
Östergötlands orienteringsförbund
Ungdomskommittén

Anteckningar från möte i Tjalvegården, Norrköping
2010-01-21
Närvarande: Ingrid Svensson, Finspångs SOK, Anneli Berggren, OK Denseln, 
Torgny Faxén, Linköpings OK, Lena Fröberg, GoIF Tjalve, Len Malmström, GoIF 
Tjalve

Budget 2010
Vi gick igenom det budgetförslag som Torgny gjort för 2010. Den lämnas till 
ÖOF:s styrelse.
Anneli kollar med Anita Wehlin, Skogspojkarnas OK, om det möjlighet att söka 
bidrag inom Idrottslyftet för tränings/tävlingsresan inför USM.
Inför resan till USM i augusti finns platser över i bussen. Kanske 
Södermanland har intresse av att åka med? Lena Malmström undersöker.

Planering 2010 
Information om aktiviteter finns på ÖOF:s hemsida. Där finns också kort 
information om vad respektive arrangör bör tänka på.
Här finns också en Lathund för ÖOF:s Riksläger-ansvarig.

Ungdomskommitténs årsberättelse
Vi har tidigare läst igenom och kompletterat utkastet. Anneli kompletterar 
med O-ligans nya vandringspriser. Lena skickar till ÖOF:s sekreterare.

Dokument på ÖOF:webben
Vi gick igenom dokument och gjorde uppdateringar beträffande namn. Detta 
gäller dokument Team Östergötland, Uttagningskriterier. Ingrid gör ändringar 
och skickar sedan till övriga.

Uttagning
Vi använder 2010 den uttagningsblankett som utformades under 2009.
Sven-Olof Fröberg (som räknar O-ligan) kan utöka räknandet i samband med 
O-ligetävlingarna till att också omfatta uttagningar.

Dokument Distriktsmatch
En ändring i dokumentet Distriktsmatch har varit ute på remiss hos distrikten. 
Ingrid har haft uppdraget att sammanställa. Ändringen innebär att det 
kommer att bli möjligt för distrikten att starta med upp till åtta löpare i varje 
klass, men att endast de fyra bästa resultaten räknas.

Ledamöter i ungdomskommittén
Lena Fröberg och Ingrid Svensson avgår, Lena Malmström tillträder. Det 
innebär att ungdomskommittén nu har tre ledamöter: Torgny Faxén, Anneli 
Bergren och Lena Malmström.
Det behövs fler ledamöter i ungdomskommittén. Olika förslag diskuterades. 
Anneli tar kontakt med ordföranden i några klubbar med bred 
ungdomsverksamhet.



Ungdomsledare
Vi har flera ungdomar som gått SOFT:s ledarutbildning. Vi hoppas att de vill 
och har möjlighet att vara med vid olika läger/tävlingar. Kanske ska vi ha en 
annons på hemsidan? Detta blir en punkt vid försäsongslägrets ledarsamling.

Möten
Vårens möte blir 6 mars i samband med försäsongslägret, 14 april i 
Tjalvegården och 16 juni.

Att ta upp vid nästa ungdomsledarmöte den 6/3:
- förlängning av stomprogram (arrangörer av försäsongsläger och
- eftersäsongsläger 2011 och 2012 finns på hemsidan)
- att engagera yngre ledare vid läger och tävlingar ÖOF:s nya hemsida


