
Anteckningar från möte med ÖOF:s ungdomskomitté 
21 januari 2009 i Torstorps motionscentral, Finspång 
 
Närvarande: 
Magnus Allard TGOK, Anneli Berggren OK Denseln, Torgny Faxén LOK, Lena Fröberg 
Tjalve, Christer Norwald Hällestad och Ingrid Svensson FSOK 
 
Torgny rapporterade från måndagens styrelsemöte med ÖOF. Han hade presenterat 
ungdomskommitténs budgetförslag och styrelsen ställde sig positiv till förslaget. 
 
Busschaufför Jonny Wallinge OK Kolmården är preliminärbokad för resor detta år. Torgny 
håller i den kontakten. 
 
På distriktets hemsida finns info kring juniorresor. Östergötland ordnar bland annat resa till 
Silva Junior cup i Tyresö 8-10 maj. Kontaktperson är Carina Kalered, Skogspojkarnas OK. 
 
Angående uttagning till distriktsmatch, GM och USM. Som tidigare år ska man fylla i en 
blankett om man vill vara med vid dessa tävlingar. Ingrid Svensson, FSOK, ser till att 
blanketten läggs ut på hemsidan. Hon kommer att samla in uttagningsblanketterna. För 
distriktsmatch och GM ska de vara inskickade senast 29 maj och för USM prel. 10 aug.  
 
Diskuterades frågor till ungdomsledarträffen i Haninge 6 februari. 

 USM – sprint – startgaranti Vi tycker att det är viktigt att det blir en sportsligt korrekt 
tävling. Vi är tveksamma till att det blir det om det är startgaranti. Vi förordar att man 
begränsar antalet platser.   

 Ang seedningssystem Vi tror att det är svårt att hitta ett seedningssystem som inte är 
kontroversiellt. Distrikten kan ha klasser som är olika starka. Hur ska man ta hänsyn till 
detta? Lottning är kanske det mest rättvisa.  

 Antalet startande på långdistans (120) är lagom. 
 Det ska vara 2 min startmellanrum mellan löparna. 
 Östergötland samarbetar med Södermanland, Närke och Värmland kring en 

distriktsmatch för ungdomar som går varje år. 
 Nuvarande samarbete fungerar bra, svårt att hinna med ytterligare engagemang.  
 Vi har inte något ungdomsråd. 

 
 
Ledarsamling 7 mars kl. 12.00 i samband med försäsongslägret i Nykyrka. 
Nästa träff med ungdomskommittén blir i 15 april i Torstorps motionscentral. Vi hoppas att 
Jonas Agestam kan vara med så att vi kan börja planera för orienteringskonfirmation 2010. 
 
Antecknat av Lena Fröberg 


