
Ungdoms- och Juniorledarträff 2019-03-09 
 
Närvarande: Anna Håkansson ÖOF/OKK, Joakim Kjellberg ÖOF/BGOIF, Mats Adolfsson 
ÖOF/LOK, Sara Forsberg ÖOF/OKK, Anna Wehlin ÖOF/LOK, Eva Göhl FSOK, Stefan Karlsson 
Denseln, Patrik Kleist Mjölby, Johan Dahm Tjalve, Karin Zimmerman Tjalve, Joakim Fornander 
Roxen, Paulina Hellgren Skospojkarna, Åsa Kjellberg BGOIF, Anders Svensk TGOK, Martin 
Jareland LOK, Annika Ivarsson LOK 
  
1. Aktiviteter 2019. 
a. Status ansvarig klubb 
·        Försäsongsläger 11-16 år 
o    LOK. 87 anmälda (84 på plats). Planering gått bra, kom inbjudan för sent? Nej tycker mötet. 
·        USM-läger 15-16 år 
o    TGOK. 15-16/6 i Oskarshamn, information ute på hemsidan, boende i Viljans klubbstuga, 3 
träningspass. Alla välkomna oavsett ambitioner att vara med på USM. 
·        Rikslägret 13-16 år 
o    Denseln. Buss bokad med 80 platser. Inbjudan från SOFT har kommit ut. Anmälan för 
ungdomarna både på Eventor och Olskoj. Ledare får gärna anmäla intresse till Denseln. 
·        Distriktsmatchen 
o    Tjalve/SOK, Planeringsstadiet. 6-7/8 
·        Götalandsmästerskapen 
o    Roxen, Planeringsstadiet. 9-11/8 
·        Ungdoms-SM 
o    Kolmården, ingen info. 
·        Eftersäsongsläger 
o    Björkfors, planeringsstadiet. 
  
b. Lista ansvarig för arrangemang från arrangerande klubb 
• USM-läger: TGOK. Marie Svensk 
• Rikslägret: Denseln. Henrik Peterson 
• Distriktsmatchen: Tjalve/SOK. Ingen ännu 
• Götalandsmästerskapen: Roxen. Joakim Fornander 
• Ungdoms-SM: Kolmården. Ingen info 
• Eftersäsongsläger: Björkfors. Ingen ännu 
  
c. Lista kontaktperson från ÖOF:s ungdomskommitté 
Varje arrangemang har en ansvarig från ungdomskommittén som arrangerande klubb främst 
kan kontakta och diskutera med. 
• USM-läger: Sara 
• Rikslägret: Anna W 
• Distriktsmatchen: Anna W 
• Götalandsmästerskapen: Mats (och Anna W) 
• Ungdoms-SM: Sara 



• Eftersäsongsläger: Joakim 
  
d. Intresseanmälan via olskoj senast den 30:e juni 
Nytt (senare) datum för att lämna intresse att vara med på DiM, GM, USM: söndagen efter 
Rikslägret (30/6 2019). 
 
e. Uttagning 
Info om att uttagningen främst handlar om att vi vill se att ungdomarna klara att springa sin 
svårighet. Generellt; har ungdomarna sprungit 3 (5 för USM) tävlingar i din tävlingsklass blir de 
sannolikt uttagna. Till DiM har vi fortfarande en begränsning i hur många ungdomar som vi får 
skicka. 
 
ÖOF tar ut stomlag till stafetterna på GM och USM baserat på vårens och sommarens resultat. 
Övriga lag tas ut av medföljande ledare. På DiM tar ledare ut alla lag, ÖOF uppmanar till jämna 
lag.  
 
f. Återbud 
Återbud ska alltid göras till researrangören!! Många gånger tidigare har ungdomar inte dykt upp 
vid avresa. 
  
g. Vem gör vad  
Arrangerande klubb anmäler kost och logi, ungdomarna anmäler själva till 
tävlingarna, ÖOF anmäler till stafett (kommer överens med arrangerande klubb vem som 
registrerar laguppställning i Eventor). 
  
2. Ekonomiska förutsättningar för gemensamma aktiviteter. 
a. Egenavgifter 2019 
ÖOF betalar resekostnader för den gemensamma resan (egen resa betalar man själv), 
ledarkostnader, stafettavgifter och kartkostnader. Egenavgift baseras på mat och logi (och ev. 
startavgift om ÖOF faktureras dessa). 
Budgeterade egenavgifter 2019: USM-läger 300kr, DiM 500kr, GM 760kr, USM 1080kr 
Avgift för Fsäs och Esäs. Fråga huruvida återbud ska faktureras. Om klubben har kostnader är 
det helt ok att fakturera återbud. Svårt att uppskatta kostnaden vid inbjudan, förslag att vi 
uppdaterar rekommenderade deltagaravgiften från 400kr till 450kr.  
  
3. O-ligan 2019 
Alla nationella tävlingar i Östergötland är med i O-ligan. Även Distriktstävling i Motala på 
söndagen 10milahelgen och Stjärnorpsmedeln (uppklassad från distrikts till nationell) tas med 
efter diskussion. 16 tävlingar totalt, 9 räknas. Fråga om att ändra poängfördelningen så att fler 
får högre poäng, idag får många alltid 1p, Ungdomskommittén kollar vidare på detta.  
 
4. Diskussion om SOFT:s utredning kring barn- och ungdomsidrott  
Sara presenterade SOFT:s utredning kring barns tävlande.  



Grupparbete genomfördes med tillhörande diskussioner kring förändringar av 
tävlingsreglementet och aktiviteter för att öka gemenskapen. 
  
5. Unga ledare 2019 
Anna W informarade om Unga Ledare, diskussion kring input klubbarna fått från juniorerna om 
Unga Ledare-verksamheten. Information sprids via “Ung Ledare i Östergötland” facebookgrupp, 
unga ledare är för 17-30 år för alla resor utom GM (21-30 år). Infolapp finns på ÖOFs hemsida 
(på Ungdoms och Juniorsidan). Diskussion kring att lägga till arvode för Rikslägret samt att öka 
arvodet för övriga resor, kommittén kollar vidare på detta. 
  
6. Junior  
a.      Intresse för junioraktiviteter från ÖOF 
Diskussion kring input klubbarna fått från sina juniorer om vilka aktiviteter som vore önskvärt att 
ha inom ÖOF. ”Nån helg vore kul”. Kanske viktigast för mindre klubbar som inte kanske har så 
mycket aktiviteter i klubben. Breddaktivitet saknas lite, kontinuiteten viktig. Sociala aktiviteter 
viktiga. Kan större klubbar tänka sig att bjuda in? Bra med stående schema där klubbar tar 
ansvar för de olika aktiviteterna precis som för ungdomarna. Många träningsläger och dagar 
kan göras till ÖOF-aktiviteter (ÖOF betalar resa och kartor om någon klubb vill ordna SM-läger 
2019). Informationsspridning svårt, skapa e-postlista för juniorer? Instagram? ÖOFs hemsida 
och Ungdomsledare@o-of.se får fungera tills vidare. 
 
b. Stomprogram Junior  
Efter diskussion kom mötet fram till ett första förslag på stomprogram för juniorer: Träningsdag i 
januari/februari, Breddläger i samband med någon östgötatävling, GM i augusti.  
2019: Träningsdag utgår. Breddläger: Skogspojkarna m.fl. 24-25/8 i samband med 
Ramunderträffen. GM i Borås: Roxen (samma resa som ungdomarna) 
2020: Träningsdag Mjölby OK. Breddläger: bestäms ledarträff i november. GM: bestäms på 
ledarträff i november.  
 
  
7. Nya medlemmar till ÖOF:s ungdom- och juniorkommitté 
Vi välkomnar Mats Adolfsson (LOK) ny medlem i kommittén men vi behöver fortfarande bli fler, 
alla intresserade får gärna höra av sig till någon i kommittén. 
  
8. Övriga frågor  
Inga. 
 


