Motivering till 2020 års Ungdomsförening Svealand
mottagare Strängnäs-Malmby OL
Skogssportens Gynnare har möjlighet att varje år dela ut ytterligare två stipendier
till duktiga ungdomsföreningar.
Från Svealand tilldelas Strängnäs-Malmby OL årets Ungdomsförening 2020.
Att leva efter devisen "I SMOL är det full fart hela året med många medlemmar i
alla åldersklasser.” ställer krav på föreningen. Klubbens engagemang syns både
på hemmaplan och på tävlingsarenan.

Ansökan
SMOL har tydlig fokus på trygghet och glädje, barn och vuxna tillsammans,
planering och lärande enligt utvecklingstrappan.
Årlig grundkurs på grön nivå, öppen för alla åldrar där barn lär tillsammans med
förälder, ger nya, motiverade medlemmar. De fångas upp av
orienteringsträningar i åldersgrupper, med killar och tjejer tillsammans. Vuxna får
uppdrag som funktionärer, ledare/”stöttare”.
Träningar pågår året runt och är noggrant planerade. Framtagning av övning görs
av skicklig orienterare som är väl insatt i utvecklingsnivåerna. Övningar och
kartor lagras digitalt och utskrifter arkiveras för återanvändning. Kontrollutsättning
utförs av trogna veteraner.
Alla gruppansvariga ledare har genomgått SOFT:s utbildningar för
barn/ungdomstränare och vi följer RI:s rekommendationer för ledare och
närvarorapportering.
Efter träning, dusch/ombyte, erbjuds mellanmål och samvaro i föreningens lokal.
Inköp/ servering fördelas efter schema. Regelbundna trivselträffar, träningsdagar
och läger hålls årligen. SOL-skola några dagar i juni, där de lite äldre barnen/
ungdomarna får träna på ledarskap för de yngre. Träningstävlingar arrangeras
ofta o särskilt under rådande pandemi, t.ex. mycket uppskattad intern 5-mila.
Vi ser ett tydligt resultat av vårt upplägg. Ca 75% av barnen som för fyra år sen
var 10-15 år, är fortsatt aktiva. I snitt tränar 25 barn/ungdomar varje vecka. 2019
tog vår troget tränande H12:a Sixten, hem fyra guld och ett silver på DM. Vid
DM-stafetten deltog 25 SMOL-barn/ungdomar i olika lag.
Vår junior Hillevie gjorde många fina insatser, blev bl.a 5:a i Klassisk distans på
SM i Hälsingland. Vid SNO:s ungdomscup nyligen, var hälften av de femtio
deltagarna SMOL-barn.

Skriv en motivering varför din förening ska få stipendiet
SMOL har framgångsrik historik och arbetar målmedvetet för framgångsrik
framtid. Vi vill långsiktigt leva vår vision "I SMOL är det full fart hela året med
många medlemmar i alla åldersklasser.”
I SMOL finns glädjen och utmaningen när vi tar oss fram i den bästa av
idrottsarenor – skogen!” Vi vill skapa möjlighet för barn att hitta vår idrott och i vår
idrottsarena. Vi har trogna barn och ungdomar som vi vill se fortsätta utvecklas
och vi har satsande ungdomar som vi vill fortsätta stödja.
Vi har gjort orienteringskartor för skogsområden, stadsområden, skolgårdar och
planerar nya orienteringskartor för uppväxande stadsdelar. Vi vill fortsätta erbjuda
utbildningar till våra ledare, behålla vår ovärderliga klubbstuga, öka
tävlingsdeltagandet och framför allt få uppmuntran för det ideella arbete som
utförs på olika nivåer i vår förening.

