När kan man bli uttagen i Team Östergötland?
Team Östergötland är namnet på våra orienteringsungdomar när de representerar
Östergötland i olika tävlingar. Vid nedanstående tillfällen kan man bli uttagen att försvara
Östergötlands färger.

Distriktsmatchen – 13-16 år
Varje år i början av augusti avgörs en distriktsmatch (DM) mellan Värmland, Örebro län,
Södermanland och Östergötland.
Tävlingen avgörs på två vardagar, oftast tis-ons. Första dagen springer man individuellt och
andra dagen stafett.
Klassindelning individuellt: D13, D14, D15, D16, H13, H14, H15 och H16.
I varje klass får respektive distrikt ställa upp med 8 stycken löpare, Utöver dessa har varje
distrikt 2 tjej- och 2 killplatser som får placeras i valfria klasser. dvs maximalt 68 löpare.
Poäng räknas bland de fyra bästa från varje distrikt och bästa distrikt utses.
Stafetten består av fyra sträckor och är av sprint/medeldistanskaraktär. Laget skall bestå av
1 D 15-16, 1 H 15-16, 1 D 13-14 och 1 H 13-14 dvs lika som Oringens ungdomsstafett och
med samma regler. De fem bästa lagen från varje distrikt räknas för lagtävlingen.

Götalandsmästerskapen – 13-20 år
Varje år avgörs Götalandsmästerskapen, GM.
Tävlingen avgörs fre-sön oftast i början av höstsäsongen och på namnet hörs ju att det är
bästa orienteraren i Götaland som ska utses.
På GM tävlar man på fredagen i sprint. Lördagen i långdistans för klasserna D13, D14, D15,
D16, H13, H14, H15 och H16 samt medeldistans för HD18, HD20.
I varje klass deltar vi från Östergötland med ca 6-12 löpare, antalet löpare baseras på bland
annat respektive årskulls storlek och resultat.
Har du sprungit 3 nationella tävlingar, inkl 1 långdistans, i din ordinarie huvudklass kommer
du bli uttagen. Vi förbehåller oss även rätten att ta ut löpare som inte uppfyllt antal tävlingar
om vi anser denna klara av tävlingarna på GM.
I GM-stafetten för ungdomar ska distriktslagen bestå av 4 löpare, löpordningen skiljer sig
från år till år men generellt gäller en löpare från vardera D14, D16, H14 och H16.
För juniorerna:
På GM finns även en lagtävling där de tre bästa resultaten från respektive klass samt
stafetten räknas samman och bästa distrikt utses.

USM – gäller 15- och 16-åringar
Antalet deltagare som får representera Östergötland bestäms av Ungdomskommittén utifrån
respektive årskulls storlek, intresse och resultat.
Har du sprungit 5 nationella tävlingar, inkl 2 långdistanser, i din ordinarie huvudklass
kommer du bli uttagen. Vi förbehåller oss även rätten att ta ut löpare som inte uppfyllt antal
tävlingar om vi anser denna klara av tävlingarna på USM.
På USM tävlar man i klasserna D15, D16, H15 och H16.
Även på USM springer man först individuella mästerskap i sprint och långdistans och dag tre
avgörs distriktsstafetten. I stafettlagen deltar en löpare från respektive klass, totalt fyra
löpare.

Hur blir man uttagen?
Aktuella kriterier finns på ÖOF:s hemsida. Intresseanmälan sker via www.olskoj.se/oof. I
första hand tas ungdomar med ”rätt ålder” ut. På USM är det inte tillåtet att delta i den
individuella tävlingen om man inte är 15 eller 16 år.
Stafettuttagningar baseras i första hand på det underlag som gäller för uttagning till
respektive tävling, i förekommande fall kompletterat med resultat presterade efter
uttagningsperioden.

Hur syns det att man representerar Team Östergötland?
På tävlingarna när man representerar Östergötland springer man i Östgötadressen som är
röda, blå och vita nylonkläder. Vi har också en röd väst.
Vid din första representation för året får du, på lån, ut en tävlingsdress och en väst.
Tävlingströjan och västen är numrerade, när du får ut kläderna antecknas ditt namn vid
respektive nummer för väst och tävlingströja på listan för utlånade kläder. Tävlingsdressen
och västen samlas in efter färdig representation varje år, det vill säga efter DM, efter GM
respektive efter USM. Västen används även vid distriktsaktiviteter som till exempel
USM-läger.

Hur anordnas resor till de olika tävlingarna?
Liksom ansvaret för att arrangera för- och eftersäsongsläger alternerar mellan
Östgötaklubbarna så turas klubbarna om att arrangera resor till de olika arrangemangen. Vi
brukar oftast åka buss tillsammans.

