
Protokoll ungdomskommitté  140507 

Plats: Utsädesgatan 66, Linköping 

Närvarande: Sara Forsberg (mötessekreterare), Anna Håkansson, Petra Nilsson, Lars Andersson, 

Johan Eklöw och Anna Wehlin 

1. Föregående protokoll gicks igenom 

 

2. Rapport status årets aktiviteter 

USM-läger:  läger 10-11 maj i Köping. 18 deltagare samt ledare i liten buss efter Vårspringet 

för två träningar och promenad i Köping. 

 

Rikslägret: Inbjudan finns på orientering.se. Sista anmälan för ungdomarna 25 maj. 

Ledaranmälan till Lisa Åberg har redan gått ut. 

 

3. O-ligetävlingar 

Några mindre justeringar gjorda pga inställda och tillagda tävlingar i distriktet, Anna har lagt 

in ändringarna i Eventor och på ÖOFs hemsida. Björkforskampen kommer ej ha O-ligestatus i 

HD16 då USM arrangeras samtidigt. 

 

4. O-ligan resultatredovisning 

Resultaten ligger på Eventor och systemet fungerar bra. Resulttatredovisningen är 

uppdaterad och gjörs så regelbundet efter tävling av Anna. 

 

5. AXA-ansvarig 

Petra och Anna W ansvarar för AXA-stafetten som går i samband med O-ringens invigning 

den 19 juli. Anna H anmäler lag efter uttagningen. 

 

6. Konfirmationsläger 2014 – status 

Två läger avklarade, ett helgläger och ett 4dagarsläger under påsklovet. Positivt från 

deltagarna. Sommarlägret kommer vara 13-22 juni i Gransnäs, Aneby med konfirmation i 

Matteus kyrka, Norrköping den 22 juni. Johan kollar cykeltransportmöjlighet från Aneby till 

Norrköping. 

 

7. Status system för intresseanmälan 

Anna H jobbar vidare att förbättra sidan för att anmäla sig till aktiviteterna. Nästa grej är 

framförallt att göra en ”Synlig lägeranmälan”, förhoppningen är att detta ska vara klart till 

eftersäsongslägret. 

 

  



8. Dead-line för intresseanmälningar AXA/DM/GM/USM 

Antal USM-platser som Östergötland har till långdistansen är: 

H16: 7st. D16: 6st. 

H15: 7st. D15: 8st. 

Till distriktstafetten har vi 8 lag. 

 

Intresseanmälan ska vara inne på olskoj.se/oof senast 15 juni till AXA, DM, GM och USM. 

Uttagning av vilka löpare som får representera Östergötland vid dessa tillfällen tas ut den 

18 juni och redovisas därefter på hemsidan. 

 

9. Rapport från ÖOFs styrelsemöten och representation kommande möten 

Lars redovisade vad som sagts, bland annat hade SISU varit där och informerat om lite nytt 

material och påminde om att registrera Lärgrupper.  

 

Anna H går på nästa möte. 

 

10. Övrigt 

Aktivitetslistan gicks igenom och uppdaterades 

 

Nästa möte: 18 juni klockan 18.30 hos Johan på Vråkgatan 7, Borensberg 


