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Styrelsens förord 
Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag fram sin verksamhetsberättelse. Det 
gångna året har präglats av många arrangemang. 
 
Eftersom MAIF som klubb firade 100 år och vi inom orienteringen 80 år så har 
jubileumstemat varit legio. Det startade med att Cykel, Skridsko, Skidor och OL gemensamt 
arrangerade Eurosport Vättern GP där det tävlades i alla fyra klubbarnas idrotter. Speaker för 
hela arrangemanget var Robert Vacchi på ett beundransvärt sätt. Under juli blev det fokus på 
O-ringens femdagars som arrangerades med Mjölby som centralort. Det var den tredje gången 
som detta arrangemang gästade Östergötland. MAIF-OL gjorde en helgjuten insats för detta 
gigantiska arrangemang. Under september arrangerade vi DM-stafetten på ett utmärkt sätt 
väster om Tjällmo. 
 
Vi firade vårt 80 års jubileum i november med fest och i samband med den blev även vår 
jubileumsskrift klar. 
 
Vi har dessutom som vanligt gjort en stor insats i samband med Vätterrundan. MAIF OL 
jobbade i år ca 2200 arbetstimmar för Vätternrundan.  
 
Vi har arbetat hårt för att intressera fler för vår idrott. Det har vi gjort genom en nybörjarkurs 
men även genom att informera i skolorna om Orientering. Medel för att genomföra detta har 
vi fått via handslaget. Kommittéerna kommer längre fram att i detalj redogöra för sina 
respektive verksamheter. 
 
O-laget har en trygg ekonomi vilket säkerställer en fortsatt offensiv satsning på tävling och 
träning. Det ekonomiska tillskott som O-ringenäventyret har medfört skall vi på ett bra sätt 
förvalta för att kunna göra något ordentligt i framtiden  
 
Klubben har verksamhet för alla, såväl för äldre, yngre elit och bredd. Kort sagt: vi har en 
verksamhet, som vi kan vara stolta över. 
 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning 
 
Ordförande  Thomas Svensson 
Sekreterare  Anna Korall 
Kassör  Krister Berger 
  Joakim Höglund 
  Nils-Erik Palm 
  Ingrid Roos 
  Leif Hasselström 

Sammanträden: 

 
Årsmöte 
Klubbens årsmöte hölls den 5 mars i Fålehagsstugan. 
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Höstmöte 
Höstmöte med kommitté val hölls den 20 november. 
 
Styrelsen 
Protokollförda möten har hållits regelbundet. 
 
Kommittémöten 
Kommittéerna har sammanträtt fortlöpande. 
 
Kretsmöten 
Ett möte med Motalaklubbarna har hållits. 
 
Medlemsantal 
226 medlemmar finns i klubben. 
 
Representationer 
Klubben har varit representerad vid: 
 ÖOF: s årsmöte 
 ÖOF: s ordförandekonferens 
  ÖOF: s ungdomskommitté 
 ÖOF: s ungdomsledarträff 
 MAIF: s årsmöte 
 MAIF: s alliansstyrelse 
 O-ringen 2007 styrelse 
 

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 Ultra-Lång KM och Natt-
KM. Vi arrangerade stafett DM den 9 september. 
 
SM-deltagande: 
Erik Melén deltog på Lång-SM, Sprint-SM, Medel-SM och Natt-SM. Åsa Axén deltog på 
Medel-SM och Sprint-SM. Erik Melén, Gustav Åhrén och Viktor Bergstrand deltog i 
Stafett-SM i H20. 
 
Gustav Åhrén, Oskar Höglund och Viktor Bergstrand deltog i U-SM.  

Distriktsmatchen 

I Distriktsmatchen deltog Oskar Höglund, Gustav Åhrén Viktor Bergstrand, Erik Hallros och 
Frida Bergstrand. 
 
Götalandmästerskap 
I Götalandsmästerskapen representerade Gustav Åhrén, Oskar Höglund och Viktor 
Bergstrand Östergötland. Åsa Axén deltog i D18. 
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Medlemsmöten m.m: 
Under 2007 har Motala AIF OL arrangerat träffar inför O-ringen 2007, äggpromenad, 
jubileumsfest, grötkväll och skinkpromenad. 
 
O-ringen 2007 
Motala AIF OL ansvarade för banläggningen på fjärde etappen och vi byggde Arenan vid 
Kungshögaskolan. Det var fjärde och femte etappen som genomfördes vid Kungshöga. Carina 
Berger-Svensson var Arenachef och Anders Hedin, Nils-Erik Palm och Thomas Svensson var 
banläggningsansvariga. Daniel Hasselström var delaktig i datagruppen. 
 
Vi startade bygget av Arenan den 19/7 och som mest var vi 35 personer som deltog i bygget 
på lördagen och söndagen innan tävlingarna började den 23/7. 
 
Totalt var vi ca 50 personer som deltog i arbetet. Arbetet med femdagars avslutades i stort sett 
med tårtkalas 15.30 lördagen den 28/7. 
 
MAIF gjorde 781 dagsverken av totalt 13029. 
 
 

Ungdomskommittén 
 
• Ungdomskommittén har under 2007 bestått av Carina Berger Svensson, Maria 

Bergstrand, Ramon Berger, Anna Åhrén och Anders Bruhn. 
• Kommittén har under året haft 6 protokollförda möten. 
• Under vårsäsongen deltog 7 flickor och 14 pojkar på träning, tävling och läger 

inklusive nybörjarna som började i maj. Under hösten deltog 5 flickor och 16 pojkar. 
• Ansvaret för träningarna har fördelats mellan kommitténs medlemmar, andra 

medlemmar i klubben och föräldrar på olika sätt. Vi har bedrivit träning en gång i 
veckan under perioden mitten av mars till början av juni och början av augusti till 
slutet av oktober. Träningen har varit uppdelad i tre-fyra olika svårighetsgrader och 
med många olika OL- moment för att ge barnen utvecklingsmöjligheter.  

• Vi startade en nybörjarkurs i maj. Ansvariga var Carina och Therese Fransson. Det 
kom 4-5 deltagare som var med i träningarna under våren. 2 av dem fortsatte under 
hösten. Karl och Mona Åkerman bedrev vuxenundervisning under våren och hade 3-4 
deltagare. 
Under hösten har vi bedrivit OL-undervisning med hjälp av skogsäventyrsmaterialet i 
3st 4-5:or på Bråstorpskolan. 

• Vi har arrangerat en ungdomsserietävling vid Staffanstorp under våren då de äldre 
ungdomarna stod som arrangörer. Vi arrangerade dessutom U-serie stafetten som även 
var avslutning på årets ungdomsserie. Plats var Fålehagen. 

• I slutet av maj hade vi ”Björkaläger” förlagt till Trädgårdstorp tillsammans med övriga 
medlemmar i klubben. Då deltog ca 10 ungdomar. I slutet på september övernattade ca 
10 ungdomar i Fålehagen. Några av de äldre ungdomarna har deltagit i ÖOF:s 
eftersäsongsläger och Rikslägret. 

• Merparten av våra ungdomar har deltagit på de flesta u-serietävlingarna under 
säsongen. Dessutom har klubbens ungdomar deltagit i ett antal tävlingar i distriktet. 
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Vid fyra tävlingar har vi haft med ”tävlingsvärdar” för att underlätta för ungdomarna 
och deras föräldrar. Vi har haft med lag på Ekorren Cup, DM-stafetten, 3 lag på u-
serien och några ungdomar med på 25-manna i Stockholm. Klubben har haft med 
ungdomar på Distriktsmatchen och USM på Gotland. 

• Våra ungdomar och deras föräldrar har vid olika tillfällen arbetat med Vätternrundan, 
Halvvättern, O-ringen och vårat klubbarrangemang 2007 vilket var DM-stafetten.  
 

 

Träningskommittén 
Kommitten har under året bestått av: Per Johansson(klubbtränare), Fredrik Korall(ledamot), 
Mats R Johansson(ledamot), Anna Korall(ledamot), Christer Axén(ledamot) och Peter 
Bergstrand(ledamot). 
 
Vi har haft fem möten för planering av träning, tävling och läger. Dessutom har kommittén 
deltagit i samordningsmötet med TGOK och OKM. Uppföljningsmöte av säsongen 2006 med 
15-16-åringarna och juniorerna anordnades. Möten med information och uppföljning inför 
utlandslägret har hållits med jämna mellanrum. 2 stycken stafett-tester genomfördes under 
våren, arrangerade av kommitten. 
 
2007 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 med samling i 
Fålehagsstugan har bestått av löpning i skogen då snön mestadels lyste med sin frånvaro. 
Under sommarhalvåret har vi haft tisdagsträningar med tempoinslag växlande mellan stig och 
skog, torsdagsträningar under sommarhalvåret ägnades åt teknikträning av olika slag. 
 
En träningsdag har arrangerats i början av februari där samlingsplatsen var Fålehagsstugan, 
förmiddagen drillades vi på löparbanorna i MV-lokalen och eftermiddagen stod distans-OL på 
programmet. 
 
Träningskommitten har arrangerat vårträningsläger på Gotland med dess härliga omgivningar. 
Björkalägret har vi arrangerat gemensamt med ungdomskommitten, denna gång med för-
läggning vid Trädgårdstorp i Borensberg. 
 
Tidig tävlingsresa till Skåne första helgen i mars genomfördes i stort sett i snöfria marker. 
Tävlingsresa till 25-manna piggade upp på senhösten. Kommittén har utsett banläggare till 
Nyårslöpet och träningsorienteringen. 
 

Kart och Markkommittén 
 
Kommittén har under året bestått av Nils Erik Palm och Karl Åkerman. 
 
En ny karta kallad VILKHYTTAN har tagits fram på ca 14,5 km2, den är en fortsättning av 
LINDERÖ kartan österut. 
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Kartan över golfbanan har reviderats, fortlöpande revidering på karta GÖLEN inför 2008 års 
tävling har gjorts. Även på diverse andra kartor har små revideringar gjorts inför olika 
arrangemang. 
 
Liksom tidigare har kommittén varit behjälplig med framtagande av tränings och tävlings 
kartor för olika arrangemang. 
 

Informationskommittén 
Kommittén har under året bestått av Anders Hedin, Lisa Korall, Patrik Korall, Fredrik Korall, 
Ramon Berger samt Krister Berger som hemsidesansvarig. 
 
Kommittén hade ett planeringsmöte i början av året. 
 
Tre nummer av klubbtidningen Qvistknäckaren har utkommit under året. Dessa har innehållit 
en mängd olika artiklar om allehanda resor, stafetter, O-ringen, sociala aktiviteter samt 
mycket annat. Förutom kommitténs medlemmar har många övriga klubbmedlemmar bidragit 
med artiklar. I slutet av varje nummer finns också en resultatbörs publicerad. 
 
Hemsidan har under året fortlöpande uppdaterats, bl.a. med information om träning, tävling 
och andra gemensamma klubbaktiviteter, inbjudningar och resultat från våra olika 
arrangemang, bilder från olika aktiviteter och alla nummer av klubbtidningen Qvistknäckaren. 
 
Nyheter för året är möjligheten för uttagna löpare till stafetter att själva kvittera att man sett 
sin anmälan, en ny träningssida där allt som rör träning och läger finns samlat, ”Veckans bild” 
på startsidan, samt så finns samtliga Qvistknäckare sedan starten 1978 utlagda i Pdf-format. 
 
Klubbens hemsida finns på webbadressen http://www.algonet.se/~berger/maif_ol.htm 
 

Slutord 
Så har ännu ett innehållsrikt år gått. Vi har gjort så mycket, tränat, tävlat, lidit, vi har delat 
glädje med sorg och vi har haft roligt, så roligt man bara har när man orienterar. Styrelsen 
riktar ett stort tack till alla som stöttar orienteringen på ett eller annat sätt.  
 
Tack för det som varit och nu skall vi ta nya tag inför nästa år.  
 
Tack alla ni som gör så mycket för klubben på olika sätt. 
 
Styrelsen i Motala AIF OrienteringsLag. 
 
Thomas Svensson  Anna Korall  Krister Berger 
 
 
Leif Hasselström  Ingrid Roos  Nils-Erik Palm 
 
 
Joakim Höglund. 


