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Vad hände i 
Kungsängen 
1981 och vad 
kommer att 
hända? 

Verksam-

hetsberättels

en 2005  

Starten för det nya året. Nyårsdagsorienteringen avgjordes utan för Varv. 
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Utgivningsplan 2005 

 Manusstopp utgivning 

Nr 2 31 mars 8 april 

Nr 3 1 juni 9 juni 

Nr 4 12 augusti 20 augusti 
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Orienterarna slutar med budkavle 
 
Nu lämnar orienterarna budkavlen för gott. I fortsättningen ska det heta stafett. 
Orienteringsförbundets styrelse har bestämt att en av idrottssveriges äldsta benämningar ska försvinna. 
- Ungdomar i dag vet inte vad budkavle är för något, säger Signar Eriksson, idrottschef på Svenska ori-
enteringsförbundet. Alltsedan forntiden har människorna låtit viktiga meddelanden skickas med budkav-
le från man till man över stora sträckor. Termen togs sedan över av orienterarna där Tiomilabudkavlen 
är den mest kända. 
Men i andra länder har tävlingsformen hela tiden kallats för stafett. Nu anpassar sig Sverige till det in-
ternationella språkbruket. 
Alla idrottsnostalgiker kan dock vara lugna. 
Det är bara i officiella sammanhang ett namnbyte sker. Klassiker som Tiomilabudkavlen och Små-
landskavlen kan behålla sina namn om de så önskar. 
 
 
Denna artikel är från Svenskadagbladet 

Jag och hustrun var på jubileums-
fest den 29/1. TGOK fyllde 50 år. 
Det var en trevlig fest i Hällasko-
lans matsal med tal, underhåll-
ning, god mat och dans. Några 
stycken av dem som var med och 
grundade föreningen 1955 fanns 
med. En berättade lite om varför 
TGOK blev TGOK. I början av 
fyrtiotalet hade några stycken 
börjat orientera med Tjällmo IF 
som bas. De hade det tufft att få 
någon hjälp från de övriga sektio-
nerna av Tjällmo IF. Föreningen 
största inkomstkälla var att arran-
gera danser vid Kulla-Äng. I bör-
jan av femtiotalet hade Tjällmo 
IF bra fart på sin fotbollsverk-
samhet och behövde således 
mycket medel, men det var orien-
terarna som jobbade med danser-
na, och tillslut tröttnade de och 
bröt sig ur och bildade eget. Var-

för berätta detta kan man fråga 
sig? Ja, jag tycker det finns vissa 
likheter med en klubb som vi alla 
känner igen. Historien upprepar 
sig! 
 
Ett nytt OL-år har startat. Det är 
full fart på träningen och många 
kommer och provar på lyckan i 
Gatloppen som OKM arrangerar. 
Det är härligt att se alla ungdomar 
som tränar och ligger i. Jag har 
sagt detta förut, men det tål att 
upprepas. Värna våra ungdomar, 
de är framtiden.  
Vi har många utmaningar framför 
oss denna säsong. Dels på täv-
lingarna, men även arrangörsmäs-
sigt där vi i år gör något nytt 
nämligen en två dagars tävling. 
Det skall bli kul och se vad det 
kan ge. 
Mats R och Fredrik har redan 

banstråken klara. Ingrid R och jag 
blir tävlingsledare så vi återkom-
mer under våren när vi skall till-
sätta funktionärer. Datumet är 6-
7/8 föresten. 
 
Vi tar även ett steg framåt när det 
gäller O-ringens femdagars 2007. 
Arbetet pågår för fullt och Krister 
B åker till Linköping i februari 
för att bli vår samordnare mot O-
ringen organisationen. 
 
Härliga tider strålande tider, sa 
Thor Modeén en gång i tiden men 
det kan upprepas. 
 
Träna väl och mycke’. 
 
Eder ordförande. 
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Styrelsens förord 
Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag 
fram sin verksamhetsberättelse. Som vanligt svarar 
kommittéerna för sina respektive redogörelser. Vi 
har haft stor och omfattande verksamhet under året, 
t.ex. kom ungdomarna i MAIF på femte plats i O-
ligan sammanlagt. MAIF var den klubb som ökade 
sin poängskörd mest av alla klubbar i Östergötland. 
 
Två OL tävlingar har arrangerats i år, en tillsam-
mans med OKM, och de blev lyckade tävlingar 
båda två. Vi har som vanligt gjort en stor insats i 
samband med Vätterrundan. MAIF OL jobbade 
som vanligt mest timmar av alla MAIF-klubbar.  
 
Under året har arbetet med att genomföra O-ringen 
2007 påbörjats. Mycket jobb återstår men vi är 
övertygade om att Femdagars i Mjölby blir ett ka-
nonarrangemang. Vi har i år även fått vår nya karta 
över Linderö färdig. En sådan satsning kostar 
mycket pengar men vi har inte behövt använda våra 
sparade medel för att färdigställa denna karta.  
 
Laget har en trygg ekonomi vilket säkerställer en 
fortsatt offensiv satsning på tävling och träning. 
Klubben har en verksamhet som vi kan vara stolta 
över och som vi vill utveckla vidare, en verksamhet 
för alla, äldre såväl som yngre, elit såväl som 
bredd.  
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansätt-
ning 
 
Ordförande      Thomas Svensson 
Sekreterare      Anna Korall 
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 kommitté val hölls den 13 novem-
ber. 
 
Styrelsen 
Protokollförda möten har hållits regelbundet. 
 
Kommittémöten 
Kommittéerna har sammanträtt fortlöpande. 
 
Kretsmöten 
Ett möte med Motalaklubbarna har hållits. 
 
Medlemsantal 
256 medlemmar finns i klubben. 
 
Representationer 
Klubben har varit representerad vid: 
            ÖOF: s årsmöte 
            ÖOF: s ungdomskommitté 
            ÖOF: s ungdomsledarträff 
            MAIF: s årsmöte 
            MAIF: s alliansstyrelse 
            O-ringen 2007 interimstyrelse 
 

Ekonomi 
2004 års resultat slutade på 28700 kr i förlust, dock 
ett klart bättre resultat än den budgeterade förlusten 
på 68500 kr. Det förbättrade resultatet beror på att 
O-laget erhöll ett extra anslag från Alliansen på 
40000 kr. 
 
Den största orsaken till minusresultatet är kostna-
derna för framställandet av den nya Linderö-kartan. 
Årets arbete på den har kostat 85000 kr. 
 
På intäktssidan var tävlingsintäkterna något lägre 
än väntat. Vi har erhållit 15000 i kommunalt kart-
bidrag för den redan färdigställda delen av Linde-
rö-kartan. 
 
På utgiftssidan märks minskade tävlingskostnader, 
både vad gäller egna arrangemang och vårt täv-

Verksamhetsberättelsen 2004 
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Medlemmar: Kerstin Bengtsson, Kristina Hassel-
ström, Rita Nordqvist-Melén 
Karl Åkerman o Mona Åkerman, sammankallande. 
 
Under året har två protokollförda sammanträden 
ägt rum – ett på våren och ett på hösten. Vid behov 
har telefonkontakter såväl som informella möten 
förekommit. 
 
ARRANGEMANG I BJÖRKASTUGAN 
 
9 april  Äggpromenaden med ca 70 deltagare 
 
9 juni   Gamla Maifare städade stugan. I samband 
med den sammankomsten filmades det. Denna film 
ska visas i mars 2005 på IP. 
 
20 juni Björkadagen – 60 års jubileum. Frälsnings-
armén deltog som vanligt och högtidstalare var 
MAIF alliansens förre ordförande Lars Samuels-
son. Ca 70 deltagare – ovanligt många en Björka-
dag , men så var det ju den sista.        Kommittén 
bjöd på kaffe och tårta. Promenad och lotteri som 

vanligt. 
 
ÖVRIGA ARRANGEMANG 
 
6 mars  Klubbens medlemmar hade möjlighet att 
deltaga i BowlingKM. Arrangemanget sköttes av 
Ingrid Roos. 
 
13 nov HÖSTFESTEN ordnade denna kommitté 
för sista gången. I samband med höstmötet samma 
kväll avgick Stug o Trivselkommittén då verksam-
heten i Björkastugan upphör. BJÖRKASTUGAN 
frånträds vid årskiftet och fortsatt verksamhet kom-
mer att ske i Fålehagsstugan. 
 
7 dec    Slutstädning i Björka sköttes av Kerstin och 
Stig Bengtsson, Mona o Kalle Åkerman samt tre 
man från MAIF:s kansli/vaktmästeri. De senare tog 
ner klockstapeln för renovering och uppsättning på 
annan plats och fortsatte med röjningshjälp utom-
hus. Vi avslutade förmiddagen med kaffe och bul-
lar vid husväggen. 
 

Stug-och trivselkommittén 

lingsdeltagande. Däremot har det varit ett flitigt 
deltagande på såväl mästerskap och centrala läger 
som egna träningsläger där budget överskridits med 
drygt 10000 kr samt även resekostnader som dragit 
över med 15000 kr. Även vad gäller social verk-
samhet och priser har utgifterna överskridit vad vi 
väntade oss. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att vår ekonomi 
fortfarande är mycket god med över  
400000 kr i eget kapital.. 
 

Uppvaktningar 
Klubbmedlemmar har uppvaktats på högtidsdagar 
och istället för blommor har pengar satts in på Ca-
rolus’ fond. 
 
Egna arrangemang: 
Förutom sedvanliga ungdomsserietävlingar har la-
get ansvarat för Natt-KM och Lång-KM. Vi arran-
gerade Augustiloppet den 8/8 och ”Älgfritt” den 
24/10. 
 

SM-deltagande: 
Emil Svensson deltog på Lång-SM, Sprint-SM, 
Klassiska-SM och Kort-SM. Fredrik Jönsson, 
Emil Svensson, Per Johansson och Reto Flückiger 
deltog i budkavle-SM i H21 i Ångermanland. 
 
Ulrika Fransson och Erik Melén deltog i U-SM 

Distriktsmatchen 
I Distriktsmatchen deltog Ulrika Fransson, Sofia 
Fransson, Oskar Höglund och Erik Melén. 
 
Götalandmästerskap 
I Götalandsmästerskapen representerade Ulrika 
Fransson, Sofia Fransson och Åsa Axén Östergöt-
land. Erik Melén deltog i H18. 
 
Medlemsmöten m.m: 
Den 5/12 bjöd styrelsen in till en föreningsdag där 
informerades om O-ringen 2007 och kommande 
arrangemang, träning och hemsidan diskuterades. 
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Träningskommittén 

Ungdomskommittén 

Träningskommittén 
Kommittén har under året bestått av: Per Johansson
(klubbtränare), Fredrik Korall (ledamot), Mats R 
Johansson (ledamot) och Anna Korall (ledamot). 
 
Vi har haft fem möten för planering av träning, täv-
ling och läger. Dessutom har kommittén deltagit i 
samordningsmötet med TGOK och OKM. I början 
av december 2003 hölls möte med 15-25 åringarna 
i klubben inför 2004. Ett kavlemöte anordnades för 
att väcka alla till ”liv” inför säsongen. 
 
3 stycken kavletester genomfördes under våren, ar-
rangerade av kommittén. 
 
2004 års träning har under vinterhalvåret bestått av 
löpträning på tisdagar från Fålehagsstugan med ef-
terföljande bastu, fika samt eftersnack och tors-
dagsträning från Fålehagsstugan med distanslöp-
ning samt bastusnack. Inomhusträning på fredagar i 
Södra skolan med innehåll som styrka, spänst och 
rörlighetsträning samt bollspel. Söndagsträning 

från Fålehagsstugan har bestått av långlöpning på 
vägar och stigar samt löpning i skogen när snöför-
hållandena var de rätta. Under sommarhalvåret har 
vi haft tisdags- och torsdagsträningar med teknik-
träning av olika slag. 
 
Två helgträningsläger har arrangerats, ett i slutet av 
januari där vi höll till vid Fålehagsstugan på lörda-
gen och distans-OL på söndagen. Det andra var 
Karlsbylägret en helg i början av mars vid Karlsby 
lägerskola. Träningskommittén har arrangerat vår-
träningsläger i Karlshamn (Blekinge) med dess här-
liga omgivningar. Björkalägret har vi arrangerat 
gemensamt med ungdomskommittén.  
Tävlingsresor till Skåne och Hälsingland har anord-
nats av kommittén. Kommittén har utsett banlägga-
re till träningsorienteringen. 
 
Inför 2005 tror och hoppas träningskommittén på 
ett roligt och spännande år med massor av träning-
ar, tävlingar och läger. 

EKONOMI 
 
Lotterier, promenader och årsfest inbringade en del 
överskott. Kommittén betalade för tårtorna till Ju-
bileumet i Björka den 20 juni. Den stora kostnaden 

för Höstfestens mat och dryck betalade OL styrel-
sens huvudkassa.När kommittén avvecklades åter-
stod i kassan 1551:-. Dessa har satts in på O-lagets 
postgiro. 

Ungdomskommittén har bestått av ungdomsledare 
Carina Berger Svensson, Ingrid Roos, Ramon Ber-
ger och Maria Bergstrand. Kommittén har under 
året haft 3 protokollförda planeringsträffar och där-
utöver ett par informella planeringar. 
 
Under vårsäsongen deltog 14 flickor och 14 pojkar 
i åldern 6-15 på träningar, tävlingar och lägerverk-
samhet. Under hösten hade antalet vuxit till 11 
flickor och 20 pojkar. Ansvaret för träningen har 
fördelats på ett antal medlemmar vilket har funge-
rat väldigt bra. Vi har även tagit med någon av de 
äldre som följeslagare på vissa träningar. Dessutom 

har många föräldrar ställt upp som medhjälpare och 
följeslagare på träningarna. Vi har bedrivit träning 
1 gång per vecka mars-maj och augusti-oktober. 
Under juni och juli deltog några av de äldre ungdo-
marna på de vuxnas träning. Träningen har lagts på 
olika nivåer för att utvecklingsanpassa den efter 
ungdomarnas orienteringsförmåga. Ambitionen har 
varit att variera träningen så mycket som möjligt 
för att ge tillfälle att träna olika moment. Även i år 
deltar en hel del av de äldre ungdomarna på vinter-
träningen tillsammans med de vuxna. 
 
Vi har bedrivit en poängjakt under året som haft till 
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syfte att öka tränings och tävlingsfliten. Efter ett 
visst antal samlade poäng utgår en belöning. Precis 
som tidigare år är belöningen i 2 steg. Belöningar-
na bestod av en resa till Boda Borg i Karlskoga 
och/eller en minnessak. Utifrån ungdomarnas öns-
kemål har vi även i år vinterpoängjakt för de ung-
domar som deltar i vinterträningen.  
 
Vi har även bedrivit en nybörjarkurs under april-
maj med i genomsnitt 15 nybörjare. I år var kursen 
förlagd till Fålehagen och Lisa Korall och Emil 
Svensson var ansvariga. På grund av det stora deltagar-
antalet hjälpte flera klubbmedlemmar under kursen. 
7 av barnen fortsatte träna under hösten. Dessutom 
började 5 andra ungdomar vid olika tidpunkter un-
der året. MAIF alliansen bedrev även i år idrotts-
skola under sommarlovet där vi deltog med ett ori-
enteringspass och med ledare från vårat ungdoms-
gäng. Karl och Mona Åkerman har haft en nybör-
jarkurs och en fortsättningskurs för vuxna med ca 7 
deltagare. 
 
Vi har arrangerat en ungdomsserietävling med TC 
på Golfbanan och en ungdomsseriekavle i Fåleha-
gen med tillhörande prisutdelning. Vi arrangerade 
dessutom ÖOF:s sommarläger i samarbete med OK 
Motala i mitten av juni med placering på Nykyrka 
skola. På lägret deltog ca 35 ungdomar från hela 
distriktet. 
 
För våra egna ungdomar har vi tillsammans med 
träningskommittén arrangerat Karlsbyläger 28-29/2 

04 och Björkaläger 4-6/6 04. Ungdomskommittén 
har dessutom arrangerat en övernattning i Fåleha-
gen 17-18/9 04 och 27-28/11 i Karlskoga. Medver-
kan på samtliga läger var stort och uppgick till 20-
25 ungdomar vid varje tillfälle. 
 
Flera av våra ungdomar har även deltagit på ÖOF:s 
försäsongs läger. MAIF hade även med 5 deltagare 
på SOFT:s Riksläger i Idre. 
 
Klubbens ungdomar har deltagit i ett flertal kavlar, 
Tiomila ungdomsklassen, OK Ekens ungdomskav-
le, DM-kavlen, 25-manna, Ekorren Cup, Dala-
dubbeln och U-seriekavlen. Bland dagtävlingar, 
KM och DM har vi haft med ungdomar både i hu-
vudklasser, lättklasser och öppna klasser. Vi har 
haft en s.k. tävlingsvärd med på 5 tävlingar under 
året. På dessa tävlingar har vi i samråd med ungdo-
marna och deras föräldrar anmält alla ungdomar. 
De som inte velat eller kunnat har meddelat oss i 
förväg. Ca 15 ungdomar har tävlat vid dessa tillfäl-
len. 
 
Under vintersäsongen arrangerade våra ungdomar 
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 Älgfrittt 
 

kartkommittén 

Styrelsens slutord 

Följande kartor har färdigställt: Linderö och Golfbanan.  
 
Kartan Varv har påbörjats. 
 

Du har väl inte glömt den där tävlingen då du kom i mål och vill riva kartan i tusen bitar och absolut inte 
höra tiden vid utstämplingen. Med bestämda steg gick du till din väska, du tog den i farten på väg till 
duschen samtidigt som du funderar på hur du kunde missa just den kontrollen, du tänkte ”är jag dum hu-
vudet”. Väl i duschen som till råga på allt var så kall att huvudet höll på att sprängas i bitar så började 
missen blekna i minnet och tanken på ostsmörgåsen och kaffetermosen blev allt intensivare. Väl tillbaka 
till klubbskärmen så tänker du det var nog ganska fint i skogen och kontrollen som du missat var nog 
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ganska svår. Sen kommer revansch lusten och du tänker ”nästa vecka, då ni, då ska jag göra det perfekta 
loppet”. 
 
Vi från styrelsen vill bara säga TACK till alla insatser under året som gått. Utan er skulle det där suget ef-
ter träning och tävling aldrig infinna sig. Vi har konstaterat det tidigare men vi gör det igen: 
Vi är stolta över er. 
 
Thomas Svensson       Anna Korall                Ingrid Roos                 Nils-Erik Palm 
 
Leif Lundberg             Krister Berger             Carina Berger-Svensson 

Verksamhetsplan 2005 
Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: 

Idrottens idé och inriktning 
 
Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller för att uppnå täv-
lingsresultat. 
 
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kultu-
rellt avseende. 
 
Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje ut-
övare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar och förutsättningar. 
 
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande 
eftersträvas i gemensamma angelägenheter. 
 
Idrott skall verka som ett nationellt såväl som ett internationellt kontaktmedel. 
 
Idrott skall respektera alla människors lika värde. 
 
MAIF-OL idé och inriktning 
 
MAIF-OL skall verka inom ramar för idrottslig verksamhet, nationella och internationella, som uppställs 
av myndigheter och förbund. 
 
MAIF-OL har som mål att verka i enlighet med idrottens idé och inriktning:  
  
 
• MAIF-OL skall bedriva orientering, skidorientering och MTB-Orientering. 

 
• MAIF-OL skall verka för en aktiv medlemsvård och utveckling av sina aktiva och ledare, såväl id-

rottsligt som socialt. 



��������	�
���

�:  

• MAIF-OL skall satsa på en bred ungdomsverksamhet. 
 

• MAIF-OL skall verka för att vår idrott kan utövas av både av män och kvinnor. 
 

• MAIF-OL skall utgöra en förtroendeingivande samarbetspartner med andra klubbar, sponsorer och 
myndigheter. 

Övergripande mål. 
• Fostran av ungdomar där äldre medlemmar skall vara goda föredömen och lära dem att umgås med 

och visa respekt för naturen 
 

• Att ha minst sådan numerär och klass hos våra aktiva att vi av egen kraft 
kan delta i de stora OL-kavlarna. 
 

• Verka för en god ekonomi som tillåter verksamhet på minst målnivå.  
 

• Verka för att bygga upp, bibehålla och utveckla tillräcklig ledarkapacitet. 
 

• Minst en gång om året arrangera en nationell tävling. 
 

• Att ha sådan bredd på verksamheten att medlemskap känns meningsfullt även för medlemmar utan-
för kretsen av de aktivt tävlande. 
 

• De tävlingsaktivas strävan att förbättra sina prestationer skall stödjas av ett gediget träningsutbud där 
träningen bedrivs i nivåer så att ungdomar och äldre kan träna tillsammans. 

 
• Framställning av tävlingskartor skall ske enligt långtidsplan (5-årig) där vi även betonar samarbetet 

med markägare och jägare. 

Handlingsplan 1 – 5 år 
• Att bedriva Tävlings-OL innebär att laget kontinuerligt rekryterar, aktiverar och behåller nya med-

lemmar och tävlande. Detta för att säkerställa klubbens framtid 
Målet att O-laget skall öka sin numerär med 5 % varje år. 

•  
• Den viktigaste aktiviteten i detta avseende är en god ungdomsverksamhet. Målet för den är att till-

föra minst ett DM-lag flickor och pojkar varje år. Inom 5 år skall vi ha minst 6 ungdomslag i DM-
budkavlen. Vi skall även engagera ungdomarnas föräldrar. Verksamheten skall ge god plats för 
trivsel, social gemenskap, kringaktiviteter och lagkänsla. 
 

• För att bibehålla en god ekonomi skall klubben under Vätterrundahelgerna liksom tidigare ställa 
upp med funktionärer för dessa arrangemang.  

 
• O-laget skall tillse att kartor för tävling finns att tillgå. Kartor för träning skall fortlöpande revide-

ras. 
 

• Ett gediget träningsutbud med teknikträning 2 ggr i veckan när årstiden tillåter. 
Arrangera endagsläger under vintersäsongen, helgläger i mars, vårträningsläger i mars och som-
marläger i juni/juli. 
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Genomförande 
För att nå målnivå organiseras O-Laget med en styrelse som bär det övergripande ansvaret och i kom-
mittéer med direkt ansvar, ekonomi och befogenheter för att genomföra sina målsatta verksamheter. 
 
Fyra kommittéer som inom sitt område organiserar aktiviteter bildas: 
Ungdom, Träning, Kart- och Markkommitté och Qvistknäckarredaktion. 
 
O-Laget har en gemensam verksamhetsplan och budget. Styrelsens kontaktpersoner följer verksamheten 
i kommittéerna löpande och verkar för att vi når våra mål i god samverkan och i god anda. 
 
För att förbättra klubbens ekonomi skall frågan om externa finansiärer undersökas för kartor och dräk-
ter. 
 

Höstmöte 
Höstmöte hålls i samband med Höstfesten i november. Då väljs kommittéledamöter, ledare och andra 
funktionärer för kommande verksamhetsår. 
 

Årsmöte 
Klubbens styrelse väljs på årsmötet. Klubbens verksamhet styrs övergripande av stadgarna, verksam-
hetsplan och ekonomisk plan antagna av årsmötet. Årsmötet genomförs i februari/mars månad varje år. 
 

Planeringsdag 
En planeringsdag genomförs under november månads slutskede, alternativt början av december. Då dis-
kuteras riktlinjer för kommande års verksamhet och alla medlemmar inbjuds att delta. 
 
Styrelsen: 
Styrelsen ansvarar för att arrangera klassiska - KM.  
 
Utser arrangörer till äggpromenaden, skinkpromenaden och höstfesten. 
 
Målet för inför 2005 är att MAIF ska komma upp i 1600 tävlingsstarter. 
 
Styrelsen ska tillsammans med kommittéerna leda arbetet i enlighet med den beskrivna handlingsplanen 
för att därigenom uppnå de övergripande målen.  
 

Ungdomskommitté för ungdomar till och med 16 år 
Målsättning för MAIF OL:s ungdomskommittén 05 är: 
•   Att ungdomarna ska trivas i verksamheten och utveckla sina orienteringskunskaper. 
•   Att ungdomarna ska kunna orientera i huvudklass i sin åldersklass. 
•   Att ungdomarna ska vidareutveckla sin orienteringsteknik. 
•   Att ungdomarna ska delta i läger, tävlingar och kavlar. 
•   Att genom social samvaro bibehålla den goda klubbkänslan och värna om kontakten med hela famil-

jerna. 
•   Att genomföra en nybörjarkurs under vårsäsongen. 
•   Att välkomna alla, yngre såväl som äldre ungdomar att börja sin orienteringsbana hos oss när som 

helst under säsongen. 
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Träning:  
Tisdagar med start den 15/3 då vi har löpträning. Från 29 mars till den 31 maj har vi teknikträning i 
skogen fortfarande på tisdagar och under juni-juli följer de som klarar och vill med på vuxenträning-
en. Från 9 augusti till 25 oktober har vi teknikträning på tisdagarna igen. Under 5 av de veckor det är 
u-serie använder vi det som träning. Teori för de äldre och praktiska övningar för alla i tre nivåer vit, 
gul och röd-violett. Vi använder oss av trappan. Medlemmar i klubben ombedes hjälpa till att lägga 
träningarna och även att medverka som följeslagare. Dessa personer står namngivna på ordinarie trä-
ningsprogram Vi tar även hjälp av föräldrarna under träningspassen som följeslagare och liknande. 
 
Teori 
Teorin integreras i träningen och vi har tydlig genomgång av syftet med träningen före träningspasset 
och uppföljning efter passet för grupp gul och röd-violett. Den ordinarie ledare har genomgången. I 
den vita gruppen förs ett kontinuerligt samtal under träningen. Vi har teoripass på lägren främst för de 
äldre. 
 
Tävling:  
Delta i de 4 U-serie-tävlingarna 11/5, 18/5, 17/8 och 24/8. Frivilligt deltagande i u-serie 26/5. 
Propagera för deltagande i KM Natt 6/4, lång 28/5, kort 21/6, sprint 10/8, och klassisk 17/9 och i DM 
sprint 1/6, klassisk 28/8, kort 3/9. 
Föranmäla till tävlingar som är kort resavstånd 9/4 Linköpings OK, 17/4 OK Motala, 10/9 Tjällmo-
Godegård, 25/9 Ljungsbro Skogströvarna och 23/10 OKM Älgfritt. 
På de föranmälda tävlingarna har vi tävlingsvärdar och upprättar vid behov skjutsschema till föräld-
rarna. 
Vid KM kan man använda HD 10-banan som inskolningsbana med följeslagare för att få med de 
yngsta. 
Därutöver är alla välkomna att delta på tävlingar i så stor utsträckning som man önskar. 
 
Budkavlar:  
Kolmårdskavlen pojk och flicklag 13-16 år, april 
Tiomila ungdomsbudkavle 2 lag, april 
Tjoget, juli 
OK Ekens ungdomskavle i augusti 
Jukkola i augusti 
U-seriekavle 31 augusti 
DM-kavle 4/9 med lag i 12, 14 och 16 
Ekorren cup 1 oktober 
Dala-dubbeln 11 år och äldre 15-16 oktober 
Novembersprinten november 
 
Läger  
Övernattning i Fålehagen 4-5/2 med träning fredag kväll och lördag förmiddag 
”Björkaläger” 27-29/5  
Någon form av läger i november. 
ÖOF:s för och eftersäsongsläger och sommarläger 
Rikslägret för 13-16 år i juni 
 
Egna Arrangemang:  
Arrangera u-serietävling 17/8 
 
Natt-OL:  
Ha ”natträning” i mars och i oktober. Löpning med lampa varannan torsdag under vintersäsongen för 
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de äldre. 
 
Poängjakten:  
Ska fortsätta med 1poäng för varje träningstillfälle och 2 poäng för varje tävlingstillfälle. De yngsta får 
en bonus efter 20 hopsamlade poäng och de äldre måste samla 30 poäng. Därutöver delas någon extra 
sak ut om de kommer upp i 30 respektive 40 poäng och därutöver. Belöningarna delas ut på höstavslut-
ningen. 
 
Vinterpoängjakt november till februari. Då krävs 15 hopsamlade poäng för bonus. Prisutdelning sker på 
upptaktsträffen i mars. Vi sätter upp en barometer i Fålehagsstugan så att var och en kan se sin poäng. 
Syftet är att belöna tränings och tävlingsflit. 
 
Rekrytering:  
Bedriva nybörjarkurs under vårsäsongen med början v. 17 och avslutning på Björkalägret. Vi riktar oss 
mot Skolgårda skola. 
Vi tar alltid emot intresserade när som helst under säsongen.  
Annonsera under klubbnytt och på hemsidan och i Qvistknäckaren innan träningen startar i mars. 
Bedriva nybörjarkurs och fortsättningskurs för vuxna under våren med början på tisdagar i mars. 
Föreslå skolor att vi arrangerar friluftsdagar åt dem.  Använda materialet Skogsäventyret. Hjälpa skolor 
med kartor.  
 
Föräldrakontakter:  
Upptaktsträff i samband med träningsstart i mars. 
Information för nybörjarföräldrarna. 
 
Sociala aktiviteter:  
Någon aktivitet under november. 
Informera om årsfesten, tipspromenader, bowlings-KM och Luciakväll som arrangeras av klubben. 
Engagera ungdomarna till att hitta på egna aktiviteter tillsammans. 
 
Föreningsarbete:  
Delta i förrådsarbetet inför Vätternrundan ca 11år och uppåt. De yngsta tillsammans med en ungdomsle-
dare. 
Delta i annat Vätternrundaarbete ex. arbeta på en depå. 
Delta i arrangörsarbetet på våra tävlingar. Vi är tacksamma om så många föräldrar som möjligt också 
hjälper till vid våra arrangemang. 
 
Information:  
Lämna ut informationsblad om träning och tävling vår, sommar och höst. Lämna via e-mail, direkt eller 
brevledes till dem det berör. 
 
Träningskommittén 
Träning 
Kommittén ansvarar för att klubbens medlemmar under hela året får ett allsidigt och varierande utbud av 
träningar. 
 
På vinterhalvåret 4 träningar per vecka: 
•   Tempoträningar på tisdagar kl.17.30 från Fålehagsstugen. 
•   Distanslöpning på torsdagar kl.17.30 från Fålehagsstugan. 
•   Inomhusträning på fredagar kl.18.00 i Södra Skolans nya gymnastiksal. 
•   Distans-OL på söndagar, samling kl.9.30 i Fålehagsstugan för avresa till skogen. 
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Jag levde 1970, men minns 
inget av orienteringen det året. 
Kanske sprang jag inte särskilt 
mycket, i alla fall inte tävlingar, 
då (jo, jag sprang faktiskt 5-
dagars!). Jag gjorde vapenfri 
tjänst i Kiruna och löpte en 
del på myrarna vid flygplat-
sen. Redan då hade jag 
mycket ont i mitt knä. Alltså 
minns jag inte särskilt myck-
et av den berömda stormen 
1969 och dess efterverk-
ningar på orienteringen. 
 
Jag hade ju hållt på med en ny 
liten karta, som kom att ritas 
halvfärdigt i en hast, eftersom 
jag fick i uppdrag att hålla i 

Nyårsorienteringen. Det kan-
ske är någon som skriver om 
den. Jag hängde ut några da-
gar innan. Lågt, som på Born-

holm. I Varv-skogen är det 
mestadels helt platt, så skär-
men får inte synas på håll. 
Man ska ju vara alldeles fram-
me vid själva föremålet. Bak-
om en sten, höjdpunkt, i en di-

kesförgrening, vid fasta objekt, 
kan man med fördel gömma 
skärmar, så att man ska vara 
där, precis där, innan man ser 
kontrollmarkören. Höjdfötter, 
sänkor och sånt är det ju på 
ett annat sätt med; där kan 
man diskutera placering på 
några meter när ibland. 
  
Redan vid uthängningen var 
jag snorig, sen hade jag ont i 
mitt knä och blev sjuk på and-

ra sätt senare, dessutom bytte 
jag jobb, som krävde en hel 
del närvaro, så det dröjde 14 
dagar innan jag kunde plocka 
in. Under den tiden hade vin-
terstormen dragit fram. 

Rapport från skogen - efter stormen 

Inga träd hängde på 
andra, alla hade fallit åt 

samma håll. Det var 
vackert, men säkert inte 

så bra för ägaren.  

Under tävlingssäsongen 2 träningar per vecka: 
•   Omväxlande träning med eller utan karta med där huvudsyftet är löpning samling i Fålehagsstugan 

kl.17.30. 
•   Orienteringsträning med utsatta kontroller, samling kl.17.30 i Fålehagsstugan för avresa till skogen. 
 
MAIF kommer att arrangera träningsorientering 13 mars. 
 
Tävlingsresor 
Kommitteén planerar två tävlingsresor till Åhus 4-6 mars och till Västergötland 24-28 mars. 
 
Läger 
•    Träningshelg i början av februari 
•   Vårläger 16-20 mars i Ronneby 
•   ”Björkaläger” i slutet av maj. 
•   Sommarläger 
 
Kart- och Markkommittén 
Klubben skall fortlöpande revidera klubbens kartbestånd för att säkerställa möjligheten till 
tävlingsarrangemang och klubbträning. 
 

Qvistknäckaren 
Klubbtidningen Qvistknäckaren skall utkomma med 5 - 6 nummer under året. 
 

Hemsidan 
Hemsidan skall vara aktuell och uppdaterad för att kunna ge information till medlemmarna, och kunna 
vara ett ansikte utåt för laget. 
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 Jag for till Tjällmo häromda-
gen - vid gallringshyggena 
strax norr om Borensberg låg 
dagen efter stormen tallarna i 
parallella rader ute i marken. 
Säkert hälften av alla frötallar 
vilade sig på marken. Inga 
träd hängde på andra, alla 
hade fallit åt samma håll. Det 
var vackert, men säkert inte så 
bra för ägaren. Att skogsägare 
inte lär sig! Sen klagar man på 
att man ruineras. När man 
själv krupit in i fällan. Det är 
klart att alla vill tjäna pengar, 
men då får man också stå för 
riskerna, tänker jag. (Jag skul-
le kunna skriva en del om den 
globaliserade ekonomin här - 
hur den inverkar på orienter-
ingen, hur den ger oss de sko-
gar vi har, med hyggen och 
sånt, men jag ska bespara er 
det - just nu i alla fall.) 
  
Nå, i Varv hade mycket hänt. 
Öster om vägen, där vi starta-
de, var det stora fällen. Inne i 
tävlingsmarken hade stora de-
lar av skogen fallit, där det var 
öppet - alltså frötallar. I själva 
skogen var det mest granar 
som hade gått av - tallarna fal-
ler ju mest, granarna spricker 
någon meter upp på stammen 
och ramlar. Vilken kraft det är i 
vinden! 
  
Någon skärm låg alldeles un-
der en fallen gran, men annars 
satt allt kvar intakt - utom en - 
det där hyggeshörnet, minns 
ni som var med - för där måste 
någon ha snott skärm och 
klämma. Annars hade det 
blåst bort väldigt långt. Men 
vägen till kontrollerna fick man 
zig-zacka sig fram ibland. 
Hade vi sprungit idag, hade 
ingen precis berömt terrängen. 
  

Det var kallt, frosten låg över 
öppen mark och det började 
skymma. Då är det fint att 
plocka in (trots att det är det 
tråkigaste av allt inom orien-
tering - att plocka in en träning 
som man själv hängt ut; skulle 
man inte kunna göra det på 
annat sätt???) - det enda jag 
inte hittade var alltså en miss-
tänkt stulen kontroll och den 
där klämman, som ramlade av 
sitt snöre redan vid uthäng-
ningen. Jag trodde att jag 
skulle ha hittat den, för jag vet 
ungefär var den måste ha 
ramlat av. Men icke. Det be-
rodde nog på snörbristen. Ty 
många gånger har jag fått gå 
tillbaka - hundratals meter för 
att försöka hitta kompassen, 
som tappats under kartritning. 
Vid orientering har jag natur-
ligtvis kompassen i fast ögla 
kring handleden - men när 
man ritar måste den vara fri. I 
alla fall kan jag inte göra på 
annat sätt. Och då får man 
söka sig tillbaka, i precis sam-
ma spår man kom (fast det är 
svårt att veta om man gick till 
höger eller vänster om just 
den busken...) - och alltid har 
jag hittat den på grund av det 
orangefärgade eller neongrö-
na snöret. Klämman får alltså 
ligga kvar i skogen. Ytterligare 
ett tecken på att vi närmar oss 
den klämfria elektronikens 
guldålder. 
  
Slutkläm: undrar hur mycket 
orienteringsterräng som för-
störts under detta stormdygn. 
Hur många tävlingar får ställas 
in under våren, därför att man 
inte har någon löpbar skog? 
Hur många kartor måste göras 
om?  Hur många måste i en 
hast plocka fram nya områ-
den? 

 Men också: hur många sko-
gar kommer att bli bättre ur 
orienteringssynpunkt - om 
några år, när man fått bort det 
rasade? Kanske får vi en del 
öppnare, roligare skogar? Vad 
vet jag. Inget. 
  
A 
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Som vanligt när det nya året 
precis har börjat arrangeras 
OL-konferensen Startpunkt av 
ÖOF och några av distriktets 
klubbar. Denna gång var det 
förlagt till Boxholm och Box-
holms OK:s klubbstuga Viv-
åsen. 
 
Tidigare har Startpunkt löpt 
över både lördag och söndag, 
men i år hade man bantat ner 
till enbart lördagen. Upplagt 
för ett kompakt program såle-
des, men med fördelen att 
kanske lättare kunna locka fler 
deltagare när man inte behö-
ver lägga hela helgen. För vår 
del verkade det stämma, då 
jag i fjol var ensam medan vi i 
år var hela åtta stycken som 
deltog. Förutom undertecknad 
var även Anna och Fredrik Ko-
rall, Carina, Ingrid, Leif Lund-
berg, Sofia och Åsa med. So-
fia och Åsa deltog i det Ung-
domsforum som alltid brukar 
hållas. 
 
Liksom tidigare fanns det ett 
genomgående tema, och den-
na gång var det Ledarskap i 
framtiden. 
 
Efter fika och kort introduktion 
var det dags för förste förelä-
saren, Klas Hellgren, känd 
handbollsexpert på TV4 och 
med förflutet i handbollslands-
laget. Han var dessutom 
mycket skicklig på att hålla fö-
redrag, höll hela tiden oss 
åhörare alerta med frågor. 
Inga gäspningar där inte. Han 
berättade många bra saker, 
några jag lade på minnet var: 

För att prestera maximalt mås-
te man sätta normer och se-
dan hålla dessa normer. Ut-
veckling är att gå utanför den 
trygga zonen (det man redan 
kan) och våga prova nya sa-
ker. 
 
Efter detta var det dags för en 
dryg timmes gruppdiskussio-
ner rörande olika frågor om 
morgondagens ledare, t.ex. 
hur och var vi hittar nya ledare 
och vilka krav vi kan ställa på 
dem. 
 
En timme är givetvis väldigt 
kort tid, men grupperna fick ta 
sig an olika frågor så att allt 
skulle täckas in. 
 
Därpå följde pastalunch på ett 
närbeläget värdshus. Efter-
middagens första punkt var en 
uppföljning av vad som hänt 
med det som diskuterades på 
förra årets Startpunkt. Bl.a. 
diskuterades det omtalade 
”snöret” som de flesta arran-
görer använt i inskolningsklas-
sen under fjolåret. Resultatet 
blev att det läggs i malpåse 
tillsvidare, man kan använda 
sig av metoden om man vill, 
men det är inte tvunget. Vi fick 
också en redovisning av Lot-
ten Lindqvist om läget i de ju-
niorutvecklingsgrupper hon 
håller i. 
 
Sedan följde en redovisning 
av läget inför O-ringen 2007. 
Arbetet är nu så långt gånget 
att det börjar bli dags för klub-
barna att involveras i arbetet. 
Närmast är det en hel del hu-

vudfunktionärer som skall till-
sättas. 
 
Redovisning av gruppdiskus-
sionerna var nästa punkt. De 
olika grupperna redovisade 
den huvudpunkt man hade 
pratat om. En sammanfattning 
av alla framkomna synpunkter 
fortsättning sidan 12          
kommer så småningom att 
läggas ut på ÖOF:s hemsida 
för den som vill veta mer. 
 
Så var det dags för dagens 
andra föreläsare, nämligen 
Marita Skogum. Om någon till 
äventyrs inte vet vem det är, 
så blev hon Världsmästare i 
orientering för ett antal år se-
dan. Hon är numera lands-
lagsledare för Sveriges dam-
landslag, och det var bl.a. 
mycket kring det som hennes 
föredrag kretsade. 
Av en massa sittande blir man 
lätt lite stel, så innan midda-
gen genomfördes Klubbkam-
pen, en femkamp med grenar 
som testade både balans, 
styrka, snabbhet och minne. 
Kvällen avslutades med mid-
dag och diverse underhållning 
innan det var dags att bege 
sig hemåt. 
Jag tror de flesta var rätt så 
nöjda med dagen. Och även 
om det blir väldigt mycket på 
en gång tror åtminstone jag att 
det är rätt tänkt att bara ta en 
dag i anspråk. Vi får se hur det 
blir nästa år. 
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Detta kommer från www.alternativet.nu 
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10-milanostalgi… 
 
10-mila i Kungsängen 2005. Har 
man verkligen lust att vara med 
då? Nja, det kan man fråga sig. 
Det är inte det här med den biolo-
giska nedbrytningen (44 år den 
29 april 2005), utan den psykiska. 
Hur mycket motgångar tål man 
egentligen? 
 
Annars gick det bra, senast det 
begav sig på just det ställe dit vi 
ska igen. 
 
Året var 1981. Jag sprang sista 
året i H 19-20. Platsen för 10-

mila var Kungsängen, norr om 
Stockholm på ett sällan använt, 
militärt område. (1997 gick 25-
manna där. Då sprang jag för Sö-
dertälje IF, och jag tror även 
MAIF var med då.) 
 
Vädret 1981 var småvidrigt, men 
jag har inget minne av några sani-
tära olägenheter i samband med 
tältandet. Bra mark förmodligen. 
Området kring målfållan var dock 
rejält lerigt redan på lördagen. På 
söndagen började det för säker-
hets skull att snöa. För övrig info, 
läs Skogssport nr 10/2004. Själva 
koncentrerar jag mig på MAIF:s 

insats. 
 
Om MAIF-damerna har jag inga 
resultat sparade. Tror att Maria 
var med, liksom Anna Öhrman 
och Katarina Hydén. Även Anna-
Lena Nordquist torde ha ingått i 
laget. Lena Åkerman var också 
med när jag tänker efter. Detta 
var året för klanen Åkermans in-
träde i klubben och när Lena klev 
på bussen norr om Motala var det 
många som såg henne för första 
gången i klubben. 
 
På den här tiden var det andra 
sträcklängder och åldrar på delta-

KUNGSÄNGEN 1981 
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Åter har liemannen tagit en av Motala AIF OL:s äldre medlemmar ur tiden. Oscar Hedlund 
insomnade den 8 januari 2005. 
 
Oscar, som Motalabo, kom med i Motala AIF i mitten av 1930-talet, då han började spela hand-
boll i  
föreningen. Under 1940-talet gick han med i Orienteringssektionen och började tävla i denna 
sport. Han var inte så aktiv i sitt tävlande, men han trivdes med sporten och nedlade ett stort ar-
bete för  
orienteringsverksamheten. Han var med bland initiativtagarna till att Björkastugan byggdes och 
blev dess första stugfogde. Under åren 1945-1946 var han dessutom ledamot i orienteringssektio-
nens styrelse förutom, att han var sektionens representant i huvudstyrelsen under många år. 
 
År 1944 erhöll han Motala AIF: s förtjänsttecken i guld för mångårigt och framgångsrikt arbete 
inom föreningen. 1948 invaldes han i Skogskarlars klubb i Östergötland. 1965 – 1972 verkade 
han som ordförande i Gamla MAIF: are. 
 
Som kuriosa kan nämnas, att han var med på den första Björkadagen 1945 och han fick även vara 
med på den sista år 2004. Om Oscar deltagit i alla dessa sammankomster kan jag inte säga men 
jag har ofta sett honom på Björkadagen under de år jag varit med i Motala AIF. 
 

Motala AIF deltager i sorgen efter en trogen MAIF-orienterare. 
 

Ramon Berger 
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garna. Korta nattgafflingarna på 
sträcka 5 och 6 var cirka 11,5 km 
till exempel. Per Granevik var 
med sina cirka 37 år att betrakta 
som extremt överårig och Chris-
ter F och Leif  E som närmade sig 
30 skulle snart, trodde man, var 
bortglömda och avförda ur alla 
10-miladiskussioner. 
 
Herrtävlingen startade dagtid 
fortfarande och Anders Bruhn, 
18, förvaltade förtroendet genom 
att växla som 219:e, endast 5 mi-
nuter efter täten. I normala fall 
var en kvart efter täten ett god-
känt resultat, men det hade varit 
katastrof den här dagen. Tommy 
Berger var i storform på den här 
tiden och gick upp till 158:e plats. 
MAIF endast 9 minuter efter 2 
sträckor! 
  
Den extrema löptalangen Anders 
Fredholm gjorde sitt livs första 
och sista 10-mila. Inkastad på den 
långa hängsträckan 3 höll han 
fullt godkänt. Därefter debuterade 
Mats E på ännu en hängsträcka 
(4) och bet sig fast i ett koppel 
med andra ettriga busfrön. När 
han kom i mål hade det hunnit bli 
mörkt, men sensationen var ett 
faktum. 4 sträckor avverkade och 
MAIF bara 20 minuter efter, på 
156:e plats. 
 
Det var relativt flackt, mycket 
snabblöpt och en hel del trans-
portsträckor i början av många 
sträckor – men det var ändå ingen 
parkterräng typ Vilsta i Eskilstu-
na eller Vidingsjö i Linköping. 
Snarare typiskt småtråkig upp-
landsterräng. 
 
Bernt Karlsson sprang sitt sista 
10-mila för MAIF när han avver-
kade sträcka 5. Per Granevik var 
dock om jag minns rätt med även 
2 år senare i Skeppsta. Dessa 

båda tappade 20 minuter vardera 
på sina gafflade nattsträckor. De 
gjorde båda fullt godkända lopp 
(se sträcktiderna i resultatsam-
manställningen) men täten fläkte 
sig runt i värsta terränglöparstil 
på 63 respektive 64 minuter på 
dessa 11,5 km natt. Här 10-
miladebuterade för övrigt Per-
Anders Bergman för OK Milan, 
12 eller 13 år gammal om jag inte 
minns helt fel. 
 
Jag själv gick ut på sträcka 7 – 
långa natten – som 276:a och 
kom i mål som 252:a. Jag var 
ganska ensam i början, men efter 
hand blev vi väl ett 15-tal löpare 
som harvade på i skaplig fart. Ti-
den 1.49 på en ganska mesig 
långa natten: 15,0 km och ganska 
lättlöpt. Jag tappade bara 9 minu-
ter på täten, men var 20 minuter 
efter bästa sträcktid. Sturla IF:s 
löpare, förmodligen Sigurd Daeh-
li, hade 1.29. Som exempel kan 
jag säga att Micke Wehlin, 19 år, 
som sprang för NAIS och knappt 
var bland de 400 bästa i startfäl-
tet, fräste runt på cirka 1.32 – 
passerade bland annat Nils-Erik 
Åberg i TGOK 2 ute på banan. 
Håkan Åberg i TGOK 1 hade om-
kring 1.37 och Bertil Skager-
ström, OK Denseln, då cirka 50 
år gammal, sprang runt på ett par 
minuter bättre än mig!!! Det sä-
ger allt om att det var ganska 
snabblöpt. Det var först  på denna 
sträcka 7 som vi blev varvade. 
Claes Gustafsson i OK Ravinen 
sprang om mig på upploppet och 
blev först in till 8:e växeln. 
 
Christer Fransson blev den första 
att balla ur, men tappade bara 27 
placeringar. Anders Lindgren 
hade under våren kört ett 2-
timmarspass med Tommy och fått 
slemsäcksinflammation i knät. 
Mats R skulle därför ha debuterat, 

men blev sjuk i sista stund, så 
Lindgren fick hoppa in ändå, 
otränad. Skämde dock inte ut sig 
nämnvärt, för det här var på den 
gode Anders´ storhetstid. (Den 
varade i ytterligare ett år innan 1 
års FN-tjänstgöring  i Cypern för 
evigt (?) förpassade honom i till-
ståndet ”ur form för tillfället”. Vi 
är många som fortfarande väntar 
på din come-back, Anders!) 
 
Leif E, om vars förstasträcka 
1980 vi kunnat läsa nyligen i den-
na publikation, var nu återbördad 
till den tunga sista sträckan. Han 
avslutade förtjänstfullt och det 
blev en – i modern tid - rekordbra 
230:e plats, dryga 2 timmar efter 
segrande OK Ravinen. 33 minu-
ter efter TGOK 1.  
 
Ett 10-mila där det var tätt mellan 
lagen och löpstarka lag gynnades. 
Att gå lugnt och säkert på natten 
hade man ingenting för, till skill-
nad mot till exempel Skeppsta 
1983, Dunker 1985 och Långdun-
ker 1988. 
 
Av de som sprang 1981 får väl 
undertecknad, Christer Fransson 
och Anders Bruhn betraktas som 
aktuella i 15-mannatruppen 
2005 – i tränat eller otränat skick. 
Leif E skulle nog också klara av 
en kortare sträcka om han ville. 
(Det var 20 år sen du var med se-
nast, Leffe!) 
 
Det unga lovande MAIF-laget 
fortsatte sedan framåt och tog 
äntligen en plats bland de 200 
bästa i Vilsta 1982. Då ingick 
dock Sven Hadenius, Göran Jo-
hansson och Mats R Johansson i 
laget, istället för Bernt K, Per G 
och Anders F – men det är en an-
nan historia. 
 
24 år sen sist alltså. Var jag verk-
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 LÄNGD HERRAR     
 ????? MAIF STR LAG EFTER STR 

STR (Km) LÖPARE TID PLAC TÄTEN PLAC 
1 c:a 14 Anders Bruhn 1.20.45 219 5.05 219 
2 c:a 14 Tommy Berger 1.18.05 158 9.16 120 
3 c:a 13 Anders Fredholm 1.34.21 172 16.30 263 
4 c:a 9 Mats E Johansson 55.34 156 20.16 114 
5 c:a 12 Bernt Karlsson 1.26.45 243 42.45 368 
6 c:a 12 Per Granevik 1.29.39 276 1.04.29 338 
7 15 Torbjörn Wrighed 1.49.46 252 1.13.35 217 
8 c:a 11 Christer Fransson 1.53.13 279 1.53.22 429 
9 c:a 11 Anders Lindgren 1.19.27 259 2.00.15 144 

10 c:a 16 Leif Efraimsson 1.49.23 230 2.13.25 138 

ligen med då, eller har jag bara 
sett det på film? Det sägs att alla 
celler i en människas kropp byts 
ut helt i 9-årsintervaller. Jag har 
alltså blivit en helt annan männi-
ska 2,5 gång sedan 1981. Livet 
består av omtagningar, säger Au-
gust Strindberg i sin pjäs ”Ett 
drömspel”. Många stora författare 
beskriver helvetet i livet efter det-
ta som en plats där allt händer om 
och om igen. Kanske är vi dömda 

att för evigt återvända till Kungs-
ängen och springa 10-mila där 
vart 24:e år? Jag gör det gärna om 
det går lika bra som 1981 varje 
gång. 
 
Återstår att se om man är där som 
en i MAIF-herrarnas 10-
mannatrupp den 23-24 april 
2005… 
 
 

RESULTAT / Herrarnas 10-mila 
Kungsängen 1981 
 

1.   OK Ravinen    12.43.33 
167. TGOK 1        14.23.20 
230. MAIF            14.56.58 
365. TGOK 2        16.26.14 
 
508 startande lag, 415 fullföl-
jande 
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STR Dam löpare Lag plac Str placering Ålder 
1 Maria Bergstrand 121 121/465 18 
2 Anna Öhrman  359/465 16 
3 Katarina Hydén  166/465 16 
4 Anna-Lena Nordqvist  146/465 14 
5 Lena Åkerman-Sandgren 252 312/465 18 

Statistiken över herrar-
na kommer från Tobbe 
Wrighed, statistiken 
över damerna kommer 
från Fredrik Korall. 

Jag satt och tittade på lite äldre 
numren av QK, som finns på nä-
tet och fann en karta som jag inte 
såg när det numret kom ut, num-
mer 5 från år 2000. Det är på 
Gustavs sida och det finns en 
kartbit från Ödeby - ungefär där 
Åsa bor och norrut. Där hade, om 
jag förstår det rätt, lektor PO At-
lestam, den gamle biologiläraren 

på Läroverket - HALIM som det 
hette, när jag gick där; Högre All-
männa Läroverket I Motala (som 
väl 1945 låg i det som nu är Ze-
derslundsskolan, fast jag kan ha 
fel - jag tror den byggdes under 
kriget) - och som jag minns som 
en gammal man (som antagligen 
var i min nuvarande ålder), sned i 
ryggen, med golfbyxor och som 

alltid deltog i Skol-DM i orienter-
ing i klassen för Lärare - gjort el-
ler fått tag i en kartskiss över den 
skogsbiten och frågat GK om det 
gick att orientera med hjälp av 
den kartan. GK fyller ut kartbil-
den med lite gränser och annat, 
och sen har man en 3.3 km lång 
bana - löjligt kort med den tidens 
mått mätt (för vuxna karlar...).  

Världspremiären i Kortdistans 1945 i Ödeby?!?! 
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Av någon anledning minns jag 
inte den berättelsen när den kom 
för fem år sen. Men nu plockade 
jag fram en ny Ödebykarta och 
jämför - hur fick man till en kart-
bild i den gropiga terrängen, när 
man bara hade svarta lutnings-
streck att tillgå (tja, man kunde 
ju ha gjort en kurvkarta - såna 
fanns ju redan då, men man var 
helt enkelt inte van; man tyckte 
att det var lättare att både rita och 
tolka backstrecken som symbol 
för lutningen i naturen). Men som 
sagt: i Ödeby...  
  
Vad jag kan se har Atlestam eller 
om det är GK helt fräckt ritat gro-
parna på samma sätt som man ri-
tade höjder - och de höjder som 
fanns (i det partiet är höjderna ju 
rätt sparsamt spridda) ritade man 
likadant, fast man skrev ett litet 
'H' på höjden. Lätt som en plätt. 
(Hyggen gjorde vi ju så med när 
man fick göra påtryck för sent 
skedda fällningar, men höjder...).  
  
Jag försöker få ihop dagens karta 
med den från 1945. Det blir lite 
skevt (men vem har inte ritat ske-

va kartor??? - jag har i alla fall 
gjort ett par stycken) - men dom 
går att orientera efter i alla fall. 
Jag hittar rätt punkter på dagens 
Ödebyblad. 
  
1945 års orientering måste ha va-
rit nästan världspremiär i Kort-
distansorientering. Bara några el-
ler något hundratal meter mellan 
kontrollerna - när man var van 
vid att kanske ha två, tre, fyra 
kontroller på en hel 12-
kilometersrunda. Nu var det 10 
kontroller på 3,3 km. Det var nog 
som GK skriver: han var 50 år för 
tidigt ute. Men orienterbarheten 
var det nog inget fel på. Det ske-
va spelar ingen större roll när av-
stånden är så korta. Om man 
skulle gå kompass två kilometer 
rakt genom skogen, var det natur-
ligtvis bra om kartan stämde - 
men när det var så här kort, att 
det bara kunde skilja tjugu, tret-
tio, kanske femtio meter i sidled 
eller längdmässigt - i den tidens 
skog (som jag tänker mig den; 
utan hyggen, ganska öppen och 
med bondgallring och gärdsgår-
dar rakt genom skogen, där ägo-
gränserna gick) märkte man inte 

mycket av skevheten. Den tidens 
kompasser svajade ju också lite 
mer än våra turbomodeller. 
  
Vad går denna essay ut på? Jo, 
mina barn (jag har nyss varit inne 
i en Migret- och Simenon-
period - ni som inte läst Maigret-
deckare ska genast gå och låna 
några på bibblan; Maigret såger 
så till sina inspektörer: 'Mina 
barn,....'!), jag tror att det skulle 
gå alldeles utmärkt att orientera 
på den kartan idag. Liksom det 
skulle gå att springa på GK:s öv-
riga kartor. Jag skulle gärna ha en 
träningsorientering på den eller 
hans Björka-Kulla-blad, den gula 
och vita, ni vet. Jag tror att vi 
skulle märka vilken föregångs-
man inom kartritningen vi hade i 
vår klubb. Är det nån som ställer 
upp? 
  
Som tröst: segrartiden på dessa 
3.3 kilometer var 40 minuter. Ska 
vi utmana Stig Linderoth 
(segraren) och dom andra? 
A  
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Avresan var så sent som klockan 11 (det var ju nyårsdag) från 
Fålehagsstugan till hemligt TC. 
Årets nyårsdagsorientering avgjordes med andra ord utanför 
Varv. Platt skog med inslag av sly. De gröna partierna var verkli-
gen gröna (tyckte jag). Annars så var det öppen flack skog med 
bra sikt. Två banor, den längsta med varvning (kartbyte) var 
4.5+4.4=8.9 km. Korta banan som bestod av långa banans andra 
slinga det vill säga 4.4 km. För att få spridning på startfältet så 
hade metoden bo/fjäril tillämpas av banläggaren Anders Hedin. 
Efter loppet så var det duschning, bastu, fika och eftersnack som 
gällde. Fikat bestod av kaffe/te, nyponsoppa, smörgåsar glögg, 
mandel och russin och pepparkakor. Och så var årets absolut för-
sta träning avslutad. Resultat i resultatbörsen 

Fredrik Korall som vann långa banan 
diskuterar med banläggaren Anders. 
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Nostalgisk tillbakablick 
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Lördagen den 29 januari avgjordes bowling-km i Motala Bowlinghall (sporthallen). Vi hade hyrt hallen 
från klockan 18:00-21:00 så hela tre timmar fick vi spela. Deltagarna var uppdelade i två omgångar så 
att man inte behövde vänta så länge. Resultat sist i resultatbörsen. 
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Årets tränings helg började med fredags träningen i Södra skolan. Styrketräning och innebandy. Det 
var hela 24 styckena som var med på träningen och med andra ord rekord i antal deltagare. Ung-
domskommitten arrangerade övernattning i Fålehagsstugan och ungdomarna som var med på över-
nattningen var med på fredagens träning och det var därför vi var så många. Jag kände mig riktigt 
gammal på innebandyn. Jag var äldst. Av vissa rykten avnjöt ungdomarna pizza efter träningen och 
jag tror nog att de hann och spela lite kort innan läggdags. 
 
Samling kvart över nio på lördagen för avresa till träningen i Tuddarp (Golfbanan). Stora hyggen 
och nedfallna träd utgjorde skogen. Fyra slingor fanns. Efter träningen som varade i ungefär 90 mi-
nuter, så var det hemfärd till stugan. Efter kort bastning och duschning var det mellanmål som be-
stod av det vanliga. Nyponsoppa/blåbärssoppa, keso, smörgåsar med mera. Efter vila, kort spel och 
snack så var det då dags för andra träningen. Fartlek/följa Jon i Fålehagen. Indelade i två grupper 
sprang vi som idioter eller vi skulle ha gjort det. Efter träningen avnjöts pastagratäng och semlor. De 
äldre ungdomarna sov över till söndagen då det var vanlig söndagsträning i skogen.  
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Daniel Hasselström vann herrklassen 

Leo Korall vann ungdomsklassen 

Rita Melén vann dam-
klassen 
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Nyårslöpet       1/1 2005 
Långa banan   8.9 km     10 st. 
1.   Fredrik Korall        MAIF OL          54.48 
2.   Fredrik  Jönsson       MAIF OL           56.25 
3.   Erik Melén               MAIF OL           62.50 
4.   Mats R Johansson    MAIF OL           62.55 
5.   Anders  Bruhn          MAIF OL           66.54 
6.   Gustav  Åhrén          MAIF OL           67.52 
7.   Tord Fransson          MAIF OL           80.40 
8.   Martin HammarlundMAIF OL           85.40 
9.   Lisa Korall               MAIF OL         109.40 
 
Korta banan                    10 st. 
1.   Anders  Rörby        MAIF OL          36.50 
2.   Anna Korall             MAIF OL           36.59 
3.   Ulrica Fransson        MAIF OL           43.25 
4.   Sofia Fransson         MAIF OL           43.30 
5.   Leif Hasselström      MAIF OL           46.24 
6.   Nils-Erik Palm         MAIF OL           46.30 
7.   Stig Bengtsson         MAIF OL           51.40 
8.   Krister Berger          MAIF OL           53.05 
9.   Stina Korall              MAIF OL           56.45 
10. Ramon Berger          MAIF OL           58.50 
 
Sunes bana, Linköpings OK  9/1 
Bana 10.230 m               12 st. 
1.   Anders Berg             LOK                   61.13 
9.   Thomas Svensson    MAIF OL           89.53 
 
Bana  6.240 m                19 st. 
1.   Kjell Wallering        OK Roxen          48.56 
13. Carina B-Svensson  MAIF OL           75.32 
 
Gatloppet  Etapp 1 ,  OK Motala   11/1 
Alla gatlopp med handikappresultat. 
Långa banan                   9 st. 
1.   Thomas Svensson   MAIF OL          57.27 
2.   Fredrik Jönsson        MAIF OL           57.30 
4.   Mats R Johansson    MAIF OL           65.52 
5.   Fredrik Korall          MAIF OL           67.24 
 
Mellanbanan                  21 st. 
1.   Gustav Åhrén         MAIF OL          29.29 
2.   Petra Korall              MAIF OL           30.03 
3.   Oskar Höglund         MAIF OL           30.58 
4.   Sofia Fransson         MAIF OL           32.23 

5.   Tord Fransson          MAIF OL           32.26 
6.   Ulrica Fransson        MAIF OL           33.43 
7.   Anna Åhrén              MAIF OL           33.52 
8.   Åsa Axén                 MAIF OL           34.20 
9.   Anders Wärn            MAIF OL           36.44 
12. Carina B-Svensson   MAIF OL           39.30 
13. Lisa Korall               MAIF OL           41.30 
15. Victor Bergstrand     MAIF OL           43.26 
20. Marcus Simmerud    MAIF OL           62.19 
21. Magnus Simmerud   MAIF OL           63.31 
 
Korta Banan                   6 st. 
1.   Ramon Berger        MAIF OL          13.23 
2.   Bengt Johansson      MAIF OL           17.48 
3.   Stig  Bengtsson        MAIF OL           18.36 
4.   Ingrid Roos              MAIF OL           19.56 
5.   Frida Bergstrand      MAIF OL           33.00 
6.   Johan Kjellander      MAIF OL           41.02 
 
Gatloppet   Etapp  2   OK Motala   16/1 
Långa banan                   15 st. 
1.   Thomas Svensson   MAIF OL          38.41 
2.   Mats R Johansson    MAIF OL           41.12 
3.   Peter Bergstrand       MAIF OL           41.32 
4.   Leif Efraimsson       MAIF OL           42.16 
7.   Fredrik Jönsson        MAIF OL           44.50 
8.   Carina B-Svensson   MAIF OL           45.36 
9.   Petra Korall              MAIF OL           47.36 
10. Anna  Korall            MAIF OL           48.54 
13. Per Johansson           MAIF OL           49.20 
15. Ulrica Fransson        MAIF OL           49.47 
16. Lisa Korall               MAIF OL           66.32 
 
Mellanbanan                  20 st. 
1.   Tord Fransson        MAIF OL          25.40 
2.   Oskar Höglund         MAIF OL           26.42 
3.   Gustav Åhrén           MAIF OL           27.15 
6.   Sofia Fransson         MAIF OL           27.51 
7.   Åsa Axén                 MAIF OL           27.56 
11. Anders  Wärn           MAIF OL           29.54 
12. Stina Korall              MAIF OL           30.06 
13. Victor Bergstrand     MAIF OL           30.50 
16. Leif Hasselström      MAIF OL           33.56 
17. Ingrid Roos              MAIF OL           34.59 
 
Korta banan                    9 st. 
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1.   Ramon Berger        MAIF OL          10.14 
4.   Stig Bengtsson         MAIF OL           15.52 
5.   Marcus Simmerud    MAIF OL           18.43 
7.   Frida Bergstrand      MAIF OL           22.34 
8.   Johan Kjellander      MAIF OL           24.21 
 
Nattcupen, OK Orion   26/1 
Långa  banan                  5 st. 
1.   Niklas  Bratt             OK Orion        1.18.45 
4.   Emil Svensson         MAIF OL        2.03.15 
 
Gatloppet  Etapp  3, OK Motala   27/1 
Långa  banan                  9 st. 
1.   Thomas Svensson   MAIF OL          40.18 
2.   Mats R Johansson    MAIF OL           41.57 
3.   Fredrik Jönsson        MAIF OL           42.11 
4.   Peter Bergstrand      MAIF OL           43.26 
5.   Daniel Hasselström  MAIF OL           48.38 
7.   Anders Wärn            MAIF OL           54.55 
 
Mellanbanan                  19 st. 
1.   Carina B-Svensson MAIF OL          25.54 
2.   Åsa Axén                 MAIF OL           26.02 
3.   Sofia  Fransson        MAIF OL           28.20 
4.   Gustav  Åhrén          MAIF OL           28.42 
5.   Oskar  Höglund        MAIF OL           29.20 
7.   Tord Fransson          MAIF OL           30.18 
8.   Bengt Johansson      MAIF OL           31.08 
9.   Victor Bergstrand    MAIF OL           31.24 
10. Magnus Simmerud   MAIF OL           33.23 
12. Stina Korall              MAIF OL           34.07 
13. Leif Hasselström      MAIF OL           34.50 
16. Ingrid  Roos             MAIF OL           36.28 
 
Korta  banan                   5 st. 
1.   Ramon Berger        MAIF OL          12.51 
2.   Stig Bengtsson         MAIF OL           16.01 
5.   Johan Kjellander      MAIF OL           26.54 
 
Gatloppet, Etapp 4, OK Motala   1/2 
Långa  banan                  8 st. 
1.   Fredrik Jönsson     MAIF OL          38.01 
2.   Thomas Svensson    MAIF OL           40.11 
3.         Mats R Johansson       MAIF OL        41.51 
6.         Anders Wärn   MAIF OL        53.30 
8.         Petra Korall     MAIF OL        55.14 
 
Mellanbanan   14 st. 
1.         Carina B-Svensson    MAIF OL       24.30 
2.         Anna Åhrén     MAIF OL        25.43 
4.         Åsa  Axén       MAIF OL        26.18 

5.         Sofia Fransson MAIF OL        27.26 
6.         Tord Fransson MAIF OL        27.44 
7.         Ulrika Fransson           MAIF OL        28.30 
8.         Oskar Höglund            MAIF OL        28.35 
9.         Magnus  Simmerud     MAIF OL        30.57 
10.       Leif Hasselström         MAIF OL        34.31 
12.       Bengt  Johansson        MAIF OL        38.02 
13.       Ingrid  Roos    MAIF OL        38.22 
14. Johan  Kjellander  MAIF ol          53.59 
 
Korta  banan    8 st. 
1.         K-G  Öhrman  TGOK 15.03 
2.         Ramon Berger MAIF OL        16.22 
3.         Stig  Bengtsson           MAIF OL        18.04 
 
Bowling-KM   29 januari 
Herrar 
                                                                Poäng 
1.   Christer Axén                    620    (Utom tävlan) 
2.   Daniel Hasselström           473    Klubbmästare 
3.   Per Johansson                    434 
4.   Christer Fransson              426 
5.   Tord Fransson                   422 
6.   Lars Melén                        408 
7.   Leif Hasselström               399 
8.   Johan Hasselström            398 
9.   Stanley Fridolfsson           383 
      Joakim Höglund                383 
11. Anders Bruhn                    370 
12. Olle Fridolfsson                342 
13. Lars Fälth                          339 
14. Lars-Erik Nordh                334 
15. Marcus Simmerud             331 
16. Emil Nordh                       316 
17. Nils-Erik Palm                  308 
18. Anders Wärn                     281 
19. Ramon Berger                   258 
20. Krister Berger                   234 
21. Johan Melén                      216 
 
Damer 
                                                Poäng 
1.   Rita Melén                        391    Klubbmästare 
2.   Therése Fransson              361 
      Åsa Axén                          361 
4.   Annelie Höglund               355 
5.   Laila Axén                        352 
6.   Anna Åhrén                       332 
7.   Eva-Karin Nordh              293 
8.   Anna Korall                      292 
9.   Inger Fridolfsson               279 
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10. Annica Wärn                     271 
11. Ingela Karlsson                 268 
12. Anna Vikman                    264 
      Britt-Marie Fälth               264 
14. Ingrid Roos                       245 
15. Lisa Korall                        228 
16. Sofia Fransson                  191 
 
Ungdom 
                                Poäng Handikapp            Totalt 
1.   Leo Korall         328          45                    373 
2.   Jonas Axén        309          30                    339 
3.   Gustav Åhrén    333          0                      333 
4.   Oskar Åhrén      308          15                    323 
5.   Kalle Åhrén       267          45                    312 
6.   Emma Karlsson 303          0                      303 
7.   Oskar Höglund  281          0                      281 
8.   Viktor Höglund 200          45                    245 
9.   Jonatan Fälth     185          45                    230 
10. Erik Hallros      188          30                    218 
11. Rebecka Fälth   122          60                    182 
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