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En resa söderut  

Mina minnen från 2003 

Startpunkt 2004 

Årsberättelse 

Resultat 

Nostalgisk återblick 

Hälsningar från Oslo  
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Luciatåget 2003.  Sofia Fransson som lucia. 

utgivningsplan 2004 

Manusstopp 

Nr 1 20 januari 1 februari 

Nr 2 20 mars 1 april 

Nr 3 1 juni 10 juni 
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Redax 
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t 
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Då, kära läsare är det dags för 
ett fullmatat nummer av Qvist-
knäckaren. En liten förändring 
har skett genom att det är ny 
redaktion. Från och med höst-
festen så är det jag som håller i 
datorn med hjälp av Anders 
Hedin. Ramon Berger fortsätter 
med resultatbörsen som tidiga-
re. Men bara för att vi har tagit 
över så betyder det inte att Ni 
kan slappa och sluta att skriva. 
Alla bidrag är bra både långt 
som kort. Adressen har ni på 
framsidan, allra helst tar jag 
emot på e-post fast det går även 
bra med diskett, ett papper i 

handen eller snigel-
post (om ni inte når 
mig på ett eller annat sätt så 
finns ju alltid Anders). Foton 
kan skickas gärna. Det behöver 
inte vara med ett reportage. Om 
ni har några bra idéer om tid-
ningens utseende eller dylikt så 
tar jag gärna emot det. 
Till sist Ett litet sent gott nytt år 
och hoppas att det nya året har 
börjat bra och att det kommer 
att fortsätta lika bra eller bättre. 
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Bowling-KM 

Nytt datum för  
Bowling-KM  

Är 
 lördagen den 6 mars. 

Kaveltester 2004 
Även i år kommer vi ha 
kavletester. Två är redan 
planerade det är dessa.  
 

14 april TGOK 
 

7 juli MAIF 
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Styrelsen för Motala AIF OL  inbjuder till   
 

Årsmöte den 10 mars klockan  19.00 
 

I Fålehagen 
 

Dagordning enligt stadgar 
Fika  
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Det är 10 grader kallt, gnistran-
de snö och soligt. Vem kan 
motstå en sådan bild. Inte en 
orienterare som ger sig ut på 
söndagsträning i Ödeby. Att det 
ligger ca 15 cm snö i terrängen 
är inget som hindrar. Det är 
härligt att vårpremiären närmar 
sig Gatloppet har ju redan ge-
nomförts några gånger. Det är 
möjligt att summera 2003 nu. 
Trots att vi lagt ner mycket på 
pengar att rita nya kartan nord-
ost om Godegård så kommer 
föreningen att visa ett rejält 
plus. Överskottet beror på en 
extra utbetalning av Vätternrun-
da pengar. Dessa extrapengar 
kommer vi att försöka att an-
vända till något klokt som rekry-
tering t.ex. I sammanhanget får 
klubben skänka en mycket stor 
tanke till Kalle Lindgren som 
jobbat väldigt många timmar 
idéelt och timmarna har därför 
kommit klubben tilldel. 
 

Det är en sann glädje att hälsa 
vår nya redaktör välkommen 
bakom datorn. Lisa Korall är 
numera den ansvarige redaktö-
ren. Efter det att jag varit 
”skyldig” till ca 50 nummer 
kommer nu Lisa med hjälp av 
oss andra att sätta ihop tidning-
en. 
 
Om man så här i januari försö-
ker att komma ihåg förra året 
så kommer jag att tänka på föl-
jande. 
Ulrika Franssons bravad på U-
SM med en finfin 14: e plats. 
Tjejerna på Tio-Mila gjorde ju 
också bra ifrån sig. Sommarens 
höjdpunkt; Tjoget där vi hade 
två lag och förstalaget kom på 
en fin 21: a plats och andrala-
get kämpade sig i mål. 
Kommande år skall vi fortsätta 
att satsa på tränings- och täv-
lingsverksamhet. Vi skall satsa 
på att rekrytera mera ungdomar 
till vår sport. 

Kan inte låta bli att nämna nå-
got om våra kommittéer.  
De jobbar så himla bra alle-
sammans. Vi har en bra trä-
ningsverksamhet med bra trä-
ningar tre gånger i veckan året 
om. En ungdomskommitté som 
gör allt för att intressera ungdo-
mar och äldre till denna härliga 
sport. 
Vi ritar och reviderar våra kartor 
när det inte bli stora projekt 
som ritning av nya områden. 
Varje år kan vi trivas med tips-
promenad i Björka och en höst-
fest i stug- och trivselkommit-
téns regi. 
Som ni säkert förstår så är det 
inte så besvärligt att vara ordfö-
rande då. Tack alla ni som på 
olika sätt arbetar för att vi skall 
ha en bra verksamhet och en 
väl fungerande klubb. 
 
Orientera mycket och väl. 
 
����� 
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1 möte med Motalaklubbarna har hållits. 
Medlemsantal 
248 medlemmar finns i klubben. 
Representation:          
Klubben har varit representerad vid: 
             ÖOF: s årsmöte 
             ÖOF: s ungdomsledarträff. 
             MAIF: s årsmöte 
             MAIF: s alliansstyrelse 
             O-ringen 2007 interimsstyrelse 
Uppvaktningar: 
 
Klubbmedlemmar har uppvaktats på högtidsdagar 
och pengar har därvid satts in på Carolus’ fond. 
 
Egna arrangemang: 
 
Förutom sedvanliga ungdomsserietävlingar har la-
get ansvarat för Kort-KM och Sprint-KM. Vi arran-
gerade Augustiloppet den 17/8 och ”Älgfritt” den 
5/10. 
 
Uttagningar: 
 
Emil Svensson deltog på Lång-SM. Emil Svens-
son, Johan Hasselström och Erik Melén deltog i 
budkavle-SM för H17-20 i Värmland. Johan Has-
selström, Emil Svensson deltog i kval till Kort-SM.  
Johan Hasselström, Emil Svensson deltog i kval i 
SM Klassisk distans.  
 
Ulrika Fransson och Erik Melén deltog i U-SM 
 
I Distriktsmatchen deltog Ulrika Fransson, Sofia 
Fransson och Erik Melén. 
 
I Götalandsmästerskapen representerade Ulrika 
Fransson och Erik Melén Östergötland 
 
Medlemsmöten m.m.: 
 
Den 29/11 bjöd styrelsen in till en föreningsdag där 
bl.a. ledarskap stod på dagordningen. 
 

Styrelsens förord. 
 
Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag 
fram sin verksamhetsberättelse. Som vanligt svarar 
kommittéerna för sina redogörelser. Vi har haft en 
rik verksamhet under året med bra och varierande 
träningsutbud. Vi har arrangerat Augustiloppet som 
samtidigt var en hemvändardag, på ÖOF: s initia-
tiv. Eftersom OKM arrangerade två tävlingar detta 
år var vi ensamma om att arrangera Älgfritt. Vi har 
som vanligt gjort en stor insats i samband med Vät-
terrundan. MAIF OL jobbade som vanligt mest 
timmar av alla MAIF-klubbar.  
Vi har arbetat hårt för att intressera fler för vår id-
rott. Vi har en intresserad grupp ungdomar som trä-
nat och tävlat bra hela året. Pricken över i: et var 
Ulrikas fjortonde plats på USM. Laget har en trygg 
ekonomi vilket säkerställer en fortsatt offensiv sats-
ning på tävling och träning. Klubben har verksam-
het för alla, såväl för äldre, Elit som bredd. Kort 
sagt: vi har haft en verksamhet, som vi kan vara 
stolta över. 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansätt-
ning: 
 
Ordförande     Thomas Svensson 
Sekreterare     Karl Åkerman 
Kassör             Krister Berger 
                        Leif Lundberg 
                        Nils-Erik Palm 
                        Ingrid Roos 
                        Carina Berger-Svensson 
 
Sammanträden: 
 
Årsmöte 
Klubbens årsmöte hölls den 10/3 i Fålehagsstugan. 
Höstmöte 
Höstmöte med kommittéval hölls den 25 november 
Styrelsen 
Protokollförda möten har hållits regelbundet. 
Kommittémöten:       
Kommittéerna har sammanträtt fortlöpande. 
Kretsmöten: 

Verksamhetsberättelsen 2003 
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Övriga arrangemang: 
Klubbens medlemmar hade en egen bowlingkväll i 
januari. 
Höstfesten arrangerades på IP den 22/11. 
Föreningsdag i Marocko den 29/11, medverkan av 
SISU. 
Ekonomi: 
Lotterier, promenader och årsfesten inbringade en 
del överskott. 4000:- är insatt på klubbens postgiro-
konto och vid årsskiftet hade jag 1515:- kvar i kas-
san. 
 
* Ingrid Roos avgått och Kristina Hasselström in-
trätt under året. 

Ledamöter: Kerstin Bengtsson, Kristina Hassel-
ström*, Rita Nordqvist-Melén, Sofie Svensson, 
Karl Åkerman och sammankallande Mona Åker-
man. 
 
Under året har 2 protokollförda sammanträden ägt 
rum. Däremellan har informella möten och telefon-
kontakter förekommit. 
Arrangemang i Björkastugan: 
Gamla MAIF:are städade stugan med omgivningar 
i maj. 
Äggpromenad den 18/4, ca 70 deltagare 
Björkadag den 15/6. Frälsningarmén var där men 
deltagarantalet var inte så stort. 
Skinkpromenaden genomfördes den 14/12, ca 70 
deltagare 

Stug-och trivselkommittén 

Kommittén har under året bestått av: 
Per Johansson (klubbtränare), Fredrik Korall 
(ledamot), Mats R Johansson (ledamot), 
Krister Berger (ledamot) och Anna Korall 
(ledamot). 
Vi har haft fem möten för planering av träning, täv-
ling och läger. 
Dessutom har kommittén deltagit i samordnings-
mötena med TGOK och OKM. 
Vid ”Startpunkt” var kommittén representerad. 
Ett kavle-möte anordnades för att väcka alla till 
”liv” inför säsongen. 
3 stycken kavletester genomfördes under våren, ar-
rangerade av kommittén. 
I december hölls möte med 15-25 åringarna i klub-
ben inför 2004. 
2003 års träning har under vinterhalvåret bestått av 
löpträning på tisdagar från 
Fålehagsstugan med efterföljande bastu, fika samt 
eftersnack och torsdagsträning från Fålehagsstugan 
med distanslöpning samt bastusnack. 
Inomhusträning på fredagar i Södra skolan med in-
nehåll som styrka, spänst och rörlighetsträning 
samt bollspel. 
Söndagsträning från Fålehagsstugan har bestått av 
långlöpning på vägar och stigar 

samt löpning i skogen när snöförhållandena var de 
rätta. 
Under sommarhalvåret har vi haft tisdags- och tors-
dagsträningar med teknikträning av 
olika slag. 
Två helgträningsläger har arrangerats, en i mitten 
av januari där vi hyrde simhallen som avslutning på 
lördagen och en i början av mars vid Karlsby läger-
skola.  
Träningskommittén har arrangerat vårträningsläger 
i Everöd (Skåne) med dess 
härliga omgivningar. 
Björkalägret har vi arrangerat gemensamt med ung-
domskommittén.  
Tävlingsresa till Hälsingland har kommittén hållit 
lite i. 
Kommittén har utsett banläggare till träningsorien-
teringen. 
Inför -04 tror och hoppas träningskommittén på ett 
roligt och spännande år med 
massor av träningar, tävlingar och läger. 

Träningskommittén 
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Från kartkommittén finns följande rapport. 
 
1. Till vårt arrangemang Augustiloppet reviderades södra delen av Vishults-kartan, som går under nam-

net Uppsala. Revideringen gjordes av medlemmar i klubben.  
 

2. Fålehagen reviderades under året och användes vid ”Älgfritt” 2003. 
 

3. Arbete med att kartera ett område nordost om Godegård över ett område som inte tidigare varit karte-
rat i modern tid har pågått under året 
 

4. En karta över Tuddarp har nyritats, den användes vid Sprint-KM. 

kartkommittén 

Ungdomskommittén 
¤ Ungdomskommittén har bestått av ungdomsleda-
re Carina Berger Svensson, Ingrid Roos, Kristin 
Andersson, Therese Fransson och Ramon Berger. 
¤ Kommittén har under året haft 3 protokollförda 
planeringsträffar och därutöver ett par informella 
planeringar. 
¤ Under vårsäsongen deltog 8 flickor och 12 pojkar 
i åldern 6-14 på träningar, tävlingar och  
lägerverksamhet. Under hösten hade antalet vuxit 
till 10 flickor och 15 pojkar. 
¤ Vi har även i år fördelat ut ansvaret för träningen 
på ett antal medlemmar vilket har fungerat väldigt 
bra. Dessutom har många föräldrar ställt upp som 
medhjälpare på träningarna. Vi har bedrivit träning 
1 gång per vecka mars-maj och augusti-oktober. 
Under juni och juli fanns en av oss i ungdomskom-
mittén på träningen varannan vecka för att ge ung-
domarna möjlighet att träna. 
Träningen har lagts på olika nivåer för att utveck-
lingsanpassa den efter ungdomarnas orienterings-
förmåga. Ambitionen har varit att variera träningen 
så mycket som möjligt för att ge tillfälle att träna 
olika moment. I år har vi även ungdomar som del-
tar i vinterträningen tillsammans med de vuxna. 
¤ Vi har bedrivit en poängjakt under året som haft 
till syfte att öka tränings och  
tävlingsfliten. Efter ett visst antal samlade poäng 
utgår en belöning. Precis som tidigare år är belö-
ningen i 2 steg. Belöningarna bestod av en bio-
check och/eller en minnessak. På initiativ från ung-

domarna har vi även infört en vinterpoängjakt för 
de ungdomar som deltar i vinterträningen.  
¤ Vi har även bedrivit en nybörjarkurs under april-
maj med 8 nybörjare. I år var kursen förlagd till 
Bråstorp och Maria Bergstrand, Lisa Korall och 
Susanne Eliasson var ansvariga. 3 av barnen fort-
satte träna under hösten. MAIF alliansen bedrev 
även i år idrottsskola under sommarlovet där vi del-
tog med två orienteringspass. Karl och Mona Åker-
man har haft en nybörjarkurs och en fortsättnings-
kurs för vuxna med ca 8 deltagare. 
¤ Vi har arrangerat en ungdomsserietävling med 
TC i Bråstorp, Dessutom var vi arrangörer för 
ÖOF: s försäsongsläger vilket vi förlade till Karls-
by lägerskola i mitten av mars. Lägret fick ett del-
tagarantal på ca 40 ungdomar från hela distriktet. 
För våra egna ungdomar har vi tillsammans med 
träningskommittén arrangerat Karlsbyläger 1-2/3-
03 och Björkaläger 24-26/5-03. Ungdomskommit-
tén har dessutom arrangerat en övernattning i Fåle-
hagen 19-20/9-03. Medverkan på samtliga läger 
var stort och uppgick till ca 20 ungdomar vid varje 
tillfälle. 
¤ Flera av våra ungdomar har även deltagit på såväl 
ÖOF: s försäsongs läger som eftersäsongsläger. 
MAIF hade även med 3 deltagare på SOFT:s Riks-
läger i Idre. 
¤ Klubbens ungdomar har deltagit i ett flertal kav-
lar, Tiomila ungdomsklassen, DM-kavlen, 25-
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manna, Ekorren Cup, Dala-dubbeln och U-
seriekavlen. 
¤ Bland dagtävlingar, KM och DM har vi haft med 
ungdomar både i huvudklasser, lättklasser och öpp-
na klasser. Vi har haft en s.k. tävlingsvärd med på 
5 tävlingar under året. På dessa tävlingar har vi i 
samråd med ungdomarna och deras föräldrar an-
mält alla ungdomar. De som inte velat eller kunnat 
har meddelat oss i förväg. 
¤ Klubben har även representerats på distriktsmat-
chen av tre medlemmar och på USM av två med-
lemmar. 

¤ Under vintersäsongen hyrde vi tillsammans med 
träningskommittén Motala simhall en gång. Ganska 
många ungdomar kom tillsammans med sina för-
äldrar. Våra ungdomar arrangerade också ett Lucia-
tåg i Fålehagen tisdagen före Lucia.  
¤De ungdomar som är 11 år och äldre har gjort ett 
arbetspass i Vätternrundaförrådet i juni. Dessutom 
har de flesta av ungdomarna och deras föräldrar ar-
betat under Vätternrundan, MTB-Vättern, Augusti-
loppet och Älgfritt 

Styrelsens slutord 
Så har ännu ett innehållsrikt år gått. Orienteringslagets medlemmar har tränat, tävlat, arrangerat, umgåtts i 
många olika former och förutsättningar till stor glädje för styrelsen.  
Vi har gemensamt arrangerat Augustiloppet och Älgfritt med bra kritik från våra besökare. Även ung-
domsarrangemangen har fått positiv kritik. Utan föräldrar till våra ungdomar, äldre icketävlande medlem-
mar och våra aktivt tävlande medlemmar skulle dock inte våra arrangemang bli så lyckade som de är. Alla 
behövs och viljan att hjälpa till har inte saknats heller. En positiv effekt av att vi har så många medarbeta-
re är att möjligheterna att sprida arbetet ökar. 
Ytterligare glädjande är att vi har så många flitiga deltagare på klubbträningarna. Vinterträningen som 
kan upplevas som lite tung har ofta mellan tjugo och trettio deltagare i olika åldrar. En eloge till tränings-
kommittén som bjuder på så varierad och bra träning.  
Våra tipspromenader samlar också många deltagare vilket trivselkommittén måste ta äran för. Vi är ju 
snart inne på sista året för Björkastugan så vi hoppas att alla utnyttjar dessa sista tillfällen för att besöka 
den. Höstfesten var också en succé som trivselkommittén ska berömmas för. 
Sedan måste vi erinra om spänningen alla hade inför sprint-KM. Tänk att få springa på en karta som inte 
har använts på många många år: Ett stort tack till kartansvarige och arrangörerna av den upplevelsen. 
Ungdomskommittén har återigen gjort ett bra jobb med våra ungdomar vilket har visat sig i en träningsflit 
som är något utöver det vanliga. 
 
Styrelsen har konstaterat det tidigare, men gör det igen: Vi är stolta över er. 
 
Thomas Svensson        Karl ÅkermanIngrid Roos 
 
Nils-Erik Palm                       Leif Lundberg Krister Berger 
 
Carina Berger-Svensson 
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Årets Augustilopp kommer att gå av stapeln den 8 augusti vid Sågen väster om Tjällmo. 
Tävlingsledningen kommer att bestå av Carina Berger-Svensson tävlingsledare, Krister 
Berger administrativansvarige, Ingrid Roos serviceansvarige och biträdande tävlingsledare 
och Thomas Svensson banläggningsansvarige.  
Vi fyra ska göra vad vi kan för att arrangemanget ska bli så lyckat som möjligt. Men vi behö-
ver övriga medlemmars stöd och bistånd. Därför är vi tacksamma för förslag till arrange-
manget och givetvis era arbetsinsatser. Om ni har önskemål om var ni vill arbeta meddela 
oss snarast. Vi påbörjar planeringsarbetet över organisationen i början av februari. Ban-
läggningen som sköts av Thomas och Emil pågår för fullt och mark och jägartillstånden är 
klara. Där har Kalle Åkerman gjort ett bra arbete.  
Vi återkommer kontinuerligt med hur arbetet fortskrider i kommande nummer av Qvist-
knäckaren.  

Carina  

AUGUSTILOPPET 2004 

Föreningsdag  
i Marocko 

Lördagen den 29 november så var det 
då dags för föreningsdagen. Ett 20-tal 
Maif:are hade slutit upp till stugan i Ma-
rocko som vi hade lånat. Styrelsen 
hade bjudit in Lotta Gerhardsson. Hon 
skulle fördriva våran dag med att prata 
om ledarskap. Det första vi fick göra 
var att presentera oss själva och om vi 
hade något klubbuppdrag. Efter pre-
sentationen blev vi indelade i grupper. 
Vi skulle diskutera och skriva ner hur 
en bra ledare är. Eller egenskaper som 
en bra ledare bär ha. Sedan fortsatte 
förmiddagen genom att Lotta föreläste 
för oss. Efter lunchen som bestod av 
lasagne med tillbehör så såg vi på en 
film om föräldrars inverkan på idrotten. 
Efter det blev det diskussion om det. 
Dagen slutade med fika och då var 
klockan omkring tre. För det yngre 
skulle det finnas ett eget program men 
på grund av att ÖOF hade eftersä-
songsläger i Åby den helgen så uteblev 
både ungdomarna och deras program.�

Vi har lite ”gamla” vindoveral-
ler kvar. Gamla är detsamma 
som föregående modell av 
vindoveraller. Dessa säljer vi 
ut till en kostnad av 200 kr. 
Det är begränsat sortiment 
storleksmässigt men hör av er 
så finns det förhoppningsvis i 
er storlek. 
klädansvarig är Carina Berger 
Svensson telefon 0141-432 
47 eller e-mail solbacken.
karlsby.carina@telia.com  

����������	
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Det har nog inte undgått så 
många att jag hösten 2003 flytta-
de från Bergsätter och bosatte 
mig i Lund istället. Närmare be-
stämt stadsdelen Norra Fäladen 
vilken ligger, som namnet anty-
der, i norra delen av Lund cirka 
1,5 kilometer från universitets-
sjukhuset och runt det dubbla av-
ståndet från centrum. 
Min lägenhet är på enorma 
21,9m2 med ett kök som man 
knappt kan vända sig i och som 
dessutom ligger på vägen in till 
toaletten. 
Men tack vare ett par trevliga 
grannar, närheten till både skola 
och affärer och ganska roliga äm-
nen så trivs jag väldigt bra. 
Lägenheterna här ser inte så in-
spirerande ut utifrån. Mest på-
minner de nog om vita skokar-
tonger staplade på varandra. Men 
trots den lite tråkiga utsidan och 
sin ålder (husen är byggda 1969 
och renoverade 1994) så är lä-
genheterna ganska fräscha inuti 
och jag tycker själv att jag fått 
min riktigt trivsam med både gar-
diner, mysbelysning och tavlor 
på väggarna. 
 
Förutom att mysa i lägenheten så 
sysselsätter jag mig med att läsa 
till Lantmätare, en fyra och ett 
halvt års utbildning med cirka 
50% tekniska, och sedan 25% 
vardera med ekonomi respektive 
juridik. 
I höstas klarades två mattekurser 
och en grundläggande juridisk 
kurs av och nu i vår väntar lite 
mer matte och en hel del geologi 
och juridik. Vi har precis inlett 
ett projekt som går ut på att utre-
da geologisk förutsättningar för 
vägbygge inom ett specifikt geo-
grafiskt område. 

 
Det som kanske inte varit lika 
bra som min trivsel har, i alla 
fall i höstas, varit träning be-
lagd till skogen. För som säkert 
är bekant finns det inte sådär 
jättestora skogsområden i ome-
delbar närhet till Lund. 
Till en början blev det mest in-
linesåkning och en del asfalts-
löpning för mig själv men på 
mot slutet av hösten så började 
jag träna lite med LOST (Lunds 
Orienterande STudenter) och 
även ett par träningar med 
Lunds OK. 
 
Lunds OK har i vinter arrange-
rat en Nattcup med flera deltäv-
lingar, som är i det närmsta 
identiskt med det vi kallar gat-
lopp, dock så har jag bara varit 
med på en. 
Denna ägde rum i närheten av 
Södra Sandby någon mil öster 
om Lund på en karta som heter 
”Dalby – Skrylle” och utgick 
från Lunds OK’s klubbstuga. 
 
Terrängen kan närmast jämfö-
ras med den många maifare har 
bekantat sig med på Bornholm, 
det vill säga ett rutnät av stigar, 
ganska risigt med bland annat 
irriterande törnbuskar och så är 
det ganska platt också förstås. 
För dom som inte varit på 
Bornholm så kanske de sämsta 
partierna på Bråstorpskartan 
skvallrar mest om hur det är i 
skogen. Att nattcupen går av 
stapeln på, hör och häpna, nat-
ten gjorde ju dock det hela lite 
mer intressant, speciellt då jag 
aldrig sprungit där tidigare. Jag 
valde att springa den lite korta-
re banan på 5,5 kilometer för att 
sedan springa hem till Lund sen 

igen. 
Banan bestod av åtta kontroller 
som var ganska tråkigt placerade 
med jämnt mellanrum mellan 
varje. I stora bra så gick det 
ganska bra orienteringsmässigt 
förutom en mindre miss på femte 
kontrollen, en sten i en svag 
grönrastad sluttning straxt norr 
om ett hygge. Grönrastret i det 
här fallet innebar medelstora täta 
och tättstående granar och en un-
dervegetation bestående av högt 
gräs och törnsnår. Anledningen 
till missen var mest att jag inte 
lyckades se reflexen som var mer 
eller mindre gömd i en gran. 
Resten av banan gick utan större 
missöden och jag sprang in som 
vinnare av herrarna på den korta 
banan, tvåa totalt då en av da-
merna sprang ett par minuter 
snabbare än mig. 
 
Nu efter jul har jag chockat mig 
själv genom att få ihop till 7 löp-
pass redan första veckan, en 
blandning mellan snabbdistans, 
intervaller och långdistans. Jag 
springer mest med en klasskam-
rat som paddlar kanot på ganska 
hög nivå men har även hunnit 
med bland annat två linjeorien-
teringspass i ett träningssamarbe-
te i Skåne som kallas Team Syd. 
Ett av passen var förlagt till Fu-
rubergakartan söder om Åhus, 
för er som varit på vårläger i 
Åhus vet precis hur trevlig ter-
rängen är när jag berättar att kar-
tan ligger precis söder om Yngs-
jö-Gropahåletkartan. Linjeorien-
teringen där var minst sagt intres-
sant, om man tappade koncentra-
tionen i mer än 15 sekunder var 
det nästan omöjligt att följa med 
på kartan igen innan man kom ut 
på en stig. Något som förtog ori-

Studier och träning i Lund 
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enteringsupplevelsen lite var de 
två decimeter blötsnö och ett 
ihållande snöfall under hela trä-
ningen.  
 
Även dit- såväl som hemfärden 
blev lite annorlunda än vad som 
var tänkt. På ditvägen hoppade 
en stor hjort upp runt fem meter 
framför bilen vi färdades i men 
kollisionen avvärjdes tack vare 
en inbromsning variant hårdare. 
På hemvägen lyckades chauffö-
ren komma ut i den djupa och 
breda modden och bilen började 
flyta ovanpå snön ut mot den 
hägrande skånska slätten. Någon 
halvmeter från vägkanten åter-

fick vi dock av någon anledning 
fästet och färden liksom våra 
hjärtan gick lugnare när vi åter 
färdades i spåren från framför-
varande bilar. 
 
Förutom löpning och orienter-
ing så spelade jag badminton i 
fredags, för första gången på 
runt 3 år. Något som ledde till 
värk i både armar, lår och rum-
pa. Det var dock väldigt roligt 
och jag hoppas kunna spela ett 
par tre gånger i månaden. Har 
även tänkt börja vara med på 
innebandyn som Lunds OK har 
efter deras tempoträning på 
torsdagarna. 
 

För den som har planerat att 
börja studera på högskolan eller 
universitet kan jag verkligen 
rekommendera Lund, massor 
med trevliga människor, mysi-
ga fik, många fester och stora 
träningsmöjligheter. Åtminsto-
ne om man kan tänka sig göra 
lite avkall på själva orienter-
ingsmomentet. 
 
Slutligen hälsar jag alla väl-
komna att hälsa på mig om ni 
har vägarna förbi! 
 
Träna hårt! 
 
����
��������	��


 
MAIF  OL:s  Kar lsby läger  28 -29 /2  2004 

 
Preliminärt program: 

lördag 
kl. 9.30 Samling vid Karlsby lägerskola  

träningsklädda  
fm. träningspass med ol-skor 

lunch 
em. träningspass med ol-skor 

fika 
egen aktivitet (innebandy el. liknande) 

middag 
teoripass för de äldre ungdomarna 

kvällspromenad (tag med ficklampor) för de yngre 
söndag 
frukost 

träningspass  
städning 

avslutande lunch ca 13.30 
 

Mera specificerat program med träningstider kommer efter anmälan till de som inte sover över. 
Övernattning sker i sovsalar i sängar. Ta med lakan och örngott. Maten hjälps vi åt att laga. 

Kostnad blir matpengen ca 130 kr. Övrig packning är 2 omgångar med träningskläder, hand-
dukar, kompass, ficklampa. 
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Ett inställt nyårslöp i Ryd gjorde att MAF OL hade nyårdagsorientering i ett snötäckt Fåle-
hagen. Som det nog alltid har varit så var det gemensam start. För att komma bort från 
elljusspåret som inte fick beträddas var starten en bit bort från stugorna. Efter träningen 
så var det bastu, duschning och fika som gällde. Fikat bestod av kaffe, nyponsoppa, 
smörgåsar fast det fanns även glögg, russin och pepparkakor. Det var 17 styckena som 
sprang och så var det fem som tittade på. Tack till träningskommittén för initiativet till ett 
nyårsdagsorientering i fålehagen.  
 
Resultat 
 
Långa banan                7.5 km 
1. Per Johansson                               52.51 
2. Mats R Johansson                         64.11 
    Fredrik Jönsson                             Utgått 
 
Mellanbanan                 4.9 km 
1. Tord Fransson                               47.24 
2. Anders Wärn                                  47.53 
3. Anna Korall                                    51.31 
4. Anders Hedin                                 56.10 
5. Ramon Berger                               65.12 
6. Sanna Fäldt                                   66.23 
7. Ingrid Roos                                    77.44 
 
Korta banan                  3.3 km 
1. Gustav Åhrén                                 34.58 
2. Anna Åhrén                                    35.20 
3. Sofia Fransson                               36.00 
4. Oskar Höglund                               36.06 
5. Stig Bengtsson                               36.24 
6. Daniel Hasselström                        49.07 
7. Leif Hasselström                            49.09 

 
 

Nyårsdagsorientering  i Fålehagen  

Innan starten. Från vänster Therese Frans-
son, Sofia Fransson (gömd), Anna Korall, 
Ingrid Roos och Daniel Hasselström. 

Vid startögonblicket. 

Finns det några medlemmar som har skrivelser, arrangemang, 
banläggning med mera som de vill låta arkivera i klubbens hi-
storia, kan de med förtroende kontakta Ramon Berger. OBS! 
Ni behöver inte gallra ut något de gör Ramon. 
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dande rike att titlarna inom den 
kungliga familjen fortfarande 
finns kvar. Utanför den magnifi-
ka stationsbyggnaden ligger ett 
torg som heter Ernst-August 
Platz och på det finns en staty 
av en av kungarna, nämligen 
Ernst-August. Man får lätt för 
sig att Ernst-August ä rätt så 
gångbart namn i dessa kretsar 
då både kommande tronföljare 
och hans äldsta son heter, just 
det, Ernst-August. 
Hannover var en glad överrask-
ning. Jag skulle tippa att statio-
nen var något större än Stock-
holm Centralstation och det var 
fullt med små affärer och re-
stauranger, som var öppna 
trots den sena timmen, i den 
stora gång som ledde ut till alla 
spår. Det var inga problem att 
slå död på tiden genom att 
strosa omkring där eller gå ut 
på torget och ta kort eller kika 
på omgivningarna. Kort och 
gott, Hannover kan jag tänka 
mig att åka till igen. 
 
Resten av resan 
Klev på nattåget som skulle ta 
mig till Basel. Det bjöds på be-
kväma (jag tyckte det i alla fall) 
liggstolar, så resan gick smärt-
fritt. Jag kom fram till Basel vid 
åttatiden på morgonen. Jag 
skulle nu ta mig vidare till Bern 
men jag hade inte bokat någon 
platsbiljett så jag fick först 
springa runt och leta efter tav-
lan med avgångar för att hitta 
när nästa tåg gick till Bern. Jag 
kom på ett tåg tillslut och kom 
fram till Bern vid tio.  
 

blev det lunch på Burger King i 
vänthallen. Jag passade också 
på att beställa platsbiljetter ner 
till Basel. 
Jag skulle först ta mig till Kö-
penhamn, och det var inga pro-
blem, och sen vänta där en 
stund för att sedan ta ett tåg 
ner till Hamburg Hauptbahnhof, 
via Rödby-Puttgarden. Väl där 
hade jag inte speciellt gott om 
tid innan jag skulle på nästa tåg 
som gick till Hannover, men 
Hamburg Hbf är en väldigt smi-
dig, men stor, station så det var 
inga problem. Tågresan ner till 

Hannover 
var väl ing-
et märkvär-
digt, efter-
som det 
hade blivit 
mörkt såg 
man ingen-
ting. Då är 

det bra med trevligt ressäll-
skap, vilket jag hade. Jag klev 
av i Hannover och hoppades 
på att det skulle vara en någor-
lunda stor station i alla fall, jag 
hade nämligen ingen aning, för 
jag skulle få vänta här från 
22.24 till 23.54 då nattåget till 
Basel gick. 
 
Hannover. 
Jag klev av med mina väskor 
och hade ingen aning om var 
jag skulle ta vägen. Jag har 
aldrig förr varit i Hannover. 
Hannover var, framtill Tyskland 
enades på 1800-talet, ett av 
alla de små självständiga rike-
na som fanns inom Tyskland. 
Dock var det ett så pass bety-

Angående tåg. 
 
Att åka tåg är ett trevligt sätt att 
färdas. Speciellt när man åker 
genom trevliga landskap. Sveri-
ge är helt okej att åka igenom, 
förutom att det kan vara lite då-
liga förbindelser, men jag har 
alltid haft känslan att det är an-
norlunda att åka tåg nere på 
den europeiska kontinenten. 
Mina föräldrar har i viss mån 
bekräftat mina misstankar. 
Dessutom är det ju så att sta-
tionerna nere i Europa är myck-
et större och trevligare än de i 
Sverige. Det kan kan-
ske förklaras med att 
det finns betydligt fler 
människor i övriga Eu-
ropa än i Sverige och 
betydligt fler tåg. Alltså 
måste stationerna vara 
större. Hur som helst 
tycker jag att dessa sto-
ra stationer är jätte intressanta. 
 
Första delen av resan. 
De här var några av anledning-
arna till att jag såg fram emot 
att åka tåg ner till Schweiz. 
Dessutom var det billigare att 
köpa ett interrailkort än en tur-
o-retur biljett med flyg. 
 
Min resa började med buss från 
Karlsby tidigt på morgonen den 
5 januari. Jag skulle med en 
buss till Mjölby för att sedan ta 
tåget ner till Malmö. Malmö 
Central är ganska liten med eu-
ropeiska mått, men ganska stor 
med svenska mått. Det är en 
säckstation där tågen bara 
kommer från ett håll och där 

En resa söderut 
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Jag skulle möta Reto vid statio-
nen för att vi sedan skulle ta ett 
tåg kl. 12.19 till Bätterkinden, 
som är grannbyn till Buchegg, 
där Reto bor. Jag strosade runt 
lite på stan i Bern när jag upp-
täckte att jag inte hade nåt bat-
teri kvar i mobilen. Shit. Jag 
skulle ha ringt till Reto men det 
gick ju inte. Så jag begav mig 
upp till Universitetet som ligger 
nära stationen, för jag visste att 

han slutade vid elva eller tolv. 
Han var inte där vid elva så jag 
antog att han slutade vid tolv. 
Sista utvägen var att stå så 
strategiskt till vid stationen att 
han inte kunde gå förbi utan att 
jag såg honom. Han kom vid 
kvart över tolv och vi hann med 
tåget till Bätterkinden och allt 
slutade lyckligt. Det var slutet 
på resan till Schweiz, och så 
mycket mer tänker jag inte skri-

va den här gången. Ni får allt 
hållas till tåls till nästa nummer. 
Men jag kan avslöja att det blir 
en berättelse om allt ifrån back-
träning med Simone Luder till 
middagar som mest består av 
ost och om små blå bilar. 
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Klubben har beslutat att beställa överdrags- och upp-
värmningsvästar. Dessa kompletterar klubboverallen 
och kommer att vara svarta med reflexpasspoaler. bild 
finns på www.trimtex.no Kostnaden blir 500 kr per väst. 
Vi kommer att ha samma tryck på ryggen som på over-
allerna. 
Storlekar som finns är xxs-xxl. Beställning sker på lista 
i Fålehagsstugan eller hem till Carina telefon 0141-432 
47. Sista dag för beställning är 8 februari kl. 20.00. 
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Och att det alltid ska bli en stor 
flod rakt in i vårat förtält är ju 
märkligt. På torsdagsmorgonen 
vaknade man av solsken. Ja idag 
behövs inga regnkläder i pack-
ningen. Det är ju alltid skönt att 
slippa att bära på det. Men där fick 
jag. När jag stod i duschkön så 
började regnet ösa ner. Efter jag 
hade duschat eller duschat i varm-
duschen så gick jag tillbaka till 
min ryggsäck. Var mina kläder 
torra. Nej dem var genomsura. Se-
dan för en kort stund så blev det 
uppehåll. Det gick ett sus genom 
hela damduschen. Och när suset 
precis har tystnat så började det 
vräka ner jag tror till och med att 
det haglade. När 5-dagars var slut 
och hemvägen skulle påbörjas så 
var naturligtvis en fyrhjuling 
tvungen att dra bort våran hus-
vagn. Konsten att inte få med sig 
sin lilla campingstol hem klarade 
jag utmärkt. En av dagarna när det 
var bussning så la jag upp stolen 
på hyllan ovanför sittplatserna. 
Och för att den inte skulle åka ner 
så tryckte jag till lite så att den 
fastnade på hyllan. Det skulle jag 
inte ha gjort, för sedan när vi skul-
le gå av så satt den fast (hårt). Jag 
stod kvar och försökte att ta bort 
den men det gick inte, till slut så 
kom busschauffören och hjälpte 
mig men den satt fortfarande fast 
och det gör den nog än. Sedan var 
det GM utanför Godergård. Jag 
sprang inte GM klass. Det räckte 
gott och väl med D21. Jag var 
nämligen nästan död när jag kom i 
mål. Men på söndagen så sprang 
jag för första gången i D20E i mitt 
liv, och antagligen den sista. Jag 
sprang faktiskt runt och jag var 
inte så långt efter den näst sista 
personen och så var det en som 
bröt också.  

En av årets roligaste tävling. Lite 
svårt att förklara för dem som inte 
var där, men jag kan säga det att 
man blev blött man fick nämligen 
simma ut till en ö på den fanns två 
kontroller. Under loppet skulle 
man också stämpla på ett tåg som 
åkte runt hela sommarland. Jag be-
hövde inte springa någon omväg 
eller vänta på tåget men det fanns 
andra som behövde det. På ett stäl-
le så satt kontrollen på ett högt ce-
mentrör som stack upp ur vattnet, 
man var tvungen att klättra upp på 
en stege för att komma upp till 
kontrollen och sedan var det bara 
att hoppa i sjön. När jag stod och 
tittade på den kontrollen (det var 
efter jag hade sprungit) så var det 

en kille som tappa sin sportidentb-
ricka i vattnet. Man såg hur besvi-
ken och irriterad han blev. En bit 
in på sommaren bar det av till Tjo-
get. Det måste vara årets höjd-
punkt. Innerst inne så trodde inte 
jag att vi skulle få ihop två lag, 
men det gjorde vi. Anmärknings-
värt att säga är att vi från Motala 
kommun hade fem lag. Hur många 
lag hade Linköpings kommun? 
Och sedan var det ju roligt att alla 
mina syskon och min mamma 
sprang/gick/tog sig runt samma 
tävling. Det har inte hänt många 
gånger. Om vi bort ser från No-
vemberssprinten. Sedan var det 5-
dagars i Uddevalla. Det var soligt 
och sedan regnigt och soligt igen. 

Vad har egentligen hänt under 
2003? 
Vårlägret är ju alltid en höjd-
punkt. Att dela rum med två av 
sina sjuka syskon är ju höjdare. De 
låg och halsade hostmedicin i ett 
kvadratmeter stort rum.  Vi hade 
mest kläder och annat skit med oss 
av alla deltagare som var med. En 
gång råkade jag gå in i fel rum och 
där såg man till och med vad det 
var för färg på golvet. Kan ju vara 
glad att inte Fredrik behövde ha 
sin träningskompis cykeln inne i 
rummet. Andra roliga händelser 
som hände på Vårlägret var att 
Krilles bil fick punktering. Att 
Nisse och Anders ledde en hel bil 
karavan runt hela östra Skåne när 
träningen inta alls låg så långt bor-
ta som dem trodde. Ursäkten blev 
att de skulle köpa morötter i Kon-
sum Degerberga. Hem resan från 
restaurangen, man viste inte om 
man skulle komma fram till huset 
där vi bodde död eller levande. 
Åkte med Krister och jag tror nog 
att Emil och Richard Hejdenberg 
var med och så var det någon mer 
som jag inte minns. Den sista roli-
ga saken var när Freddes bil åkte 
om Franssons-Roos bil på motor-
vägen norr om Jönköping. I bak 
satt en sliten, trött och sovande So-
fia bredvid så satt en stor grön 
blomma som någon i MAIF OL 
hade vunnit. Det som inte var så 
roligt med vårlägret var att jag fick 
skoskav av nya orienteringsskor. 
Gissa vilket märke!!! 
Andra roliga saker som har hänt är 
att jag vann gängbudkavlen på 
björkalägret. Jag har nog väntat 
femton år på den segern. Vem 
sprang sista sträckan i mitt lag då, 
ju Pelle! Vilken överraskning. Se-
dan så blev det sommarlands-
sprinten på Skara sommarland. 

����������	

� �

Och att det alltid 
ska bli en stor flod 
rakt in i vårat för-
tält är ju märkligt 
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På hösten så var det 25-manna 
och där var jag lagledare, fast det 
var inte jag som skrev på 
”diskningskortet”. Men det roli-
gaste på hösten var nog ändå Små-
landskavlen. I minus 10 grader 
sprang man. Och så får jag inte 
glömma Novemberssprinten där 
mitt lag (andra laget) sprang be-
tydligt bättre än vad som kanske 
va väntat eller var det så att  första 
laget inte sprang så bra. Mitt ori-
enteringsår slutade med att jag var 
med på ett antal älgdrev. Några 
levande älgar såg jag inte men en 

död. Bäst på hela älgdrevet var 
när vi skulle äta mat. Den var så 
himla god. Man trodde att man 
skulle rulla fram i skogen efter 
dessa måltider. Det var väldigt, 
väldigt, väldigt slitet särskilt den 
dagen det var snö. Ett av drev 
passen gick vid flogen och jag 
blev placerad strax öster om den 
lilla bron. Drevet skulle väl ta 
runt 40 minuter tror jag. Ni som 
kan skogen där uppe kanske vet 
att det är ett uppväxt hygge just 
där jag skulle gå. Som orientera-
re skulle man aldrig komma på 

tanken att springa eller rättare 
sagt försöka ta sig igenom den 
gröna väggen. Men just den da-
gen var jag ”drevflicka” då gäller 
andra regler inte springa den bäs-
ta vägen som tar kortast tid utan 
följ kompassens riktning, om det 
inte går att gå där så ska du ändå 
går där. Den sista drevdagen jag 
var med på fick jag mer en 2 km 
grusväg att gå på snacka om att 
det var skönt.  

�����������
������������  

 
Livet i Oslo 

 
         Jaha det kommer kanske inte bli en lång orienterings Historia men en liten be-

rättelse om hur jag har det här borta i väster. 
         Allting började den veckan mina småsystrar var på rikslägret i Idre i somras, jag 

satt framför datorn hemma och sökte jobb helt plötsligt var jag bland utomlands 
jobb. Såg rubriken Aupair och kollade in det. Nu är det januari och jag har bott i 
Oslo i snart ett halv år. 

         Jag trivs som fisken i vattnet eller som orienteraren i skogen. Jag bor i en liten 
stad som heter Stabækk som ligger ca 20 minuter med tunnel bana från Oslo 
city och Karl-Johan. Jag tar hand om två små barn som är kusiner Jens 4 ½år 
och Frida 4 år. Men livet som praktikant är så mycket mer än att städa och tvät-
ta även om det ibland känns som det är det ända man gör. Som många vet är 
jag väl som ett litet barn så i  lördags den 10/1 var jag och mina kompisar vid 
Holmenkollen och åkt pulka hela dagen i en backe som är ca två kilometer lång, 
har väldigt ont i kroppen nu. Mitt liv har förändrats sen jag flyttade ganska myck-
et även om jag är samma jag. Träning har det väl varit väldigt dåligt med men 
allt är väl till för att ändras. Jag har börjat sjunga i svenska kyrkans ungdoms 
kör, där har jag också dom flesta av mina vänner. Så det blir ju i stället för lång-
distans på söndagar att man går på gudstjänst i kyrkan. Nu när jag var hemma 
över jul och hälsade på upptäckte jag just hur lätt det är att man kommer från 
det livet som finns i Motala. Jag kommer förhoppningsvis aldrig flytta hem till 
mamma och pappa igen. Eftersom jag nu bor i ett litet hus på ca 36m2 med ett 
stort rum med kök ett sovrum och ett badrum. Nu har jag berættat det mesta om 
livet här som det ser ut nu. Hoppas att ni trænar på ordentligt dær hemma. 

 

��������	
����������������
������

���
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Som vanligt i början av varje år 
arrangerar ÖOF tillsammans med 
några av distriktets klubbar konfe-
rensen Startpunkt. Denna gång var 
det NAIS, Matteus och Skogspoj-
karna som stod för värdskapet, och 
man hade förlagt det hela till stifts-
gården Vårdnäs strax utanför Bro-
kinds samhälle tre mil söder om 
Linköping. Platsen var väl vald för 
en orienteringskonferens då Vård-
näs ligger i en mycket naturskön 
och idyllisk miljö. 
 
Det var nära nog att det inte blivit 
något Startpunkt detta år. Efter att 
några år ha legat på ett deltagaran-
tal runt hundra, hade inte fler än 
drygt femtio anmält sig i år. Efter 
en intensiv rundringning från ar-
rangörens håll ökades deltagaran-
talet till sjuttio, så man ansåg att 
man kunde genomföra arrange-
manget. 
 
Första programpunkten på lörda-
gen var ett föredrag av Susanne 
Gunnarsson, flerfaldig OS- och 
VM-medaljör i kanot, kring temat 
”Strategi för att lyckas när det 
gäller”. Hon berättade om hela vä-
gen fram till OS-guldet 1996, kan-
tad av motgångar och framgångar, 
omsatsningar och om bråket i 
damlandslaget. Det var mycket in-
tressant och det var särskilt ett par 
saker jag särskilt minns och det 
var att inte tänka ”skönt när det är 
över” utan ”det här ska bli kul”. Är 
man inte positivt inställd gå det 
heller inte så bra. Sedan även att 
man tränar, tävlar och analyserar, 
men att man också måste förändra 
för att gå vidare. 
 

Nästa punkt stod ÖOF:s styrelse 
för, och det var något som inte fö-
rekommit förut, men som defini-
tivt borde gjort det har många 
tyckt, och det var en uppföljning 
från förra årets Startpunkt. Vad har 
egentligen hänt och inte hänt se-
dan dess? ÖOF: s ordförande Staf-
fan Runtegen gick igenom vad 
som diskuterats och både vi delta-
gare och ÖOF-styrelsen fick ge sin 
syn på om det hänt något på det 
området. En del har hänt, som in-
köp av datorer för utlåning till ar-
rangörer och fortsatta, lite mer so-
ciala, sammankomster för ung-
dom, medan det på andra områden 
kanske inte hänt så mycket, t.ex. 
rekrytering av nya orienterare via 
företag, eller träningsutbyte mellan 
klubbar, även om undantag givet-

vis finns. Man kan i alla fall kon-
statera att styrelsen och klubbre-
presentanterna var relativt överens. 
Efter lunch var det dags för grupp-
diskussioner.  
 
I år var det ingen speciell arrange-
mangsgrupp, ungdomsgrupp o.s.
v., utan alla blev indelade i neutra-
la grupper. Varje grupp diskutera-
de sedan ett antal förbestämda frå-

gor, där min grupp bl.a. diskutera-
de rekrytering och om vi nått må-
let 5 procent fler som SOFT satte 
upp för ett par år sedan. När vi dis-
kuterat i en och en halv timme var 
det dags för de fysiska aktiviteter-
na. Ett gäng åkte till Sätravallen 
för att springa en poängorienter-
ing, medan en mindre grupp begav 
sig till Bjärka-Säby nya slott och 
en guidad tur där. 
 
Tillbaka på Vårdnäs var det dags 
för en information från SOFT om 
Skogsäventyret. Detta är arbets-
namnet på ett samarbete mellan 
SOFT och Sveaskog och riktar sig 
till skolbarn i årskurs fyra. Tanken 
är att barnen på ett lekfullt sätt ska 
få lära sig dels att orientera, dels 
lära sig mer om skogen i sig. Här 
finns, menar man, ett bra tillfälle 
för klubbarna att visa upp sig och 
rekrytera nya ungdomar genom att 
hjälpa till med kartmaterial och le-
dare. 
 
Sista punkten för dagen var infor-
mation om 5-dagars 2007 i Mjöl-
by. Arbetet går vidare och man har 
nu kommit fram till ett koncept 
med två TC: n samt centralorten 
på de stora fälten precis söder om 
Mjölby. Det kommer att röra sig 
om avstånd på max. 2 km till etap-
perna. Ceremonier kommer att 
hållas, tänker man sig, på en fly-
tande scen inne i centrala Mjölby. 
Dagen avslutades med middag och 
dans, men jag som var ende delta-
gare från MAIF, hoppade över det 
och sov hemma. Men enligt upp-
gift ska middagen ha varit god och 
dansen trevlig. Ungdomarna ska 
ha varit väldigt flitiga på dansgol-

”Håller man för hårt 
kvävs den. Håller man 
för löst fladdrar den 
iväg. Håller man la-
gom får man ändå räk-
na med att få skit i 
handen.”  

Startpunkt 2004 
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Kils OK DM 31/8 
Öppen 5    4000 m         26 st. 
1.   Ulf Green                 OK Tyr            26.56 
21. Lisa Korall               MAIF OL        54.54 
 
Älgfritt, Motala AIF OL 5/10 
Öppen 1    2190 m         7 st. 
1.   Niklas Karlsson       Boxh-Mj.OL   24.42 
4.   Elke Myrhede          MAIF OL        41.15 
6.   Stig Nyström            MAIF OL        54.02 
 
Öppen 2    4140 m         12 st. 
1.   Rickard Johansson MAIF OL       30.49 
4.   Jessica Johansson     MAIF OL        40.37 
 
Öppen 4    3.870 m        16 st. 
1.   Jan-Erik Carlsson     Boxh-Mj.OL   35.48 
9.   Jan-Erik Eriksson     MAIF OL        55.25 
 
Veteran OL, Linköpings OK  9/10 
Bana A      4.030 m        21 st. 
1.   Ellert Thunholm       OK Roxen       43.26 
6.   Ramon Berger          MAIF OL        49.33 
19. Karl Åkerman          MAIF OL        65.48 

 
Bana B      3.180 m        24 st. 
1.   Roland Alsén           OK Roxen       32.34 
2.   Stig Bengtsson         MAIF OL        33.45 
4.   Hans Johansson       MAIF OL        40.36 
5.   Bengt Johansson      MAIF OL        40.39 
16. Kerstin Bengtsson    MAIF OL        62.33 
 
Bana C      2.210 m        17 st. 
1.   Åke Svensson          Mjölby OK     29.54 
8.   Stig Andersson        MAIF OL        48.56 
11. Gunnar Karlsson      MAIF OL        56.42 
12. Mona Åkerman        MAIF OL        58.05 
15. Elsie Johansson        MAIF OL        67.01 
 
25-manna, Järfälla OK  11/10 
340 lag startande. 
1.   Södertälje-Nykvarn lag 1              4.42.04 
      Motala AIF OL                      Felstämplat 
      Laget kom i mål som 171             6.03.24 
(Fredrik Jönsson 154, Emil Svensson 177,  
Petra Korall 494 stämpel tog ej, Lotta Oscarsson 
565, Carina B-Svensson 598, Sofie Svensson 977, 
Sofia Fransson 564, Nils-Erik Palm 784, Karl 

vet fick jag höra. 
 
Som första punkt på söndagen stod 
redovisning av gruppdiskussioner-
na. Bl.a. enades alla om att ge det 
s.k. Snöret i inskolningsklassen en 
chans till i år, och alla klubbar 
uppmanades att använda det i stäl-
let för ledsna och glada gubbar. 
En annan sak som också diskutera-
des en del och kan vara värt att 
nämna är att det redan nu kan vara 
idé att planera för 5-dagarsåret 
2007 så vi inte står helt utan täv-
lingar och annan verksamhet det 
året. 
 
Resterande del av förmiddagen var 
vikt åt temat Marknadsföring. Där 

fick vi lyssna på några olika före-
drag i ämnet, däribland av vår nya 
kanslichef Eva-Lena Frick. Det 
blev också en frågestund med des-
sa föredragshållare efteråt. 
 
Efter lunch höll Stefan Hellberg, 
tränare i IFK Norrköping, ett före-
drag i ämnet ledarskap. Han gjorde 
en liknelse som fick de flesta att 
dra på munnen. Han liknade träna-
rens jobb vid att hålla en fågel i 
handen. ”Håller man för hårt 
kvävs den. Håller man för löst 
fladdrar den iväg. Håller man la-
gom får man ändå räkna med att få 
skit i handen.” Han sa också det att 
ingen ledare är perfekt. Ingen kan 
vara bra på precis allt. Dra istället 

nytta av det just du är bra på. 
I och med det så var Startpunkt 
2004 slut. Sammanfattningsvis 
måste jag säga att det var ett väl-
digt bra Startpunkt, och utvärde-
ringen gav vid handen att de flesta 
tyckte att det mesta hade varit bra 
till mycket bra. 
 
Nästa år är det Boxholm, Mjölby, 
Ödeshög och Torpa som står som 
arrangörer, och då är Startpunkt 
endast en dag. Med tanke på årets 
späckade program känns det lite 
kort, men vi får se hur det blir. 

�
�
����
���
��
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Åkerman 978, Ramon Berger1124, Mats R Johans-
son 503, Thomas Svensson 517, Daniel Hassel-
ström 581, Per Johansson 705, Erik Melén 276, 
Christer Fransson 343, Anders Wärn 770, Ulrika 
Fransson 821, Martin Hammarlund 700, Torbjörn 
Wrighed 704, Fredrik Korall 780, Krister Berger 
1057, Tord Fransson 185, Anna Korall 210, Johan 
Hasselström 271). 
 
Pilaboträffen, Annebergs GIF  12/10 
H 80          2400 m        8 st. 
1.   Tore Sandstedt        IKHP              28.25 
4.   Gunnar Karlsson     MAIF OL       37.22 
 
 
 
25-Manna korten, Täby OK 12/10 
H 20E       4760 m        66 st.  
1.   Henrik Eliasson       IFK Göteborg 24.27 
48. Johan Hasselström  MAIF OL       33.55 
63. Emil Svensson         MAIF OL       40.45 
 
H 70          2520 m        32 st. 
1.   Per Halldin              SNO                22.02 
13. Ramon Berger         MAIF OL       30.40 
15. Karl Åkerman          MAIF OL       31.13 
 
H 55          3340 m        96 st. 
1.   Ans Aurell               Gävle OK       21.42 
81. Nils-Erik Palm        MAIF OL       48.55 
 
H 50          3370 m        99 st. 
1.   Yngve Norell           FK Herkules   22.53 
89. Tord Fransson         MAIF OL       49.09 
 
H 45          3880 m        145 st. 
1.   Stefan Carlsson       Alfta-Ösa        23.47 
10. Thomas Svensson    MAIF OL       25.53 
 
H 35          4490 m        67 st. 
1.   Per Nordling            Sundsvall OK 26.51 
45. Krister Berger          MAIF OL       46.04 
 
H 21-4      4730 m        102 st. 
1.   Jan Johansson          IFK Umeå       25.29 
31. Per Johansson          MAIF OL       31.48 
61. Daniel Hasselström MAIF OL       37.19 
63. Martin HammarlundMAIF OL       38.22 
68. Fredrik Korall          MAIF OL       40.05 
 
H 16          3890 m        139 st. 

1.   Thomas Carlsson     Alfta-Ösa        23.32 
74. Erik Melén               MAIF OL        35.49 
 
D 70          2240 m         9 st. 
1.   Maj Boudrie             Väsby OK       33.40 
4.   Mona Åkerman        MAIF OL        43.40 
 
D 40          3410 m         58 st. 
1.   Ylva Grape-Andersson St Tuna      28.11 
10. Carina B-Svensson  MAIF OL        32.33 
 
D 35          3410 m         40 st. 
1.   Ulla Molin               Tureberg         26.11 
35. Petra Korall              MAIF OL        53.22 
 
D 21-2       3770 m         95 st. 
1.   Helena Kumlin        Nybro OK       24.26 
43. Anna Korall             MAIF OL        31.44 
74. Sofie Svensson        MAIF OL        37.08 
 
D 20          3320 m         13 st. 
1.   Anne W Överöyen   IL Tyring        25.42 
9.   Lisa Korall               MAIF OL        40.10 
 
D 16          3.200 m        112 st. 
1.   Kristin Boman         SOK Viljan     22.07 
65. Ulrika Fransson       MAIF OL        36.40 
 
D 14          3.200 m        87 st. 
1.   Sanna Svensson       Främmestad    26.30 
42. Sofia Fransson         MAIF OL        39.05 
 
Regionslöb, Boserup, OK Roskilde, Dan- 
mark 18/10 
Bana  4      35 st. 
1.   Bjarne Pedersen       OK Roskilde   37.52 
6.   Karl Åkerman          MAIF OL        47.13 
31. Mona Åkerman        MAIF OL        88.43 
 
Daladubbeln, Karlsbyheden IK  18/10 
Kortdistansbudkavlen 
H 16          106 st. 
1.   Simon Elgsten/M.Kristensson 
      EksjöSOK/OK Torfinn                    44.45 
60. Vidar Sjögren/Erik Melén 
      TGOK/MAIF OL                            54.35 
 
H 12          95 st. 
1.   Anton Sjökvist/Jacob Nilsson 
      Stora Tuna IK                                  28.45 
80. Gustav Åhrén/Jesper Hilmersson 
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      MAIF OL                                        52.24 
 
D 16          88 st. 
1.   Malin Sand/Märta Mollén 
      OK Tisaren/OK Denseln                 51.04 
65. Ulrika Fransson/Angelika Hägglöf 
      MAIF OL/ OK Denseln                  61.12 
 
D 14          102 st. 
1.   Jenny Lönnkvist/Ida Hedman 
      Tullinge SK/OK Hällen                  39.00 
44. Åsa Axén/Sofia Fransson 
      OK Motala/MAIF OL                     48.50 
 
D 12          84 st. 
1.   My Westlund/Linnéa Martinsson 
      Skattkärrs IF/OK Tyr                      33.02 
75. Stina Hallenberg/Emma Karlsson   72.34 
      MAIF OL 
 
Daladubbeln, Karlsbyhedens IK  19/10 
Lång-patrulltävling 
H 18          44 par 
1.   Johan Olsson/David Bejbom 
      Uddevalla OK/Hjobygdens OK   1.19.39 
37. Olle Fridolfsson/Johan Strid 
      MAIF OL                                     1.55.38 
 
H 16          106 par  
1.   Simon Elgsten/M.Kristensson 
      Eksjö SOK/OK  Torfinn                 53.23 
54. Vidar Sjögren/Erik Melén 
      TGOK / MAIF OL                       1.10.30 
 
H 12          97 par 
1.   Joakim Svensk/Gustav Eriksson 
      Stora Tuna IK                                  34.16 
60. Victor Bergstrand/Oskar Höglund 
      MAIF OL 
87. Gustav Åhrén/Jesper Hilmersson 
      MAIF OL                                     1.13.56 
 
D 16          88 par 
1.   Caroline Gustavsson/Elsa Jansson 
      Istrum SK/Främmestad IK              55.03 
33. Ulrika Fransson/Angelika Hägglöf 
      MAIF OL/ OK Denseln               1.12.35 
 
D 14          96 par 
1.   Alva Olsson/Matina Welén 
      Västerås SOK/Halstahammar SK   42.25 

46. Åsa Axén/Sofia Fransson 
      OK Motala/MAIF OL                     57.25 
 
D 12          85 par            
1.   Johanna Olsson/Christina Lövald 
58. Stina Hallenberg/Amma Karlsson 
      MAIF OL                                        1.02.0 
 
Öppen 3    4.490 m        51 st. 
1.   Karl Tiselius            Dalaporten OK         
29. Emil Nordh              MAIF OL        51.44 
 
Daladubbeln totalt 
H 16 
1.   Simon Elgsten/M Kristensson 
      OK TorfinnOK Torfinn                1.38.08 
51. Vidar Sjögren/Erik Melén 
      TGOK/MAIF OL                         2.05.05 
 
H 12           
1.   Anton Sjökvist/Jacob Nilsson 
      Stora Tuna                                    1.03.17 
82. Gustav Åhrén/Jesper Hilmersson 
      MAIF OL                                      2.06.20 
D 16 
1.   Caroline Gustavsson/Elsa Jansson 
      Istrum SK/Främmestads IK          1.46.51 
51. Ulrika Fransson/Angelika Hägglöf 
      MAIF OL/OK Denseln                 2.23.47 
 
D 14 
1.   Alva Olsson/Martin Welén 
      Västerås SOK/Halstahammar       1.23.17 
44. Åsa Axén/Sofia Fransson 
      OK Motala/MAIF OL                  1.46.15 
 
D 12 
1.   Johanna Olsson/Christina Lövald 
      Täby OK                                       1.09.15 
66. Stina Hallenberg/Emma Karlsson 
      MAIF OL                                      2.14.41 
 
Nattcup, TGOK 22/10 
Mellanbanan 5 km         20 st. 
1.   Jonathan Francén     TGOK             36.54 
19. Anna Korall             MAIF OL        55.05 
 
Veteranol, TGOK  23/10 
Mellanbanan                  17 st. 
1.   Per-Johan Persson    LOK                42.48 
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1.   Gunnar Grue-Sørensen Tisv.Hegn1.30.48 
14. Leif Hasselström      MAIF OL     2.17.12 
      (E 1  17, E 2  14). 
20. Tord Fransson          MAIF OL     2.24.07 
      (E 1  21, E 2  15). 
 
H 55          32 st. 
1.   Agne Bengtsson       OK Kompassen1.25.45 
12. Nils-Erik Palm         MAIF OL     2.05.56 
 
H 65          37 st. 
1.   Roland Karlsson      Skogslöp.     1.23.55 
31. Stig Bengtsson         MAIF OL     2.25.56 
 
H 70          18 st. 
1.   Ahti Pärssinen          OK Silva      1.12.34 
8.   Ramon Berger          MAIF OL     1.38.11 
 
NJM dag 2003, St Binderup,Danmark  
26/10 
H 70          4000m          4 st. 
1.   Svend B Petersen     OK Vendelbo. 37.14 
3.   Karl Åkerman          MAIF OL        40.35 
 
D 70          4000m          5 st. 
1.   Vivi Arildsen           OK Vendelbo. 48.45 
5.   Mona Åkerman        MAIF OL        70.34 
  
Smålandskavlen, Eksjö SOK   25-26/10 
D 21          111 lag. 
1.   Rastikarhut  lag  1                         2.49.10 
98. Motala AIF OL                             4.44.26 
 (Anna Korall 97, Lisa Korall 103, Petra Korall 
100, Lotta Oscarsson 95). 
 
Kretsmästerskap + KM Sprint, MAIF OL 
1/11 
D 12          1380 m         2 st. 
1.   Lisa Israelsson         TGOK             20.01 
2.   Frida Bergstrand      MAIF OL        32.52 
 
D 14          1380 m         2 st. 
1.   Sofia Fransson        MAIF OL       13.46 
 
D 21          1990 m         3 st. 
1.   Anna Korall            MAIF OL       19.37 
2.   Lisa Korall               MAIF  OL       24.39 
 
D 40          1790 m         3 st. 
1.   Maria Bergstrand  MAIF OL       20.04 
2.   Carina B-Svensson  MAIF OL        21.32 

4.   Bengt Johansson      MAIF OL       52.27 
9.   Stig Bengtsson        MAIF OL       55.38 
12. Kerstin Bengtsson   MAIF OL       60.23 
13. Hans Johansson       MAIF OL       62.52 
 
Korta banan                   11 st. 
1.   Nils Ånerud             LAIK              36.23 
3.   Elsie Johansson       MAIF OL       44.52 
 
Bornholm Höst Open ,Danmark  24-25/10 
D 21 B      4 st. 
1.   Sofie Svensson        MAIF OL   1.50.45 
      (E 1  1, E 2  1).  
 
D 40 A      4 st. 
1.   Carina B-Svensson  MAIF OL  2.12.06 
      (E 1  1, E 2  1). 
 
D 60          21 st 
1.   Inga-Britt Bengtsson             OK Pan-Kr.
      1.57.34 
8.   Kerstin Bengtsson   MAIF OL    2.24.48 
 
H 17-20    11 st. 
1.   Karl Karlsson          Halmstad OK2.05.13 
2.   Emil Svensson         MAIF OL    2.06.04 
      (E 1  1, E 2  2). 
3.   Johan  Hasselström  MAIF OL    2.06.43 
      (E 1 2, E 2  3). 
 
H 21 A      25 st. 
1.   Sune Jørgensen        Farum OK   2.02.44 
9.   Per Johansson          MAIF OL    2.23.25 
 
H 21 B      31 st. 
1.   Thord Andersson     Andrarum IF1.42.06 
7.   Daniel Hasselström MAIF OL    1.54.51 
      (E 1  9, E 2  7). 
 
H 35 A      7 st. 
1.   Mats Nilsson           Helsingborg 2.00.31 
2.   Fredrik Jönsson       MAIF OL    2.22.42 
      (E 1  3, E 2  2). 
5.   Krister Berger          MAIF OL    2.58.17 
      (E 1  7, E 2  5). 
 
H 45          25 st. 
1.   Kent  Olsson            OK Orion    1.37.46 
3.   Thomas Svensson    MAIF OL    1.39.57 
      (E 1  1, E 2  6). 
 
H 50          27 st. 
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3.   Ingrid Roos              MAIF OL        34.47 
 
D 50         1380 m          2 st. 
1.   Stina Korall            MAIF OL       18.29 
 
D 60         1.380 m         3 st. 
1.   Kerstin Bengtsson  MAIF OL       20.55 
3.   Mona Åkerman        MAIF OL        38.19 
 
H 12         1380 m          2 st. 
1.   Gustav  Åhrén        MAIF OL       16.44 
2.   Victor Bergstrand    MAIF OL        25.16 
 
H 21         2580 m          14 st. 
1.   Ronnie Samor          TGOK             18.26 
6.   Per Johansson          MAIF OL        20.43 
7.   Emil Svensson         MAIF OL        21.03 
11. Erik Melén               MAIF OL        26.12 
12. Martin Hammarlund MAIF OL       28.59 
 
H 35         2580 m          4 st. 
1.   Mats R Johansson  MAIF OL       19.31 
2.   Fredrik Jönsson        MAIF OL        20.56 
 
H 45         2100 m          6 st. 
1.   Tommy Berger         Gävle OK        20.00 
2.   Göran Johansson      MAIF OL        22.09 
3.   Anders Rörby           MAIF OL        26.12 
 
H 50         1990 m          3 st. 
1.   Sune Carlsson          OK Motala      20.35 
2.   Leif Hasselström      MAIF OL        26.00 
 
H 70         4 st. 
1.   Karl Åkerman        MAIF OL       16.48 
2.   Ramon Berger          MAIF OL        18.27 
4.   Bengt Johansson      MAIF OL        25.32 
 
Veteranol, IFK Linköping  6/11 
Bana A     3.940 m         19 st. 
1.   Ola Kleist                 Mjölby OK      39.15 
4.   Karl Åkerman          MAIF OL        41.41 
8.   Ramon Berger          MAIF OL        42.57 
 
Bana B     3100 m          25 st. 
1.   Per-Johan Persson    LOK                35.26 
4.   Stig Bengtsson         MAIF OL        41.19 
10. Hans Johansson       MAIF OL        47.06 
15. Kerstin Bengtsson    MAIF OL        49.35 
18. Stig Andersson         MAIF OL        54.48 
19. Bengt Johansson      MAIF OL        57.39 

 
Bana C      2.100 m        12 st. 
1.   Sune Persson            Hällestad OK  35.50 
2.   Elsie Johansson        MAIF OL        36.22 
4.   Mona Åkerman        MAIF OL        38.26 
 
Novembersprinten, Mjölby OK  9/11 
Stora kavlen                   43 lag 
1.   OK Tisaren lag 1                           221.51 
24. Motala AIF OL lag 1                     288.29 
 (Peter Bergstrand 23, Fredrik Jönsson 12, Petra 
Korall 21, Anna Korall 41, Erik Melén 58, Emil 
Svensson 35, Patrik Korall 62, Thomas Svensson 
57, Anders Hedin 59, Ulrika Fransson 52, Maria 
Bergstrand 53, Per Johansson 23). 
28. Motala AIF OL  lag  2                   300.00 
 (Martin Hammarlund 44, Anders Bruhn 38, Lisa 
Korall 44, Sofie Svensson 74, Anders Rörby 59, 
Tord Fransson 61, Leif Efraimsson 26, Krister 
Berger 53, Torbjörn Wrighed 48, Sofia Fransson 
23, Kerstin Bengtsson 65, Fredrik Korall 14). 
 
Lilla kavlen                    37 lag 
1.   Göteborgs OF lag 6                       107.31 
25. Motala AIF OL                              147.05 
 (Leif Lundberg 34, Nils-Erik Palm 35, Victor 
Bergstrand 23, Stig Bengtsson 37, Ingrid Roos 
32, Stina Korall 35, Carina Berger-Svensson 23). 
 
Veterankavlen                11 lag 
1.   Motala AIF OL                            110.32 
 (Ramon Berger 8, Bengt Johansson 10, Stig 
Andersson 7, Karl Åkerman 5). 
 
Silvatrofén, Uddevalla OK  15/11 
Motion 4   10.820 m      46 par. 
1.   Joakim Gustafsson   Halmstad         84.15 
      R.Tengström            Vänersborg 
16. David Engström       LOK                96.46 
      Martin HammarlundMAIF OL 
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59. Therese Fransson                    D 20      8              235 
60. Jan-Erik Eriksson                    H 40      5              231 
61. Reto Flückiger                        H 21      2              192 
62. Rickard Claesson                    H 18      2              176 
63. Göran Johansson                     H 45      2              170 
64. Sara Johansson                       D 21      2              156 
     Annelie Knuutila                    D 40      5              156 
66. Inger Fridolfsson                    D 40      2              154 
     Elsie Johansson                       D 65      3              154 
68. Stig Nyström                           H 80      3              151 
69. Johanna Thelaus                     D 21      4              133 
70. Kristin Andersson                   D 40      2              119 
71. Jonathan Fäldt                         H 10      1+2 Insk  102 
72. Magnus Johansson                  H 10      2              101 
73. Per Hallros                              H 10      1+6 Insk   90 
74. Lars-Erik Nordh                      H 50      1               88 
75. Niklas Korall                          H 35      1               80 
76. Lars Melén                              H 45      1               77 
77. Marcus Hallenberg                 H 16      1               76 
78. Lennart Fahlén                        H 60      7               73 
79. Rickard Johansson                  H 16      1               72 
80. Emil Nordh                             H 14      1               65 
81. Elke Myrhede                         D 40      1               54 
82. Oskar Åhrén                           H 12      5 Insk        0 
     Kalle Åhrén                            H 10      5 Insk        0 
     Sofie Hilmersson                    D 10      4 Insk        0 
     Viktor Höglund                       H 10      3 Insk        0 
     Rebecka Fäldt                         D 10      2 Insk        0 
     Ture Myrhede                         H 10      2 Insk        0 
     Anna Fälth                              D 10      1 Insk        0 
     Ida Fälth                                  D 10      1 Insk        0 
     Emma Irevall                          D 10      1 Insk        0 
     Max Myrhede                         H 10      1 Insk        0 

                           Klass      tävlingar   poäng 
1.  Karl Åkerman            H 70         10           1016 
2.  Emil Svensson             H 20          10           994 
     Ramon Berger              H 70          10           994 
4.  Per Johansson              H 35          10           988 
5.  Maria Bergstrand         D 40          10           984 
     Thomas Svensson        H 45          10           984 
7.  Mats R Johansson        H 35          10           977 
8.  Mona Åkerman            D 70          10           974 
9.  Anna Korall                 D 21          10           973 
10. Johan Hasselström       H 20          10           972 
11. Carina B-S                   D 40          10           967 
12. Gunnar Karlsson          H 80          10           966 
13. Lisa Korall                   D 20          10           964 
14. Erik Melén                   H 16          10           960 
     Kerstin Bengtsson        D 60          10           960 
16. Fredrik Jönsson            H 35          10           959 
17. Victor Bergstrand        H 12          10           949 
18. Sofia Fransson             D 14          10           941 
19. Stig Bengtsson             H 65          10           930 
20. Bengt Johansson          H 70          10           929 
21. Ulrika Fransson           D 16          10           928 
22. Nils-Erik Palm             H 55          10           906 
23. Sofie Svensson             D 21          10           898 
24. Peter Bergstrand          H 35          10           897 
25. Gustav Åhrén               H 12          10           896 
26. Anders Rörby               H 45          10           894 
27. Martin Hammarlund    H 21          10           881 
28. Leif Efraimsson           H 45          10           880 
29. Fredrik Korall              H 21          10           876 
30. Tord Fransson              H 50          10           875 
31. Anders Wärn                H 45          10           872 
32. Leif Hasselström          H 50          10           866 
33. Stina Korall                  D 55          10           858 
34. Stig Andersson             H 75          10           854 
35. Krister Berger              H 35          10           848 
36. Christer Fransson         H 45          10           842 
37. Frida Bergstrand          D 10          10           834 
38. Ingrid Roos                  D 40          10           825 
39. Lotta Oscarsson           D 21          10           807 
40. Hans Johansson           H 65          10           722 
41. Kristina Hallenberg     D 12          8             673 
42. Johan Melén                 H 14          7             588 
43. Anders Hedin               H 50          10           582 
44. Petra Korall                  D 35          8             571 
45. Anders Bruhn               H 40          7             552 
46. Erik Hallros                 H 10          6+1 Insk  499 
47. Torbjörn Wrighed        H 40          6             488 
48. Olle Fridolfsson           H 18          10           474 
49. Daniel Hasselström      H 21          5             415 
50. Annica Wärn                D 45          6             405 
51. Rolf Hammarlund        H 50          9             403 
53. Emma Karlsson           D 12          5             382 
53. Jesper Hilmersson        H 12          8             373 
54. Sanna Fälth                  D 35          4             284 
55. Jesper Bruhn                H 10          6+1 Insk  255 
56. Jessica Johansson         D 14          4             250 
57. Ellinor Andersson        D 10          3             245 
58. Oskar Höglund                        H 12     3+1 Insk   242 

S T U B B E N  2003 
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                                                                                    Klass                   Guld         Silver       Brons 
           1.        Karl Åkerman                                       H 70                    17             16             2 
           2.        Ramon Berger                                      H 70                    11             13             1 
           3.        Emil Svensson                                      H 20                    9               6               2 
           4.        Mona Åkerman                                     D 70                    8               10             3 
           5.        Anna Korall                                          D 21                    7               13             1 
           6.        Thomas Svensson                                 H 45                    7               11             - 
           7.        Mats R Johansson                                 H 35                    7               9               - 
           8.        Per Johansson                                       H 35                    6               14             - 
           9.        Maria Bergstrand                                  D 40                    6               7               - 
           10.      Gunnar Karlsson                                   H 80                    5               11             1 
           11.      Kerstin Bengtsson                                D 60                    4               16             1 
           12.      Lisa Korall                                            D 20                    4               10             5 
           13.      Fredrik Jönsson                                    H 35                    4               9               1 
           14.      Carina Berger-Svensson                       D 40                    3               11             2 
           15.      Johan Hasselström                                H 20                    3               3               - 
           16.      Fredrik Korall                                       H 21                    2               3               5 
           17.      Sofie Svensson                                     D 21                    2               3               3 
           18.      Bengt Johansson                                   H 70                    1               11             - 
           19.      Anders Rörby                                       H 45                    1               6               1 
           20.      Nils-Erik Palm                                      H 55                    1               4               4 
           21.      Ingrid Roos                                           D 40                    1               4               1 
           22.      Anders Bruhn                                       H 40                    1               3               - 
           23.      Stina Korall                                          D 55                    1               2               3 
           24.      Lotta Oscarsson                                    D 21                    1               2               1 
           25.      Petra Korall                                          D 35                    1               1               2 
           26.      Reto Flückiger                                      H 21                    1               1               - 
           27.      Stig Bengtsson                                      H 65                    -               14             2 
           28.      Peter Bergstrand                                   H 35                    -               9               5 
           29.      Anders Wärn                                        H 45                    -               8               4 
           30.      Martin Hammarlund                             H 21                    -               6               7 
           31.      Christer Fransson                                  H 45                    -               6               1 
           32.      Tord Fransson                                       H 50                    -               4               3 
                      Leif Efraimsson                                    H 45                    -               4               3 
           34.      Stig Andersson                                     H 75                    -               4               2 
           35.      Krister Berger                                       H 35                    -               3               5 
           36.      Torbjörn Wrighed                                 H 40                    -               2               4 
           37.      Annica Wärn                                        D 45                    -               2               - 
                      Rickard Claesson                                  H 18                    -               2               - 
                      Anders Hedin                                       H 50                    -               2               - 
           40.      Therese Fransson                                  D 20                    -               1               2 
           41.      Daniel Hasselström                              H 21                    -               -               3 
                      Leif Hasselström                                  H 50                    -               -               3 
           43.      Hans Johansson                                    H 65                    -               -               2 
                      Inger Fridolfsson                                  D 40                    -               -               2 
           45.      Sara Johansson                                     D 21                    -               -               1 
                      Lars Melén                                           H 45                    -               -               1 
                      Marcus Hallenberg                               H 16                    -               -               1 
                      Jan-Erik Eriksson                                 H 40                    -               -               1 
                      Jessica Johansson                                 D 14                    -               -               1 
                      Rickard Johansson                                H 16                    -               -               1 
                      Niklas Korall                                        H 21                    -               -               1 
                      Göran Johansson                                  H 45                    -               -               1 
                      Sanna Fälth                                           D 40                    -               -               1 

TÄVLINGSMÄRKET 
HAR UNDER ÅR 2003 ERÖVRAS AV FÖJANDE: 
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H 21 
1.  Fredrik Korall               1.835½       +   40     =  1.875½ 
2.  Daniel Hasselström       618             +   9       =  627 
3.  Martin Hammarlund     400             +   5       =  405 
4.  Reto Flückiger              151             +   7       =  158 
5.  Oskar Jansson               138             +   0       =  138 
6.  Niklas Korall                 0                 +   4       =  4 
     Niklas Karlsson             4                 +   0       =  4 
 
H 35 
1.  Per Johansson               2.793          +   105   =  2 898 
2.  Mats R Johansson         2.607          +   107   =  2.714 
3.  Patrik Korall                 571             +   0       =  571 
4.  Krister Berger               437             +   16     =  453 
5.  Fredrik Jönsson             128             +   66     =  294 
6.  Peter Bergstrand           258             +   29     =  287 
7.  Magnus Hallros             5                 +   0       =  5 
 
H 40 
1.  Anders Bruhn                859½          +   37     =  896½ 
2.  Torbjörn Wrighed         744             +   20     =  764 
3.  Jan-Erik Eriksson          0                 +   8       =  8 
4.  Carl-Johan Olsson         4                 +   0       =  4 
 
H 45 
1.  Christer Fransson          1.577          +   19     =  1 596 
2.  Thomas Svensson         1.273½       +   139   =  1.412½ 
3.  Göran Johansson           505½          +   9       =  514½ 
4.  Anders Rörby                383             +   15     =  398 
5.  Leif Efraimsson            318             +   49     =  367 
6.  Anders Wärn                 120             +   12     =  132 
7.  Björn Johansson            96               +   0       =  96 
8.  Lars Melén                    10               +   4       =  14 
 
H 50 
1.  Anders Hedin                391             +   10     =  401 
2.  Leif Hasselström           293             +   13     =  306 
3.  Tord Fransson               176             +   10     =  186 
4.  Lars-Erik Nordh            109             +   4       =  113 
5.  Rolf Hammarlund         98               +   0       =  98 
6.  Göran Andersson          65               +   0       =  65 
 
H  55 
1.  Nils-Erik Palm              234          + 19  =       253 
2.  Leif Lundberg               189          + 0    =       189 
 
H 60 
1.  Lennart Fahlén              71               +   0       =  71 
2.  Ulf  Corall                     57               +   0       =  57 
 
H 65 
1.  Hans Johansson              381            +   13     =  394 
2.  Stig Bengtsson              71               +   47     =  118 
 

Prestationsmärket 2003 

                                       klass       tävlingar poäng 
1.   Erik Melén             H 16       10            87 
2.   Emil Svensson         H 20        10            81 
3.   Ulrika Fransson       D 16        10            71 
4.   Sofia Fransson         D 14        10            60 
5.   Viktor Bergstrand    H 12        10            58 
6.   Lisa Korall               D 20        10            50 
7.   Johan Hasselström   H 20        10            41 
8.   Gustav Åhrén           H 12        10            36 
9.   Kristina Hallenberg D 12        10            33 
10. Frida Bergstrand      D 10        10             20 
      Therese Fransson     D 20        10            20 
12. Jonathan Fäldt         H 10        4              16 
      Erik Hallros             H 10        8              16 
      Olle Fridolfsson       H 18        10            16 
15. Jessica Johansson    D 14        4              15 
      Oskar Höglund        H 12        6              15 
      Jesper Hilmersson   H 12        9              15 
18. Emma Karlsson       D 12        7              14 
19. Johan Melén            H 12        2              12 
      Per Hallros               H 10        8              12 
21. Rickard Johansson   H 16        1              10 
      Jesper Bruhn            H 10        5              10 
23. Rickard Claesson     H 18        4              9 
24. Ellinor Andersson    D 10        3              8 
25. Marcus Hallenberg  H 16        1              6 
26. Sofi Hilmersson       D 10        3              5 
      Kalle Åhrén             H 10        5              5 
28. Magnus Johansson   H 12        2              4 
      Viktor Höglund       H 10        3              4 
      Oskar Åhrén            H 12        4              4 
      Emil Nordh              H 14        2              4 
32. Petter Rörby             H 20        1              2 
      Timo Kuosku           H 20        1              2 
      Rebecka Fäldt          D 10        2              2 
      Ture Myrhede          H 10        2              2 
36. Emma Irevall           D 10        1              1 
      Anna Fälth               D 10        1              1 
      Ida Fälth                   D 10        1              1 
      My Carlsson            D 12        1              1 
      Max Myrhede          H 10        1              1 

O-ligan 2003 
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H 70 
1.   Bengt Johansson          3 600     +    40       =    3 640 
2.   Karl Åkerman              2.532½  +    229     =    2.761½ 
3.   Ramon Berger             2.059     +    114     =    2.173 
 
H 75 
1.   Stig Andersson            575½     +    33       =    608½ 
 
H  80 
1.   Stig Nyström               818        +    3         =    821 
2.   Gunnar Karlsson         304        +    74       =    378 
 
H 20 
1.   Emil Svensson              1.396½  +    110     =    1.506½ 
1.   Johan Hasselström       1.054½  +    17       =    1.071½ 
3.   Petter Rörby                165        +    0         =    165 
 
H 18 
1.   Rickard Claesson         49          +    3         =    52 
2.   Olle Fridolfsson           29          +    0         =    29 
 
H 16 
1.   Erik Melén                   254        +    162     =    416 
2.   Rickard Johansson       0            +    5         =    5 
3.   Marcus Hallenberg      0            +    3         =    3 
 
H 14 
1.   Emil Nordh                  57          +    0         =    57 
2.   Johan Melén                4            +    36       =    40 
 
H 12 
1.   Viktor Bergstrand        136½     +    65       =    201½ 
2.   Gustav Åhrén              51          +    36       =    87 
3.   Jesper Hilmersson       10½       +    1         =    11½ 
4.   Oskar Höglund            0            +    5         =    5 
 
H 10 
1.   Jesper Bruhn                4            +    8         =    12 
2.   Erik Hallros                 3            +    8         =    11 
3.   Jonathan Fäldt             0            +    5         =    5 
4.   Per Hallros                   0            +    4         =    4 
 
D 21 
1.   Sofie Svensson            884½     +    23       =    907½ 
2.   Anna Korall                 531½     +    117     =    648½ 
3.   Stina Hedin                  537        +    0         =    537 
4.   Sara  Johansson           533        +    0         =    533 
5.   Lotta  Oscarsson          6            +    21       =    27 
6.   Karin Wärn                  16          +    0         =    16 
7.   Jessica  Hallros            3            +    0         =    3 
 

D 35 
1.   Petra Korall                 207½     +    33       =    240½ 
2.   Anna Åhrén                 179½     +  0           =    179½ 
3.   Sanna Fälth                  0            +  8           =    8 
 
D 40 
1.   Maria Bergstrand         1 738     +  85         =    1 823 
2.   Carina B-Svensson      701        +  81         =    782 

3 Ingrid Roos                  260         +  33   =    293 
4.  Christina Hasselström  13           +  0     =    13 
5.  Inger Fridolfsson         5            +  7     =    12 
6.  Kristin Andersson        2            +  4     =    6 
7.  Elke Myrhede              0            +  2     =    2 
 
D 45 
1.  Annica Wärn                22           +  11   =    33 
2.  Annelie Knuutila         0            +  4     =    4 
 
D 55 
1.  Stina Korall                  210½      +  18   =    328½ 
 
D 60 
1.  Elsie Johansson            392         +  4     =    396 
2.  Kerstin Bengtsson        209         +  99   =    308 
 
D 70 
1.  Mona  Åkerman           1.081½   +   80  =    1.161½ 
 
D 20 
1.  Lisa Korall                   278½      +  89   =    367½ 
2.  Susanne Eliasson         200         +  0     =    218 
3.  Therese Fransson         199         +  15   =    214 
4.  Caroline Nordh            103         +  0     =    123 
 
D 16 
1.  Ulrika Fransson           488         +  72   =    560 
 
D 14 
1.  Sofia Fransson             313         +  80   =    393 
2.  Jessica Johansson        33           +  9     =    42 
 
D  12                   
1.  Kristina Hallenberg     22           +  34   =    56 
2.  Emma Karlsson           21           +  7     =    28 
 
D 10 
1.  Ellinor  Andersson       29           +  8     =    37 
2.  Frida Bergstrand          0            +  17   =    17 



LÄGET UNDER KONTROLL 
MAIF ORIENTERARNA 


