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Inför 2010  
 ansvarig klubb 
försäsongsläger IFK Linköping 
Riksläger i Idre Boxholms OK 
Distriktsmatchen                      arrangeras i Mjölby 
Götalandsmästerskapen, 14-15 aug  
USM, OK Nolaskogsarna 27-29 aug  
eftersäsongsläger TGOK 
 
Vid ledarträffen i samband med eftersäsongslägret 21 november diskuteras vilka 
klubbar som föreslås ta ansvar för övriga aktiviteter. Vilka klubbar kommer att ha 
många deltagare vid GM och USM? 
Kan vi ta hjälp av Frida Aspnäs från Sidensjö, nu i OK Kolmården, inför USM? 
Torgny kollar upp detta. 
Kan resan till USM samordnas med ett annat distrikt, t ex Södermanlands OF? 
 
 
2009 Ekonomiskt utfall 
Den budget som fastställdes i år har i stort sett hållits. Den extra bussen till Idre 
gjorde det lägret dyrare. Distriktsmatchen kostade mindre än beräknat. 
Vi beslutade att klubbarna får betala 250 kr per ungdom som deltog i 
distriktsmatchen; 500 kronor per ungdom för deltagande i GM och USM. 
 
Ytterligare en ledamot till ungdomskommittén önskas! För att lättare nå ut med 
information skulle det vara bra med någon från den västra delen av distriktet. 
Ungdomskommittén har träffats tre gånger per år och i samband med 
ledarsamlingarna vid försäsongs- och eftersäsongslägret. Uppgifter har varit till 
exempel att samordna läger och tävlingar för ungdomar upp till 16 år, göra 
uttagningar till distriktsmatch, GM och USM, ansvara för O-ligan (resultat och 
priser), uppdatera dokument på hemsida, budget för ungdomsverksamheten…. 
 
Ungdomsledare  Ingrid gör under våren en platsannons på ÖOF:s hemsida. Lena 
samordnar ledare med ansvariga klubbar. 



 Vi vill gärna ha fler ungdomsledare med vid läger och tävlingar. Till unga ledare 
utgår arvode med 200 kronor/dygn (gäller ej Idre). Under året har Lisa Kalered, 
Johan Fröberg, Mikael Andersson och Anna Håkansson varit ledare. 
 
Priser O-ligan Anneli har ordnat nya vandringspriser till O-ligan. De är målade av 
Inga-Lill Joelsson. Anneli ordnar med gravyr och tar med sig priserna till 
prisutdelningen som avslutar eftersäsongslägret den 22 november. 
Lena ordnar diplom till alla i HD12 och till de 10 främsta i övriga klasser samt 
plaketter och presentkort till de tre främsta i varje klass. Glädjande är att fler 
ungdomar i år deltagit i den yngsta klassen. 
 
HD10 i O-ligan? Ska dessa klasser ingå i O-ligan i fortsättningen? Vi diskuterar 
detta vid mötet i november 
 
Distriktsmatch Vid distriktsmatchen föreslog Värmlands ledare att 
poängberäkningen skulle vara annorlunda än tidigare. Deras förslag är att distrikten 
deltar med sex löpare i varje klass, men endast de fyra bästa resultaten räknas. 
Vårt förslag är att distrikten kan starta med upp till åtta löpare i varje klass, men 
att endast de fyra bästa resultaten räknas.  
Ingrid skickar vårt förslag till de övriga distrikten. De ändrade reglerna för 
poängberäkning provas nästa år och utvärderas därefter. 
 
I år delade Östergötland och Södermanland segern. Södermanland har båda 
vandringspriserna. 
 
Vi bjuder in representanter från Mjölby, som är nästa års arrangörer av 
distriktsmatchen, till träff i början av 2010 för information. 
 
Juniorledare Carina Kalered, Skogspojkarnas OK och Pia Gustafsson, Linköpings OK 
har under några år tagit ansvar för att det ordnats några träningsläger och 
tävlingsresor för juniorerna. Hon vill ha en efterträdare. Vi diskuterade några namn. 
Anneli tar upp det i ÖOF:s styrelse. 
 
Hemsidan Vi tycker att Per Magnusson gör ett bra arbete med ÖOF:s hemsida. Han 
är mycket snabb med att lägga ut information. Tack! 
 
Jackor Det finns några gamla Team Östergötlandjackor. Ingrid lägger ut 
information på hemsidan om att den som vill ha en jacka ska höra av sig till henne. 
 
Nu finns Östergötlands västar hos Ingrid, tävlingsdräkterna och flaggorna finns hos 
Anneli. Anneli ska räkna tävlingsdressarna. Kanske behöver de kompletteras. 
 



Uttagning Ingrid har gjort ett stort arbete med uttagningarna. Östgötaungdomarna 
har under den aktuella perioden deltagit i 45 olika tävlingar! Det har varit bra att 
informationen vid uttagning av stafettlagen.  Inför 2010 uppdaterar Ingrid 
uttagningsblankett med aktuella datum och lägger ut på hemsidan. 
 
Nästa möte blir torsdag 14 januari kl 18.00 på Tjalvegården i Norrköping. Då är det 
aktuellt att bland annat ta upp budgeten 
 
antecknat av Lena 
 
 


