
Protokoll från den 17 november på Bråvalla i samband med eftersäsongslägret. 
 
Närvarande: Anneli Berggren OK Denseln, Agneta Eriksson OOK, Maria Olofsson LOK, 
Sune Calrsson OK Motala, Anders Lillieström OK Roxen, Emil Rankka OK Roxen, Anders 
Johansson FSOK, Petra Nilsson NAIS, Anna Håkansson LOK, Sara Forsberg OKK, Anna 
Wehlin SOK, Lena Malmström Tjalve och Lars Andersson IFK Linköping. 
 
1. Genomgång av året som gått. 
 
    Försäsongslägret. Tjalve hade  30-35 ungdomar. Det var ett bra läger. 
 
    USM läger. Blev inget p.g.a. att vi inte fick komma ner och springa på våren. 
                        Det hittades inget datum senare på sommaren. Distriktet hade även  
                        konfirmander detta år. 
 
    Rikslägret. LOK var ansvariga. Det var för mycket tävlingar i år och samordningen    
                       fungerade dåligt. Det blev en merkostnad av Emit som inte var med från början. 
                       Äventyrsdagen var mer betoning på löpning än att ha kul som det brukar vara. 

 ÖOF skickade in en skrivelse till SOFT. Man fick svar att nästa år inte skulle        
ha samma upplägg. 

                       
   AXAstafetten. Det var bra arrangemang i år. I år fick varje distrikt ha 2 lag. ÖOF tog beslut  
                        Att ha 1 lag. Lagledaren Anneli glömde nummerlappar och SIpinnar  vid  
                        campingen men våra unga ledar ordnade till det bra. Tyvärr blev en kontroll  
                        överhoppad på 3dje sträckan, annars hade laget vunnit överlägset i år. 
 
   DM             SNO hade ett bra boende och bra tävlingar. Finspång hade Buss-Åke och     
                       vandringspriset  som Östergötland tog är nu i Torstorp. U-ledare är    
                       förutsättning för att resan blir så lyckad. 
  
   GM                OK Roxen hade hand om resan. Allt var bra arrangerat. 
 
   USM            OK Kolmården ordande resan. Det var superbra med High Chaparall som  
                        boende och sprinttävling. 
 
   Eftersäsongsäger. NAIS hade 97 anmälda. Bra boende på Bråvalla med sängar till alla. 
 
2. Ekonomi.   Rikslägret blev ca 12 000 kr dyrare än planerat. Man vet inte varför.  
                       Totalkostnader för klubbarna blir, USM 850 kr, DM 400 kr, GM 550 kr. 
                       Godkändes att höja DM till 400 kr innevarande  år.  
                       Klubbarna debiteras kostnaden för anmälda. 
                       Alla resor är bindande. 
 
3. 2013års arrangörer.  
                       DM              OK Roxen 
                       Rikslägret    OK Kolmården 
                       GM               OK Densel/Tjalve/SkogspojkarnasOK 
                       USM             Boxholm-Mjölby 
                       USMläger    LOK  
 



4. Ledarmöten. Petra Nilsson NAIS är ny i kommitten. Vi vill gärna ha med en till i gruppen, 
                        någon från västra-södra delen av distriktet. 
5. Unga ledare.  Rekryteringen är bra. Det finns flera. 
 
 
6. Riktlinjer för för-eftersäsongsläger. 
                       Datum för lägret ca 6 månader. Inbjudan ca 2 månader innan. Rekommenderar  
                       6-8 ungdomar/ 1 ledare. Alla deltagare ska klara en bana själva. Ålder 11-16 år 
                       Ingen kostnad tas ut för ledarna. Högsta avgift för lägret 400 kr.  
 
7. O-ligan.      Någon ny person tar över prisansvaret efter Lena M. 
 
8. Anmälan till uttagningarna.   Anna H och Mickael A undersöker möjligheten att förenkla  
                        anmälan till uttagningarna. De undersöker också möjligheten till att samköra  
                        O-ligan genom eventor. 
 
9. Övriga frågor. Utbildningsansvarig sökes till ÖOF. 
 
10. Nästa möte torsdag den 13 dec kl 18.00 hos OK Denseln. 
 
Vid protokollet 
Anneli Berggren 
 
 
 
 
                        


