Offensiv orientering i Mark
Välkommen till vårens utvecklingsträff!
Den 2 april, Långfredag i OK Marks klubbstuga, genomför vi vårens utvecklingsträff i projektet
Offensiv orientering i Mark. Vi kommer både att se bakåt och framåt och välkomnar alla som
är intresserade och vill bidra till vår positiva utveckling. Processledare är Kristina Nilsson, SISU
Idrottsutbildarna.
Program:
09:30

Träning (frivillig)

11:00

Fika och därefter startar vi mötet

11:30

”Stationer” där de olika arbetsgrupperna berättar om vad som gjorts och vad
som är på gång (vilka grupperna är ser du på nästa sida)

13:00

Lunch

13:45

Gruppövningar utomhus (hoppas på bra väder!)

14:30

Vi arbetar vidare utifrån resultatet av förmiddagens arbete

15:30

Avslutning med påsktema…

Anmäl dig senast tisdag den 30 mars till Anne Udd, tfn. 0708-359532 eller e-post
anne.udd@telia.com
Om du inte har möjlighet att komma är det bra om du skickar med dina tankar och idéer med
någon annan!

Välkommen!
/Marks OL-ring i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och OK Mark

Organisation - Marks OL-ring
Sedan 2006 har klubbarna som ingår i Marks OL-ring arbetat gemensamt i flera projekt och
med hur vi ska få bra och roliga aktiviteter, fler utövare, elit m.m. dvs. Offensiv orientering i
Mark.

STYRGRUPP

En representant från varje förening, KRAV !
En person utses till sammankallande
Kvartalsmöten
Bra om repr. från arbetsgrupper ingår!

Styrgruppens arbetsuppgifter
Samordna arbetsgruppernas arbete
Samordna kontakter med Marks Kommun
OL på gymnasiet
Visionsarbete och framtidsfrågor
Samordna lokala utbildningar/utvecklingsdagar
Kommunikation mellan Marks OL-ring och klubbarna
Bidra med ledare till VOF/utökad representation från Marks OL-ring

Arbetsgrupper
Gemensam
träning

Kartor

IP Skogen

U10-mila

Ungdom

Arbetsgruppernas uppgifter
Samtliga arbetsgrupper utser en sammankallande som även rapporterar till
styrgruppen. De grupper som redan är igång fortsätter sitt arbete.
Kartor:

Samordning produktion av kartor (5-årsplan), OCAD

IP Skogen:

IP-skogen, SportIdent, övr materiel

Gemensam
träning:

Programgrupp (träningsplanering) Mentorsverksamhet

U10-mila:

Samordning av arbetet med U10-mila

Ungdom:

Samordna ungdomsprojekt, kretsläger, O-camp, kontakter med VOF:s
ungdomskommitté, rekrytering, kontakter med grundskolan

