
Protokoll från ÖOF ungdomsledarträff lördag 10:e mars 2018 

Plats: Lilla Åbymoskolan i Åby 

Närvarande: Anna Håkansson (ÖOF/OKK), Sara Forsberg (ÖOF/OKK), Anna Wehlin 

(ÖOF/Skogspojkarna), Patrik Kleist (Mjölby), Carin Marcusson (LOK), Anders Johansson (FSOK), 

Joakim Kjellberg (Björkfors), Lotta Waernqvist (NAIS), Jenny Röjgård (Kolmården), Jörgen Hjort 

(Roxen), Åsa Braam (Denseln), Marie Svensk (TGOK), Erik Fredriksson (Tjalve), Karin Zimmerman 

(Tjalve), Henrik Marmelid (Roxen). 

 

§1 Aktiviteter 2018. 

 Status ansvarig klubb. 

o Försäsongslägret - NAIS. 105 anmälda. Mest 11-14 åringar.  

o USM-läger. Hemmaläger i Östergötland. 18-20/5 (i så fall deltar vi på Pekingduon) eller 

25-27/5. 

o Konfirmationsläger pågår, Sara Forsberg (ÖOF) ansvarig. 15 deltagare. Konfirmation på 

midsommardagen (dagen innan avresa till Rikslägret).  

o Rikslägret. LOK. Bussbokning är på gång. 

o Bagheerastafetten, O-ringen. Anna Wehlin (ÖOF) ansvarig. 2 lag är anmälda.  

o DiM. Tjalve och SOK. Medvetna om ansvaret, inget problem så långt.  

o GM. TGOK. Medvetna om ansvaret, inga problem så långt.  

o USM. OKK. Flygbokning har de börjat kolla på. Fundering kring antal. Ska kolla upp 

bokningsvillkor, kanske finns generösa avbokningsvillkor för gruppbokning.  

o Eftersäsongslägret. FSOK. Kollar på olika alternativ. God skolkontakt 

 

 Lista ansvarig för arrangemang från arrangerande klubb. 

o Rikslägret: LOK, ännu inte någon ansvarig 

o Distriktsmatchen: Tjalve/SOK, Lena Malmström 070-878 21 10 

o GM: TGOK, Lisa Åberg Samor 

o USM: OKK, Henrik Ljungemyr 

o Eftersäsongslägret: FSOK, Eva Göhl, eva.gohl.finspang@gmail.com 

 

 Lista kontaktperson ÖOF:s ungdomskommitté. 

o Försäsongsläger – Lisa Samor 

o USM-läger – Anna H och Sara  

o Rikslägret – LOK – Anna Wehlin 

o Bagheerastafetten – Anna Wehlin  

o Distriktsmatchen – Anna Wehlin  

o GM – Lisa Samor 

o USM – Anna Håkansson 

o Eftersäsongslägret– Lisa Samor 

o Konfirmationen – Sara Forsberg 
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 Distriktsmatchen i Östergötland 

o Arrangör sökes för Distriktsmatchen (tävlingarna, mat och logi). Några klubbar har 

diskuterat detta men ingen har kommit fram till att de kan ta arrangemanget. Vi 

fortsätter leta efter en arrangör och hoppas hitta någon så att det blir en tävling.  

 

 Uttagning.  

o För att kunna bli uttagen till Bagheerastafetten, DiM och GM ska ungdomarna ha 

sprungit minst 3 tävlingar i ordinarie klass (minst 1 lång), för USM minst 5 (minst 2 lång). 

Har man sprungit dessa 3 resp. 5 har man mycket goda chanser att bli uttagen, 

uppmuntra era ungdomar att ansöka om att bli uttagna. Om någon har skäl att inte ha 

fått ihop sina 3 resp. 5 tävlingar, t.ex. skador eller sjukdomar, kan man skriva det i 

infofältet på sin Olskoj-profil och därmed ha chans att ändå bli uttagen. Ansökan lämnar 

de in på Olskoj, kom ihåg att kolla att resultatkortet stämmer.  

o Till GM får juniorer vara med, dessa anmäler sig också i Olskoj och åker med på ÖOF-

resan (ingen uttagning). 

o Stafetter: Uttagningar baseras på poäng från vårens (och sommarens för USM) tävlingar 

enligt beräkningsmodell som går att hitta på på ÖOFs hemsida (Uttagningskriterier och 

information). Bagheera: ÖOF tar ut lag. DiM: researrangören tar ut lagen, ÖOF 

uppmanar till jämna lag. GM och USM: ÖOF tar ut lag (stomlag, kan finnas flera 

alternativ i fall där löpare är jämna) till 1a och 2a lag, övriga lag tas ut av researrangören, 

jämna lag uppmuntras.  

 

 Efteranmälda i olskoj är ett problem. Folk anmäler sig sent utan att mejla arrangören. Spärr på 

anmälning eller åtminstone tidsstämpel önskvärt. Vid efteranmälan måste man alltid kontakta 

ansvarig för aktiviteten.  

 

 Återbud. Under förra året var det problem med ungdomar som inte dök upp på resorna utan att 

lämna återbud. Återbud måste alltid lämnas till både reseansvarig och ÖOF, information om 

detta kommer finnas med i dokumentet med uttagna som publiceras i juni. Ett problem var 

ungdomar som inte var medvetna om att de var uttagna. ÖOF publicerar vilka som blivit uttagna 

på ÖOFs hemsida och gör utskick om detta till ungdomsledare@o-of.se när det är publicerat. 

ÖOF uppmanar ungdomsledare i klubbarna att sprida informationen till sina ungdomar så att 

ingen missat att de blivit uttagna.  

 

 Ansökan om att bli uttagen till Bagheera, DiM, GM och USM ska lämnas in senast den 10:e juni, 

dvs ungdomarna ska ha uppdaterat sitt resultatkort ock kryssat i de tävlingar de önskar bli 

uttagna till senast 10 juni. Uttagning till USM görs i augusti så att även sommartävlingarna tas 

med, exakt datum meddelas senare.  

 

 Arrangerande klubb anmäler från och med i år kost och logi, ungdomarna ska uppmanas att 

själva anmäla sig till tävlingarna, researrangör måste kolla att alla anmält sig. Stafettanmälan 

sköter ÖOF. 
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§2 Ekonomiska förutsättningar för gemensamma aktiviteter. 

 Egenavgifter 2018. ÖOF betalar resekostnader, ledarkostnader, stafettstarter och kartkostnader. 

Egenavgift baseras på mat, logi och ev. startavgifter.  

 Preliminära egenavgifter 

o USM-läger 600kr 

o DiM 500kr 

o GM 760 kr 

o USM 1050 kr 

§3 O-ligan 2018 

 21 tävlingar ingår, 11 räknas. Information utskickad till arrangörerna.  

 

§4 Unga ledare 2018 

 Hjälp oss att uppmuntra juniorer och seniorer att vara unga ledare på ÖOF ungdoms 

arrangemang. 17-30 år är välkomna (21-30år på GM). Vi har en Facebookgrupp där information 

sprids inför varje arrangemang. Anna Wehlin är kontaktperson. 300 kr/lägerdag betalas ut 

(ingen ersättning för Rikslägret). Informationsblad har tagits fram och läggs upp på ÖOFs 

hemsida.  

 

§5 För- och eftersäsongsläger – lokaler, organisation och lathund.  

 Svårt att få tillgång till skolor för att arrangera dessa läger. Även om man får tillgång till skolan 

får man sällan tillgång till kök, flera klubbar har använt sig av catering och det har fungerat bra. 

Vi har gjort en interaktiv lathund (länk från ÖOF Ungdoms hemsida) för arrangörer av För- och 

Eftersäsongslägren. Vi önskar att arrangörer för lägren hjälper till att fylla på detta med tips och 

statistik.  

 Fokus på dessa läger diskuterades på eftersäsongslägret. Även om det ska vara träningar bör 

fokus vara på det sociala. Varje programpunkt behöver inte vara en träning, hela gruppen 

behöver inte heller ha samma aktivitet hela tiden (t.ex. kan de yngre ha färre träningar och 

istället mer lekbetonade aktiviteter). Det är viktigt att det är mycket programpunkter och inte 

massa dötid för att lättare få in nya ungdomar. Bra med åldersindelad rumsfördelning.   

 

§7 Juniorverksamhet. 

 Tidigare har det funnits en separat juniorkommitté i ÖOF som nu lagts ner. Flera medlemmar i 

ungdomskommittén vill engagera sig även i juniorverksamheten så därför tänker vi ta in den 

som en del av Ungdomskommittén. Vi har redan Unga Ledarverksamheten som involverar 

juniorer och unga seniorer. Eftersom GM nu öppnas upp för juniorer kommer även den resan 

ingå för juniorerna och vi tror det blir bra med mer samarbete och koordination av ungdom- och 

juniorverksamheterna. I övrigt hoppas vi kunna arrangera ett SM-läger i samarbete med någon 



klubb samt ett breddläger i höst likt förra året (Överraskningslägret). Intresserade av att bidra till 

någon del av juniorverksamheten får gärna kontakta Anna Håkansson eller Sara Forsberg.  

 

§8 Nya medlemmar till ÖOF:s ungdomskommitté 

 Vi behöver nya medlemmar, diskutera detta i era klubbar.  

 

§9 Övriga frågor  

 Diskussionsfråga från Roxen angående HD12: 

o ”SOFT kom ju i höstas med ett förslag att skippa tävlingsklass upp tom HD12, sen har de 

ju backat. Men de har väckt diskussionen om att inte fokusera på resultat och tävling till 

den åldern eftersom det är känsligt att alltid bli sist/långt efter etc. Har ÖOF någon 

strategi? Har ungdomsledarna någon strategi? Vi i OK Roxen har ex diskuterat att alla 

som startat får pris i dessa klasser och att ej anslå resultat på tävlingen, däremot så tas 

tid och så kommer resultat på nätet sen när man kommer hem och kan titta i lugn och 

ro. Det skulle vara intressant att veta om andra klubbar funderat och om vi ska försöka 

göra på lika sätt” 

o Detta har delvis diskuterats på förra försäsongslägret vilket resulterade i ett förslag om 

att fastslå en rekommendation från ÖOF att alla upp till HD12 ska få pris samt att det 

inte behöver vara prisutdelning i resultatordning, istället kan det vara pris direkt efter 

målgång exempelvis för att tona ner fokus på resultatet. Detta förväntas beslutas om på 

ÖOFs arrangemangsträff 22 mars.  

o Det har varit lite diskussioner i andra klubbar efter att SOFTs förslag presenterades. 

Några har diskuterat att orientering är en tävlingssport, det ska vara tävling. Många har 

diskuterat att en viktig bit i denna fråga är hur föräldrar och ledare möter ungdomarna, 

att det är viktigt att tona ner resultatfokuset genom att istället fokusera på glädje och 

orienteringsteknsika klurigheter. Fråga hellre om de haft kul, om vägval etc., istället för 

hur de gått eller vad de kommit. Linköpingsklubbarna har lagt till U-klasser som inte har 

resultat på arenan på ungdomsserierna. Ang. resultattavla kan det finnas tävlingsregler 

om hur resultat ska redovisas på arenan, vi tar det vidare till arrangemang.  

o I Östergötland har vi O-ligan för HD12. Det kan vi fundera på hur vi ska göra med. O-

ligan är viktig motivation för ungdomarna så bör vara kvar, men man kan fundera på 

utformandet.  

o Diskutera gärna frågan vidare i klubbarna.  

 

 


