på
3 skolor i Farsta. I höst kommer de att ha gångintroduktion för ytterligare
1 skola och 3 klasser. Det har hållits en propagandatävling för Ungdom på
G med fokus på teknik. Det stora lockbetet är Riksfinalen. Under våren
har 25 klasser deltagit i en ”Samla-meter” tävling med avslutning med
Skolgångens dag på Skansen. Elin Angestav och Mikael Lindberg
kommer att hjälpa till med att hålla i träningar på Farsta IP i höst!
Dalarna:

Sörmland:

Flera stora ungdomsprojekt är på gång ute i skolorna så det kan vara svårt
att slå sig in på för gångambassadörerna. IF Nornan har fått god respons från
skolorna men det är svårt att locka nya ungdomar till träningarna. Jan-Erik,
IF Nornan har därför lagt träningarna i anslutning till sin arbetsplats som är
brandstationen, på detta sätt har fler ungdomar lockats till träning och gett
ett spännande inslag till träningen för de redan aktiva.
4 nya ungdomar har tillkommit på ungdomsgångsidan genom ett
samarbete mellan friidrotten och gången i EFIF, Eskilstuna. (Samtliga
debuterade vid helgens SM-tävlingar) Genom att införa ”gångtid” på
ordinarie träningstid för friidrottare så nappade några ungdomar på gång.

Teknikpris är bra att ha i ”Ungdom på G” klassen.
Finns det idéer, synpunkter och förslag på upplägg ute i distrikten? Börje är ansvarig för
riksfinalen, och med detta som sista möte inför, så bör alla förslag mejlas till honom
snarast. Tanken är att ungdomarna tävlar på dagen och går en äventyrsbana på kvällen.
Nästa f.m. gör de något roligt tillsammans innan de åker hem.
Idrottslyftsansökningar: tänk på att söka pengar snarast. Budgetera riksfinalen för så
många deltagare ni vill få med, ca ½miljon kronor finns i potten för år 3!
En projektledare för Ungdom på G behövs. En person som är intresserad av att
leda och utveckla rekryteringsprojektet. Samt stödja föreningarna och distrikten.
Samtliga närvarande anser att den roll som Anna Johanesson (f.d Fällén) hade fortfarande
behövs! UR och UK anser att det är av stor vikt att förbundet försöker satsa på denna typ
av post. Finns det någon att tillgå inom sporten eller ska anställning av någon utifrån ske?
Projektledare med uppgift att besöka och pusha distrikten i sin rekryteringskamp
efterlyses! Hur långt kan Siw och Persy tänka sig att åka?
I höst kommer UR ha en konferens. Datum ej fastställt. Elin Johansson får i uppdrag att
uppdatera sig i frågan och kontakta Sigrid Ingelhag och Asya Akin, GK Steget som
tidigare fått i uppdrag att planera UR konferensen. Ungdomarna gör en dagordning för
konferensen.
Det föreslogs att höstkonferensen även ska innefatta UK för att skapa en större grupp och
för att få bättre inblick i varandras aktiviteter.

Vid tidigare UR möte beslutades det att Anton Nicklasson ska få ansvaret för info och
uppdateringar på hemsidan som rör UR. Anton ska få möjligheten att gå en kurs i
hemsidehantering.
Det beslutades att den info som ska finnas tillgänglig på hemsidan ska innefatta namn,
distrikt, klubb, mobilnummer, funktion samt e-mail. Senare inkom ett förslag på att lägga
upp foton men inget beslut togs.
I höst kommer det ut en inbjudan till en ”Samla-meter” tävling i katalogen ”Idrott i
skolan”. Katalogen skickas ut till samtliga grund- och gymnasieskolor i Sverige. ”Samlameter” tävlingen är en skolaktivitet som är en utveckling av Skansen-projektet i
Stockholm. Vidare information kommer att finnas att hämta på förbundets hemsida i höst.
Skolidrottsförbundet har ett projekt som heter Hälsoresan, som betonar vikten av hälsa
och motion. Gång passar bra in på programmet för vardagsmotion.
Vilka möjligheter finns det för samla-meter-projekt ute i distrikten?
Vilka distrikt kan arrangera en skolgångens dag våren 2010?
Sthlm:
Arrangerar Skolgångens dag på Skansen våren 2010
Dalarna:
Skolgångendag Grönklint. Jan-Erik Andersson kollar upp möjligheterna.
Sörmland: Skolgångendag på Parken Zoo. Nelli och Alexandra kollar upp
möjligheterna i Eskilstuna.
Vilken tid på året ska dessa aktiviteter hållas? Våren 2010.
Samla-meter ligger i tid med skolidrottsförbundets Hälsoresan. Vilka möjligheter till
samarbete finns det mellan ”Samla-meter” och ”Hälsoresan”?
Regelverk för samla-meter tas fram av Karin Dahl och kommer finnas utlagt på hemsidan
i höst. Regelverket ska användas av skolorna för att rapportera samlade metrar.
Jan-Erik berättar om något som heter ”utmaningen” och som bedrivs ute i skolorna i
Dalarna. I utmaningen ingår bland annat kanot, 9 mil cykel, övernattning i snöbivack,
vandringar och skidåkning på vasaloppsbanan. Kanske finns det plats för gång på
vandringsdelen?
Sussie Johansson får i uppdrag att inventera kostnaden för 30 st linnen till UR och UK.
Läger
Eskilstuna Friidrott har fått förfrågan om att arrangera höstläger 2009. Lägret är planerat
till v. 44 (tors-sön). Höstlägret kommer att arrangeras av Eskilstuna Friidrott tills det att
Eskilstuna Friidrott avsäger sig uppdraget.
Vårlägret kommer att arrangeras av SK Svängen tills det att SK Svängen avsäger sig
uppdraget. På frågan om det går bra att lägga lägret i samband med tävlingarna i Äppelbo
så är det ett bra datum att ha som alternativ.
Vi har fått en god respons på lägren, de som deltagit har upplevt en ökad motivation och
gemenskap. Deltagare uttrycker en önskan om att fortsätta med vår-, sommar- och
höstläger. Sommarlägret kommer att arrangeras av GK Steget tills det att GK Steget
avsäger sig uppdraget. Vill någon annan klubb arrangera ett läger går det bra att höra av
sig till UK.

Nelli Karlström berättar om sina intryck från höstlägret. För henne var det en kul och
inspirerande upplevelse att få träffa och träna med andra ungdomar. Det var givande både
socialt och träningsmässigt.
Ett av våra viktigaste mål inom UR och UK bör vara att få tillbaka glädjen inom sporten
bl.a. genom att föra in annorlunda aktiviteter på träningsprogrammet. I IF Nornan brukar
Jan-Erik avsluta gångpassen med ”bollen-i-burken”.
Roger Magnusson talar om vikten med framtidssatsningar. Lovande ungdomar kan
komma att ingå i framtidslandslaget och på så sätt få ta del av föreläsningar om mat,
skador och träning. Genom framtidslandslaget kan dessa ungdomar genom träffar mötas
och skapa gemenskap. Ledare och tävlande i olika åldrar ska ingå i ”framtidsgänget”.
Fokus ska ligga på att behålla de ungdomar vi har idag och måna om de talanger vi har.
EFIF uttrycker en önskan om att hålla möten med UR och UK fria från yttre påverkan
gällande de bråk som pågått under en tid. Vi är en fri grupp ungdomar vars enda syfte och
mål är att nyrekrytera och vårda de ungdomar vi har.
Samtliga närvarande håller med.
Mötet avbryts för kamratmåltid på Nordstiernan i Eskilstuna. Mötet kommer att
återupptas efter middagen.
Forts.
Alexandra berättar hur Vandringsfestivalen i Rättvik den 8-10 maj upplevdes. SGVF
har fått god kontakt med Rättviks arrangörerna och den grupp gångare som deltog har
gett god respons. En projektplan för uppvisningstävling på stor Torget i Rättvik håller på
att ta form.
Motionskommittén ska jobba vidare med Dalkarlsvägens storvandring 2010. Om de
beslutar sig för att delta kan UR bestämma om deltagande. Alexandra K Boberg får i
uppdrag att ta kontakt med Gunnar Wall som är ansvarig i motionskommittén för att
sedan informera Per Mårthans, arrangör för vandringsfestivalen.
Synpunkter lämnas till Alexandra.
Almedalen
Sussie Johansson rapporterar om vad som skett under Almedalsveckan. Förutom att
prova på nya sporter så besöktes seminarier (RF´s och Svenskt Friluftsliv`s) och vi
anordnade en morgonvandring längs ringmuren. Under idrottsdagen fanns det möjlighet
att prova på nya sporter och det var mycket kul berättar Therese Stafrin. De
specialförbund som visade upp sig och hade prova på aktiviteter var bilsport, ridning,
golf, gymnastik, skolidrott, varpa och gång. Idrottsdagen avslutades med mingel och
middag med Riksidrottsförbundet. Vi gångare och vandrare var även på mingel med
Svenskt Friluftsliv.
Finns det fler intresserade i våra distrikt som vill besöka Almedalen den 4-10 juli 2010?
Saker att tänka på till nästa år:

-

-

-

Vara ute i god tid! 2010 är det valår och fler människor kommer besöka ön.
Sussie Johansson väljs till projektledare för Almedalen 2010.
Projektledarens uppgifter kommer bland annat att vara:
o Sy ihop ett program med aktiviteter, läger och konferens
o Inventera boende
o Hur ska materialet vi marknadsför oss med se ut?
Förslag inkom på
 broschyrer, folders
 väskor
 nyckelband
 aktiviteter och gånglekar
förslag?
Öka moderniteten!
Ev. lägger vi ett träningsläger för ungdomar på Gotland. Ungdomarna
representerar och deltar i aktiviteter i Almedalen under 2 dagar. De deltar på
Ringmursvandringen och visar upp tävlingsgång i Almedalen 1 dag med RF.
Vandrar 1 dag med Svenskt Friluftsliv.
Boka konferenslokal för ungdoms möte UK, UR, Ungdom på G
Hur stor budget behövs det?
o Frågan ska vidarebefordras till styrelsen
Hur ska vi marknadsföra oss? PR?
Gångpolarn och UngdomensVandarmärke
Almedalen är en bra plats för Motion (Svenskt Friluftsliv) och Tävlig
(RF) att samarbeta kring för att göra god PR för gång och vandring.
Vi är intresserade att delta 2010 med Ringmursvandring från Krut tornet och
gång- och stavgångsinstruktion i Almedalen. Ev. samarbeta med
Friidrottsförbundet som arrangerade ett motionslopp enlig tradition. Vi kan stå
för utlåning av gångstavar. Ev. anordna en tipspromenad.

Intresserade är
Ellinor ”Tusse” Hogrell med familj
Roger Magnusson
Karin Dahl
Sussie Johansson
Elin Johansson
Rauno Kakko
Rauno Kakko hade med sig information om Kompisjakten som ursprungligen är en idé
från Per Larsson, Stockholm. Idén går kortfattat ut på att ta med kompisar till tävlingar,
samla ihop poäng och vinn ett pris. 7 september kommer kompisjakten att hållas på
Farsta IP och alla deltagare i ”Ungdom på G” inbjuds att delta. Mer information finns att
tillgå på Stockholm Gång- och Vandrarförbunds hemsida.
Se bilaga 1 för ytterligare information.
Therese Stafrin har fått frågan om hon vill träda in som ordinarie från sthlm i UR.

Viktiga datum:
Nästa möte för styrelsen är 18 september
UK och UR konferens går av stapeln i oktober (exakt datum kommer senare)
Projektgruppen för ”Ungdom på G” träffas i samband med Knalletrampen.
Mötet avslutas och vi tackar samtliga deltagare för visat engagemang. Nu känns det som
att vi är tillbaka på banan.

