
Protokoll Ungdomsledarträff 2019-11-16 Rimforsa 
Närvarande: Patrik Kleist, Mjölby OK Marie Svensk, TGOK, Heli Wiberg, OK Roxen 
Martin Östemar, FSOK, Torbjörn Lindgren, NAIS, Johan Otterström, LOK, Åsa Braam, 
OK Denseln, Lina Ettling, Skogspojkarna/Tjalve 

Ungdomskommittén: Sara N-F, Anna W, Moa H, Joakim K, Mats A 

1. Mötet öppnades och alla deltagarna hälsades välkomna av ungdomskommittén 
2. Fler aktiva i ÖOF:s ungdoms- och juniorkommitté 

Anna W lämnar vid årsskiftet och Anna H lämnar vid nästa årsskifte. 
Ungdomskommiten genomför ca 5-6 möten per år. Två ungdomsledarträffar per 
år, samordning och stöttning av ÖoF-aktiviteter.  

3. Uppföljning av aktiviteter 2019 
a. Försäsongsläger 11-16 år. LOK. 87 anmälda (84 på plats). På Valla 

Folkhögskola 
b. USM-läger 15-16 år.  TGOK. 15-16/6 i Oskarshamn, information ute på 

hemsidan, boende i Viljans klubbstuga, 3 träningspass. Marie gav beröm till våra 
äldre ungdomar och upplevde att lägret fungerade mycket bra. Bra ordnat av 
arrangörerna. 

c. Rikslägret 13-16 år. OK Denseln. Idre fjäll, åkte upp med två bussar - 
Östgötarekord? (71 ungdomar?). Våra ungdomar skötte sig bra! 

d. Distriktsmatchen. Tjalve/SOK i Kristinehamn. Även här beröm till hur våra 
ungdomar agerar när vi åker iväg. Lite strul med anmälningarna pga gamla 
SI-nummer i olskoj. 

e. Götalandsmästerskapen:  OK Roxen, Borås. Ungdomar & Juniorer.  
f. Ungdoms-SM: Kolmården, Oskarshamn. Fyllde upp laget med några 14-åriga 

tjejer för att få kompletta stafettlag.  
g. Eftersäsongsläger 11-16 år: Björkfors GoIF. 94 anmälda. (88? På plats). 

4. Planering av aktiviteter 2020 
a. Försäsongslägret; MAIF / OK Motala  
b. USM-läger: Någon förening som är intresserad av att hjälpa till med 

USM-lägret? 
c. Rikslägret: Tjalve/Skogspojkarna 
d. Distriktsmatchen, Södermanland: OK Roxen 
e. Götalandsmästerskapen, Göteborg 14-16/8: OK Denseln 
f. USM, Falköping, 18-20/9: Linköpings OK  
g. Eftersäsongslägret: OK Kolmården 

5. Ekonomi och egenavgifter 



a. Ersättning för unga ledare. 500:-/aktiv dag. Max 1500:- per aktivitet. Från 
2019-01-01 

b. Från och med 2020 kommer egenavgifterna fastställas vid 
försäsongslägret.  

6. Information från ÖOF 
a. Från januari 2020 behöver ledare som jobbar kontinuerligt med barn och 

ungdomar visa utdrag från belastningsregister. Gäller även Unga ledare. 
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdra
g ÖoF ansvarar för unga ledare på ÖoF-aktiviteter. 

b. Barntränarutbildning i Rimforsa 2019-11-30, Gul-Grön. Sista anmälning 
eg.  

c. Ny klassindelning på förslag från SOFT: Inskolning/U1/U2 ersätts av 
öppna banor med separat resultat för ungdomar. 

d. Mycket färre ungdomar som deltar på GM/DiM än lägren. Uppmaning att 
flera provar på att följa med även på GM/DiM. Även om det är uttagning 
så blir i praktiken samtliga som ansöker uttagna. Målet med GM/DiM är 
framförallt att det ska vara en rolig upplevelse för ungdomarna.  

e. Stipendier 
- Uppmaning för alla ungdomar födda 2003 att söka Rune 

Haraldssons stipendiefond. (Minst två ungdomar, minst en tjej och 
en kille, minst 2000:- per mottagare.) Ansökan till ÖoF senast 
2019-11-30. 

- Thomas Kleists minnesfond till föreningar som arbetar aktivt med 
Junior-satsningar. Ansökan senast 2019-12-31 

- Nomineringar till Årets Ledare senast 2019-12-31 
- https://www.xn--of-eka.se/index.php?page=173  

7.  Junior 
a. Målsättning att skapa fler aktiviteter för Juniorer för att skapa 

förutsättningar för ungdomar att fortsätta med ÖoF-gemensamma 
aktiviteter även efter att de lämnat HD16-klassen utan att behöva 
elitsatsa. 

b. Juniorer ska kunna anmäla sig till olskoj. 
c. Träningsdag för juniorer, 2020-01-25 klockan 10:00, vid Mjölby OK:s 

klubbstuga. Även yngre seniorer är välkomna. 
d. Fråga om det finns intresse för gemensam resa till medel- & stafett-SM i 

Boden? (Hör av er till Sara N-F). 
e. Junior-lägret vid Ramunderträffen blev tyvärr inte av pga för få anmälda. 
f. Förfrågan om någon är intresserad av att arrangera ett 

bredd/överraskningsläger. Ev. TGOK? 

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag
https://www.xn--of-eka.se/index.php?page=173


g. Någon förening som arrangerar ett SM-träningsläger och kan tänka sig att 
bjuda in övriga Östgöta-juniorer? ÖoF står då för resor, ledarkostnader 
och kartpaket. 

8. Unga ledare 
a. Intresset att ställa upp som Unga Ledare har tyvärr minskat.  
b. Närvaron av Unga Ledare vid ÖoF-aktiviteterna upplevs som positivt av 

föreningarna och ungdomarna. 
c. Har ni personer 17-30 år som är intresserade av att hjälpa till som Unga 

Ledare, eller har behov av Unga Ledare till era ÖoF-arrangemang, 
kontakta Moa Hjort. 

9. Övriga frågor 
a. I samband med att vi öppnar olskoj för anmälan till 2020 behöver vi 

uppmana våra ungdomar kontrollera att telefonnummer, SI-nummer och 
allergiinformation är korrekt och aktuellt. 

b. O-Ligan - beslut kring förändringar. 
- Förändra poängfördelningen så att fler får mer än mini-poäng, e.g 

öka poängdjupet i o-ligan, målsättning att alla som fullföljer ska får 
mer än 1p. Detta ska gälla från 2020.  

- Funderingar kring 12-klassen? Mötets mening är att vi ska fortsätta 
ha kvar 12-klassen i O-ligan, men när vi följer 12-klassen så ska vi 
uppmärksamma samtliga 12-åringar i samband med målgång, men 
bara genom att nämna namnet, inte resultatet i tävlingen, eller hur 
man ligger till i o-ligan. 

10.Mötet avslutas 


