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1. Aktiviteter 2015, status ansvarig klubb 

Usm-läger: Antagligen inte tillsammans med Södermanland (de verkar rikta in sig på egen 

resa och gemensamma träningar under Kristerhimmelsfärd). Östergötland planerar att 

ha läger någon helg efter Kristerhimmelsfärd antingen i slutet på maj eller början av juni. 

 

Rikslägret: Datumet är bestämt till veckan efter midsommar, måndag till lördag. Inbjudan 

har vid mötets datum inte kommit men beräknas komma i slutet på mars. Planering 

påbörjad gällande bussresa. 

 

Axa-stafetten: Anna Håkansson anmäler två lag åt Östergötland. 

 

DM: Datum för distriktsmatchen är tisdag-onsdag innan U10-mila, dvs 4-5 augusti. 

Kontaktperson i NAIS är Calle Granström. 

 

GM: Arrangeras 14-16 augusti. 

 

USM: Gemensam resa tillsammans med Södermanland. Planering påbörjad. 

 

Försäsongslägret: 86 anmälda deltagare. 

 

Eftersäsongslägret: Planerar för ca 75-95 deltagare. 

 

2. Ekonomiska förutsättningar för gemensamma aktiviteter 

Samma förutsättningar som förra året, d.v.s. ÖOF betalar 50% av resekostnaderna samt 

ledaravgifterna. Preliminära resekostnader kan hittas på ungdomskommitténs 

verksamhetsplan. 

 

3. O-ligan 2015 

Den orienteringstävling som arrangeras samtidigt som Dala-dubbeln kommer inte att 

vara med i O-ligan. Annars kommer samtliga orienteringstävlingar som uppfyller kraven 

för Sverigelistan ingå i O-ligan. Det betyder att O-ligan kommer bestå utav 21 tävlingar 

varav 10 räknas. 

Ungdomskommittén har skickat önskemål till de klubbar som arrangerar en tävling där 

O-ligan ingår om vilka klasser som önskas följas på just deras tävling. 

Ungdomskommittén ska skicka ut mejl till klubbarna för att de ska pusha på ungdomarna 

att springa O-ligan. 

 

 



4. Unga ledare 2015 

Ungefärligt antal unga ledare som kan skickas på de olika aktiviteterna är 

Försäsongslägret deltog 3 st. 

Usm-läger 3 st. 

Rikslägret 2 st. 

DM 4 st. 

GM 3 st. 

Eftersäsongslägret 3 st. 

 

Anna berättade om eventet som var för unga ledare några veckor tidigare. Cirka 10 unga 

ledare deltog på eventet. 

 

Tanken med unga ledare är att de ska vara en värdefull resurs på plats, dessa kan alltså 

”utnyttjas” till så mycket som möjligt. Arrangerande klubb får ett tag innan aktiviteten 

veta vilka som kommer vara unga ledare och kontaktuppgifter till dessa. 

 

5. Konfirmationsläger 2016 

Det kommer bli en orienteringskonfirmation i samarbete med ÖOF. Denna gång med ny 

försämling och ny präst, då Jonas sagt ifrån. Ungdomskommittén kommer träffa den nya 

kontakten 24/3 och kommer sedan ut med mer information. 

 

6. Vakansplatser i ungdomsklasserna 

Anna informerade om undersökningen av hur många av vakansplatserna som användes 

förra året så kan det konstateras att det som mest så användes ungefär hälften. Vid 

något tillfälle har alla vakansplatser använts i någon klass. 

Mötet avsåg att det kan vara som det är nu, det vill säga fem i varje ungdomsklass, ingen 

förändring föreslås av mötets deltagare. 

 

7. Övrigt 

Ol-skoj: Anna vill hälsa att om man har svårt att hitta sitt eventor-ID så kan man mejla 

henne, så hjälper hon till att ta fram det. 

 

GM/USM: ungdomskommittén kommer även detta år att försätta ta ut löpare till 

tävlingarna, även om tävlingarna nu har fri anmälan. Alltså viktigt att gå in på olskoj och 

fylla i vilka aktiviteter man vill vara med på. 


