
Protokoll ÖOF ungdoms- och juniorledarträff 20210318

Plats: Google Meet.

Deltagare: Mats Adolfsson, LOK/ÖOF, Sara OKK/ÖOF, Moa H OKR/ÖOF, Joakim K
BGOIF/ÖOF, Johan Frodin IFKL/OKR, Niklas Levinsson, OKK, Karin Zimmerman,
Tjalve, Johan Otterström, LOK, Jonas Lindell, OKS/OKR, Anders Svensk, TGOK,
Lena Malmström, Tjalve (Från punkt 6)

1. Mötet öppnades av Mats
2. Dagordning godkändes
3. Presentation av deltagare
4. Fler aktiva i ÖOF:s ungdoms- och juniorkommitté

Mats förklarade om att ÖoF Ungdomskommitten kommer få svårt att bedriva
verksamheten då Sara & Anna slutar, kvar är endast tre aktiva i Ungdoms- och
juniorkommittén.

5. Aktiviteter 2021 - (status, kontaktpersoner)

Försäsongsläger (11-16år)
Ansvarig: IFK Linköping - Genomfördes digitalt i Lördags (2021-03-13) med
föredrag via nätet kombinerat med träningspass klubbvis. Tips att kanske inte
avsätta lika mycket tid till gruppövningar. Bra feedback från klubbarna som
deltog. Mycket positivt att man hittade alternativa lösningar för att ändå kunna
genomföra en aktivitet under rådande omständigheter. Tips att ha föreläsning
eller liknande även på ett fysiskt läger.

USM-läger (15-16år)
Ansvarig: Björkfors, avvaktar och ser hur läget ser ut längre fram. Ifall inte ett
“vanligt” läger går att genomföras anpassas något senare på året. BGOIF
återkommer med preliminärt datum i närtid.

Bredd-juniorläger (17-20 år)
Ansvarig: TGOK, Anders Svensk, Förhoppning att kunna genomföra ett
dag+kväll i sommar.

Rikslägret (13-16 år)
Ansvarig: Tjalve & Skogspojkarna, Karin Zimmerman, Inbjudan från finns ute.
Oklart om det går att genomföra med Bussresa. Nuvarande inbjudan
rekommenderar resa klubbvis. Kort anmälningstid. Sista anmälan 25:e april.
Beslut om genomförande 27:e april.

Distriktsmatchen (13-16år)
Ansvarig: Skogsströvarna (Sören & Anna-Stina Påledal). Bevakar läget. Vad
vi vet så är planen fortfarande att det ska genomföras i Sörmland/Ärla IF så
som planerades för 2020. (I vanliga fall tis-on efter u10mila)



20-22/8: Götalandsmästerskapen - Göteborg (13-16år + 17-20år)
Ansvarig: Denseln, ej bekräftat. Ingen info. Mats A kontaktar OK Denseln för
status.

17-19/9 USM Falköping (15-16år, + eventuellt enstaka 14-åring för utfyllnad i
stafett)
Ansvarig: LOK. Johan Otterström. Planeringsmöte nästa vecka.

Eftersäsongslägret/ungdomsledarmöte (11-16år)
Ansvarig: OK Kolmården. Förhoppningen att kunna genomföra ett traditionellt
läger.

6. Pandemianpassningar
○ Resor

i. Kan behöva åka i mini bussar eller bilar för att kunna transportera hem
sjuka och dela upp ungdomarna.

○ Hantera sjukdom under resa
i. Viktigt att fundera igenom i förväg hur vi ska gå tillväga om vi drabbas

av sjukdom.
1. Krav på föräldrar att hämta om någon blir sjuk?
2. Ska samtliga i samma stuga evakuera om någon blir sjuk?
3. Ska alla i samma bil åka hem om sjukdom infaller?
4. Separat sjukstuga i väntan på hemfärd?

ii. Kan vara lämpligt att ta fram en generell policy för hantering av
sjukdom vid läger. Mötet uppdrar åt Ungdoms- och Juniorkommitten
att ta fram ett förslag på policy.

7. Arrangera
○ Ansvarig för arrangemang från arrangerande klubb.
○ Lista kontaktperson ÖOF:s ungdomskommitté.
○ Uttagning - Poängberäkning för ÖOF:s uttagning av 1:a och 2:a lag till stafett i

USM och GM. Sedan blir det lätt så att lagen förändras pga skador et.c., och
det blir lätt diskussioner hos ungdomarna. Underlättar att tydligt kommunicera
hur uttagningen går till, både till arrangerande klubb och till våra ungdomar.

○ Återbud
i. Viktigt att meddela återbud om man får förhinder.

○ Arrangerande klubb anmäler kost och logi, ungdomarna anmäler själva till
tävlingarna, ÖOF anmäler till stafett och arrangerande klubb anmäler
deltagare.

i. Kan ibland vara strul med behörigheter i eventor. Ta hjälp av
kontaktpersonen i ÖOF Ungdomskommittén för hjälp med
behörigheter i Eventor.

8. Alternativa aktiviteter
○ Helgläger kan vi troligtvis lösa med virtuella läger.
○ Längre läger kanske några föreningar kan ordna ett par träningsaktiviteter i

sina hemmaskogar, och så får vi åka runt till varandra under några dagar och
genomföra träningarna.



○ Skulle kunna vara intressant att dela träningstillfällen med varandra under
våren för att öka möjligheterna för våra ungdomar att träna i andra skogar i
eventuell frånvaro av tävlingar. Finns lite info om möjligheter via veckans
bana / NOK-träning. Se mer info på ÖoF:s hemsida.

9. O-ligan
○ Målsättningen är att kunna genomföra O-Ligan och Klubbtävlingen även 2021

med samtliga nationella tävlingar i Östergötland. Tyvärr ingen MTB-O-tävling i
programmet för 2021.

10. Ekonomi och egenavgifter
○ Ingen förändring.

11. Information från ÖOF
○ -

12. Junior
○ Hur hanterar föreningarna Junior-verksamheten? Är det samma

kontaktperson för ledare för Junior som för Ungdomar? De flesta ha samma
träning för juniorer som för 16-åringar. Svårt att få Juniorerna att fortsätta med
samma energi som de gjorde som 16-åringar.

○ Viktigt att vi lyckas genomföra en Junior-aktivitet för att skapa kontinuitet för
våra juniorer, även om deltagarantalet blir ganska få.

○ Bra tips från Försäsongslägret gällande att bjuda in föreläsare.
13. Unga ledare

○ 500:-/dag (tävling/träning), max 1500:-
○ 17-30 år, förutom på GM (pga Junior-klass): 21-30 år.
○ Arrangerande klubb tillsammans med ansvarig för Unga Ledare (Moa H)

ansvarar för uttagning/tilldelning.
14. Övriga frågor

○ Påminner om att titta på ÖOF:s hemsida för info om uttagningar, lathundar,
sjuk- & resepolicy, Unga-ledar-info.

i. Hittar ni felaktigheter - informera Ungdoms- och Juniorkommitén.
○ Vi tackar Sara Nordvall Forsberg för de 13 år hon verkat i ÖOF:s Ungdoms-

och Juniorkommité.
15. Mats förklarade mötet avslutat.


