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Närvarande:
Torgny Faxén Linköpings OK
Anneli Wiklund Finspångs SOK
Sara Forsberg OK Kolmården
Lena Malmström GoIF Tjalve
Lars Andersson IFK Linköping
Robert Håkansson OK Kolmården
Lisa Åberg TGOK
Helen Sköld Boxholms OK
Maria Pettersson Boxholms OK

1. Aktiviteter 2011

USM-läger: OK Denseln var ej närvarande på mötet men Torgny 
rapporterade att bussar är bokade till lägret genom Buss-Åke. 

Rikslägret: Inbjudan till lägret är på väg ut . Buss är bokad genom 
Swebus. Resan till och från läget står distriktet för, men om antalet 
deltagare överstiger antalet platser kan det komma till en 
egenavgift för minibussar. Anmälningsavgiften till lägret på 2700 kr 
står respektive klubb för.

Ledare till lägret brukar vara 1/10 deltagare. Vi räknar med att 
skicka cirka åtta ledare från Östergötland. Ledarkostnaden står 
distriktet för. 

Distriktsmatchen: Inget att rapportera.

Götalandsmästerskapen: Inget att rapportera.   

USM: Inget att rapportera. 

Avgifterna till ovanstående tävlingar per deltagare är följande:
USM-läger 550 kr
DM 250 kr
GM 500 kr
USM 850 kr

Torgny påminner alla ansvariga klubbar att publicera text och bilder 
på ÖOF:s hemsida efter respektive arrangemang. 

En diskussion angående om man får lägga ut bilder på nätet förs. 
Mötesdeltagarna beslutar att det ska framkomma på inbjudan att 
eventuella bildar kan komma att publiceras på hemsidan och att 
föräldrar eller ungdomar tar kontakt med den som är ansvarig för 
aktiviteten om man inte vill vara med på bild. 

2. Uttagningarna till DM, GM, O-ringens ungdomsstafett och 
USM
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Torgny informerar att det inte förekommer någon större skillnad mot 
förra året. För DM och GM gäller att man deltar i minst tre tävlingar 
varav en av dem är en långdistans. För USM gäller minst fem 
tävlingar varav två är långdistans. 

Syftet är att man ska ha en rimlig chans genom att bara delta på 
tävlingar i Östergötland, men det är viktigt att veta att man oftast 
ökar sina chanser att få en plats om man deltar i större tävlingar 
utanför distriktet då de generar fler poäng. 

Information om hur poängräkningen och uttagningen går till finns på 
ÖOF:s hemsida. Där finns även anmälningsblanketten. Mötet 
beslutade att blanketten ska kompletteras med information att 
bilder kommer att lägga ut på hemsidan och att man måste säga till 
om man inte vill vara med på bild. 

För DM och GM är det stopp för intresseanmälan tisdagen den 7:e 
juni, då även resultat från tävlingar utanför distriktet anges. 

För USM gäller samma sak måndagen den 15:e augusti. 

3. O-ligan 2011
Diskussion kring vilka tävlingar som ska ingå i O-ligan fördes. Mötet 
beslutade att natt-DM ska ingå i ligan för alla klasser.

På grund av att NAIS arrangemang ligger samma helg som USM tas 
de tävlingarna bort ur ligan för klasserna HD15-16. Detta innebär att 
för dessa klasser ska 10 tävlingar ingå i O-ligan varav man räknar 
de sex bästa tävlingarna. För klasserna HD12-14 ingår 12 tävlingar 
varav man räknar de sju bästa tävlingarna. 

Förslag på vilka tävlingar som ska ingå är följande:
april
9 OK Kolmården medel HD12-16
16  IFK Linköping medel HD12-16
17 OK Motala lång HD12-16

maj
5  OK Skogsströvarna medel HD12-16
18 Motala AIF DM sprint  HD12-16
augusti
4 Stjärnorps SK medel HD12-16
21 Tjalve GoIF lång HD12-16
26 OK Skogsströvarna DM natt HD12-16
28 TGOK DM lång HD12-16
september
3 LOK DM medel HD12-16
10 NAIS medel HD12-14
11 NAIS lång HD12-14
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Lena tar upp frågan om de personliga diplomens vara eller icke 
vara. Sara meddelar att intresset hos ungdomarna är blandat, men 
inte jättestort. Mötet beslutar att införa ett klubbdiplom med allas 
namn på istället för personliga diplom.

I samband med denna punkt tar Robert upp tävlingen ”Raketen” och 
möjligheten att förändra poängräkningssystemet. Robert får till 
uppgift att formulera ett förlag som publiceras på ÖOF.s hemsida för 
synpunkter. Beslut i frågan tas i Ungdomskommittén. 

Ett förslag läggs också fram att tävlingen ”Ungdomsracet” som 
baseras på DM-tävlingarna ska publiceras på hemsidan så att man 
kan följa ställningen under perioden för DM-tävlingarna. 

4. Unga ledare
Sara meddelar att hon mejlat en förfrågan angående intresserade 
till ungdomsledare i Östergötland. Minimiålder för ungdomsledare är 
16 år utom på Rikslägret då gäller 19 år. Torgny föreslår att vi ska ha 
en liknande upptaktsträff som förra året, förslagsvis i samband med 
en träning. 

Sara ansvarar för ansökan om bidrag till ungdomsverksamheten 
från SOFT.

Informationen kommer att läggas ut på hemsidan. 

5. SOFT:s ungdomsdistriktsledarträff
Sara rapporterar från den årliga ungdomsdistriktsledarträffen. 

Vad gäller USM går tävlingarna nära träning 1. Terrängen kommer 
att vara kuperad och sprinten kommer att gå i tätort. USM:s framtid 
diskuterades och Sara meddelar att syftet med USM är ”utbildning” 
inför framtiden. Det kommer inte vara fri anmälan till långdistansen, 
det vill säga samma upplägg som tidigare. Varje distrikt kommer att 
få möjlighet att ansöka om starttidsdispens för 1-2 löpare som 
riskerar ha lång löptid. På så sätt kan man flytta fram deras starttid 
så att de startar tidigt i tävlingen. 

Man har beslutat att införa en regionsansvarig i syfte att kunna 
samarbeta lättare mellan regionerna. För Östergötland kommer Lars 
Greilert vara ansvarig. I framtiden kommer det att finnas en 
ungdomsledarutbildning i varje region. 

Sara meddelar att det även kom upp en diskussion kring 
kombinationslag på U-10 mila och där ett förslag lades om att de 
skulle ha en egen resultattavla. Verkar dock inte som att det är 
aktuellt i år. 
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Några klubbar berättade att de infört familjekurser istället för 
nybörjarkurser för att på så sätt kunna nå en hel familj. Det 
upplevde att resultatet var lyckat. 

6. Orienteringskläder för ungdomarna
Sara och Lena presenterar fyra förslag på tröjor som deltagarna 
under lägret får rösta om. Lena och Sara beslutar om tröjtryck efter 
röstningen. 

70-80 tröjor ska beställas i olika storlekar. Vad gäller byxor beställs 
inga nya utan de gamla är kvar. 

Ungdomarna ska få möjlighet att köpa en huvtröja som de bekostar 
själva. För att en tröjbeställning ska ske måste minst 25 personer 
köpa tröjan. Detta då tröjan blir avsevärt billigare om man beställer 
25 eller fler. Tröjan kommer att kosta runt 300 kr. Det kommer finnas 
möjlighet att pröva och beställa tröja under någon av 
vårtävlingarna. Information om detta kommer att publiceras på 
ÖOF:s hemsida. 

7. Övriga frågor
Torgny informerar att möte med prästen inför 2012 års 
konfirmationsläger sker i april. Kommittén efterfrågar någon av de 
aktuella deltagarnas förälder som kan fungera som kontaktperson. 


