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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 tillsammans 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 kanonarrangemang. 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 sammansättning 
 
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 november. 
 
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 kostnaderna 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 
kartbidrag för den redan färdigställda delen av Linderö-kartan. 
 
På utgiftssidan märks minskade tävlingskostnader, både vad gäller egna arrangemang och vårt 
tävlingsdeltagande. 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 verksamhet 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 Carolus’ fond. 
 
Egna arrangemang: 
Förutom sedvanliga ungdomsserietävlingar har laget ansvarat för Natt-KM och Lång-KM. Vi 
arrangerade 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 
Östergötland. 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. 
 

Stug- och trivsel kommittén 
Medlemmar: Kerstin Bengtsson, Kristina Hasselström, 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. Frälsningsarmén deltog som vanligt och 
 högtidstalare var MAIF alliansens förre ordförande Lars Samuelsson.  
 Ca 70 deltagare – ovanligt många en Björkadag , 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  
 verksamheten i Björkastugan upphör. BJÖRKASTUGAN frånträds 
 vid årskiftet och fortsatt verksamhet kommer 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 utomhus. Vi avslutade 
 förmiddagen med kaffe och bullar vid husväggen. 
 
EKONOMI 
 Lotterier, promenader och årsfest inbringade en del överskott.  



 Kommittén betalade för tårtorna till Jubileumet i Björka den 20 juni. 
 Den stora kostnaden för Höstfestens mat och dryck betalade OL-styrelsens  
 huvudkassa. 
 När kommittén avvecklades återstod i kassan 1551:-. Dessa har satts in 
 på O-lagets postgiro. 
 

Ungdom kommittén 
Ungdomskommittén har bestått av ungdomsledare Carina Berger Svensson, Ingrid Roos, 
Ramon Berger och Maria Bergstrand. Kommittén har under året haft 3 protokollförda 
planeringsträffar och därutöver ett par informella planeringar. 
 
Under vårsäsongen deltog 14 flickor och 14 pojkar i åldern 6-15 på träningar, tävlingar och 
lägerverksamhet. Under hösten hade antalet vuxit till 11 flickor och 20 pojkar. Ansvaret för 
träningen har fördelats på ett antal medlemmar vilket har fungerat 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 
ungdomarna 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 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 belöningen i 2 
steg. Belöningarna bestod av en resa till Boda Borg i Karlskoga och/eller en minnessak. 
Utifrån ungdomarnas önskemål har vi även i år vinterpoängjakt för de ungdomar 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 deltagarantalet hjälpte flera klubbmedlemmar under kursen. 7 av barnen fortsatte 
träna under hösten. Dessutom började 5 andra ungdomar vid olika tidpunkter under året. 
MAIF alliansen bedrev även i år idrottsskola under sommarlovet där vi deltog med ett 
orienteringspass och med ledare från vårat ungdomsgäng. Karl och Mona Åkerman har haft 
en nybörjarkurs och en fortsättningskurs för vuxna med ca 7 deltagare. 
 
Vi har arrangerat en ungdomsserietävling med TC på Golfbanan och en ungdomsseriekavle i 
Fålehagen 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 Fålehagen 17-18/9 04 och 27-28/11 i Karlskoga. Medverkan 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 
ungdomskavle, DM-kavlen, 25-manna, Ekorren Cup, Dala-dubbeln och U-seriekavlen. Bland 
dagtävlingar, KM och DM har vi haft med ungdomar både i huvudklasser, 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 ungdomarna och deras föräldrar anmält alla ungdomar. De som 
inte velat eller kunnat har meddelat oss i förväg. Ca 15 ungdomar har tävlat vid dessa 
tillfällen. 
 
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 arbetat under Vätternrundan, 
MTB-Vättern, Augustiloppet och Älgfrittt 
 

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, tävling 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, arrangerade av kommittén. 
 
2004 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, ett i slutet av januari där vi höll till vid Fålehagsstugan 
på lördagen och distans-OL på söndagen. Det andra var Karlsbylägret en helg i början av 
mars vid Karlsby lägerskola. Träningskommittén har arrangerat vårträningsläger i Karlshamn 
(Blekinge) med dess härliga omgivningar. Björkalägret har vi arrangerat gemensamt med 
ungdomskommittén.  
Tävlingsresor till Skåne och Hälsingland har anordnats av kommittén. Kommittén har utsett 
banläggare till träningsorienteringen. 
 
Inför 2005 tror och hoppas träningskommittén på ett roligt och spännande år med massor av 
träningar, tävlingar och läger. 
 
 
 



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

Slutord 
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 huvudet”. 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 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 efter 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 


