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Anteckningar från Ungdomskommittémöte 8 mars 2008 i Linköping 
 
Närvarande:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammansättning av ÖOF:s ungdomskommitté 
Ungdomskommittén träffas på ledarsamlingar i samband med försäsongs- och 
eftersäsongsläger. Till dessa träffar är samtliga ledare med intresse för ungdomsfrågor 
välkomna. Det är viktigt att många klubbar är representerade vid dessa träffar. 
Ansvar för att till exempel förbereda möten och lösa problem som är mer akuta har just nu: 
Torgny Faxén LOK 
Ingrid Svensson FSOK 
Anneli Berggren OK Denseln 
Lena Fröberg  Tjalve 
För att få en bredare representation och lättare nå ut till distriktets klubbar efterfrågar vi 
representanter från Motalaklubbarna och TGOK, samt Boxholm-Mjölby och OK 64 Torpa. 
Vi strävar efter att bli en mer formellt sammansatt grupp. Vi ska ta kontakt med 
valberedningen i ÖOF och föreslå att kommittén i fortsättningen väljs på ÖOF:s årsmöte. 
Beslut: Lena Fröberg tar kontakt med Ingrid Norén i Boxholm. Har hon förslag på 
representant? 
 
ÖOF:s hemsida 
Rickard Lindqvist, som är ansvarig för ÖOF:s hemsida informerade. Vi är inte helt nöjda med 
hemsidan.  
Diskussionen kom bland annat att handla om: 
Vad vill vi med sidan? Vad ska den ha för funktion? 
Den skall vara lättadministrerad – är den det?  
I vilken utsträckning skall hemsidan ansvara för dokumentation? 
Beslut: Vi vill att Torgny Faxén skall få möjlighet att lägga ut nyheter på ungdomssidan. 
Lena Fröberg pratar med Per Fröberg, tidigare hemsidesansvarig, om detta. 
 
SOFT:s förbundskonferens 
Torgny Faxén åker på förbundskonferensen. Vi tog upp några av de motioner som berör 
ungdomar.  
Vi ställer oss positiva till att antalet discipliner i USM utökas.  
Några motioner tog upp antalet ungdomsklasser. Här är en översyn på gång. Vi tycker inte att 
det behövs fler klasser för ungdomar. Det kan vara en ledarfråga att marknadsföra u-
klasserna.  
 
Aktiviteter 2008 
Årets gemensamma aktiviteter för OL-ungdomarna är planerade. Det som återstår är att hitta 
en ansvarig klubb för Distriktsmatchen. Vi föreslår att OK Skogspojkarna tar den uppgiften. 

Ingrid Svensson FSOK 
Lars Almén LOK 
Torgny Faxén LOK 
Per Tellsén OK Skogsströvarna 
Sofia Svedevall IFK Linköping 
Marie Andersson NAIS 
Rickard Lindqvist OK Denseln 
Anneli Berggren OK Denseln 
Lena Fröberg Tjalve 
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Beslut: Anneli Berggren tar kontakt med Skogspojkarna och hör om de kan åta sig att 
organisera resan till distriktsmatchen och ordna med ledare till denna. 
 
Sommarläger 
Beslut: De kommande åren ordnas inga sommarläger i ÖOF:s regi. 
 
Stomprogram 
Förslaget kring stomprogram, de klubbar som håller i de årliga lägren för östgötaungdomarna, 
diskuterades. Det framkom en hel del synpunkter, varvid det ursprungliga förslaget 
reviderades: 
 
Följande stomprogram beslutades: 
 försäsongsläger eftersäsongsläger 

2008 LOK Krokeks OK, Åby SOK 

2009 OK Motala, MAIF 
OL 

OK Denseln, Stjärnorp 

§2010 IFK Linköping TGOK  

2011 OK Skogsströvarna Boxholm-Mjölby, OK 64 
Torpa 

2012 Tjalve, NAIS Skogspojkarnas OK 

 
Uttagning till Distriktsmatch, Götalandsmästerskapen och USM 
Uttagningsmodellen diskuterades. I år använder vi samma modell som tidigare, med några 
ändringar. Inför kommande år bör en utvärdering av modellen göras. Om vi använder oss av 
en annan uttagningsmodell – vilka konsekvenser kommer det att få?  
Viktigt att ledare informerar sina ungdomar om uttagningsregler och blankett. Det är bra att 
skriva upp många resultat och att använda möjligheten att ge kommentarer för att t ex berätta 
om sjukdom etc. Även ledare kan skicka in kommentarer. 
Följande ändringar gjordes: 

� sprint räknas som inte giltig tävling 
� för DM och GM räknas de fyra bästa resultaten och för USM räknas de sex bästa 

resultaten 
� blanketten för DM och GM ska vara Christer tillhanda 10 juni och för USM den 12 

augusti 
� till uttagningsreglerna tillfogades: Vid tveksamheter kan inbördes möten beaktas 
 

Nya kläder 
Ungdomarna har önskat sig nya överdragskläder att använda när de representerar 
Östergötland vid Distriktsmatch, GM och USM. Dessutom finns önskemål om ny vimpel och 
fana. Vid ÖOF:s årsmöte beviljades ett anslag till detta på 30 000 kronor.  
Anneli Berggren har tagit fram förslag till överdrag. Vi förslår att jackorna/västarna numreras. 
Ungdomarna på lägret fick information om överdragen. De fick också välja jacka/väst och 
välja färg. Under lägret fick de också ge förslag på tryck. 
Beslut: Anneli Berggren fortsätter arbetet med överdragskläder, vimpel och fana.  
 
Övriga frågor 
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Riktlinjer för ungdomsserie: Marie Andersson informerade om att Riktlinjer för 
Norrköpings orienteringsklubbars (NOK:s) ungdomsserie snart kommer att finnas på NOK:s 
hemsida. 
 
Prisutdelning för 2008 års O-liga kommer att ske för HD16 i samband med DM stafett den 
14 september och för HD12-14 före starten i Ekorren Cup 27 september. 
 
Budget diskuterades: 2007 fick ungdomskommittén 80 000. Största utgifterna var: Rikslägret 
i Idre, Distriktsmatchen, GM och USM. ÖOF står för en del av kostnaderna för deltagande i 
dessa arrangemang och kubbarna för resten. I år disponerar ungdomskommittén 85 000 
kronor. 
Vid ledarsamlingen i samband med eftersäsongslägret bör riktlinjer för nästa års budget göras. 
Beslut: Kostnader för USM-lägret står deltagarna själva för. ÖOF bidrar ej till detta. 
Bussresan till Idre kostar i år 350 kronor per deltagare. 
 
Antecknat av Lena Fröberg 


