
Anteckningar förda vid möte med ungdomsledare i Östergötland 
i samband med eftersäsongslägret i Finspång 24 november 2007 
 
Närvarande: 
Lena Rosander, FSOK 
Ulf Johnsson, Skogspojkarna 
Magnus Nygren, Skogspojkarna 
Anders Åberg, TGOK 
Michael Magnusson, Tjalve 
Lena Fröberg, Tjalve 
Maria Bergstrand, MAIF OL 

Anneli Berggren, OK Denseln 
Stefan Thellsén,, OKS 
Robert Håkansson, OK Kolmården 
EvaKarin Skullman, OK Kolmården 
Torgny Faxén, LOK 
Lars Almén, LOK 
Jan Asketun, OKS 

 
Vi inledde med en diskussion om vilken ålder lägren ska rikta sig till. Arrangörer planerar för 
upp till 20 år, men det är få deltagare över 16 år. Vad planeras inom distriktet för juniorerna? 
Dessutom diskuterades lägrens innehåll. Naturligtvis ska de innehålla träningspass, men det 
kan också vara andra aktiviteter. Det är viktigt att ungdomarna också får tid att hinna träffas, 
prata … 
Beslut: Lägren ska planeras för ungdomar 12-16 år. Juniorer erbjuds vara med som ledare. 
Anneli Berggren, OK Denseln, kollar med Anna-Lena Olsson, OK Denseln, om vad som 
planeras för juniorerna i Östergötland. 
 
Program och arrangörer för ÖOF:s ungdomsaktiviteter 2008 bestämdes preliminärt. Se 
bilaga. 
Beslut: 2008 arrangeras inget sommarläger. Programmet fastställs på Startpunkt 12 jan 2008. 
 
Ungdomarna har framfört önskemål om nya överdragskläder och flaggor. Vi vet inte om det 
finns utrymme för det i budget för 2008. Boel Jonsson, OK Denseln var personalsamordnare 
vi O-ringen. Kanske har hon information om bra leverantörer. 
Beslut: Anneli Berggren, OK Denseln, och Torgny Faxén, LOK, undersöker möjligheterna att 
ordna västar och flaggor.  
 
Stjärnorpssprinten: Ofta är denna tävling samma dag som Distriktsmatchen för 
ungdomarna. Våra ungdomar är för trötta för att springa – och det är problem för föräldrar 
som ska möta ungdomarna efter resan och samtidigt åka och tävla… 
Beslut: Lena Fröberg, Tjalve tar kontakt med Södermanlands OF och framför önskemål om 
att Distriktsmatchen förläggs till någon annan dag. 
 
O-ligan 2008. I Östergötland är det nästa år 17 tävlingar där man tävlar individuellt. 
Önskemål fanns om att samtliga tävlingar ska vara med i O-ligan och att de nio bästa 
resultaten räknas. Förslaget läggs ut på ÖOF:s hemsida. 
Beslut: Lena Fröberg, Tjalve, ansvarar för att information om O-ligan läggs ut på hemsidan. 
Beslut om O-ligan 2008 tas på Startpunkt. 
 
Diskussion om uttagning till Distriktsmatch, Götalandsmästerskapen och UngdomsSM. 
Christer Norwald har gjort uttagningarna. Ingen av de närvarande var helt insatt i hur hans 
beräkningsmodell ser ut, men vi vet att det lönar sig för ungdomarna att springa tävlingar med 
många deltagare. I gruppen fanns önskemål om att reglerna för uttagning ska vara kända för 
ungdomar och ledare. Dessutom bör tävlingarna i Östergötland prioriteras. För 15-16-
åringarna kan uttagning göras efter placering på Sverigelistan. 
På GM får varje distrikt numera representeras av 10 löpare per klass.  



Beslut: Lena Fröberg och Mikael Magnusson, Tjalve, fick i uppdrag att ta kontakt med 
Christer Norwald för att ta reda på hur beräkningarna sker. De ska utarbeta ett nytt förslag. 
Förslaget läggs ut på ÖOF:s hemsida. Beslut om uttagningsmodell tas på Startpunkt. 
Eva-Karin Skullman, OK Kolmården, undersöker om budgeten medger att vi skickar 10 
löpare till GM – eller ska det vara max sex löpare, som tidigare? 
 
Diskussion om information på ÖOF:s hemsida. Vi skulle kunna använda oss av den för att 
tydliggöra information kring antalet platser distriktet har på GM och USM. Finns det 
möjligheter att använda funktioner i Klubben Online för att bekräfta att man vill vara med på t 
ex Distriktsmatch? 
 
Angående orienteringskonfirmation i Östergötland 2008. Jonas Agestam, Tjalve, planerar 
tillsammans med en grupp föräldrar. Det blir några kortare läger under vinter - vår och 
dessutom troligen vecka 32-33, med konfirmation i Matteus kyrka, Norrköping den 17 
augusti. Det behövs fler ungdomsledare till lägret. 
 
Angående ungdomskommittén. Eva-Karin Skullman, OK Kolmården, har under några år tagit 
ett stort ansvar i ungdomskommittén. Hon söker en ersättare. En aktiv ungdomsverksamhet i 
distriktet bör vara en angelägenhet för samtliga klubbar! 
Beslut: Maria Bergstrand, Motala AIF, meddelar arrangörerna för Startpunkt att 
ungdomskommittén sammanträder under eftermiddagen. Information går ut ÖOF:s hemsida. 
 
Antecknat av Lena Fröberg 


