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1) Uppföljning aktiviteter 2015, ansvarig klubb redogör kort för sin aktivitet 

 

USM-läger – tillsammans med Södermanland – hektiskt läger, mycket som hände. Men det 

var ett bra läger, reflektion är att ha någon slags sjukvårdsutbildning.. Ledarantalet funkade 

bra.  

 

Rikslägret – var bra planerat. Det finns alltid synpunkter på hur det ska arrangeras. Lite färre 

var med i år än tidigare från Östergötland men totalt sett ungefär var det lika många. Bussen 

var full. Alltid samma problem med att man bor i stugor men det löste sig efter ett tag. Kanske 

borde ha en policy från år till år med standard för fördelning vid boendet, är olika 

fördelningssätt varje år. Rikslägret är ett träningsläger och inte ett tävlingsläger, därför 

fortsätter Östergötland med att inte delta på tävlingarna. 

 

Distriktsmatchen – Rörig början, buss ordnades tidigt men allt annat var in i det sista. Fick 

hjälp av 4 unga ledare från Kolmården som ”räddade” lägret och 2 duktiga från NAIS. 

Väldigt rörigt i början eftersom det var första gången Uffe Johnsson, SOK arrangerade men 

sen blev det jättebra till slut! Bodaborg i Karlskoga. Östergötland tog hem de båda 

vandringspriserna och vann mest. Borde ta med vandringspriserna till nästa år! Men vart är 

de? En vet vi var den är. Finspång kan tänka sig ha något. Kan ha försvunnit efter 

distriktsmatch på någon militäranläggning utanför Södertälje? Alla kollar i sina klubbstugor 

efter de här priserna. Instruktionerna hade missats men de är bra, hade bara missat att läsa 

dem. Ska fyllas i att röda byxor ska bäras på söndagen. 

Ta upp på försäsongslägret igen, uppföljning av vandringspriserna. Har vi hittat dem? 

 

Götalandsmästerskapen – Vi det inte så mycket om det här men det ligger uppe en berättelse 

på ÖOF sida. Kul aktivitet på kvällen. Det blev inte så många stafettlag tyvärr men de fick 

springa den nationella tävlingen istället. H15/H16 är väldigt många. Det är snefördelat. 

 

USM – Skogsströvarna. Åkte ihop med Södermanland. 

 



Försäsongslägret – Bara Denseln som arrangerade. Jättekul, runt 80-82 stycken. Lite knöligt 

att vi blev så många, mer boende fick ordnas men det löste sig. Från arrangörssida var det 

jättekul. Aktivitet på kvällen, unga ledarna höll i det. 

 

Eftersäsongslägret – 83 deltagare. 

 

Axa-stafetten – Rörigt först men ändå helt okej. Det upplevdes väldigt trångt på grund av 

karantänen i omklädningsrummen. Själva arrangemanget var ju bra. De är ganska så lugna 

själva. 

 

2) Ekonomi, resor och deltagaravgifter som är fakturerade 2015 

Egenavgifter för årets aktiviteter. En uppdelad kostnad för resan (halva betalas av ÖOF) + 

resten.  

USM 300 kr + 360 kr för resan 

Rikslägret 350 kr för resan 

Distriktsmatchen 450 kr + 200 kr för resan 

Götalandsmästerskapen 150 startavgiften + 695 + 165 för resan 

USM lägre lägeravgift för reserver. 1020 kr för ordinare 680 kr + 440 kr resan 

 

Tänka på det här med att man inte får hämta upp och lämna av vid Ikano-huset. Föredra att ta 

på ett annat ställe. Kan hämta/lämna vid okq8 macken på höger sida in istället. I Norrköping 

är det inte så bra för bussarna att åka in heller, bättre ställe att lämna vid en stor grusparkering 

i rondellen till höger? Himmelstalundsgymnasiet, XXL funkar också på morgonen men 

kanske inte på dagen. Lägga ut koordinater för platsen kanske? 

 

3) Planering aktiviteter 2016, se bilaga nedan för de planer som finns och historik 

Preliminärt, spikas på försäsongslägret. Man kan få med sig en del Unga ledare, Anna Wehlin 

har koll på dem. Antingen kontaktar ansvarig klubb Anna eller så kan Anna dela ut Unga 

ledare via mail. Klubbarna uppmanas att ta med ungdomar som är på väg att bli juniorer (från 

17 år) att kontakta ungdomskommittén om det är av intresse att vara ung ledare – ersättning 

ges, 300 kr per tävlingsdag. I år hölls en upptakt i februari för att få nya unga ledare vilket gav 

bra respons. 

 

USM-läger - OKS 

GM – Finspångs OK 

Försäsongsläger – TGOK 

Eftersäsongsläger – OKS 

Distriktsmatchen – Skogspojkarna/NAIS 

USM – LOK  

Riksläger – Kolmården 

 

4) Riktlinjer hantering av fakturor som rör ungdomskommittén 

När klubbarna arrangerar aktiviteter ska fakturorna skickas till ungdomskommittén. En 

ansvarig person ska utses från kommittén som har koll på fakturor m.m. för varje aktivitet. På 

försäsongslägret tar vi upp vem som är ansvarig. Vid mail kan den skickas till oss. Om det är 

en postfaktura så skickas den till kassören men hör av er till oss först. Vi lägger ut ett 

dokument om hur fakturahanteringen går till.  

 

5) ÖOF kläder 



Det saknas lite grann. Man blir inte ersättningsskyldig för plagg som går sönder/försvinner. 

Det har försvunnit färre kläder nu när det finns nummer på dem. Komplettera upp listan. En 

digital lista på OL-skoj. Small och XS är det som behövs om det ska beställas något. Vi tar 

med ett förslag på det här till försäsongslägret. Eventuellt samla in alla kläder efter varje 

tväling. Ta upp en symbolisk summa som ersättning i förslaget. En liten avgift. 

 

6) Policy vid sjukdom och skada 

Anorexi är också viktigt att ta med i policyn. När ska man stoppa deltagandet? Om det 

uppmärksammas under ett lägre eller liknande så ska man kontakta klubben. Det är egentligen 

en större fråga för distriktet. Både barn och föräldrar behöver utbildning inom detta. Man 

skulle även kunna tala om för alla att det finns möjlighet att lyssna på detta.  

 

Smittsamma sjukdomar ska avstå från att resa. Vissa kunde uppenbart inte springa som följde 

med ändå och inte frågade – måste fråga om det är ok att följa med ändå. 

Vi skickar ut policyn innan försäsongslägret, eventuellt med kallelsen. Lägga till på inbjudan 

kan göras, om vem som ansvarar för sjukdom. 

Alla klubbar får höra av sig om det kommer upp andra tankar och funderingar i klubbarna. 

 

Se till exempel på Attunda på ungdomssidan finns ett exempel. 

 

7) Förslag på ändrat upplägg av försäsongslägret; ett för ett för HD12-14 och ett för 

HD16-18 

Någon från distriktet kanske kan komma på för- och eftersäsongslägret och prata om vikten 

av att äta och att äta rätt. Man kan ta hjälp av SISU.  

 

Det är svårt att ta han om den breda åldern. Det blir ganska mycket för juniorerna på våren. 

Det är tråkigt om man är 14 och umgås med de som är 15. Det kan bli mer inriktat på åldern 

efter träningar, föroläsningar osv. Måste tänka arrangörsmässigt, kan man ha ett arrangemang 

till?  

 

Något verkar man vilja försöka göra. Lättare att få dit de äldre till en träningsdag, ganska tuff? 

Vissa vill ha övernattning, grejen med lägren är kvällsaktiviteterna. Lättare med logistiken om 

det blir färre. Det måste nog vara skiljda platser. Ungefär samma koncept. Skulle kunna vara i 

SOK-stugan. Till 2016 års försäsongsläger kan vi bjuda in de som är upp till 18 till 

träningsdag i samband med försäsongslägret hos TGOK, det verkar inte vara några problem 

att få någon karta till det. Fråga de på eftersäsongslägret om det finns något intresse av att 

fortsätta med läger upp till HD18. Förslag att ha kvar HD12-16 och ha ett ytterliggare som är 

HD16-HD18, då kan man anpassa sig efter klubbkamraterna, inget motstånd. Det äldre lägret 

är bara svart nivå och violett. Alla verkar tycka det är en bra idé. Det ena lägret får i så fall 

läggas någon annanstans. HD16-18 kan vara i Hagstugan, TGOK fixar så det finns grejer mat 

osv, teknikträning. Och sedan hjälper unga ledare till där (lite äldre) förmiddagsträning, lunch, 

eftermiddagsträning.  

 

Vi i ungdomskommittén diskuterar vidare och kommer med ett konkret förslag om hur det ska 

göras. Hoppas vi får fram ett till våren. Måste diskuteras i mindre grupper. Diskutera taket på 

den äldre gruppen. Täcka hela gymnasiet kanske kan vara bra. Välkomna in med åsikter på 

mail. 

 

8) Ungdomsracet – Förslag på att ta bort Ungdomsracet och istället införa pris till 

segraren i O-ligans klubbtävling 



 

Det spikar vi! 

 

9) Övriga frågor 

Thomas Kleist minnesfond – det finns pengar att söka till Thomas Kleist minnesfond för att 

behålla ungdomar. Behålla de lite äldre ungdomarna, riktat mot juniorverksamhet. 

 

Det är bra att man delar upp när man ska bo på läger efter ålder. De kanske inte åker om de 

hamnar med annan ålder och kön. 

 

Måste tänka på brandlarm, utrymning osv. på alla läger och resor. Vi lägger in i dokument. 

Man måste också anmäla till räddningstjänsten när man håller läger. Ventilationen stängs av 

på fredagskvällen så be dem att inte koppla av dem. 

 

Tips med mat: TGOK kommer köra catering. FSOK har tidigare fått tillåtelse att använda 

hemkunskapssalarna. Denseln har lagat eget hemma och tagit med plastburkar och 

microvågsugnar. 

 

10) Nästa möte  
2 december kl 18:00, hos Sara, Bjälbogatan 4B 

 

 

 

 


