
Protokoll Ungdom- och juniorledarträff Nykyrka 
Närvarande:  

● Jonas Lindell, OK Roxen 
● Johan Frodin, OK Roxen 
● Anna-Lena Lagneteg , Mjölby OK, 
● Johan Otterström, Linköpings OK 
● Karin Bengtsson, OK Motala 
● Sofie Tjalve 
● Sara Nordvall Forsberg, ÖoF & OK Kolmården 
● Moa Hjort, ÖoF & OK Roxen 
● Anneli Borg, OK Denseln 
● Martin Östemar, FSOK 
● Marie Svensk, TGOK 
● Anna Håkansson, ÖoF & OK Kolmården 
● Joakim Kjellberg, ÖoF & BGOIF 
● Mats Adolfsson, ÖoF & LOK 
● Sofie Illner, Tjalve IF 

 

Ungdomskommittén: Sara N-F, Anna H,  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 H lämnar vid nästa årsskifte. Ungdomskommittén genomför ca 5-6 möten 
per år. Två ungdomsledarträffar per år, samordning och stöttning av 
ÖoF-aktiviteter.  

Ber deltagare fråga i klubbar efter kandidater 

3. Uppföljning av aktiviteter 2020 
a. Status ansvarig klubb inklusive ansvarig kontaktperson 

■ Försäsongslägret; MAIF / OK Motala  
■ USM-läger 16-17 maj: Moa Kjellberg från Björkfors som ansvarat 

för planering. Moa H kontaktperson 
■ Rikslägret: Tjalve/Skogspojkarna. Sara som kontaktperson från 

ungdomskommitén. Frågor kring hur cykeltransport ska ske för 



MTBO deltagarna. Behövs fler ledare? Ledare hör av sig till 
ansvarig klubb om intresse att följa med.  

■ Distriktsmatchen, Södermanland: OK Roxen, Anna-Stina och Sören 
Påledal är huvudansvariga. Joakim från ungdomskommitén. Finns 
ingen riktig information kring arrangemanget än. 

■ Götalandsmästerskapen, Göteborg 14-16/8: OK Denseln, Mats 
ansvarig från ungdoms- och juniorkommitén. 

■ USM, Falköping, 18-20/9: Linköpings OK , Moa H ansvarig från 
ungdomskommitén. Uttagning: ska ha sprungit 5 tävlingar i rätt 
klass. 

■ Eftersäsongslägret: OK Kolmården, Anna H ansvarig 
b. Kontaktpersoner ÖOF 

■ Anna H: Försäsongsläger & Eftersäsongsläger 
■ Sara: OL-Konfa + Riksläger 
■ Moa H: USM-läger + USM 
■ Mats: GM 
■ Joakim: DiM 

c. Uttagning 

Se dokument på hemsidan ang. poängsystem för tävlingar. Första och 
andra lag tas ut i förväg inför GM och USM. Tre bästa tävlingar 
poängmässigt för GM. Fem tävlingar räknas inför USM. 

d. Återbud 

Höra av sig till arrangerande klubb vid återbud. 

e. AnmälningarArrangerande klubb anmäler kost och logi, ungdomarna 
anmäler själva till tävlingarna, ÖOF anmäler till stafett och arrangerande 
klubb anmäler deltagare. 

4. 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. 
■ USM-läger: 400:- 
■ USM: 1000:- 
■ Distriktsmatchen: 450:- 
■ Götalandsmästerskapen: 800:- (Även Junior) 
■ För-/eftersäsongslägret 400-500:- 



■ Avgifterna revideras på eftersäsongslägret inför följande år.  
5. 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. Ansvarande klubb ser 
till att medskickade ledare har visat utdrag. 

b. 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.  

c. Stipendier  
6.  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. Blev inget av 
träningsdagen.  

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. TGOK arragerar ifall anmälan är tillräckligt stor. 
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. 

h. Fokus på breddaktivitet när det kommer till juniorangagemang.  
7. Unga ledare 

a. Intresset att ställa upp som Unga Ledare har tyvärr minskat.  
■ Ersättning 500:-/aktivitetsdag (Max 1500:- per aktivitet) 

b. Närvaron av Unga Ledare vid ÖoF-aktiviteterna upplevs som positivt av 
föreningarna och ungdomarna. 

c. Har ni personer 17-30 år (21-30 för Götalandsmästerskapen) som är 
intresserade av att hjälpa till som Unga Ledare, eller har behov av Unga 
Ledare till era ÖoF-arrangemang, kontakta Moa Hjort. 

8. Övriga frågor 

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag


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. 
- I programmet för O-ligan 2020 ingår samtliga nationella- och 

distriktstävlingar med ungdomsklasser. För att öka intresset för 
MTB-O har vi valt att detta gäller såväl Fot-OL som MTB-O.  

- För 2020 blir det 20 fot-orienteringar och 2 MTB-O-tävlingar. 
- MTB-O-tävlingarna krockar inte med Fot-OL-tävlingarna. 

- Förändra poängfördelningen så att fler får mer än mini-poäng, e.g 
öka poängdjupet i o-ligan. 

- Efter analys av antalet deltagare under föregående år 
föreslår vi att vi ökar poängdjupet med 5 poäng, så max blir 
20 p och minimi 3 poäng, ytterligare tre fler får högre poäng.  

- HD12 
- Vi har 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. 

- Ny klassindelnig 
- Klubbtävling och raketen påverkas av föränd 

c. Priser vid ny klassindeling 
■ Rekommendation att alla upp till HD 12 som springer får pris  

d. Instagram 
■ @oofungdom FÖLJ 
■ Uppdatera info 

e. Förslag på att flytta anmälningar från olskoj till eventor 
■ Lättare för ungdomskommitén att använda olskoj då information 

och kontaktinfo är lättåtkomligt 
■ Om någon känner att detta är något de vill undersöka är det 

välkommet 
■ Lämna gärna information om förbättringspunkter 
■ Okej att det visas vilka som är anmälda till läger? Undersöka 

f. Förfrågan om NIU på Birgittaskolan Linköping 
■ Intresse? Drivas vidare ifall intresse finns 
■ Tränare behövs i så fall. Potentiella? Anställning/Krav? 
■ Skulle vara bra om möjligheten finns i Östergötland för ungdomarna 

9. Mötet avslutas 


