
Ungdomsledarträff Söderköping 171118 

Närvarande: Anna Håkansson (ÖOF Ungdom), Sara Forsberg (ÖOF Ungdom), Lotta Classon (NAIS), Marie 

Andersson (NAIS), Kristian Algers (Skogspojkarna), Åsa Kjellberg (Björkfors), Joakim Kjellberg (Björkfors), 

Patrik Eveborn (IFK Linköping), Martin Jareland (LOK), Jenny Röjgård (Kolmården), Henrik Marmelid (IFK 

Linköping), Erik Fredriksson (Tjalve), Lena Malmström (Tjalve), Mats Ekman (Finspång), Anna-Stina 

Påledal (Roxen), Peter Ettling (Skogspojkarna), Åsa Braam (Denseln), Anna Carlqvist (TGOK) och Anna-

Lena Lagneteg (Boxholm-Mjölby).   

 

1. Mötet öppnas 

a. Presentation av alla närvarnade 

b. Punkt 3 ska justeras från 2016 till 2017 

c. Punkt 2 och 3 i dagordningen byter ordning 

d. Punkt 6 Ekonomi 2017 läggs till 

2. Uppföljning av aktiviteter 2017 

a. Försäsongsläger 

i. Plats: Boxholm. 

ii. Ansvarig: Boxholm, Mjölby, OK64 

iii. Gick bra, många anmälda (>80 deltagare) 

iv. Bra lokal (skola). Inomhuspass i gymnastiksal och banläggningsteoriaktivitet. 

b. USM-läger 

i. Plats: Luleå och Umeå 

ii. Ansvarig: Anna Håkansson och Sara Forsberg (ÖOF)  

iii. Spektakulärt, intensivt, gick bra. Mycket logistik men det fungerade bra.  

c. Rikslägret 

i. Plats: Idre 

ii. Ansvarig: Skogspojkarna 

iii. Bra, bra träningar. Kul med Idre.  

d. Bagheerastafetten 

i. Plats: Arvika 

ii. Ansvarig: ÖOF 

iii. 2 lag var uttagna, båda gick runt.  

e. Distriktsmatchen 

i. Plats: Hallsberg 

ii. Ansvarig: TGOK 

iii. Bra ordnat arrangemang 

iv. Inga Unga ledare kunde följa med på denna resa vilket var väldigt synd. Det vore 

bra med kontinuitet med unga ledare så att ungdomarna känner sig bekanta 

med ledarna.   

v. Önskemål från ungdomarna om att laguttagning ska baseras på resultat ändå 

fram till tävlingarna. Anmärkning: Laguttagning till DiM har inga direktiv från 

ÖOF men jämna lag uppmuntras.  



vi. Önskemål från ungdomarna att lag 1 och lag 2 ska vara toppade, och lag 3 och 

därefter ska vara jämna. ÖOF funderar på tillägg av direktiv gällande 

laguttagning.  

f. Götalandsmästerskapen 

i. Plats: Blekinge 

ii. Ansvarig: Roxen 

iii. Otydlig information om att ingen från ÖOF eller Unga ledare skulle vara med på 

resan 

iv. Bra om instruktionen för resan som finns på ÖOFs hemsida kan uppdateras med 

mer detaljer 

v. Om frågor som ska tas upp på ledarträffen kommer ungdomskommittén till 

känna informeras de som ordnar resan om ÖOFs åsikt innan  

vi. Allmän önskan från ÖOF: Innan och efter ni ordnar en resa, kolla gärna på de 

lathundar som finns och återkoppla till ungdomskommittén förslag på 

uppdateringar/förändringar  

g. USM 

i. Plats: Umeå 

ii. Ansvarig: OKK 

iii. Gick bra, flyg gick bra. Ungdomarna har ordning på sig. Arrangörens boende och 

transport fungerade bra.  

h. Eftersäsongslägret 

i. Plats: Söderköping  

ii. Ansvarig: Skogspojkarna och Tjalve 

iii. Ca 95 deltagare 

iv. Lathund saknas, det behövs 

v. Unga ledare, inga var intresserade, det efterfrågas 

vi. Hur många vuxna behövs? Vore det bra om varje klubb hade med en ledare? 

vii. Kan Eventor användas för anmälan istället för Olskoj? 

viii. Svårt med logi, skolorna i Söderköping tillåter egentligen inte boende i skolorna. 

Bra att vara ute i god tid att kolla logi för dessa läger.  

 

3. Planering av aktiviteter 2018 

a. Försäsongsläger 

i. Ansvarig: NAIS 

1. Diskussion kring syfte med lägren. Fokus på det sociala eller hur? Inte 

träningskvalitet främst. Ja mötet håller med, men att det ändå är bra 

med många träningar, men att bra att man tänker på det sociala även 

under träningarna. Hur jobbar vi för att ungdomarna ska lära känna 

varandra? Aktiviteter? Boendefördelning? 

b. USM-läger 

i. Plats: Hemmaläger i Östergötland, sprinttema 

ii. Ansvarig: Anna Håkansson och Sara Forsberg 

c. Rikslägret 

i. Plats: Idre 



ii. Ansvarig: LOK.  

iii. Konfirmationen slutar samma dag som Rikslägret börjar, ev behövs någon 

speciallösning för konfirmanderna.  

d. Bagheerastafetten 

i. Plats: Örnsköldsvik 

ii. Ansvarig: Ungdomskommittén 

e. Distriktsmatchen 

i. Plats: Östergötland 

ii. Ansvarig resan: Tjalve + Skogspojkarna 

iii. Ansvarig tävlingarna: Inget klart ännu 

f. Götalandsmästerskapen 

i. Plats: Halland enligt tabell, men Eksjö är inlagt i Eventor. Så Eksjö helt enkelt.  

ii. Ansvarig: TGOK 

g. USM 

i. Plats: Luleå 

ii. Ansvarig: OK Kolmården 

h. Eftersäsongslägret 

i. Ansvarig: Finspång 

4. Information från ÖOF 

a. Se till att många ungdomsledare i klubbarna är anmälda på e-postlistan 

ungdomsledare@o-of.se. Man kan anmäla sig själv från ÖOFs hemsida (under E-

postlistor). 

b. Ett interaktivt dokument (Google docs) för För- och Eftersäsongslägren ska läggas upp 

länk till på ÖOFs ungdomssida. Detta ska rymma både regler och riktlinjer för lägren och 

erfarenhetsutbyte alla kategorier där lägerarrangörer själva kan fylla på.  

c. GM kommer från och med 2018 ha en klass för juniorer. Tanken är att intresserade 

juniorer hänger på ”ungdomarnas” resa dit och bor tillsammans. Juniorerna kommer 

springa sprint, medel och stafett.  

d. Distriktsmatchen ska arrangeras i Östergötland 2018 och därför letar vi efter en 

arrangör för detta.  

e. Det behövs några fler medlemmar till ÖOFs ungdomskommitté. Dels för att några 

nuvarande medlemmar kommer börja fokusera lite mer på juniorerna, dels för att 

fördela arbetet på fler. Alla intresserade varmt välkomna, hör av er till någon i 

kommittén.  

f. Tågförslag om USM. Det har kommit ett förslag från Skåne om att åka chartrat tåg till 

USM 2018. Resan blir då onsdag – måndag, kostnad ungefär 4000 kr/person. 

Ungdomskommittén anser denna resa är väldigt lång i tid och dessutom inte ekonomiskt 

försvarbart jämfört andra alternativ och kommer därför tacka nej till erbjudandet om 

gemensam tågresa. 

5. Unga ledare 

a. Sprid info i era klubbar om att Unga ledare uppdragen finns. Anna Wehlin är 

kontaktperson för Unga ledare. Det finns en facebookgrupp där alla aktiviteter 

annonseras, väldigt bra om alla som är bara lite intresserade finns med där så de får 

informationen (även om det såklart går bra att höra av sig till Anna direkt). 

mailto:ungdomsledare@o-of.se


i. Unga ledare får 300kr/läger/tävlingsdag. Rikslägret undantaget, där får de 

deltagaravgiften betalad. 

b. Nytt åldersspann för Unga ledare 

i. GM 21-30 år 

ii. Övriga arrangemang 17-30 år, 17-25 år har förtur 

c. ”Juniorläger” (17-25 år) arrangeras 2/12 delvis i syfte att peppa fler att ta uppdrag som 

Ung ledare.  

6. Ekonomi 2017 

a. Egenavgifter 

i. USM-läger 1000kr 

ii. DiM 450kr 

iii. GM 760kr 

iv. USM 440kr 

7. Övriga frågor 

a. Stafettuttagning i klubblag på stafetter 

i. Diskussion kring om man ska toppa eller ha jämna lag? 

ii. Upp tom 12 år får man inte toppa enligt Idrotten Vill 

iii. Vissa klubbar är glada om de får ihop ett lag. De som har flera lite olika 

strategier; toppning för äldre än 12 år, jämna lag för alla 

iv. Dubblering på sträckor väldigt bra 

v. Bra att ha en gemensam diskussion kring detta mellan klubbarna 

vi. Förslag om att höra om möjligheten att ha dubblering även på sträcka 1 på DM-

stafetten 

b. Förslag om rekommendation om priser är på gång, grundat i diskussioner från tidigare 

ungdomsledarträffar.  


