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Utöver kommitténs medlemmar har ett flertal föräldrar deltagit aktivt under året i
verksamheten, främst som ledare på träningar, stafetter och läger men också med andra
uppgifter. Dessa föräldrar är ovärderliga för att verksamheten ska fungera.
Barn- och ungdomsverksamhet
Kommitténs mål har varit att så många ungdomar som möjligt ska få möjlighet att vistas i
skog och mark och att lära sig orientera. Vi har försökt göra detta på barnens och
ungdomarnas villkor och poängterat glädjen och gemenskapen före prestationer. Samtidigt
måste vi påpeka att våra ungdomar har nått bra resultat i tävlingar och många av dem har
gjort stora framsteg under 2017.
Under säsongen 2017 har antalet ungdomar i våra olika grupper ökat något.
Miniatyrverksamheten, 5-8 år har haft 87 barn och 10 huvudledare och 12 hjälpledare aktiva
under maj-september. Det här är samma nivå som de senaste åren.
Bland de yngre ungdomsgrupperna, 9-12 år, som kallas Brons och Silver, har antalet
ungdomar ökat med ca 15 barn till ca 65 barn som varit aktiva under året. Ett ledarteam med
9 huvudledare och lika många hjälpledare har drivit den verksamheten.
Bland de äldre ungdomarna, 13-16 år, som kallas Guld och Platina, har vi bibehållit antalet
aktiva till 14 st. 3 ledare har drivit verksamheten under året.
Även om det varierar mycket mellan olika årskullar så har vi fortfarande överlag en stor
övervikt på pojkar i verksamheten. Kommittén bör se över om det går att göra något för att
locka fler flickor till våra ungdomsgrupper.
Kommittén har varit aktiv när det gäller att samarbeta med övriga Värmlandsklubbar med
ungdomsträningar och resor. Vi har även bjudit in mindre Värmlandsklubbar att delta i
kombinationslag med oss vid U10-mila.
Rekrytering av barn och ungdomar
Precis som tidigare år har nybörjarverksamheten bedrivits under vår och höst. Alla som
anmälde intresse fick plats i våra grupper och vi har varit 87 barn. Under senhösten har 14
nybörjare fortsatt in i våra ordinarie ungdomsträningsgrupper. Under året har även lite äldre
ungdomar hört av sig och vill komma med i våra träningsgrupper, vilket har varit väldigt
lyckat. De har i regel kommit i kontakt med orientering via VOF:s skolprojekt eller
Stolpjakten.

Tävlingsverksamheten
När det gäller deltagande vid tävlingar för OK Tyrs ungdomar ser vi en tydlig uppgång i de
flesta fall. Några exempel från årets tävlingar på olika nivåer och platser.
- Statistik ur Eventor ger att OK Tyrs-ungdomar har gjort 1400 starter under 2017
(exklusive motions-OL, Mini-femdagars, Kylklampen och KOK sommarquattro). Denna
siffra var 900 säsongen 2016, och 700 säsongen 2015 vilket innebär +55 % ökning.
- I stafett-DM 2017 hade OK Tyr 14 ungdomslag (12 lag 2016, 8 lag 2015) +17 %.
- Park-Tour-Värmland hade 31 Tyr-ungdomar med vid minst en deltävling 2017 (38 st.
2017) -18 % (tufft tävlingsprogram i maj är en stor orsak till minskningen).
- Vid Ungdomens 10-mila deltog 42 ungdomar från OK Tyr (30 st. 2016, 26 st. 2015)
+40%. (Enda klubb med 5 deltagande HD12 lag)
- Under O-ringen i Arvika deltog 55 Tyr-ungdomar (43 st. i O-ringen Sälen 2017) +25 %.
Kommittén har arrangerat tävlingsresor till:
- Tiomila med 2 anmälda ungdomslag (3 lag 2017).
- Ungdomens 10-mila- OK Tyr deltog med 5 lag i klassen HD12 varav ett lag
tillsammans med Skattkärrs SOK och Kristinehamns OK , ett lag tillsammans med Kils
OK i HD18, samt ett lag tillsammans med Kils OK och Västvärmlands OK i D18.
HD18 slutade 8:a, tjejerna i D18 slutade 37:a och våra lag i HD12 slutade 42:a, 45:a,
54:a, 58:a och ett lag utgick. Resan anordnades inte tillsammans med andra
Värmlandsklubbar detta år pga att OK Tyr fyllde en hel stor buss själva för första
gången.
- Daladubbeln där 28 av klubbens ungdomar deltog. Bästa resultat i H10 med en
nionde plats. OK Tyr fyllde en stor buss själva.
Det har gjorts många bra tävlingsresultat av OK Tyrs-ungdomar på hemmaplan i Värmland
under året också. Vid DM tävlingarna har OK Tyr-ungdomarna följande resultat:
Natt-DM 11 medaljer (12 medaljer 2017)
Lång-DM 11 medaljer (10 medaljer 2017)
Medel-DM 11 medaljer (8 medaljer 2017)
Stafett-DM 10 medaljer (6 medaljer 2017)
Förutom orienteringstävlande har OK Tyr’s ungdomar deltagit med 3 lag vid
Maratonstafetten (1 äldre och 2 yngre lag), 1 lag vid Ministadsloppet och 2 lag i Kalvruset.
Träningsverksamhet, läger m.m.
Tyr-ungdomarna har deltagit på följande läger:
- Deje-lägret. Ordnades av centrala kretsen i år med 31 Tyr-ungdomar.
- Rikslägret i arrangemang av SOFT. I år hade klubben 11 ungdomar och 3 ledare med
på lägret.
- Värmlandslägret i Filipstad där 18 Tyr-ungdomar och 4 ledare deltog.
Lägren ovan har lite olika ”målgrupper” där Deje-lägret mer riktar sig till våra nybörjare och
yngre barn och där Rikslägret är en morot för de tävlingsinriktade 13-16-åringarna.
-

Kommittén har anordnat en träning i veckan året runt med inriktning på
teknikträning. Vi har anordnat träning i skog i stort sett hela året. Trots snö och
ibland många minusgrader.

Ungdomarna har själva på ett bra sätt planerat och genomfört träningar vid några
tillfällen.
-

Vi har deltagit vid de pokaljakter som arrangeras av klubbarna i den centrala kretsen.
Vi stod själva som arrangörer för en deltävling i Mariebergsskogen.

-

Många av våra ungdomar deltar flitigt i andra klubbträningar som erbjuds under
vinterhalvåret såsom gympa, intervaller i Våxnäs-hallen och Tour Tyr. På sommaren
är det stort ungdomsdeltagande i motionsorienteringar och Mini 5-dagars.

-

Sparvkaveln arrangerades traditionsenligt som höstavslutning för nybörjarkursen.
Alla i klubben ställer upp för att nybörjare ska få testa lyckan av att springa kavle i ett
lag. Även i år blev det många lag, där merparten av deltagarna kom från
nybörjarkurserna.

-

Rävjakten anordnades för andra året, där kommittén ordnade en gemensam träning
med sociala inslag. Arrangemanget uppskattades både av ungdomarna och de äldre.

-

I februari 2017 arrangerades den traditionsenliga ungdomsgalan med 40 ungdomar
och 10 ledare i Tyr-stugan. Enklare tävling, galamiddag och priser för den gångna
säsongen delades ut. Första veckan i februari 2018 kommer nästa ungdomsgala äga
rum och vi tror det kommer bli nytt deltagarrekord.
I mars arrangerades Barntränarutbildning och Ungdomstränarutbildning i regi av
SOFT på Kasernhöjden med 15 ledare från OK Tyr.
Orienterings-majning för hela klubben i I2-skogen på 1’e maj var ett nytt och mycket
trevligt inslag från några ungdomsledare. Hela klubben bjöds in till detta

-

Rekrytering och utbildning av ledare/tränare/föräldrar/funktionär
Som i de flesta andra klubbar så består ungdomskommittén främst av föräldrar som har barn
som är med och tränar och tävlar. En ambition har varit att få fler föräldrar engagerade för
att kunna ta hand om den växande skaran barn och ungdomar vi har i klubben. Inför 2018 är
gruppen ungdomsledare utökad, från 11 till ca 15.
I februari 2018 anordnas föräldrautbildningen ”Världens bästa idrottsförälder” i samarbete
med SISU för klubbens föräldrar och ledare.

