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Styrelsens förord. 
 
Om man i en verksamhet uppsätter mål så är det ju också intressant att se om man 
har uppnått de samma. 
 
I våra övergripande målsättningar heter det att vi skall: 
 
Fostra ungdomar där äldre medlemmar skall vara goda föredömen och lära dem att 
umgås med och visa respekt för naturen.  
 
Denna mening innehåller väldigt mycket av vad idrotten i dess positiva mening har att 
bidra med. Vi äldre skall för de yngre vara goda föredömen så att de i sin tur kan föra 
vidare samma goda tankar. Vi tycker att vi har lyckats med detta. Hos oss får alla 
vara med om man vill. Man kan vara med i verksamheten på sina egna villkor. Vilär 
varandra att visa respekt och visa förståelse för den natur vi använder för vår sport. 
Vi skall fortsätta med detta. 
 
Vi har deltagit i de flesta stora kavlar under förra året. Resultaten har varierat, men 
det går ju inte att undgå att herrarnas resultat på 10-mila var det bästa i modern tid. 
Vi hade dessutom lag i både dam och ungdomsklassen. 
 
Vi har anordnat nybörjarkurs både för unga och äldre. Vi har tillsammans med TGOK 
och OKM arrangerat en U-serie i Motala Kommun.  
 
Vi har under hela året haft en bra och varierad träningsverksamhet där alla har varit 
välkomna att delta i. 
 
Vi har ökat vårt medlemsantal med ca 10%.  
 
Till de mindre positiva sakerna hör att vi inte nådde upp till antalet tävlingsstarter, 
missen är ca 50 starter. Vi uppnådde inte målet om 50 starter på klassiska DM. 
 
Vi arrangerade Augustiloppet som vanligt. Lite mindre deltagare än vanligt blev 
anmälda. Vi var medarrangörer i Älgfritt, trots att vi sa för ett år sedan att vi inte skulle 
vara med. 
 
Styrelsen har också under året som gått påbörjat projektet med ny karta nordost om 
Godegård. Ett projekt som är nödvändigt för att vi även fortsättningsvis skall kunna 
arrangera bra tävlingar och även kunna bedriva träningsverksamhet. 
 
Motala i mars 
 
Styrelsen. 
 



Styrelsen 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Thomas Svensson 
Sekreterare  Karl Åkerman 
Kassör  Patrik Korall 
  Leif Lundberg 
  Nils-Erik Palm 
  Stina Korall 
  Carina Berger-Svensson 
adj.  Krister Berger  
 
Sammanträden: 
 
Årsmöte 
Klubbens årsmöte hölls den 11/3 i Fålehagsstugan. 
 
Höstmöte 
Höstmöte med kommittéval hölls den 23 november 
 
Styrelsen 
Protokollförda möten har hållits regelbundet. 
 
Kommittémöten:  
Kommittéerna har sammanträtt fortlöpande. 
 
Kretsmöten: 
Ett möte med Motalaklubbarna har hållits. 
 
Medlemsantal 
246 medlemmar finns i klubben, en ökning med 21 st. jämfört med förra året. 
 
Representation:  
Carina Berger-Svensson är representant i ÖOF:s ungdomskommitté 
Klubben har varit representerad vid: 
 ÖOF:s årsmöte 
 ÖOF:s Startpunkt 
 ÖOF:s ungdomsledarträff. 
 MAIF:s årsmöte 
 MAIF:s alliansstyrelse 
 
Uppvaktningar: 
Klubbmedlemmar har uppvaktats på högtidsdagar och pengar har därvid satts in på 
Carolus’ fond. 
 
 



Egna arrangemang: 
Förutom sedvanliga ungdomsserietävlingar var laget ansvarigt för Klassiska KM och 
Lång KM. Vi arrangerade en Stig-OL tävling i Fålehagen med ca 80 deltagare, 
Augustiloppet den 21/8, ca 450 deltagare och tillsammans med OKM ”Älgfritt” den 
20/10, ca 350 deltagare. 
 
Utbildning: 
Banläggningskurs:  
Thomas Svensson, Emil Svensson 
Tävlingsledarutbildning: 
Carina Berger-Svensson och Sofie Svensson. 
Tjejtränarkurs: 
Maria Bergstrand, Carina Berger-Svensson 
 
Uttagningar: 
Daniel Hasselström, Emil Svensson, Fredrik Korall och Pelle Johansson deltog i 
budkavle-SM för H21. Johan Hasselström, Emil Svensson deltog i kval till Kort-SM.  
Johan Hasselström och Emil Svensson deltog i kval i SM Klassisk distans. Emil 
gick vidare till final. 
Emil Svensson deltog i Lång-SM. 
 
I Distriktsmatchen deltog Ulrika Fransson och Erik Melén. 
 
Medlemsmöten m.m: 
Den 7/12 hade styrelsen bjudit in till en familjedag på Omberg. 
 
Stug- och Trivselkommittén. 
Ledamöter:  
Kerstin Bengtsson, Rita Nordqvist-Melén, Ingrid Roos, Sofie Svensson, 
Kalle Åkerman och Mona Åkerman, sammankallande. 
 
Under året har två protokollförda sammanträden hållits, dessemellan har informella 
möten och telefonkontakter förekommit. 
 
Arrangemang i BJÖRKASTUGAN: 
Gamla MAIF-are städade stugan och dess omgivningar en vacker dag i maj.        
Äggpromenad 29/3, Björkadag 16/6, Skinkpromenad 15/12. På dessa promenader 
har ca 70 personer kommit var gång. 
Övriga arrangemang: Bowlingkväll i januari för klubbmedlemmar, Veteran-OL den 
18/4 och Höstfesten den 23/11.Familjedag på Omberg den 7/12 med träning och 
korvgrillning. 
 
EKONOMI: 
Lotterier, promenader och veteran-OL och årsfesten gav ett överskott, 5 795:- som 
har levererats in till klubbkassan. Återstår 465:-att starta det nya året med. 
 



Kartkommittén. 
 
1. Revidering och färdigställande av Vishult, som användes vid Augustiloppet. 

 
2. Påbörjande av digitalisering av Staffanstorp. 

 
3. Flygning av området NO Godegård och framtagning av grundmaterial över samma 

område. 
 
Träningskommittén  
Kommitten har under året bestått av: 
Per Johansson (klubbtränare) och Fredrik Korall (elitansvarig), som resurspersoner 
har Mats R Johansson och Krister Berger hjälpt till. 
Vi har haft fem möten för planering av träning, tävling och läger. Dessutom har 
kommitten deltagit i samordningsmötena med TGOK och OKM. 
Vid Startpunkt var kommittén representerad. 
Ett HD35plus-möte anordnades för att väcka de lite äldre till livs, ur detta föddes 3 
stycken kavletester som genomfördes under våren.  
2002 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 innehåll 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 torsdagsträningar med teknikträning 
av olika slag. Två helgträningsläger har arrangerats, en i mitten av januari och en i 
början av mars. 
Träningskommittén har arrangerat vårträningsläger i Olsäng-Jämjö(Karlskrona) med 
dess omgivningar. 
Björkalägret har vi arrangerat gemensamt med ungdomskommittén.  
Sommarträningsläger i Ånnaboda under ett veckoslut i juli har också hunnits med. 
Tävlingsresor till Västergötland och Dalarna har kommitten hållit lite i. 
Kommittén har utsett banläggare till träningsorienteringen. Kommittén har också 
upprättat ett tävlingsprogram för klubbens medlemmar. Inför -03 tror och hoppas 
träningskommittén på ett roligt och spännande år med massor av träningar, tävlingar 
och läger. 
 

Ungdomskommittén 

 

¤ Ungdomskommittén har bestått av Ungdomsledare Carina Berger Svensson, Ingrid 
Roos, Kristin Andersson, Therese Fransson och Ramon Berger. 
¤ Kommittén har under året haft 4 protokollförda planeringsträffar och därutöver ett 
par informella planeringar. 
¤ Drygt 20 ungdomar i åldern 6-14 har deltagit i träningar, tävlingar och läger-
verksamhet. 
¤ 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. 
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. 
¤ Vi har bedrivit en poängjakt under året som haft till syfte att öka tränings och  
tävlingsfliten. Efter ett visst antal samlade poäng utgick en belöning. Precis som 
tidigare år var belöningen i 2 steg. Belöningarna bestod av en liten minnessak och 
eller en biocheck. 
¤ Vi har även bedrivit en nybörjarkurs under april-maj med 8 nybörjare. Drygt hälften 
deltog i träningen under hela säsongen. MAIF alliansen bedrev i år idrottsskola under 
sommarlovet där vi deltog med två orienteringspass. Karl och Mona Åkerman har 
även haft en nybörjarkurs och en fortsättningskurs för vuxna med några deltagare. 
¤  Två av klubbens ungdomar har deltagit på ÖOF:s höstläger. Medverkan på våra 
egna läger i Fålehagen på våren och hösten och Björka-lägret på försommaren var 
stort och uppgick till ett tjugotal barn och ungdomar vid varje tillfälle. 
¤ Klubbens ungdomar har deltagit i ett flertal kavlar, Tiomila ungdomsklassen, DM-
kavlen, 25-manna, Ekorren Cup, Dala-dubbeln och U-seriekavlen. 
¤ Bland dagtävlingar, KM och DM har vi haft med många ungdomar både i 
huvudklasser , lättklasser och öppna klasser. 
¤ Klubben har även representerats på distriktsmatchen av två deltagare. 
¤ På 4 av årets tävlingar har vi haft med en icke orienterande ledare som fungerat 
som tävlingsvärd. På dessa tävlingar har vi dessutom anmält alla ungdomar att delta. 
De som inte velat eller kunnat har meddelat oss i förväg. 
¤ Ungdomskommittén har stått som arrangör för 1 ungdomsserietävling. 
¤ Under vintersäsongen var vi på ett simhallsbesök i Linköping tillsammans med ett  
15-tal ungdomar, föräldrar och några seniormedlemmar. Våra ungdomar arrangerade 
också ett Lucia-tåg i Fålehagen tisdagen före Lucia. 
 
Styrelsens slutord 
 
Ett verksamhetsår går fort, men kan fyllas av mycket. Vi har orienterat, planerat, 
tränat, dansat, badat, bastat, åkt buss och bil, ja vi har kort och gott gjort massor. 
Dessutom så har vi gjort mycket tillsammans. Unga som gamla, elit som motionärer. 
Tänk det är det fina med vår sport; alla kan vara med på sina egna villkor. 
 
Styrelsen är glad över att ungdomar och dess föräldrar tycker att vi har en bra 
verksamhet. För utan den så vill ingen komma och prova på vår sport. Gemenskapen 
inom föreningen skall vara god. Äldre och ungdom skall trivas att träna och tävla 
ihop. Vi skall värna om en god MAIF-anda och det har vi gjort. 
 
I år arrangerade vi Augustiloppet den 17/8. Vädret var härligt likaså terrängen där 
tävlingen genomfördes. Tyvärr var konkurrensen från andra arrangemang hård vilket 
gjorde att deltagarantalet bara blev 450. 
För femte året arrangerade vi tillsammans med OKM ”Älgfritt” i år med Medevi och 
Hjärnevallen som tävlingsplats. Om det var varmt på Augustiloppet så var det kallt i 
oktober med ett par minusgrader hela dagen.  
Ekonomin är stabil. Vi har en god beredskap och har fonderat så mycket pengar som 
behövs för kommande kartprojekt. Ändå välkomnar styrelsen idéer om hur intäkterna 
skall kunna ökas. Som det verkar kan vi inte räkna med några extra pengar från 
MAIF-alliansen. 
 
Medlemmarna har med glatt humör och energi ställt upp för klubben: i Vätterrundan 



(som är den överlägset viktigaste inkomstkällan), vid arrangemang, som 
träningsbanläggare, som ledare, som idégivare, vid andra arrangemang, vid 
höstfesten, som prisanskaffare, som skribenter i tidningen QKn, som påhejare vid 
målet och mycket, mycket annat. 
 
Styrelsen har konstaterat det tidigare, men gör det igen: Vi är stolta över er. 
 
Thomas Svensson  Karl Åkerman Patrik Korall 
 
Nils-Erik Palm    Leif Lundberg  Stina Korall 
 
Carina Berger-Svensson 


