
FLYGANDE	  KOSSORNAS	  KICK-‐OFF	  FÖRÄLDRAINFO	  1.4.2014	  
	  
• Intro	  &	  presentation	  av	  coacherna	  Erik,	  Monika,	  Robert,	  Saila,	  Kim,	  Keijo	  och	  Sofie	  
• Våra	  huvudteman	  i	  år:	  	  

1. Att	  fortsätta	  bygga	  på	  gemenskapskänslan	  
2. OL-‐tekniskt	  att	  förenkla	  kartan	  genom	  ledstänger,	  sista	  säkra	  och	  kontrolltagning	  

	  
• Vi	  undviker	  att	  inför	  barnen	  tala	  om	  placeringar.	  Placeringsdiskussioner	  medför	  bara	  att	  barnen	  

jämför	  sig	  med	  andra	  och	  inte	  med	  sin	  egen	  utveckling	  och	  i	  långa	  loppet	  får	  vi	  barn	  som	  vill	  
sluta	  ifall	  de	  märker	  att	  deras	  prestation	  inte	  mäter	  sig	  med	  andra.	  Man	  kan	  aldrig	  veta	  vem	  
som	  får	  gnistan...	  Och	  vi	  vill	  att	  barnen	  fortsätter	  röra	  på	  sig	  genom	  tonåren	  på	  egna	  villkor.	  
	  

• Träningar	  tisdagar	  och	  torsdagar	  kl	  18-‐19.30.	  Var	  i	  tid	  och	  färdigt	  ombytt	  kl	  18.	  
• Anmäl	  på	  hemsidan	  till	  träningen	  2	  dgr	  innan	  så	  att	  vi	  skall	  kunna	  uppskatta	  kartåtgången.	  	  
• På	  hemsidans	  kalender:	  FK-‐LL	  betyder	  Flygande	  kossa	  träning,	  men	  man	  får	  förstås	  komma	  

fastän	  man	  inte	  är	  anmäld.	  Även	  J:et	  i	  en	  liten	  orange	  boll	  betyder	  FK	  
	  
Träningens	  upplägg:	  

• Uppvärmning,	  löpskolning,	  själva	  träningen	  och	  gemensam	  avslutning	  när	  vädret	  tillåter	  
• Ta	  med	  till	  träningen:	  Kartfodral,	  kompass,	  emit,	  vatten,	  frukt,	  bytes-‐strumpor	  och	  -‐skor.	  

Torra	  kläder	  att	  byta	  till	  är	  också	  bra	  att	  ta	  med.	  Även	  varma	  överdrag	  (jacka	  och	  byxor).	  
Mössa	  och	  vantar	  är	  förvånansvärt	  ofta	  väldigt	  sköna	  att	  ha	  med!	  Och	  så	  skall	  du	  även	  
alltid	  ta	  med	  dig	  GOTT	  HUMÖR	   	  

	  
Till	  orienterings	  karaktär	  hör	  att	  ta	  sig	  fram	  i	  okänd	  terräng	  från	  en	  punkt	  till	  en	  annan.	  Därför	  är	  
det	  bra	  att	  komma	  med	  på	  tävlingar	  

• Tävlingarna	  är	  för	  barn	  i	  denna	  ålder	  (och	  ofta	  för	  oss	  vuxna	  med)	  en	  social	  samvaro,	  där	  vi	  
förkovrar	  och	  utvecklar	  våra	  orienteringskunskaper	  på	  	  nya	  ställen	  

• Ifall	  du	  behöver	  skjuts,	  sätt	  mejl	  på	  junnu@ok.fi	  om	  saken.	  
	  
Stafetter	  är	  en	  viktig	  del	  av	  orienteringen.	  Endel	  tycker	  super,	  andra	  har	  svårt	  med	  ”grupptrycket.”	  
Rekommenderar	  att	  man	  vågar	  delta.	  

• Anmälan	  via	  hemsidan.	  Om	  man	  känner	  sig	  osäker	  kan	  man	  anmäla	  sig	  som	  ”reserv”	  i	  
kommentarrutan	  

• Målsättning	  att	  alla	  skall	  kunna	  delta	  som	  anmält	  sig	  i	  tid.	  Bättre	  att	  man	  får	  springa	  med	  
ofullständigt	  lag	  än	  att	  bli	  utan	  startplats	  

• Efteranmälningar	  direkt	  till	  oss	  coacher	  är	  alltid	  välkommet	  för	  sjukdomsfall	  förekommer	  
eller	  så	  finns	  det	  tomma	  platser	  i	  lag.	  Men	  de	  som	  anmält	  sig	  i	  tid	  har	  alltid	  förtur	  till	  en	  
lagplats.	  

	  
Schema:	  

• Denna	  pdf	  finns	  på	  hemsidan.	  OK77	  -‐>	  Grupper.	  Vid	  texten	  om	  juniorverksamheten.	  Också	  
om	  lägerpackning	  och	  detta	  infoblad	  

• Schemat	  är	  preliminärt,	  all	  uppdaterad	  info	  finns	  på	  hemsidan	  
• Tävlingar	  som	  förslag.	  Utan	  parentes	  sådan	  som	  vi	  tycker	  att	  är	  viktigare	  att	  man	  deltar	  i.	  

Med	  parentes	  sådana	  som	  ungdomar	  brukar	  delta	  i	  och	  är	  kända	  för	  att	  ha	  bra	  banor	  för	  
barn.	  På	  hemsidan	  brukar	  det	  även	  sättas	  in	  ”viktigare/roligare”	  tävlingar.	  Och	  så	  finns	  det	  
IRMA	  hur	  mycket	  som	  helst	  med	  tävlingar	  att	  gotta	  i.	  



• Tävlingsinfo	  	  lättast:	  IRMA	  -‐>	  klicka	  på	  tävlingen	  -‐>	  där	  finns	  länk	  till	  tävlingens	  hemsida	  
med	  Inbjudan,	  PM,	  startlistor	  osv	  

• Gyllene	  Kompassens	  uttagningstävlingar	  hittar	  du	  i	  kalendern	  utmärkt.	  Uttagningen	  riktar	  
sig	  till	  barn	  födda	  2000-‐2001	  som	  får	  representera	  NÅID/FSO	  i	  Gyllene	  Kompassens	  stora	  
stafettfinal	  mellan	  de	  olika	  distrikten	  i	  Finland.	  16	  barn	  blir	  uttagna	  och	  4	  reserver	  från	  
NÅID	  (Nylands	  och	  Åbolands	  Idrottsdistrikt)	  

	  
Coacherna	  


