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Länsvisa diskussioner angående Höstmöteshandlingarna 2017
Det här vill vi ta upp under återsamlingen angående Styrelsens förslag:
•
•
•
•
•

UGP, upplägg långdistansgrenarna. Kvalperioder DM. Två per bana distansgrenar. Ändra
skrivning allmänt punkt 8. Ta bort yngre i yngsta åldersklassen - länstrofén. Grenordning
höstsimiaden.
Vi har ett bra samarbete i länet.
Funktionärer: till alla distriktstävlingar behövs hjälp att tillhandahålla funktionärer från
deltagande klubbar. Komma överens om antal vid tex anmälan?
Till nästa år behöver simkommittén se över Fina poängen i kategoriindelningen. Slår lite fel
mellan killar och tjejer.
Att Nässjö tar arrangemanget Höst-Simiaden för Östsvenska-Mitt istället för Eksjö.

Övriga kommentarer:
•

•
•
•
•

Imses förslag:
Få ledare gör det svårt att ha det nya upplägget (Eksjö).
Det nya förslaget får konsekvenser för föreningen. (Nässjö).
Att ta sönder något som fungerar bra, Vårsimiad till förmån för att utveckla DM/JDM (Nässjö).
Simkommitténs förslag:
Fördelen är att alla får tävla med detta upplägg. 12-13 år får chans att kvala på 50m.
Knatte Cup à Namnbyte till Östsvenska Cupen
Föreslå att Växjö tar antingen UGP 1 eller 2 för att slippa åka till ostkusten "hela tiden".
Viktigt med datumen för utbildningarna. Måste genomföras!

Det här är våra konkreta förslag på samarbeten:
•
•
•
•
•
•

Länsmöten 2-3 ggr per termin. (tex möten före och efter Höstmötet)
Länstrofé läger Oskarshamn 10/2.
Länsläger kategori 4 i Gislaved 9-11/2.
Solkustläger i Västervik 10/2.
Funktionärsutbyte mellan klubbarna. Funkar bra i länet, men vill vi att tävlingarna ska rulla runt
i distriktet bör utbytet utvecklas.
Gemensamma funktionärsutbildningar.

•
•
•
•
•
•
•

Länstroféläger - jan -18 (Fredde och Amanda.
Simiadenläger - våren (mellan distrikt och final) F & A
Tävlingsarrangemangshjälp - (funktionärshjälp) F & A
Skapa en funktionärshjälpsportal - Martin?
Arrangera en BAS-utbildning i aug (innan simskolestart) – F
Samåkning till mästerskap (samt boende) – A
Kronobergsmöten - höst/vår – F

•

Kategori 4-läger 2017, arr Värnamo, ort Anderstorp.
28-29/10 Ett pass lördag em och ett pass söndag fm Övernattning skola bredvid.
Vilka åldrar F-länsläger, 13 oy under hösten 2017. Kunna tre simsätt.
Länstroféläger
Kval fram till efter Höstsimiaden
Lördag den 13 januari.
Någon trevlig aktivitet på sommaren? Ingen respons...
Kategori 4-läger 2018, arr Vetlanda, ort Åseda.
27-28/10, 2018. Kunna tre simsätt. Skicka med tränare så att man täcker upp sina egna
simmare.
Bjuda in till BAS-utbildningar, eller vid funktionärsutbildning till klubbarna i närheten.

•
•
•
•
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Hur gör vi för att få fler att vilja utbilda sig?

•
•
•

Informera/marknadsföra mer till föräldrarna (funktionärsutbildningar)
Få alla förstå värdet av ökad kunskap - (morot - högre ersättning till ledare)
Avtal mellan förening och ledare (tydlighet i föreningen och ledarens uppdrag)

•
•
•

Tagit för mycket tid. Lägga webutbildningar kombinerat med en eller två fysiska
utbildningsdagar.
Få igång fysiska träffar för erfarenhetsutbyte i olika nivåer. Ökar intresset.
Saknar info och presentation på ÖSSF hemsida om de olika utbildningarna. Kort info om
basutbildning, SA gul, blå, plattformen mfl är önskvärd. Svårt att greppa vilka utbildningar som
man ska gå om man inte är insatt.

•
•
•

Ta bort Basutbildning. Förenkla SA-utbildningarna.
Kombinera webbutbildning med fysiska träffar.
Inför en ungatränareaktivitet inför/ihop med SM alt Swim Open.
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