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Styrelsens förord 
Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag fram sin verksamhetsberättelse.  
 
År 2008 fick vi äntligen arrangera våran Vår-tävling den 13 april (blev inställd 2006 pga snö). 
Vi bjöd på bra väder och fin terräng. På höstkanten arrangerade vi tillsammans med OK 
Motala Älgfritt i Råssnäs. Vi har dessutom gjort en stor insats på Vätternrundan, MAIF-OL 
jobbade i år som vanligt ca 2000 arbetstimmar. 
 
Vi har även tränat, redan i slutet av februari var det ett gäng träningsflitiga ungdomar med 
ledare som åkte ner till Spanien i en vecka. Där fick de prova att orientera i annorlunda 
terräng bland palmer och sanddyner. I mars var det dags för årets vårläger som 2008 var 
förlagt till ett snöfritt Blekinge. Ca 25 st maifare passade på att träna intensivt i fyra dagar i 
varierande terräng. De deltog även i en Nattcup arrangerad av Orion. 
 
Och så har vi tävlat, under 2008 gjorde vi ca 1400 tävlingsstarter och var med på de stora 
stafetterna som tiomila, tjoget och 25-manna. 
 
O-laget har en trygg ekonomi vilket säkerställer en fortsatt offensiv satsning på tävling och 
träning. 
 
Kommittéerna kommer att i detalj redogöra för sina respektive verksamheter. 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning 
 
Ordförande  Thomas Svensson 
Sekreterare  Anna Korall 
Kassör  Krister Berger 
  Per Johansson 
  Ingrid Roos 
  Leif Hasselström 
Adjungerad  Åsa Axén 
 

Sammanträden: 

 
Årsmöte 
Klubbens årsmöte hölls den 27 februari i Fålehagsstugan. 
 
Höstmöte 
Höstmöte med kommittéval hölls den 1 november. 
 
Styrelsen 
Protokollförda möten har hållits regelbundet. 
 
Kommittémöten 
Kommittéerna har sammanträtt fortlöpande. 
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Kretsmöten 
Ett möte med Motalaklubbarna har hållits. 
 
Medlemsantal 
165 medlemmar finns i klubben. 
 
Representationer 
Klubben har varit representerad vid: 
 ÖOF: s årsmöte 
 ÖOF: s ordförandekonferens 
 ÖOF: s ungdomsledarträff 
 MAIF IA: s årsmöte 
 MAIF IA: 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 Lång KM. Vi arrangerade 
även en Vår-tävling den13 april och Älgfritt den 19 oktober tillsammans med OK Motala. 
 
SM-deltagande: 
På Sprint-SM deltog Oskar Höglund, Erik Melén och Gustav Åhrén. På Natt-SM deltog Erik 
Melén och Åsa Axén. På Medel-SM deltog Erik Melén, Gustav Åhrén och Viktor Bergstrand, 
de bildade även ett H20 lag på Stafett-SM. På Lång-SM deltog Martin Hammarlund och 
Gustav Åhrén. 
 
Viktor Bergstrand deltog i U-SM.  

Distriktsmatchen 

I Distriktsmatchen deltog Erik Hallros, Viktor Bergstrand och Frida Bergstrand. 
 
Götalandmästerskap 
I Götalandsmästerskapen representerade Viktor Bergstrand Östergötland. 
 
Medlemsmöten m.m: 
Under 2008 har Motala AIF OL arrangerat medlemsmöte, äggpromenad, skinkpromenad, 
grötkväll och höstfest. 
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Ungdomskommittén 

 
• Ungdomskommittén har under 2008 bestått av Carina Berger Svensson, Maria 

Bergstrand, Anna Åhrén, Anders Bruhn och Ramon Berger. 
• Kommittén har under året haft 4 protokollförda möten och därutöver ett par informella 

planeringar. 
• Under säsongen har ca 24 barn och ungdomar 6-16 år deltagit. 
• Ansvaret för arrangemang av träning har fördelats mellan kommitténs medlemmar och 

ett par andra medlemmar i klubben. Vi har även haft hjälp av 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 till fyra 
olika svårighetsgrader och med många olika OL- moment och löpträningar för att ge 
barnen utvecklingsmöjligheter.  

• Vi startade en nybörjarkurs i maj. Det kom endast två deltagare så vi integrerade 
kursen snabbt med övriga. Karl och Mona Åkerman bedrev en grundkurs för äldre och 
hade ca 5 deltagare med.  

• Vi har arrangerat en ungdomsserietävling vid Tryfall i maj med ca 50 deltagare. 
• I slutet av maj hade vi ”Björkaläger” förlagt till Sya med uppstart genom DM-sprinten 

i Mjölby.  Några ungdomar har deltagit i ÖOF:s läger, OL-konfirmationsläger och 
Rikslägret. 

• Klubbens ungdomar har deltagit i ett antal av tävlingarna i distriktet. Vid fem tävlingar 
har vi haft med ”tävlingsvärdar” för att underlätta för ungdomarna och deras föräldrar 
och vid dessa tillfällen har mellan 10 och 15 ungdomar deltagit. Vi har haft med 
deltagare i stafetter såsom Ekorren Cup, DM-stafetten, 25-manna, Dala-dubbeln och 
U-seriestafetten.  

• Vi avslutade höstsäsongen med en gemensam klubbresa till Arosfortet i Huskvarna då 
så gott som alla ungdomar deltog tillsammans med ungdomsledare, föräldrar och 
andra medlemmar.  

• Våra ungdomar och deras föräldrar har vid olika tillfällen arbetat med de olika 
Vätternrunda arrangemangen och våra tävlingar. 
 

Träningskommittén 
 
Kommittén har under året bestått av: Peter Bergstrand(klubbtränare), Erik Melén(ledamot), 
Christer Axén(ledamot), Fredrik Jönsson(Ledamot), Martin Hammarlund(Ledamot), Oskar 
Höglund(Ledamot). 
 
Vi har haft sex möten för planering av träning, tävling och läger. Dessutom har kommittén 
deltagit i samordningsmötet med TGOK och OKM. 
Kick off möte hölls i november inför vinterns träning och kommande tävlingssäsong.  
 
Under året arrangerades följande: 
Januari. Träningshelg 
Februari. Stipendieläger till Spanien, och ett av gatloppen. 
Mars. Superstar i simhallen och vårträningsläger i Karlskrona. Dessutom arrangerades den 
årliga träningsorienteringen. 
April. Natt-träning i Västanvik. Motalarundan pånyttföddes. 
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Maj. Motalarundan. Björkalägret hölls i Sya skidklubbs stuga.  
Juni. Tjoget-test hölls i Skogssjön (Norra) med ca 50 deltagare. 
Augusti. Cykelorientering och Multisport. 
September. Motalarundan. 
November. Nattsprint. 
December. Grötkväll. 
 
Träning. 
2008 års vinterträning bestod av: 
Tisdagar, intervallträning. Torsdagar, distansträning. Fredagar, inomhusträning. 
Söndagar, distansorientering.  
Vi har också deltagit i Gatloppet. 
Vår och sommarträning. 
Tisdagar, fortsatt löpträning. Torsdagar, teknikträningar på olika kartor. 
På höstkanten genomfördes tre st Motalarundor. 
Förändringar inför vintern 2008-2009. 
För att variera utbudet har nuvarande kommitté provat en del nya varianter i träningen: 
Distans med karta och lampa. Reflexbana i obanad terräng. Distans på MTB-banan. 
Inomhusträning i den nya multihallen. 
 

Kart och Markkommittén 
Kommittén har under året bestått av Nils Erik Palm och Karl Åkerman. 
 
En fortsättning på karta VILKHYTTAN har gjorts i den norra delen med ca 4 km2. 
 
Karta FÅLEHAGEN har reviderats beroende på stormar och ny dragna spår. 
Även på diverse andra kartor har små revideringar gjorts. 
 
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. 
 
Ett nummer av klubbtidningen Qvistknäckaren har utkommit under året. Detta innehöll en 
mängd artiklar om olika företeelser av ett antal av klubbens medlemmar. I slutet fanns som 
vanligt en resultatbörs publicerad. 
 
Hemsidan har under året fortlöpande uppdaterats, bl.a. med information om träning/tävling 
och andra klubbaktiviteter, inbjudningar och resultat från våra olika arrangemang, stora som 
små, bilder från lite olika aktiviteter samt numret av Qvistknäckaren. 
Några större nyheter har inte förekommit detta år. 
 
Klubbens hemsida finns på webbadressen  http://www.algonet.se/~berger/maif_ol.htm 
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Slutord 
Så har ännu ett år gått. Vi har tränat, tävlat, svettats, haft träningsverk, fikat, hejat på varandra 
…..listan kan göras lång, men allt detta har vi gjort tillsammans 
 
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 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.  
 
Styrelsen i Motala AIF OrienteringsLag. 
 
Thomas Svensson  Anna Korall  Krister Berger 
 
 
Leif Hasselström  Ingrid Roos  Per Johansson 
 
 
Adjungerad: Åsa Axén 
 


