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Närvarande: 

 Sara Forsberg (Ungdomskommittén/OK Kolmården) 

Anna Håkansson, mötessekreterare (Ungdomskommittén/Linköpings OK)  

Annelie Berggren (Ungdomskommittén/OK Denseln) 

Petra Nilsson (NAIS Orientering) 

Lars Andersson (Ungdomskommittén/OK Roxen) 

Tina Leinonen (OK Kolmården) 

Mats Ekman (Finspångs SOK) 

Lena Malmström (GoIF Tjalve) 

Håkan Pernes (Skogspojkarnas OK) 

1) Aktiviteter 2012 

 

USM-läger 

Arrangeras inte i år då det endast finns möjlighet att använda träningspaket under 

sommarmånaderna.  

 

Rikslägret (LOK/TGOK) 

Diskussion kring att Rikslägret 2012 kommer att innehålla tävlingar. Ledarna som 

följer med på Rikslägret bör uppmuntra deltagarna att se tävlingarna mer som 

träning, eftersom det är träningsperiod under denna tid på året, samt höra med dem 

vad de tycker om konceptet så att vi har underlag för senare år. Ungdomarna tycker 

det är roligt att åka på just Rikslägret och få möjlighet att träffa nya kompisar från 

andra klubbar, så vi vill ändå satsa på Rikslägret. 

 

Distriktsmatchen (FSOK) 

Ingen buss bokad ännu. Kommentar från förra året att det kändes som färre 

deltagare än tidigare från Östergötland. Förr var det 6 platser/klass, nu 8 

platser/klass, så alla som vill får förmodligen åka. 

 

Distriktsmatchen arrangeras under tiden då konfirmationen pågår, så alla som går 

konfirmationen följer med på Distriktsmatchen.  

 

Götalandsmästerskapen (OKR) 

Buss håller på att kollas upp, inget bokat ännu. Alla konfirmander följer med. 

 

 



USM (OKK) 

Bussofferter har tagits in. Frågan om boende kom upp då arrangören inte kommit 

upp med information angående gemensam tävlingsförläggning. Då det inte sades 

något om att det inte skulle finnas gemensam förläggning då arrangören 

presenterade sig under senaste USM antar vi att det kommer att finnas även i år. För 

säkerhets skull tar OK Kolmården kontakt med arrangören angående detta. 

 

Gällande ekonomi för USM betalar klubbarna 850 kr/deltagare och ÖOF betalar 

resten enligt budget. 

 

Tävlingskläder: Annelie har kläderna, men då de flesta har sprungit GM och DM 

tidigare har de själva med sig kläderna. Bra att påminna deltagarna att ta med 

östgötadräkten. Alla ska ha de röda byxorna! 

 

Central anmälan till tävlingarna sköter ungdomskommittén. 

 

Eftersäsongsläger (NAIS) 

Borgsmoskolan preliminärt bokad 10-11 november. Det finns möjlighet att boka 

idrottshallen på kvällen för någon aktivitet. 

 

Det borde finnas nedskrivet någon noggrannare mall eller checklista för dessa läger. 

Ungdomskommittén kollar på det och hör av sig till NAIS. 

 

Lämpliga klockslag för början och slut på för- och eftersäsongsläger diskuterades. 

Inga konkreta förslag, svårt att veta vad som är bäst. 

 

2) Uttagningar till O-ringen AXA-stafett, DM, GM och USM 2012. 

 

Lars publicerar anmälningsblanketter till DM, GM, USM och AXA på hemsidan. Dessa 

ska ungdomarna fylla i och skicka in senast 7 juni. Det är viktigt att alla skickar in 

blanketten i tid, det har varit problem tidigare. Man behöver ha minst 3 tävlingar 

(minst en lång-tävling, minst en medel-tävling och för AXA minst en sprinttävling), 

information finns på hemsidan. För att få bättre poäng brukar det vara fördelaktigt 

att springa större tävlingar utanför Östergötland.  

 

Det har tidigare varit diskussion huruvida Sverigelistan skulle kunna användas i 

uttagningssyfte, men inget aktuellt ännu. Anmärkning i efterhand: Sverigelistan gäller 

endast för HD16 och uppåt. 

 

 



3) O-ligan 2012 

 

Följande tävlingar beslutades ingå i O-ligan 2012: 

7 april FSOK Lång 

8 april OKK  Medel 

4 maj  LOK Medel 

10 maj OKS Medel 

23 maj BGoIF Sprint(DM) 

2 juni  NAIS Sprint 

2 augusti OKD Medel 

26 augusti GoIFT Lång 

2 september OK64 Lång(DM) 

8 september MOK Medel(DM) 

28 september NAIS  Natt(DM) 

30 september BGoIF Medel 

 

Totalt 12 tävlingar, 8 räknas. 

 

Christer Broström, OK Denseln, tar over ansvaret för O-ligans poängräkning. 

 

4) Unga Ledare 2012 

 

Konfirmationen har bara nya, unga ledare. 

 

Åldersregler för de olika arrangemangen borde fastställas. 

 

Klubbar som arrangerar kan höra av sig till Sara över hur många man behöver. 

 

5) Rapport från SOFT’s distriksträff för ungdomsledare 

 

Problem på USM gällande utsmyckning av pristagare samt respektlöshet under 

invigningen diskuterades. Östergötland var ej orsak till något av detta, men alla 

distrikt ombeddes att ta en diskussion kring etik och moral med ungdomarna. Det är 

viktigt att tala om för ungdomarna att de representerar Östergötland, och då beter 

man sig ordentligt. 

 

Samarbeten mellan distrikten för att få ihop utbildningsgrupper diskuterades även, 

t.ex. grundtränarutbildningar. Stockholm var intresserade av att få ihop ett 

kontaktnät med bl.a. Östergötland. De skulle höra av sig för att undersöka intresset. 

 

 



6) Nya ledarmöten i ungdomskommittén 

Anna Håkansson ny i ungdomskommittén, men vi behöver fylla på mer. 

Ungdomsledarna ombeddes sprida till sina klubbar att vi behöver påfyllning. Lars 

skriver en ”platsannons” på ÖOF’s hemsida. Vi vill helst ha någon från västra delen av 

länet, där vi i nuläget saknar representation. 

 

7) Övrigt 

Det har varit turbulens kring distriktsmatchens vara eller icke vara från Sörmlands 

sida. Det har nu lugnat sig är inget som är aktuellt ännu. 


