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Anteckningar från möte i LOK-gården, Linköping 
20092009-06-17 
Närvarande: Ingrid Svensson, Finspångs SOK, Anneli Berggren, OK Denseln, 
Torgny Faxén, Linköpings OK, Lena Fröberg, GoIF Tjalve. 
 
Ingrid har gjort ett stort arbete med att sammanställa ungdomarnas resultat. Tack! 
Hon sammanställer uttagningen som kommer att läggas ut på hemsidan.  
Uttagning gjordes till  
− Ungdomsstafett (tidigare Milkostafetten) i Eksjö  18 juli. Ansvarig ledare: 

Anneli Berggren, OK Denseln 
− Distriktsmatchen i Hallsberg, 4-5 augusti. Ansvarig ledare: Ingrid Svensson 
− Götalandsmästerskapen i Kungsbacka 8-9 augusti. Ansvarig ledare: Tommy 

Berggren, GoIF Tjalve 
 
Torgny ansvarar för kontakten med SOFT angående antalet platser till USM. Torgny 
är också ansvarig ledare för USM 
 
Vi försöker att få med oss västar till O-ringen. De ungdomar som är uttagna för att 
representera Östergötland kan hämta dem hos Anneli Berggren eller Ingrid 
Svensson. De som inte kan hämta sin väst där, får den i bussresan till 
Distriktsmatch/GM. 
 
Diskuterades om USM-deltagarna ska få något att behålla (T-shirt, buff etc). Vi tar 
med det i budget inför kommande år. 
 
Anneli har ännu inte fått svar från den person som tillfrågats om att göra nya 
vandringspris till O-ligan.  
 
O-ligans prisutdelning blir på Eftersäsongslägret i november. 
 
2012 arrangeras GM i Östergötland. Såvitt vi vet är det inte klart med vilken klubb 
som tar på sig arrangemanget. 
 
Ingrid kollar med Hallsberg angående kostnaden för årets Distriktsmatch. Förra 
året kostade den 500 kronor och då ingick T-shirt och startavgift i KK-joggen. Vad 
motiverar det höga priset i år? I distriktsmatchens huvuddokument rekommenderas 
är att kostnaden inte överstiger 350 kronor. 
 

 



Nästa år kommer Ungdomens 10-mila att arrangeras 6-7 augusti.  
http://www.orientering.se/Tavlingar/Basprogram/  Distriktsmatchen arrangeras 
tisdag-onsdag i veckan efter, dvs  10-11 augusti. Torgny kollar med Mjölby OK att 
dessa dagar passar. 
 
Diskuterades dokument med erfarenheter från de aktiviteter som 
ungdomskommittén ansvarar för tillsammans med klubbarna i distriktet. En pärm 
kommer lätt bort … 
Synpunkter/erfarenheter från Rikslägret skickas till Lena Fröberg, som ser till att 
nästa års ledare får ta del av detta. 
 
Nästa möte: 7 september i LOK-gården 
Antecknat av Lena 
 
 


