
Östergötlands orienteringsförbund 
Ungdomskommittén 

 
Anteckningar från möte med ungdomsledare i Östergötland 
Nykyrka skola 2009-03-07 
 
Närvarande 
Magnus Allard TGOK Jan-Erik Carlsson Mjölby OK 
Torbjörn Andersson OK Motala Sune Carlsson OK Motala 
Ingrid Svensson FSOK Marie Håkansson  OK Kolmården 
Robert Håkansson OK Kolmården Torgny Faxén LOK 
Jan Asketun OK Roxen Lena Fröberg  GoIF Tjalve 
 
 
Budget 
ÖOF:s styrelse har tillstyrkt det budgetförslag som gjorts av 
ungdomskommittén. Förslaget innebär att ÖOF står för resor, ledar och 
tävlings/träningsavgifter i samband med USM-läger, Riksläger, Distriktsmatch, 
GM och USM. Klubbarna står för kost och logi. Vi räknar med att kostnaderna 
för kost och logi för klubbarna blir: 
USM/GM-läger ca 500 kronor 
Distriktsmatch 400 kronor 
GM 425 kronor 
USM 440 kronor 
 
Årets program 
Se särskilt dokument – Stomprogram. Allting verkar klart! 
Bussar är beställda via Kolmårdsbuss. Johnny Wallinge är chaufför. 
 
Ansvarig klubb bestämmer om resan till en tävling är endast för dem som tagits 
ut eller om det också finnas möjlighet för andra ungdomar att följa med. Detta 
ska framgå av inbjudan. 
 
USM-tävlingar 
Det kommer att bli en sprint-tävling för ungdomarna vid USM. Tävlingen kommer 
att gå fredag eftermiddag. Till denna sprint blir det troligen fri anmälan –alltså 
ingen uttagning. 
LOK ordnar i år resa för dem som tagits ut för att springa USM – lång och 
stafett. I mån av plats kan ytterligare ungdomar/ledare följa med. LOK 
informerar om detta. 
 



Uttagning 
Uttagningsreglerna har förändrats något i år. Förut har endast ett 
medeldistansresultat räknats. I år kan man räkna med två resultat från 
medeldistanstävlingar. 
Vi uppmanar ungdomarna att redovisa många resultat. De som vill springa Milko-
stafetten bör redovisa sprintresultat.  
 
Regler för uttagning och uttagningsblanketten kommer att finnas på ÖOF:s 
hemsida, under fliken Ungdom. Uttagningsblankett skickas till  
ingrid.svensson@personal.finspong.se senast 29 maj för uttagning till 
Distriktsmatch och GM. För USM är sista datum 10 augusti. 
 
Endast de ungdomar som kan och vill springa de aktuella tävlingarna ska 
skicka in uttagningsblankett. 
 
Gemensamma förhållningsregler för ÖOF:läger och resor. 
Först: Vi som varit med Östergötlands orienteringsungdomar på läger och resor 
tycker att vi har mycket duktiga, ansvarstagande och trevliga ungdomar med oss! 
De bryr sig om varandra. Ibland blir det dock diskussion om vad man får/inte får 
göra, läggtider osv. 
 
Vi diskuterade kring gemensamma regler. Lägren, lokalerna är olika och det kan 
vara svårt att ha detaljerade regler som är lika vid varje tillfälle.  
Kanske räcker det med regeln att: När du är på läger respekterar du de ledare 
som är med.  
Det är viktigt att ledarna pratar ihop sig om vad de tycker ska gälla och att de 
informerar om detta, t ex i bussen på väg till lägret/tävlingen. 
 
Övrigt 
Konfirmationsläger 
Konfirmationsläger planeras till sommaren 2010. Detta gäller för ungdomar 
födda 1995 och 1996. Jonas Agestam, präst i Matteus församling i Norrköping 
och orienterare i GoIF Tjalve är intresserad av att ansvara för det hela. Mer 
information kommer senare i vår. 
 
Mjölby OK är beredda att arrangera Distriktsmatchen 2010.  
 
O-ligan inleds med DM-natt i Motala den 27 mars. Av årets 18 tävlingar så 
räknas de 10 bästa. 
 
Antecknat av  Lena Fröberg 


