
Protokoll Ungdomsledarträff 2018-11-17 
Närvarande: Sara N Forsberg (ÖOF-Ungdom/OK Kolmården) vid pennan, Anna Håkansson (ÖOF-
Ungdom/OK Kolmården), Liselott Eveborn (OK Roxen), Calle Granström (NAIS), Joakim Kjellberg 
(ÖOF-Ungdom/ BGOIF), Joakim Fornander (OK Roxen), Patrik Kleist (Mjölby OK), Martin Jareland 
(LOK), Jenny Röjgård (OK Kolmården), Karin Timmerman (Tjalve), Åsa Braam (Denseln),  
Erik Fredriksson (Tjalve), Peter Ettling (Skogspojkarna) 
 
§1 Mötet öppnades 

Alla hälsades välkomna, presentationsrunda. 

 
§2 Fler aktiva i ÖOF:s ungdomskommitté 
 
Vi behöver nya ledamöter till Ungdoms/juniorkommittén.  
Vi har via Ungdomsledare-mejlen skickat ut vår aktivitetslista, där det står vilka aktiviteter/uppgifter 
vi i ungdomskommittén gör/förväntas göra varje år. Där finns en del uppgifter som just nu är vakanta 
inför kommande år och därför behöver fyllas på. Få om möjligt ingen på mötet hade kollat på detta, 
letat i sina klubbar eller var intresserade själva, så denna punkt sköts upp till nästa 
Ungdomsledarträff (i samband med Försäsongslägret) och aktivitetslistan skickas ut på nytt till 
Ungdomsledar-mejlen. 
 
§3 Uppföljning av aktiviteter 2018 
 
Försäsongslägret (NAIS): problem med att hitta lokal för övernattning, efter mycket om och men 
hölls lägret i Åby. 
 
USMläger (Anna & Sara): Lägret hade sprintfokus och bas i Tjalvegården. Fungerade bra även med 
läger på hemmaplan. Bra hjälp med banläggning/uppföljning av bättre juniorer/seniorer. 
 
Riksläger (LOK): Väldigt kul! Någon liten och homogen ledargrupp, viktigt att minst uppfylla 
Rikslägrets ledarriktlinjer och gärna en eller två extra. 
 
Bagheerastafetten (ÖOF): Vi ställde upp med två lag. Som vanligt lite rörigt innan allt är igång. 
  
Distriktsmatchen(Tjalve resa, Skogspojkarna tävlingsarrangör): Här uppmuntras jämna lag vilket 
ledarna på plats för ÖOF gjorde, några ungdomar ville toppa men alla accepterade lagen. För 
stafetten så var det svårt att lägga in lagen i Eventor, distriktsinlogg krävs. 
 
Götlandsmästerskapen (TGOK): Få ledare, TGOK skickade ut att de behövde hjälp med ledare men 
dåligt gensvar från övriga klubbar. Fungerade bra på plats. 
 
USM (OKK): Alla ungdomar har inte koll på att de har intresseanmält sig/blivit uttagna/vet att de 
måste anmäla sig själva till de individuella tävlingarna, så viktigt att de som fixar resan kollar av så 
alla anmält sig innan sista anmälningsdagen. Extra viktigt om det är tex flyg eller båtbiljetter som ska 
bokas i namn. Väldigt bra arrangerat på plats. Östgötaungdomarna fick beröm för att de verkade vara 
en så fin grupp mot sig själva och andra, av annat distrikts ledare. 
 
 
 
  



Eftersäsongslägret (FSOK): 107 anmälda. Även här var det stort problem att få tillgång till lokaler. Ett 
annat problem var att många ville byta färg jämfört med vad de är anmälda på, viktigt att 
kommentera i anmälan (under kommentar/övrigt) om man vill ha annan färg än den som är för sin 
ålder. Att tänka på också att en del uppmuntras att springa en svårare än vad man är van vid och då 
det är så många ungdomar på lägret så kan det vara svårt att ge dessa uppföljning. 
 
§4 Planering av aktiviteter 2019 
Försäsongslägret: LOK, prel. i Valla Folkhögskola 9-10 mars. 
 
USM-läger: TGOK. USM går i Oskarshamn. 
 
Riksläger: Denseln, lägret är i Idre. 
 
Distriktsmatchen: Tjalve/Skogspojkarna. Tävlingen går i Värmland. 
 
Götalandsmästerskapen: OK Roxen. Tävlingen går i Västergötland. 
 
USM: OK Kolmården. USM går i Oskarshamn. 
 
Eftersäsongslägret: Björkfors arrangerar. 
 
Framtida önskemål: 
Skogspojkarna/Tjalve intresserade av Rikslägret 2020. 
LOK intresserade av USM 2020. 
 
§5 Information från ÖOF 
 

- Bagheerastafetten: Kommer från och med 2019 vara en klubbstafett. Upp till klubbarna att 
fixa och anmäla lag osv. Helt ok att använda sig av Ungdomsledarmejlen för att hitta klubbar 
för kombinationslag. 
 

- Ny sista anmälan för intresseanmälningarna till DiM, GM och USM: Sista anmälan söndag 
efter Rikslägret. Generellt gäller att du kommer bli uttagen om du sprungit 3 medel/lång 
tävlingar (innan mitten på juni) i din riktiga klass för DiM och GM, för USM 5 tävlingar (tom 
mitten på aug). Chans för att bli uttagen finns fortfarande om du inte kommit upp i ”rätt” 
mängd tävlingar, kommentera gärna om det finns någon speciell orsak till litet tävlande, i 
dessa fall gör vi en individuell bedömning om personen kommer klara av mästerskapet. Vi vill 
att alla ska ha en bra upplevelse i skogen! 
 

- Boende läger: Fortfarande krångligt/svårt att få till boende på skolor. Upp till varje skola om 
de vill hyra ut eller inte. Vi kommer aldrig in i skolornas matsalskök, tips är att använda 
catering. 
 

- Juniorledarträff i samband med försäsongslägret. Då Ungdomskommittén även ”tagit över” 
juniorkommittén kommer vi försöka få till en juniorledarträff sammtidigt/tillsammans med 
ungdomsledarträffen. Mer information kommer. 
 

- Ungdomsledarutbilning i Motala: Barntränarutbildning med inriktning mot gul-röd 
svårighetsgrad kommer vara 19 januari i Motala. Inbjudan är utskickat till alla klubbar. 
 

  



- Stipendier: Vi vill påminna om att söka och nominera till ÖOFs olika stipendier. På ÖOF:s 
hemsida finns en sida med alla stipendier ÖOF delar ut.  
 
Rune Haraldssons ungdomsstipendiefond: kan sökas för de som fyller 16 samma år man 
söker. Sista ansökningsdag 2018, sista november. 
 
Thomas Kleists minnesfond: klubb som arbetar med att utveckla sin juniorverksamhet. Sista 
ansökan sista dec. 
 
Årets ledare och årets Arrangemang mm. 

 

§6 Ekonomi och egenavgifter 

Generellt gäller att ÖOF står för kostnaden av den arrangerade ÖOF-resan, ledaravgifter och 

stafettavgifter. 

Egenavgifter för de olika aktiviteterna under 2018 blev: 

USM-läger: 350 kr 
DiM: 450 kr 
GM: 880 kr 
USM: 1210 kr (530 kr för de två H14 killarna som var med endast för stafetten) 
 
Vårt förslag till budget inför 2019 är att samma ska gälla även då, ungdom som junior. 
 
§7 Unga ledare 

Vi vill åter igen be er peppa era 17(21 på GM)-30åringar att vara med som ledare på de olika 

aktiviteterna. Senaste åren har det blivit färre som vill åka med som Unga Ledare. Om ni har någon 

som är intresserad att vara med på något arrangemang, kontaka Anna Wehlin (eller vem som helst) i 

Ungdomskommittén. Önskan är att vi kan få med 2-3 stycken på varje aktivitet men vi kan aldrig 

garantera detta ansvar utan det är upp till oss alla att försöka få med våra Unga ledare, ingen 

erfarenhet krävs utan bara vanligt engagemang och att man tycker att det är kul! Liten ersättning 

utgår till dessa ledare. 

 

§9 Övrigt 

- Priser till ungdomar: Rekommendation från ÖOF ska upp på ordförande konferensen. 

Ungdomsledarna på plats tyckte det var bra med några lottade priser och att de yngsta får 

pris när de går i mål. 

- Utvärdering av dessa Ungdomsledarträffar: Sara i Ungdomskommittén undrade om vad de 

ledare som var på dessa träffar tyckte om att ha träff, tidpunkt mm. Svaret från gruppen var 

att det var bra och att vi ska fortsätta med detta. 

KOM IHÅG att gå med i E-post listan: ungdomsledare@o-of.se för att inte missa någon information 

från ÖOF:s ungdomskommitté. Det är där och genom ÖOF: hemsida som vi huvudsakligen sprider vår 

information ut till klubbarna. Ungdomsledare eller bara intresserad förälder, alla kan vara med! Alla 

klubbar bör ha minst en som är med i E-postlistan som sedan sprider vidare informationen till 

eventuellt berörda personer/ungdomar.  

Mötet avslutades 

mailto:ungdomsledare@o-of.se

