
Protokoll Ungdom och juniorledarträff 2021-11-20
Strömsforsstugan
Närvarande: Kristian Algers Söderköpings OK, Helena Lindgren NAIS, Jenny Sandh OK
Roxen/IFK Linköping, Stefan Nideborn OK Roxen/IFK Linköping, Jonas Lindell OK
Roxen/OK Skogsströvarna, Anna-Lena Lagneteg Mjölby OK, Marie Svensk TGOK,
Karin Zimmerman Tjalve OK, Lena Malmström Tjalve OK, Roger Kihlberg Linköpings
OK, Eva Göhl Finspångs SOK, Jenny Forsman Stjärnorps SK, Anna Kempe Denseln

Ungdomskommittén: Moa Hjort, Mats Adolfsson

1. Mötet öppnades och alla deltagarna hälsades välkomna av ungdomskommittén
2. Uppföljning av aktiviteter 2021

a. Försäsongsläger - IFK Linköping -hemmavariant
b. USM-läger - Björkfors GoIF - inställt.
c. Rikslägret - Tjalve &  Skogspojkarna - hemmavariant
d. Distriktsmatchen. OK Skogsströvarna - inställt.
e. Götalandsmästerskapen: OK Denseln Göteborg.
f. Ungdoms-SM Falköping Linköpings OK
g. Eftersäsongsläger OK Kolmården.

3. Planering av aktiviteter 2022
a. Försäsongslägret;  mitten av mars OK S
b. USM-läger: Vakant - Björkfors GOIF har avböjt pga att de redan försökt

och planerat två gånger med Falköping - 2020 och 2021.
c. Rikslägret: Tjalve och SOK
d. Distriktsmatchen augusti, Örebro: TGOK?BoxholmMjölby?Finspång SOK?
e. Götalandsmästerskapen 12-13/8, Östergötland: OK Kolmården
f. USM 9-11/9,Stockholm: IFK Linköping (Roxen)
g. Eftersäsongslägret: LOK

4. Ekonomi och egenavgifter
a. Ersättning för unga ledare. 500:-/aktiv dag. Max 1500:- per aktivitet. Från

2019-01-01
b. Egenavgifterna kommer att fastställas vid försäsongslägret.

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.

b. I samband med att vi öppnar olskoj för anmälan till 2022 behöver vi
uppmana våra ungdomar kontrollera att telefonnummer, SI-nummer och
allergiinformation är korrekt och aktuellt.

6. Junior
a. OK Roxen vill gärna se fler aktiviteter för juniorer. Menar att flera har

missat möjligheter att delta på andra ÖOF aktiviteter.
i. Riksläger för 17-18 år skulle arrangerats förra året, men riksläger

blev ej av.
ii. Inkludera juniorerna på något socialt kring GM?
iii. Moa kontaktar arrangörerna för rikslägret om 17-18 åringar
iv. Breddaktivitet för juniorerna efterfrågas. Möjligtvis lägga till på

stomplanen och fördela ut varje år.
Tävlingsresa(Hallandspremiären)? Någon arrangör: höra med
Anna-Stina. Klubbar hör hos sig.

7. Unga ledare
a. 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.

8. Fler aktiva i ÖOF:s ungdoms- och juniorkommitté
Två ungdomsledarträffar per år, samordning och stöttning av ÖoF-aktiviteter.

9. Övriga frågor
a. Thomas Kleist minnesfond är nu avslutad
b. Deltagande på egen tävling

i. Är det relevant? Ska vi tillåta ungdomar att delta på egna tävlingar?
ii. SOFTs regler, inte delta om man har sådan när kännedom att det

blir till den tävlandes fördel
iii. Svårt att dra en exakt gräns, vill ha en mer konkret gräns.
iv. Förslag på att sätta en mer tydlig gräns vid tex 12 år.
v. Kommitén kollar över skrivningen och ser om förtydligande kan

göras.
c. Få lag på USM

i. Rekrytera yngre för att få fler lag på stafetter. Gjorts tidigare och
borde fortsättas med.

ii. Lägga till i lathunden: att i god tid kolla möjligheter för lag.
d. Stafett-DM

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


i. Förslag på att slå ihop D och H för att få fler lag i klasserna, istället
för att ha få lag i D och H kanske man kan slå ihop för att få mer
utav en stafett känsla?

ii. Samtidig start: absolut, men inte gemensam klass i övre klasser då
skillnaderna blir för stora. Ha samma bana och samma start för att
få känsla av större straffet men uppdelat i D och H är en möjlighet.

iii. Förslag på att slå ihop D och H i 12. Ta vidare till styrelsen och
arrangörskommitèn.

e. O-Ligan - beslut kring förändringar.
● Tävling togs bort väldigt sent, då den krockade med GM. (Gällde

endast HD16 Delvis relaterat till det stökiga programmet pga
Corona. I juni var det fortfarande oklart om DiM, GM och USM
skulle genomföras, och när. Samma sak förra året. USM flyttades
och blev två separata endagstävlingar, men vi kunde helt klart varit
bättre på att uppmärksamma det och kommunicera ut det tidigare
än vi gjorde. Det var helt klart bristfälligt från vår sida.

● I grund och botten har vi genomfört O-ligan enligt grundstommen:
- Alla Östgötatävlingar skall ingå.
- Undantag för de klasser som krockar med Team

Östergötland, där ska de klasserna som har östgöta-uppdrag
utgå från O-ligan, men övriga klasser ska räknas med.

● Blandade åsikter angående MTB-O.
- Det var ett förslag på ett årsmöte. Jag bedömde att

konsekvenserna för resultatlistan var i princip minimala med
bara 1 MTB-O-tävling av 18 totalt. När jag sammanställde
resultatlistan efter årets slut visade det sig att en person
hade hamnat på 8:e plats istället för 9:e plats tack vare bra
resultat på MTB-O-tävlingen. Det var enda förändringen
bland de tio bästa vid årets slut. Naturligtvis blir det större
påverkan om det skulle vara fler MTB-O-tävlingar, men om
antalet MTB-O-tävlingar ökar så finns det också
förutsättningar för att ha en egen serie för MTB-O. Notera att
det inte genomfördes en enda MTB-O-tävling med
ungdomsklasser i östergötland i år, så det var inte med
någon MTB-O-tävling i årets O-Ligan.

● Tillägg av Ramunderträffen
- Alla östgötatävlingar ska ingå. I år tillkom tävlingar sent i

programmet.



● Om det skulle genomföras en Skid-OL-tävling i Östergötland borde
den tas med i O-Ligan?

- Förutsatt att den planeras i så god tid att den kan tas med,
men i verkligheten är det nog orimligt att tro att vi skulle
kunna klara det här.

● Målsättningen är att nästa år är ett “vanligt” år. Utan restriktioner.
- Ett vanligt år fastställs hela O-ligans tävlingsprogram på

vårens ledarträff. I år, och förra året, har vi försökt vara
tydliga med att pga pandemin och osäkerheten kring
tävlingsprogrammet så kommer tävlingar läggas till eller tas
bort från ligan i takt med att tävlingsprogrammet förändras.
Fick en fråga från LOK om vad som händer om två slutar på
samma poäng? Svaret är att det alltid varit så att om två
löpare får samma poäng så delar de placeringen. Vi ser
praktiska exempel på det varje år, och enligt Anna
Håkansson har det en gång hänt att vi haft en delad 1:a
plats.

f. Uppmärksammat Skid-OL riksläger
i. I Orsa, veckan efter trettonhelgen, ålder 13-16

g. Samla ihop kläderna
i. Vi mailar ut att de ska samlas ihop och återföras till Lisa.

h. Testa använda eventor som anmälning redskap för icke
tävlingsarrangemang ex. junior.

10.Mötet avslutas


