
Protokoll ÖOF ungdoms- och juniorledarträff 2022

Lördagen den 12:e mars 2022, 14:00

Plats: Olstorp

Närvarande: Mats Adolfsson - LOK & ÖoF, Moa Hjort - Skogsströvarna & Öof,
Joakim Kjellberg - BgOIF & ÖoF. Marie TGoK, Eva Göhl, FSOK, Jörgen Nilsson &
Lena & Lisa Tjalve, Niklas Levinsson Ok Kolmården, Jenny Sandh OK Roxen / IFK,
Jonas Lindell OK Roxen, Johan Frodin OK Roxen, Johan Otterström & Roger
Kihlberg LOK,

1. Mötet öppnas av Mats Adolfsson
2. Komplettering och godkännande av dagordning
3. Presentation av deltagare

○ Allmän diskussion om hur läget är i klubbarna efter två corona-år. Lite
försiktigt med att få igång de yngre grupperna.

4. Aktiviteter 2021 - (status, kontaktpersoner)
a. Försäsongslägret; OK Skogsströvarna

i. 59 anmälda. Lite oklart varför deltagarantalet blev så lågt. Flera
orsaker. Kanske lite svårare att få ut infon till försäsongslägret,
samt att det var mycket kollisioner med andra aktiviteter på
våren. - Kontaktperson Moa Hjort

b. USM-läger: Vakant Förslag kolla vilka föreningar som har flest
ungdomar i 16-årsåldern och skicka riktad fråga till dem.

i. Kontaktperson: Mats Adolfsson
c. Rikslägret: Tjalve och SOK

i. Lite tunt med ledare, men bör kunna lösas. Riktmedel 1 ledare
per 10 anmälda.

ii. Inbjudan påväg ut. Anmälan till ÖoF senast 29:e april och till
Soft 15:e maj.

iii. MTB-O, lite oklart om lösning med cykeltransport, men
målsättning att kunna ordna transport via bussen.

iv. Kontaktperson Moa Hjort
d. Distriktsmatchen, 9-10 augusti, Eskilstuna: TGOK & Finspång SOK

i. på Eventor
ii. Kontaktperson: Mats Adolfsson

e. Götalandsmästerskapen 12-13/8, Östergötland: vakant
i. Kontaktperson Moa Hjort

f. USM 9-11/9,Stockholm: IFK Linköping (Roxen)
i. Reserapport eller liknande efterfrågas.



ii. Kontaktperson Joakim Kjellberg
g. Eftersäsongslägret: LOK

i. preliminärt 19-20 november, Valla folkhögskola
ii. Kontaktperson: Mats Adolfsson

h. Konfirmation
i. Sara Nordvall har erbjudit sig att hjälpa till med planering och

genomförande, men behöver två ledare som hjälp, helst över 18
år.

i. Förslag på klubbar för USM-läger & GM - Denseln? Matteus? Nais?
5. Fler aktiva i ÖOF:s ungdoms- och juniorkommitté

Vi är tre kvar och under året som kommer endast två
○ Skicka ut information om vad det innebär att vara med i Ungdoms- och

Juniorkommitén
6. Arrangera

○ Ansvarig för arrangemang från arrangerande klubb.
○ Lista kontaktperson ÖOF:s ungdomskommitté.
○ Uttagning
○ Återbud
○ Arrangerande klubb anmäler kost och logi, ungdomarna anmäler själva

till tävlingarna, ÖOF anmäler till stafett och arrangerande klubb
anmäler deltagare.

7. O-ligan
○ Preliminärt förslag finns på ÖoF:s hemsida.
○ Stryker höstmilen då den krockar med Daladubbeln
○ 17 tävlingar ingår. 9 räknas.
○ Beslut om att poängsystemet ska ändras sådant att poängskillnaden är

ett poäng per placering, rent igenom, från 20p ner till 3p.
8. Ekonomi och egenavgifter

○ USM-läger: 400:-
○ DM: 450:-
○ GM: 800:- (Lite oklart - beror på boende… Troligen lägre.)
○ USM: 1000:-

9. Information från ÖOF
10. Junior

○ Förutsättningarna för att få igång juniorverksamhet borde vara bra just
nu med relativt många 05:or som nyligen blivit juniorer.

○ Förslag på att anordna träningar till hösten/vintern med tex gemensam
fika eller mat.

11. Unga ledare
○ Moa Hjort samordnar.

12. Övriga frågor



○ Kläder: TGoK har kläderna i sin klubbstuga och tycker det fungerar bra,
Moa har flaggorna. Vill samla in övriga kläder så det blir samlat. Ändra
klädansvarig till Marie Svensk.

13. Mötet avslutades


