
Ungdomsledarträff 2013-11-16, Linköping  

Närvarande:  
Lars Andersson (OK Roxen, Ungdomskommittén) 
Petra Nilsson (NAIS, Ungdomskommittén) 
Sara Forsberg, mötessekreterare (OK Kolmården, Ungdomskommittén) 
Anna Håkansson (Linköpings OK, Ungdomskommittén) 
Johan Eklöw (OK Motala, Ungdomskommittén) 
Lisa Åberg Samor (TGOK) 
Anders Lillieström (OK Roxen) 
Lena Strömbäck (Linköpings OK) 
Agneta Eriksson (OK Kolmården) 
Uffe Johnsson (Skogspojkarns OK) 
Mats Ekman (Finspångs SOK) 
 

1. Aktiviteter 2013 
 
Försäsongslägret: Arragerades vid ett snöigt Grosvad, Finspång.  Mestadels positiv kritik från 
utvärderingen! Tips till nästa läger arrangör: Anteckna vilka som går iväg och att de sedan är 
tillbaka (Om de t.ex. går till någon kiosk/affär för att köpa godis). 
 
USM-lägret: Inställt! 
 
Riksläger: Bra arrangemang. Närmare 60 östgötaungdomar var med på lägret. Rikslägret var i 
år ett träningsläger där de tävlingsinslag som fanns, äventyrsdagen och avslutande 
sprinttävlingen, inte bara gick ut på att vara snabbast. Tips: Viktigt med tydlig sov-fördelning. 
 
AXA-stafetten: Rörig organisation för tävlingen. Fungerade bra med två lag, vilket också var 
mycket uppskattat av ungdomarna. 
 
Distriktsmatchen: Full buss till Hallsberg. Tävlingarna var bra arrangerade och gemensamma 
utomhusaktiviteter för alla distrikten på kvällen. 
 
Götalandsmästerskapet: Arrangerades i år på Gotland. Resan med både buss och båt 
fungerade bra. Ungdomarna hann ut på ett träningspass på fredagseftermiddagen för att 
testa på terrängen, tyvärr skiljde sig denna en del mot tävlingsterrängen, trots nära 
geografiskt. 
 
USM: Bussens upptagningsplats för Norrköpingsområdet var vid detta tillfälle Kimstad, för att 
hinna ner till karantänen. Några var lite nervösa innan om tidsplanen skulle fungera men alla 
hann till karantänen innan den stängde, nu hade de som startade först drygt en timma innan 
start på plats. 
 
Eftersäsongslägret: Cirka 80 deltagare. 
 

2. Ekonomi, utfall 2013 
Utfallet blev lite mindre än budgeterat, detta beror framförallt på att USM-lägret blev 
inställt. 
 
 
 



3. 2014års aktiviteter 
 
Distriktsmatch-arrangör: 2014 arrangeras Distriktsmatchen i Östergötland. Arrangör för 
tävlingen kommer OK Roxen, Ljungsbro att vara efter beslut på ungdomsledarträffen. 
 
USM-läger: LOK+ NAIS (USM går i år i Köping, Västmanland) 
Distriktsmatchen: OK Roxen, Linköping (Östergötland) 
Götalandsmästerskap: prel. FSOK+OK Denseln (Bohuslän-Dal) 
USM: LOK (Köping, Västmanland) 
 
Rikslägret: TGOK (plats har ännu inte kommit ut) 
 
”rese”-arrangörerna spikas/bekräftas på ungdomsledarträffen vis försäsongslägret. 
 
Arrangörer enligt rullande lista: 
Försäsongslägret: OK Komården 
Eftersäsongslägret: OK Motala, MAIF 
 

4. Unga ledare 
Många som varit intresserade av att vara ledare under året. Funnits med på samtliga 
aktiviteter som arrangerats under året. För att räknas som ”Ung ledare” ska man vara mellan 
17/18- 25år. Intresseanmälningar för att vara ledare på de olika aktiviteterna tas in under 
våren. 
 

5. Distriktsmatchen 2014, arrangör 
Arrangör för tävlingen kommer OK Roxen, Ljungsbro att vara efter beslut på 
ungdomsledarträffen. Separat utskick om att beslut i frågan skickades ut till samtliga klubbar 
där beslut skulle fattas på detta möte, inga ytligare intresserade fanns på plats. 
 

6. Riktlinjer hantering fakturor rörande ungdomskommittén 
För att undvika dubbelarbete och skickande fram och tillbaka mellan kassören och 
ungdomskommittén, fakturor gällande ungdomskommittén skickas till ungdomskommitén. 
Ungdomskommittén verifierar fakturan och skickar sedan denna för betalning till ÖOFs 
kassör. 
 

7. Riktlinjer ledare till Rikslägret 
Då Östergötland ordnar gemensam resa till Rikslägret, blir ledarsituationen lite annorlunda 
än vad som Rikslägrets rekommendation till klubbarna går ut med då man som ledare på 
rikslägret inte bara är ledare för sina egna ungdomar i klubben utan ledare för samtliga 
östgötaungdomar.  Totalt sett budgeterar ungdomskommittén för 1ledare/10 deltagare. 
Intresserade ledare intresseanmäler sig till researrangören som fördelar ledarna så att det 
blir en bra blandning (klubb/kön/ålder), innan anmälan på Eventor.  Om en klubb vill skicka 
med extraledare, bekostas dessa av klubben. 
 

8. Underlag budget 2014 
Eventuellt kommer det bli en förhöjd avgift för klubbarna för GM, då GM utökas med sprint 
på fredagen. För de andra aktiviteterna är tanken att att avgiften ska vara densamma. 
 

9. Erfarenhet nya uttagningssystemet 
Väldigt enkelt när man lärt sig hur det fungerar. Kan bli tydligare när man är anmäld så att 
ungdomarna inte gör dubbletter, pga osäkerhet. 



Anna har gjort en utvecklingslista som gicks igenom. 
Önskat att använda systemet som en central anmälningsfunktion, alltså även till läger osv. 

10. Erfarenhet resultatuppföljning O-ligan 
Har fungerat bra via Eventor. Den individuella tävlingen förenklas avsevärt för 
ungdomskommittén, klubbtävlingen är lite mer jobb att räkna ut. 
 

11. AXA-stafetten, ny dag 
Kommer 2014 att arrangeras på tisdagen, kvällen innan aktivitetsdagen. Borde inte göra 
någon avsevärd skillnad för ungdomarna. Inga synpunkter kommer skickas in av ÖOFs 
ungdomskommitté om detta till arrangörerna. 
 

12. Övrigt 
Orienteringskonfirmation: Det kommer bli tre läger. 23 ungdomar anmälda till 
konfirmationen, eventuellt tillkommer någon efteranmäld. 
 
Uttagning Götalandsmästerskapet: GM kommer från och med nästa år inte ha några 
deltagarbegränsningar per distrikt. Svårighetsgraden för GM är i åldersgruppens överkant 
varför Östergötland kommer använda samma system som tidigare för vilka som får åka till 
GM, där begränsningar sätts till bussplatser och resultat+ antal genomförda tävlingar. 
  
 
 

 
 
 

 
 


