
Kallelse till ÖOF ungdomsledarträff  lördag 12 mars 2016. 

I samband med ÖOF:s försäsongsläger i Tjällmo skola, kl 13:45. 

Närvarande: Lisa Samor ÖOF UK, Ida Dalhammer ÖOF UK, Anders Johansson FSOK, Mats 

Ekman FSOK, Jenny Östlund OK Kolmården, Erik Helander IFK Linköping, Lotta och Johan 

Waernqvist NAIS OK, Uffe Johansson Skogspojkarnas OK, Karin Olofsson LOK, Annika 

Asketun OK Skogsströvarna. 

  

§1 Aktiviteter 2016 . 

Vilken Klubb som är ansvarig för vilket arrangemang gicks igenom enligt lista. USM-läger som 

OKS ska ansvara för planeras eventuellt till den 21-22 maj. Annika lyfte frågan om de ska 

arrangera ett läger i Karlstad eller på hemmaplan eftersom det inte är någon speciellt annorlunda 

terräng där uppe. Ordet var fritt och alla var eniga om att det är roligare att åka iväg och vi tror att 

ungdomarna efterfrågar det. Annika kollar vidare efter boende i närheten av Karlstad. 

Angående Distriktsmatchen som Skogspojkarna ansvarar för, leta efter det försvunna 

vandringspriset! Om vi inte hittar det i någon klubb måste vi beställa ett nytt senast i maj. 

 

Vi nämnde att varje arrangemang har en ansvarig person från ÖOF´s UK som man kan kontakta 

angående t.ex. fakturafrågor, uppge också oss när ni skickar fakturan som ska skickas direkt till 

ÖOF’s kassör B-O, information om vem som är kontaktperson och fakturahanteringen läggs upp 

inom kort på hemsidan. Lisa ansvarar för detta.  

 

Vi vill även få namn och mailadress till ansvarig för de olika aktiviteterna från varje klubb. Den 

personen får då inlogg till OL-skoj där de kan logga in och se anmälningar, allergier m.m. inför 

varje aktivitet de ansvarar för vilket kan vara mycket bra! Varje representant för klubbarna ser till 

att maila UK vem som är kontaktperson. De klubbar vi saknar uppgifter från får vi kontakta och 

efterfråga namn. 

 

Vi lyfte punkten om en föreläsning inom kost inriktad mot ungdomarnas föräldrar, eventuellt i 

samband med OKS försäsongsläger. Önskan är att även föräldrar som inte behöver skjutsa 

barnen deltar, hur ska vi lyckas med det? Annika A kollar upp vilken eventuell tidpunkt som 

skulle passa.. 

 

§2 Ekonomiska förutsättningar för gemensamma aktiviteter. 

Lisa berättade om vilka egenavgifter vi har för aktiviteterna 2016. Detta läggs också upp på 

hemsidan av Lisa, tillsammans med fakturahanteringen. Istället för att nämna de osäkra 

resekostnaderna föreslås att det dokument som publiceras korrigeras. Beloppen tas bort och 

ändras till ”+ resekostnad” bara. 

 

Frågan lyftes om faktureringen för aktiviteterna kan delas upp. Det är en stor summa att betala på 

samma gång i november. Vi diskuterar detta på nästa möte med ungomdskommittén. 

 

§3 O-ligan för 2016, inga konstigheter. Dock stryks en av Skogspojkarnas tävlingar, 

Ramunderträffen lång söndag ändras till medeldistans. Lördagens ramunderträff  stryks. 

 

§4 Unga ledare 2016. Hur många unga ledare som ska delta på varje aktivitet publiceras på 



hemsidan. 

 

§5 Konfirmationsläger 2016. 

Har varit en träff  i trädgårdstorp, planeras konfirmation i juni någonstans i Norrköping, vilken 

kyrka är inte bestämt än. 

 

§6 Sjuk- och skadepolicy ÖOF:s gemensamma aktiviteter. 

Bara positiv feedback på policyn. Frågan om man behöver betala om man är sjuk och meddelar 

detta innan ställdes. Vi svarade att ja, om sista anmälningsdag har gått ut och platsen inte ersätts 

med en reserv. Angående resekostnaden var vi osäkra, vi diskuterar detta på nästa UK-möte. 

 

§7 Övriga frågor (mejla gärna om du kommer på något innan mötet) 

 
WOD – World orienteering day. Ett försök att sätta rekord i skolsprint den 11 maj. Upp till 
klubbar i samarbete med skolor om man vill delta i rekordförsöket eller inte. Syftet är att locka 
fler till sporten. Se hemsidan worldorienteeringday.com där man ska anmäla och sedan registrera 
antalet. Krav: Det ska utföras den 11 maj, vara spring, sportident ska användas och banan ska 
ligga i ett av eleverna igenkänningsområde, t.e.x runt skolgården. 
 
Karin undrade hur det blev med juniorlägret vi diskuterade på träffen vid eftersäsongslägret. Vi 
svarade att undersökningen visade inget intresse, men om ledarna känner av att det finns något 
intresse får de gärna meddela oss det. 
 
Anders J informerar om stadsloppet FSOK arrangerar den 18 maj kl 18.30. Loppet är 7 km och 
genomförs på asfalt och grusunderlag. Se finspangsstadslopp.se 
 
Lisa påminner om att resultat måste vara inne senast den 5 juni inför AXA, GM och DiM. Anna 
H kan hjälpa till vid problem. 
 
Angående GM står det på hemsidan att det är från 14 år men det finns även 13åringar som vill 
springa och det finns tydligen även en klass för 13åringar. Detta ska ändras på OL-skoj.  
 
Idag krockade det här mötet med banläggarkursen som arrangerades i Olstorp. Vore bra om det 
inte gör det nästa gång. 
 
Försäsongslägret fick redan positiv kritik angående informationen om brandvägarna i lokalen! Bra 
att ta med sig det till alla arrangemang. 
 
Vid pennan  
Ida Dalhammer 

 


