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Styrelsens förord 
 
Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag fram sin verksamhetsberättelse. Som 
vanligt svarar kommittéerna för sina redogörelser. Vi har haft en omfattande verksamhet 
under året med en stor möjlighet för medlemmarna att förbättra sin orienteringsförmåga. Vi 
arrangerade ett Septemberlopp långt upp i Östergötland vid Braskhult. Tyvärr var 
deltagarantalet inte så stort som vi hoppats på men det var konkurrens från ett flertal 
arrangemang runt om i Sverige.  
Vi gjorde en mycket lyckad tävlingsresa till O-festivalen i Norge där vi var ca 50 deltagare. 
Det finns all anledning att fundera på en liknade resa vid ytterligare något tillfälle. 
Vi skall komma ihåg att vi är en liten klubb där vi alla på ett eller annat måste vara beredda att 
hjälpa till med olika saker för det är ju så att vi inte har Kofi Annan som medlem och inte 
heller hans bror Någon Annan som vi kan ta stöd emot när något måste göras. 
Vi måste i föreningen fortsatt arbeta med rekryteringen till klubben. Det finns inget som är 
viktigare och där måste vi alla hjälpa till så att fler blir intresserade av vår sport. 
Klubben har en mycket stabil ekonomi där vår insats för Vätternrundan ger ett rejält tillskott 
vilket i sin tur gör att vi inte behöver betala några tävlingsavgifter som är vanligt i många 
andra klubbar. Vi kan också subventionera tävlings och träningskläder till de aktiva. 
 
Vi jobbar för att vi skall ha en verksamhet för alla, såväl för äldre och yngre och för den som 
vill satsa.  

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

Sammanträden: 

 
Årsmöte 
Klubbens årsmöte hölls den 11 mars i Fålehagsstugan. 
 
Höstmöte 
Höstmöte med kommittéval hölls den 14 november. 
 
Styrelsen 
Protokollförda möten har hållits regelbundet. 
 
Kommittémöten 
Kommittéerna har sammanträtt fortlöpande. 
 
 



Kretsmöten 
Ett möte med Motalaklubbarna har hållits. 
 
Medlemsantal 
158 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 
 Möten inför Tiomila 2012 
 

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 Medel-KM och Sprint-KM. 
Vi arrangerade även en tävling den13 september. 
 
SM-deltagande: 
På Medel-SM deltog Gustav Åhrén, Oskar Höglund och Viktor Bergstrand, de bildade även 
ett H20 lag på Stafett-SM. På Lång-SM deltog Viktor Bergstrand och Gustav Åhrén. 
 
Frida Bergstrand och Jonas Axén deltog i U-SM.  

Distriktsmatchen 

I Distriktsmatchen var Jonas Axén uttagen, men kunde inte deltaga. 
 
Götalandmästerskap 
På Götalandsmästerskapen var Jonas Axén uttagen, men kunde inte deltaga. 
 
Medlemsmöten m.m: 
Under 2009 har Motala AIF OL arrangerat medlemsmöte, äggpromenad, skinkpromenad, 
grötkväll och höstfest. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ungdomskommittén 
 

• Ungdomskommittén har under 2009 bestått av Carina Berger Svensson, Maria 
Bergstrand, Ramon Berger, Anders Bruhn, Åsa Axén och Sofia Fransson. 

• Kommittén har under året haft 5 protokollförda möten. 
• Under säsongen har ca 20 ungdomar deltagit på träning, tävling och läger. 
• 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.  

• Åsa och Sofia bjöd in till Skogsäventyr som nybörjarkurs i slutet av juni i form av tre 
vardagar men tyvärr fick vi inga ungdomar utifrån som deltog. Karl och Mona 
Åkerman bedrev vuxenundervisning under våren och hade 3-4 deltagare. 

• De ungdomsserietävlingarna som vi ansvarat för har varit i kombination med KM 
vilket varit bra. På medel-KM deltog vi som arrangörer.  

• MAIF och OKM var ansvariga för ÖOF:s försäsongsläger och arrangerade det i 
Nykyrka. Ca 5 ungdomar från klubben deltog. I början av juni hade vi ett läger i 
samband med Sommarlandssprinten. Då deltog ca 15 ungdomar och deras föräldrar. 
Några ungdomar och deras föräldrar var med på klubbresa till Oslo sista helgen i juni. 
12 ungdomar och 6 föräldrar och ledare var på Daladubbeln i oktober. 

• Merparten av våra ungdomar har deltagit på de flesta u-serietävlingarna under 
säsongen. Dessutom har klubbens ungdomar har deltagit i ett antal tävlingar i 
distriktet. 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, 2 
lag på u-serien. 2 av våra ungdomar har blivit uttagna till GM och USM. På USM kom 
Jonas Axén på 13 plats i H 16. 

• Våra ungdomar och deras föräldrar har vid olika tillfällen arbetat med Vätternrundan 
och vårat klubbarrangemang 2009 Septemberpropagandan. 

 
 
Träningskommittén 
 
Kommittén har under året bestått av: Peter Bergstrand (klubbtränare),Erik Melén (Ledamot), 
Fredrik Jönsson (Ledamot), Martin Hammarlund (Ledamot), Oskar 
Höglund (Ledamot). 
Vi har haft sex möten för planering av träning, tävling och läger.  
 Under året arrangerades följande: 
Januari. Träningshelg. Träning i Multihallen 
Februari. Maif arrangerade ett gatlopp. 
Mars. Vårträningsläger i Hässleholm. Dessutom arrangerades den 
årliga träningsorienteringen. 
April. Natt-träning vid tre tillfällen, där grannklubbarna var välkomna att deltaga. 
Motalarundan genomfördes som ett led i tempoträningen. 
September. Motalarundan. 
December.Grötkväll. 
 
 



 
 
Träning. 
2009 års vinterträning bestod av: 
Tisdagar, intervallträning. Torsdagar, distansträning i olika former som reflexbana, MTB-
bana och distans med lampa. Fredagar, inomhusträning. 
Lördagar, distansorientering. 
Vi deltog också  i Gatloppsetapperna. 
 
Vår och sommarträning. 
Tisdagar, fortsatt löpträning. Torsdagar, teknikträningar på olika kartor. 
Under vår och höst genomfördes Motalarundor. 
 
 

Kart och Markkommittén 
 
Kommittén har under året bestått av Nils Erik Palm och Karl Åkerman. 
 
En karta i skala 1:5 000 har tagits fram, på vilken Kretsmästerskap i sprint genomfördes. Den 
har södra delen av Bråstorp kartan som underlag men är i övrigt ritad enligt sprint normen. 
 
Karta VILKHYTTAN fullföljdes och reviderades till Septemberpropagandan. 
För första gången använde vi också vår egen skrivare till att ta fram tävlingskartor. 
 
Förutom sprint så genomfördes även Medel KRM med framtagande av kartor. 
 
Liksom tidigare har kommittén varit behjälplig med framtagande av olika 
träningskartor 
 
 

Informationskommittén 
 
Kommittén har under året bestått av Anders Hedin, Lisa Korall, Patrik Korall, Fredrik Korall 
samt Krister Berger som hemsidesansvarig. 
 
Ett nummer av klubbtidningen Qvistknäckaren har utkommit under året. 
 
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. 
 
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  Per Johansson 
 
 
Åsa Axén 
 


