
Ungdomsledarträff 170318 

Närvarande: Anna Håkansson ÖOF/OKK, Mats Ekman FSOK, Anna Kempe Denseln, Vesa Jussila NAIS, 
Calle Granström NAIS, Annika Asketun Roxen, Liselott Eveborn Roxen, Patrik Kleist Mjölby, Mattias 
Berglund LOK, ÖOF/OKK, Anna Wehlin ÖOF/Skogspojkarna, Johan Dahm Tjalve, Mattias Nilsson 
Björkfors, Ulf Johnsson Skogspojkarna.  

§1 Aktiviteter 2017 

• Status ansvarig klubb. 

 Försäsongslägret  
o Mjölby, Boxholm, Torpa 
o 92 föranmälda 

 USM-läger  
o Anna och Sara 
o 30 anmälda, anmälan går ut 31/3. Resa till Luleå och Umeå i år, nästa år kör vi 

hemmaläger med sprintfokus. Tåg, flyg, boende bokat.  
 Rikslägret  

o Denseln var ansvarig men pga av flera sjukdomsfall i klubben kan de inte ta 
arrangemanget. Buss redan kollad. Skogspojkarna tar hand om Rikslägret.  

 O-ringen ungdomsstafett  
o Ungdomskommittén 
o Vi satsar på två lag om intresse finns 

 Distriktsmatchen 
o TGOK.  
o Buss ska bokas under våren 

 Götalandsmästerskapen 
o Roxen 

 USM 
o Kolmården 

 Eftersäsongslägret 
o Tjalve/SOK var planerat. Denseln kan också hjälpa till (som ett byte av 

Rikslägerresan) 

• Lista ansvarig för arrangemang arrangör. 

a. USM-läger – Anna H och Sara 

b. Rikslägret – Uffe Jonsson  

c. AXA-stafett – Anna W 

d. DiM – Lisa  

e. GM – Kristin Hjort, Malin Marmelid 

f. USM – Thomas Johansson 



g. Eftersäsongslägret – ingen ännu 

 

• Lista kontaktperson ÖOF:s ungdomskommitté. 

a. Försäsongsläger – Lisa Åberg Samor 

b. USM-läger – Anna Håkansson och Sara Forsberg 

c. Rikslägret – Anna Wehlin  

d. AXA-stafett – Anna Wehlin 

e. DiM – Lisa Åberg Samor 

f. GM – Sara Forsberg 

g. USM – Anna Håkansson 

h. Eftersäsongslägret – Anna Wehlin 

 

§2 Ekonomiska förutsättningar för gemensamma aktiviteter. 

• Egenavgifter enligt budget 2017 

USM-läger 1200 

Riksläger 0 

DM 500 

GM 760 

USM 1080 

ÖOF betalar resekostnader. Egenavgift baseras på mat och boende. Även individuella startavgifter kan 
tillkomma. 

§3 O-ligan 2017 

Program upplagt i Eventor och på hemsidan. 

§4 Unga ledare 2017 

Dåligt intresse för försäsongslägret. Men förhoppningsvis kan vi få ihop unga ledare till årets aktiviteter. 
Unga ledare 17-25 år får 300 kr per dag (ej Rikslägret och iår även USM-lägret). Alla intresserade får 
jättegärna höra av sig till Anna Wehlin. Tipsa gärna era juniorer om detta. 

§5 Marknadsföra Team Östergötland i samband med Kolmårdsdubbeln. Ungdomskommittén kommer 
stå på Kolmårdsmedeln och svara på frågor och ge information om Team Östergötlands aktiviteter, 
olskoj, etc till ungdomar, ledare och föräldrar.  



§6 Priser i ungdomsklasserna på Östergötlands tävlingar. 

Priser väldigt viktigt för ungdomarna. Upp till 12 vore bra om alla får pris. En idé är att fråga ÖOF om 
bidrag för att kunna garantera att alla upp till 12 får pris. Diskussion om att i 14-16 ha pris till de tre 
första och sedan x antal lottade priser bland övriga. Vi fortsätter utformning och diskussion av riktlinjer 
men tar med oss från mötet att alla klubbar ska sträva efter att dela ut pris till samtliga till och med HD 
12. Ungdomskommittén tar med frågan om sponsring från ÖOF till ÖOFs styrelse.  

Mötet poängterar också att tävlingsarrangörer ska alltid i samtliga ungdomsklasser undvika att alla 
förutom en får pris. 

Diskussion kring att utdelningsmetoden inte behöver vara upprop i resultatordning. Det kan tex vara 
lottad ordning eller att man får pris vid målgång. Men bra att skriva i PM hur prisutdelningen kommer 
att vara.     

§7 Lathund för- och eftersäsongsläger.  

Ungdomskommittén håller på att ta fram en lathundsmall för för- och eftersäsongslägren. Alla 
lägerarrangörer välkomnas fylla på med erfarenheter för att förenkla arrangemangen i framtiden. Länk 
till dokumentet skickas ut till ungdomsledarna samt läggs upp på hemsidan.  

§8 Kläder Team Östergötland 

Fler tröjor i små storlekar kommer att beställas. Vi kör på röda byxorna ett år till och diskuterar med 
ungdomarna under året hur de vill ha det i fortsättningen.  

§9 Övriga frågor  

EventorID kan vara svårt att få tag på. Skicka alla frågor om olskoj, EvntorID, etc till 
annalillyemilia@gmail.com 


