Aktiviteter i KA2IF 2018-2019

Möte söndagen den 21 oktober
Möte söndagen den 6 januari
Arbetsgrupp: Krister Svensson, Magnus Jacobsson , Anna Strenius, Thomas Fortell, Marie Berglin, Stefan
Berglin (Björn Wickell, förhinder denna kväll)
Arbetsgrupp: Krister Svensson, Magnus Jacobsson , Anna Strenius, Patrik Strenius, Mari Åkesson,
Stefan Berglin (Björn Wickell, förhinder denna kväll)
Aktivitetsgruppens syfte: Planera och genomföra klubbens tävlingsresor och aktiviteter för att få ihop KA2IF:s
grupper så mycket som möjligt.
1. Träningsdag/träningsläger:
Hösten 2018
•
•
•

GM-läger (födda 2005-2006) sker i Växjö helgen 27-28/10 och det är 7 aktiva som åker och Anna
Strenius och Mari Åkesson med som ledare. Genomfördes och fungerade bra
Löpgruppen åker upp till Växjö den 2 december, kommer köra ett utepass på förmiddagen (pga
upptaget i hallen) och sen ett pass i hallen på eftermiddagen. Genomfördes och fungerade bra
Krister kollar upp hur Patrik/Björn ser på en träningsdag i november i Växjö. Blev ej aktuellt i
höst
Önskemål från klubben 3000:-, övrig del självfinansiering (resa+ lokal)

2019
•

•

Magnus funderar på om de skall arrangera ett läger för de yngre i vinter likt det ifjol.
Återkomma med penningönskemål om det blir aktuellt
Har skickat ut en fråga till grupperna 07-08 och 09, men ingen som hört av sig, Magnus skickar
ut en påminnelse.
Utlandsläger, diskussion pågår. Förslag har kommit och gäller födda tom 2005. Ulrika Hjerm och
Malin Johansson har jobbat med detta. Önskemål från klubben i pengar?
Bara följt den lilla dialog som varit på facebook och vi tolkar som det inte blir något och vi har
inte hört något heller om något kortare läger på 3-5 dagar i närregionen typ norra
Polen/Danmark. Anledning till inget utlandsläger är svårt att hitta datum för bra priser på
flygbiljetter och kollision med nationella prov.

•

Klubbläger, gäller alla. Rödebyskolan. Fredag-Lördag 4-5 oktober
Ett roligt läger med en mix av tuff träning, lekar över gruppgränserna mm
Ansvarig: Aktivitetsgruppen som kommer ta hjälp av tränare och föräldrar
Önskemål från klubben 6000:-, övrig del självfinansiering
Ligger långt bort, planeras vidare längre fram.

2. Tävlingsprogram

2018
Dec
2019
Jan

Feb

Mar

Tävling

Datum

Arrangör

Tomtespelen,
Karlskrona
KA 2-spelen,
Karlskrona

2018-12-09

KA 2 IF
https://ka2if.sportadmin.se/sida/?ID=164917
KA 2 IF
https://ka2if.sportadmin.se/sida/?ID=164917

Quality Hotels Games,
Växjö
Pallasspelen,
Malmö

2019-01-19
2019-01-20
2019-01-26
2019-01-27

Åhus Indoor,
Kristianstad
Växjö Inomhuskast,
Växjö
Göteborgs Inomhus,
Göteborg
Athleticumspelen,
Malmö

2019-02-02
2019-02-03
2019-02-02
2019-02-03
2019-02-02
2019-02-03
2019-02-09
2019-02-10

ISM,
Norrköping
MAIK Indoor,
Göteborg
IJSM-IUSM (17-22),
Växjö
Sunna Open,
Karlskrona
IVSM

2019-02-16
2019-02-17
2019-02-23
2019-02-24
2019-02-23
2019-02-24
2019-03-02

IUSM (15-16),
Västerås
Götalandsmästerskap
en, Växjö
Växjömångkampen,
Växjö

2019-03-09
2019-03-10
2019-03-17
2019-03-17
2019-03-23
2019-03-24

2019-01-12
2019-01-13

2019-03-01
2019-03-02
2019-03-03

Ålder

Aktivitet

IFK Växjö
http://www.ifkvaxjo.se/
IK Pallas mfl.
https://idrottonline.se/IKPallasFriidrott/Pallasspelen
Åhus FIK
http://www.ahusfik.se/start/?ID=186669
IFK Växjö
http://www.ifkvaxjo.se/
IK Vikingen
https://idrottonline.se/IKVikingen-Friidrott/
Heleneholms IF
http://heleneholmsif.se/friidrott/arrangemang/
atleticumsspelen/
Tjalve IF
http://smfriidrott.com/tavling/inne-sm-2019
Mölndals AIK
http://www.maik.se/
IFK Växjö
http://www.ifkvaxjo.se/
KA 2 IF
https://ka2if.sportadmin.se/sida/?ID=164917
Malmö

från 12 år

Transport Anna
& logi
Transport Patrik &
& logi
Björn

Veteran

Marie
Grahn

Västerås FK
https://www.vasterasfriidrott.se/
IFK Växjö
http://www.ifkvaxjo.se/
IFK Växjö
http://www.ifkvaxjo.se/

15-16 år

Transport Krister
& logi
BFIF
Mari

från 12 år

Ansvarig

från 12 år

Transport Magnus
& logi

K/M

Transport
& logi
Transport
& logi
Transport
& logi

från 12 år
17-22 år

13-14 år

Timo &
Ingmar
Stefan &
Marie
Patrik &
Björn

Röd= Egna tävlingar, Blå=Klubbtävlingar, Brun=Mästerskap, Vit=Möjlig tävling
För att vara med på tävlingsresor krävs att ledare från träningsgruppen är med på resan eller vid dialog
med annan ledare som tar ansvar för ungdomen/arna.
Ansvarig person… (Detaljerad information finns på hemsidan)
• Innan tävlingssäsongen läggs alla klubbtävlingar upp i sportadmin.
• Gör reklam för tävlingen (Informerar om anmälan) och anmälan till tävlingsresan (LÄNK)
• Bestämma deadline för anmälan till resp. tävlingsresa
• Bokar minibussar gör Magnus Jacobsson (preliminärbokning, måste kollas av ansvarig)
• Bokar logi och ev. mat
• Information till de anmälda om resa/logi mm

-

Klubben står för resekostnader och startavgifter.
Logi och mat betalar var och en

GM-inga kostnader alls (enligt tidigare så står Blekinge Friidrottsförbund för resa och anmälningsavgift
och respektive klubb faktureras för mat och logi)
USM och JSM – 300kr per tävling
SM- inga kostnader alls (kvalgränser gäller för att deltaga)
Alla övernattningstävlingar: Ledare står för sin mat, övriga kostnader betalar klubben
Malin Johansson fakturerar alla deltagare och ambitionen är att alla skall betala innan avresan.
Alla tävlingsresor har det tagits fram en inbjudan och till två av tävlingarna har deadline redan gått ut.
Bra med deltagande till Quality Hotels Games, lite mindre till Pallas spelen. Näst på tur är
Athleticumspelem med anmälan, den går ut den 21 januari och sen MAIK-spelen den går ut den 10
februari.
Har varit en dialog inför IGM i Växjö att samla Blekinges ungdomar och Mari tar kontakt igen med Peter
i Kyrkhult för att få till ett bra tillfälle till samling och träning.
Till de olika SM-tävlingarna är logi bokat.
3. Mångkampscuppen 2018
En poängtävling för alla klubbmedlemmar, ett resultat i en gren omvandlas till poäng beroende på
ålder, kön. Viktigt att varje grupp propagerar för mångkampscupen och genomför aktiviteter.
Sköts av resp. grupp och resultaten sammanställs av resp. grupp och man skickar in resultat senast
söndagen den 7 januari 2019 via ett webbformulär.
Prisutdelning kommer att ske på KA2-spelen den 12 eller 13 januari. Magnus ansvarig
Grenarna i år är följande:
60m, 600m, längdhopp, höjdhopp och kula
(Kula: Upp till F13 2 kg, F14-17 3 kg, F18- 4 kg, Upp till P11 2 kg, P12-13 3 kg, P14-15 4 kg, P16- 5 kg
Inget krav på att grenarna skall utföras speciella veckor utan alla har 5 veckor på sig att genomföra de 5
grenarna.
Alla deltagare får en medalj och de 6 bästa tjejerna resp. killarna får en pokal. (Stefan köper in)
Önskemål är att få 2000:- , priser till tävlingen.
Är genomförd och sammanlagt har 114 st deltagit, något fler ifjol. Magnus J har ett resultat och Stefan
B har köpt pokaler och medaljer. Någon gång på KA 2-spelen kommer Magnus J att dela ut pokalerna
och han kommer maila berörda så de förhoppningsvis dyker upp på prisutdelningen. Medaljer kommer
sen resp. tränare få till sin grupp för att dela ut till de aktiva.
4. Sommarträning KA2IF på Västra Mark
Gemensam sommarträning sker på Västra Mark tisdagen den 18 juni kl. 17:30 med gemensam gympa
med Lok & Motion, träning, lekar, grillning etc.
Önskemål att styrelsen beviljar 3000:- (Grilla hamburgare, bröd, sallad, tomat etc. + dricka…)
Ligger långt bort, planeras vidare längre fram.
5. Utesäsongen 2018
Planering av tävlingsprogram utesäsongen 2018 görs i mars månad.
Patrik har däremot redan bokat logi till Världsungdomsspelen i Göteborg. Bokningen gäller 36 platser
på Scandic Opalen, som ligger ett stenkast från Ullevi.
Till nästa möte tar Krister fram ett utkast på aktuella utetävlingar 2019, alla hjälps åt att kolla på om det
kan finnas någon ny spännande tävling vi skall besöka 2019 tex. Oslo, Berlin etc.
Nästa möte är planerat söndagen den 6 januari 2019 kl. 19:00 hos Anna Strenius.

Nästa möte är planerat söndagen den 31 mars kl. 19:00 hos Mari Åkesson

