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1. Aktiviteter 2013 

a. USM-läger 

Pga. att USM-arrangören inte kan erbjuda USM-läger på andra tider på andra tider 

än v. 13-14 och 1-12/8 anser LOK att det bästa alternativet är att ordna ett läger i 

Östergötland med någon föreläsare, se relevanta kartor och träning. Datum för lägret 

är (preliminärt) 1-2/6.  

b. Rikslägret 

Kommer i år inte innehålla tävlingar så resa till Rikslägret kommer att arrangeras. 

Lägret är 24-29/6. ÖOF betala som vanligt ledaravgiften. Kolmården har börjat kolla 

på arrangemanget och ungdomskommittén påminner om bussbudgeten på 50 000 kr 

och att det är bra att kolla upp att det verkar rimligt. Buss-Åke och Dianabuss brukar 

vara billiga. 

c. Distriktsmatchen 

Ingen inbjudan har ännu kommit ut. 

d. Götalandsmästerskapen 

Går i år på Gotland. Tidigare år på gotlandsarrangemang har man varit mer 

återhållssam med uttagningar av 13-åringar för att inte överskrida en buss, att tänka 

på senare. Eftersom det är ett sommararrangemang på Gotland kan tänkas att några 

deltagare gör privata resor, dvs. inte med bussen, och det är något att tänka på att 

informera om att deltagarna måste meddela. 

Skogspojkarna har kollat på en färja från Oskarshamn som går vid kl. 11 på fredagen 

och sedan hem på söndagen kl. 17. 

e. USM 



Arrangemangets utformande gör det möjligt att åka tåg om det verkar intressant. 

Meddela arrangören om hur vi reser oavsett så att de vet hur många bussar de har 

tillgång till. 

 

2. Uttagningar, förändrad hantering 

I vår kommer ansökan till GM, DM, USM och AXA ske genom ett formulär på 

www.olskoj.se/oof. Gå gärna in och titta och lämna respons. Det kommer även finnas en 

klubbledarsida där en ledare från varje klubb kan registrera sig och se vilka ungdomar som 

ansökt. Resultatlistorna kommer att hämtas automatiskt från Eventor och poäng beräknas 

enligt tidigare år men nu automatiserat. 

3. O-ligan 2013 

Utifrån ungdomskommitténs förslag beslutades om ingående tävlingar i O-ligan 2013. 

Svartåfejden tas bort från förslaget pga. fri start och 43epilogen pga. att det är en ny tävling 

vi inte har koll på samt att den kommer gå vid LOK’s klubbstuga. Programmet blir enligt 

följande: 

 6/4 Kolmårdsdubbeln, medel 

12/4 DM-natt, Boxholm, natt 

14/4 U-H kampen, OK Motala, lång 

21/4 IFK Linköping OS, lång 

28/4 Björkforskampen, lång 

1/5 Vårspringet, LOK, medel 

5/5 Tjällmoträffen, lång 

7/5 Ljungsbrokampen, medel 

4/6 DM-sprint, Tjalve, sprint 

1/8 Stjärnorpssprinten, medel 

24/8 NAIS, medel 

25/8 NAIS, lång 

31/8 Motala AIF OL, medel 

1/9 Motala AIF OL, lång 

8/9 DM-lång, Skogspojkarna, lång 

14/9 DM-medel, Finspångs SOK, medel 

13/10 Älgfritt, OK Motala, medel 

 

17 deltävlingar, de 9 bästa räknas.  

 

Resultaträkning kommer från och med nu ske via Eventor. Information och länk till 

eventorsidan kommer att publiceras på ÖOF’s hemsida då tävlingarna drar igång. Även 

klubbtävlingen kommer att beräknas genom Eventor. Tidigare O-liganansvariga måste 

meddelas. 

 

Om en tävling ger sverigelistanpoäng så ger den också O-liganpoäng. T.ex. en tävling med snö 

som inte ger sverigelistanpoäng ger inte heller O-liganpoäng. 

 

För att öka fokus på O-ligan är ett förslag att bestämma vilka klasser som ska bevakas på 

varje tävling för att någon alltid ska bevakas och för att alla klasser ska bli jämnt bevakade. 

http://www.olskoj.se/oof


Aktuell ställning kan också anslås på tävlingsplatsen, men det är upp till arrangören. Detta är 

något som ungdomskommittén måste ta tag i snarast. 

  

4. Unga Ledare 2013 

Det finns många unga ledare i år. Unga ledare har en facebook-sida för kommunikation 

mellan sig och intresseanmälningar för årets arrangemang. Arrangerande klubb hör av sig till 

Sara om hur många unga ledare de vill ha.  

5. Rapport från Barn- och Ungdomsledarkonferensen 

Ångermanland hade lämnat in en motion om fri start på USM vilket diskuterades, men ingen 

annan än Ångermanland tyckte det var en bra idé. Alltså inga förändringar. 

6. Nya ledarmöter i ungdomskommittén? 

Nya ledarmöter behövs i kommittén, två har avgått och bara en ny har kommit in samtidigt 

som flera av de som nu sitter med redan suttit flera år. 

7. Övriga frågor 

a. Konfirmation 2014 

Planeringen av konfirmationen 2014 kommer strata nu i vår, till att börja med måste 

vi få klartecken från någon präst. Sara kollar med Jonas Agestam som tidigare varit 

präst på vår konfirmation. Den första konfirmationsträffen brukar hållas på 

eftersäsongslägret. 

b. ungdomsledare@o-of.se 

För att kunna nå ut med information är det viktigt att helst flera ledare i varje klubb 

är registrerar på ungdomsledare@o-of.se. Registrering gör man på egen hand på 

ÖOF´s hemsida under ”E-postlistor”. 

 

 

Efterjustering: Motala AIFs tävling 31/8 står som inställd i Eventor och stryks därför ur  

O-liganprogrammet. 
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