Örebro 2015-12-08

Ungdomar, orientering
Den här delen av verksamhetsberättelsen handlar om verksamheten för barn och ungdomar upp till
och med 16 års ålder under 2015.

Ledare
Nya ledare som tillkommit under året är Sofie Jönsson och Anders Lindkvist.
Fördelningen av ledare mellan grupperna har i stort varit följande;
Grön grupp: Gunilla Möller, Tobias Tapper, Anders Lindkvist
Vit grupp: Sofie Jönsson, Karin Kraft
Gul grupp: Yvonne Franzén
Orange grupp: Björn Alpberg, Anne Bodin
Mats Carlsvärd har bidragit med kvalificerade träningsmoment och stöttat som ledare vid flera
tillfällen och flera andra vuxna/föräldrar har bidragit på olika sätt till att hålla kvalitén på
verksamheten på en hög nivå. Tränargruppen har haft regelbundna möten för att planera
ungdomsverksamheten och för uppföljning/summering av genomförda aktiviteter.

Träning
Vårsäsongen startades 150326 med träning för ungdomarna och samtidigt hölls föräldrainformation
inne i Ljungstugan om verksamheten. Vårsäsongen avslutades 150604 med gemensamträning och
fikastopp vid det nyrenoverade torpet i Ässkog.
Sommarsäsong: Ingen organiserad träning under juni månad men många av ungdomarna fortsatte
med orienteringen där de deltog i sprintserien.
Höstsäsongen startades med ungdomsträning 150813 och avslutades 151022 (efter daladubbel
helgen).
Ungdomarna erbjöds ytterligare ett träningstillfälle då avgiften för deltagande vid OK Milans
poängserie togs bort under senare delen av hösten.

Samträning med andra klubbar:
Nytt för 2015 var att Garphyttan tillkom som klubb i det samarbetet med ungdomsträningarna som
påbörjats av Hagaby och Almby IK. Tre träningstillfällen under våren och tre under hösten har varit
samträning där de olika klubbarna turats om att bjuda in till träningsaktivitet med förutbestämd
inriktning utefter klubbarnas önskemål.

Vuxen kurs - orientering
Under 3 tillfällen under våren höll Mats Carlsvärd med hjälp av Karin Vedin vuxenkurs i orientering,
”Hitta rätt” där föräldrar till orienteringsungdomar var speciellt inbjudna.
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Läger
Upptaktslägret i Eskilstuna 11-12 april: 25 barn och ungdomar (jmf med 18st 2014) deltog i vårlägret
som traditionsenligt arrangerades på Vilsta Sportcenter i Eskilstuna, i samband med OK Tors
ungdomstävling och Eskilstunaorienteringen.
Via ÖLOF har även de i ålderintervallet 10-16 år erbjudits försommarläger 14-15 maj och höstläger
21-22 november. Några av klubben medlemmar deltog vid försommarlägret vid Digerberget Nora

Projekt ungdomsträning 13-18 via ÖLOF:
För de ungdomar som är 13-18 år har det även erbjudits ett antal aktiviteter och träningstillfällen via
den projekttjänst som Sara Garpenlund KFUM ansvarat för under det gångna året. Projektet drivs
genom bidragspengar som länets klubbar hjälpts åt med att ansöka.

Statistik
Sammanlagt deltog 50 barn/ungdomar upp till 16 års ålder i träningsverksamhet för ungdomar.
Fördelning av barn/ungdomar i de färgnivåer som vi delar in våra träningsgrupper och
tävlingsavancemang:






På violett/orange nivå har 12 ungdomar deltagit vid träningar under året.
Flertalet av de som ingår i denna grupp (= 11 av 12) har under året tävlat frekvent och även
deltagit i tävlingar både i distriktet och utanför länet.
På gul nivå 7 ungdomar. Fyra har deltagit vid tävlingar både inom distriktet och utanför och
två har deltagit vid lokala tävlingar.
På vit nivå har 13 ungdomar. 7 av dessa har deltagit frekvent vid tävlingssammanhang och
övriga har tävlat i mindre tävlingar.
På grön nivå – nybörjargruppen har 18 barn inräknats.
Ingen tävlingsstatistik redovisas för denna grupp.

Åldersfördelning och andel flickor/pojkar för respektive åldersgrupp
Född

-10 =
-09 =
-08 =
-07 =
-06 =
-05 =
-04 =
-03 =
-02 =
-01 =
-00 =
-99 =

1 (1 pojke)
7 (4 flickor/3 pojkar)
8 (4 flickor/4 pojkar)
4 (4 pojkar)
5 (3 flickor/2 pojkar)
5 (2 flickor/3 pojkar)
6 (6 pojkar)
7 (2 flickor/5 pojkar)
2 (1 flicka/1 pojke)
4 (4 pojkar)
1 (1 pojke)
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Representation för Närke vid distriktstävlingar/-stafetter
Sofie Franzén ingick i första laget vid AXA stafetten som inledde O-ringen.
Nils Kylborn och Sofie Franzén var med i distriktsmatchen mellan Närke, Värmland, Sörmland och
Östergötland som i år avgjordes i Karlskoga.

Tävling
Tävlingsaktiviteten har varit mycket hög i ungdomsgruppen för Almby IK. Många barn och ungdomar
kom till start vid en eller flera individuella tävlingar under året (inklusive fyrklövertävlingar och
inskolningsklass på vanliga tävlingar). Under året har ungdomar från klubben gjort flera imponerande
prestationer. Här följer en övergripande sammanställning av resultat för året;

O-ringen
En framgång som utmärkte sig speciellt under det gångna året var Karl
Kylborn som imponerade med att stå som slutsegrare i klassen H11
under O-ringen i Borås.

Individuella DM framgångar
D14: Sofie Franzén segrade i DM sprint och DM lång
H12: Henrik Franzén tog en trippel med seger i DM sprint-DM medel
och DM lång
D12: Sofie Bodin placerade sig på en 2.a plats vid DM sprint och en 2:a plats vid DM lång
D12: Sofia Green placerade sig på en 2:a plats vid DM medel och segrade i DM lång
H10: Axel Kylborn placerade sig på en 3:e plats i DM lång
H10: Jonatan Green placerade sig på en 3:e plats på DM lång
D10: Ingrid Ewins D10 placerade sig på en 3:e plats i DM medel och DM lång (6:e plats vid natt DM).

DM-stafett
Årets ungdomsstafett DM avgjordes i blöt Hallsbergs terräng och från Almby IK deltog hela 20
ungdomar fördelat på fem lag!
I DH12 deltog tre Almby IK lag: Lag 1 (Sofia Green, Axel Kylborn, Daniel Kraft och Karl Kylborn)
placerade sig 1:a. Lag 2 kom 8:a och lag 3 placerade sig 9:a
I H13-16 deltog två Almby IK lag: Lag 1 med Johan Alpberg, Henrik Franzén och Johannes Green tog
en 4:e plats. Lag 2 utgjordes av ett mixlag där Sofie Franzén startade och lämnade över till Jonatan
Kraft och Emil Alpberg som kom in på en 6:e plats.
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5 manna Laxå
7 ungdomar ingick i de fyra Almby IK lagen (Axel Kylborn, Bruno Göransson, Karl Kylborn, Sofie
Franzén, Sofia Green, Henrik Franzén och Nils Kylborn)

Örebro City Sprint, mixstafett ungdomar (upp till och med 16 år)
Almby Ik ställde upp med tre lag i ungdomsklassen. Fyra ungdomar i varje lag. Lag 2 (med endast
03:or) Henrik Franzén, Jonatan Kraft, Sofia Green och Sofie Bodin placerade sig 2:a efter OK Tor lag2.

Dubbelfajten
Almby IK dominerade på Dubbelfajten med nio tvåmanna lag på startlinjen + två kombinationslag
(D14 Sofie Franzén-Lisa Hallmén/OK Tisaren, H16 Emil Alpberg - Axel Strid/Hagaby)
Nytt för 2015 var instiftandet av pris för flest godkända ungdomslag i länet där Almby IK tog hem
priset= 2000kr! Pengarna är riktade för att stimulera våra ungdomar – aktivitet ej bestämd.

Ungdomens 10-mila
För tredje året i rad kunde Almby IK ställa upp med
två lag med i klassen HD12. Båda lagen gjorde
mycket fina insatser. Lagen supportades förutom av
ledare även av Nils Kylborn och Sofie Franzén
Lag I: Henrik Franzén, Sofia Green, Axel
Kylborn/Bruno Göransson och Karl Kyborn lyckades
med en bedrift genom att ta en hedrande 8:e plats
och lag II med Jonatan Kraft, Sofie Bodin, Jonatan
green/Daniel kraft och Johan Thuresson placerade
sig som 74:a.

25 manna
Tre ungdomar (Johannes Green, Sofie Franzén och Henrik Franzén) ingick i årets 25-manna lag och
alla tre presterade på topp på den vita sträckan tillsammans med Mona Hull.
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Daladubbeln Falun
Hela 17 ungdomar deltog i årets Daladubbel och sprang den
klassiska stafett- och patrulltävlingen.
Almby IK deltog med 8 lag och ett kombinationslag i D14 (Sofie
Franzén och Lisa Hallmén OK Tisaren)
Resultatmässigt lyckades Henrik Franzén och Karl Kylborn i klassen
H12 med att ta en pallplacering med en hedrande 3:e plats.
I klassen H10 placerade sig Axel Kylborn och Alvin Isenström på en
topp placering och slutade på en 9:e plats.

Novembersprinten
Tre ungdomar (Johannes Green, Jonatan Kraft och Sofia Green) ingick i ett lag tillsammans med
Niklas Eriksen och Mats Carlsvärd i lilla Novembersprinten som avgjordes i Mjölby. Laget placerade
sig 7:a.

Löpex och Närkes Skogskarlars ungdomsserie
En totalseger, en andra och tredje plats blev de mest framskjutna placeringarna i distriktets
ungdomsserie, som bestod av samtliga tävlingar arrangerade i Örebrodistriktet:
D14 Sofie Franzén placerad sig 2:a
H12 Henrik Franzén tog en totalseger
D12 Sofia Green placerade sig 3:a

ÖLOF:s parkserie: Almby ungdomar tog fem “pallplatser” i ÖLOF:s parkserie
H16 Emil Alpberg 2:a
D14 Sofie Franzén 1:a
H12 Henrik Franzén 1:a
D12 Sofia Green 2:a
D10 Klara Welander 3:a

Utmärkelser lovande orienteringsungdomar i länet:
Skogflickornas utmärkelse till lovande orienteringsflickor i länet tilldelades i år till
Sofia Green och Sofie Franzén.
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