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Närvarande:  
Lars Andersson (OK Roxen, Ungdomskommittén) 
Petra Nilsson, mötessekreterare (NAIS, Ungdomskommittén) 
Sara Forsberg (OK Kolmården, Ungdomskommittén) 
Anna Håkansson (Linköpings OK, Ungdomskommittén) 
Anneli  Wiklund (Finspångs SOK) 
Lars-Åke Classon (NAIS) 
Ulf Johnsson (SOK) 
Annika Asketun (OK Roxen) 
Rickard Borg (Linköpings OK) 
Anders Svensson (TGOK) 

1. Aktiviteter 2014, status ansvarig klubb 

a. USM-läger 

Ansvarig researrangör LOK/(NAIS). Kontakt Anna Håkansson LOK. Datum för lägret är 

10-11 maj i Köping (KKOK). Övernattning är bokat på Tränstagården (hårt underlag). 

Deltagarna kommer att åka direkt efter LOK:s tävling ”Vårspringet” med buss till 

Köping. Påstigning blir i anslutning till LOK:s tävling. NAIS kan vara med i den mån om 

det finns egna ungdomar som deltar i aktiviteten.   

 

b. Distriktsmatchen 

Ansvarig researrangör OK Roxen, som även arrangerar Distriktsmatchen. Kontakt 

Annika Asketun och Lotta Eveborn. Ungdomar lägger banor och vuxna håller i 

arrangemanget. Ljungsbro skola är bokat för övernattning. Transport mellan boende 

och tävlingsplats ordnas av OK Roxen. 

 

c. Riksläger 

Ansvarig researrangör TGOK. Kontakt Lisa Åberg Samor, som har börjat kolla på 

arrangemanget och info/anmälan ligger ute på ÖOF:s hemsida. 

 

d. Götalandsmästerskap 

Ansvarig researrangör FSOK/OK Denseln. Kontakt Ingrid Svensson, FSOK och Björn 

Karlsson, OK Denseln. Tävlingen är i år förlagd i Dalsland och ungdomskommittén 

påminner om bussbudgeten på 23 000 kr. Dianabuss har lämnat ett pris på 20 000 kr 

(transport + chaufför). 

 

e. USM 

Ansvarig researrangör Linköpings OK. Kontakt Anna Håkansson. Ingen inbjudan har 

ännu kommit ut.  

 

 

 

 

 



2. O-ligan 2014  

Listan reviderades till 17 tävlingar varav de 9 bästa räknas, som läggs ut på ÖOFs hemsida. 

 

13/4 U-H Kampen, OK Motala 

19/4 Kolmårdsmedeln, OK Kolmården 

20/4 Silva League med Finspångsorienteringen, Finspångs SOK 

27/4 IFK Linköping, IFK Linköping OS 

4/5 TGOK-orienteringen, Tjällmo-Godegårds OK 

8/5 Ljungsbrokampen, OK Skogsströvarna 

10/5 Vårspringet, Linköpings OK 

11/6 DM sprint Östergötland, Linköpings OK 

7/8 Stjärnorpssprinten, OK Denseln 

23/8 Kolmårdsträffen medeldistans, GOIF Tjalve 

24/8 Kolmårdsträffen långdistans, GOIF Tjalve 

30/8 Ombergsjakten, Ödeshögs SK 

31/8 Augustiloppet, Motala AIF OL 

5/9 DM Natt Östergötland + Södermanland, OK Kolmården 

7/9 DM Lång Östergötland, Boxholms OK 

13/9 DM Medel Östergötland, Tjällmo-Godegårds OK 

21/9 Björkforskampen, Björkfors GOIF (distriktstävling) 

 

Tävlingar som har utgått är: 9/8 Linköpings OK medeldistans, Linköpings OK 

10/8 Linköpings OK långdistans, Linköpings OK 

 

För att ha ett ökat fokus på O-ligan kvarstår föregåendes år förslag om 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.  

 

3. Ändrade budgetförutsättningar – ökade kostnader för klubbar/deltagare 

Lars Andersson informerade om att ÖOF:s styrelse skar i budgeten för att komma ner på en 
rimligare underskottsnivå. Klubbarnas beräknade avgifter baseras på att ÖOF står för del av 
resor (50%), ledarkostnader, tävlings och träningsavgifter medan 
klubbarna står för mat och logi och avgift till Rikslägret. Beräknat att klubbarna ska står för 
en lite större andel av totalkostnaden än tidigare.  
Klubbavgifterna beräknas bli följande för 2014: 
USM läger: 600:- + resa 325:- = 925:- 
Distriktsmatch: 500:- + resa 90:- 590:- 
Götalandsmästerskap: 800:- + resa 290:- = 1090:- (Utökat med en dag för att Sprint-tävling är 
tillagt) 
USM: 900:- + resa 270:- = 1170:- 
Rikslägret, resekostnad: 400kr. 

 
 

 

 

 



4. Unga ledare 2014 

Sara informerade om kalkylen på antalet unga ledare per aktivitet. 

Försäsongslägret: 2 st. 

USM-läger: 2 st. 

Distriktsmatchen: 3 st. 

Götalandsmästerskapet: 2 st. 

USM: 2 st. 

Eftersäsongslägret: 2 st. 

 

Utöver detta kan vid behov alternativt stort intresse 2-3 ledare till vara med totalt (6 

lägerdagar), med det förslag som gjorts till 2014 års budget. 

Unga ledare kommunicerar via sin egna ”Facebook” sida. För att delta som ”Ung ledare” 

rekommenderas en ålder mellan 18-25 år. 

 

5. Övriga frågor 

 

a. Lars informerade om att bussofferter, minst 2, har tagits in för att beräkna 

resekostnaderna 

b. Mailadresser och telefonnummer 

Uppdatera mail och telefonnummer samt information om att nya medlemmar måste 

skicka sina kontaktuppgifter till ÖOF:s webmaster så att dessa kommer upp på ÖOF:s 

funktionärslista. 

c. Sara rekommenderade att man kan lägga upp bilder + text på ÖOF:s hemsida, vilket 

visar på ”att det händer något” hos ÖOF:s  orienteringsungdomar. ÖOF:s webmaster 

hjälper gärna till! 

d. En ledares ansvar av uppföljning? Synpunkter/diskussion om att en uppföljning efter 

genomförd tävling/träning behöver mera eftersträvas hos samtliga 

orienteringsungdomar. Extra stöd bör framförallt tänkas på 13-14 åringarna. 

e.  Anna ville gärna ha in synpunkter på försäsongslägrets anmälan via olskoj/oof. 

Synpunkter noterades av Anna.  

f. Eftersäsongslägret 2013 som arrangerades av LOK var ett lyckat koncept med 

positiva synpunkter ifrån både föräldrar och ungdomar. 

 

6. Nästa möte 

Nästa ungdomskommittémöte:   

Onsdag den 7 maj kl 18.00 hos Anna, Utsädesvägen 66 i Linköping 

Sara fixar fika 

Lars skickar ut en kallelse 

 

 

 


