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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 stora möjligheter för medlemmarna att förbättra sin orienteringsförmåga. 
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 Ingrid Roos 
Sekreterare Anders Rörby 
Kassör Lisa Korall 
Per Johansson 
Johan Kjellander 
Fredrik Korall 
Oskar Höglund 
 

Sammanträden: 
Årsmöte 
Klubbens årsmöte hölls den 28 februari i Fålehagsstugan. 
 
Höstmöte 
Höstmöte med kommittéval hölls den 12 november. 
 
Styrelsen 
Protokollförda möten har hållits regelbundet. 
 
Kommittémöten 
Kommittéerna har sammanträtt fortlöpande. 
 
Kretsmöten 
Ett möte med Motalaklubbarna har hållits. 
 
Medlemsantal 
142 medlemmar finns i klubben. 
 
Representationer 
Klubben har varit representerad vid: 
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 Sprint-DM 18 maj och KM lång 1 
oktober 
 

SM-deltagande: 

Sprint-SM, Victor Bergstrand, 
Natt-SM, Victor Bergstrand, 
Medel-SM, Gustav Åhrén, Victor Bergstrand, Jonas Axén, Oskar Höglund,  
Ultralång-SM, Gustav Åhrén, Victor Bergstrand, Oskar Höglund 
SM-stafetten, H 20 (Gustav Åhrén, Victor Bergstrand, Oskar Höglund) 
 

Distriktsmatchen 

Ingen från klubben deltog. 
 

Götalandmästerskap 

Ingen från klubben deltog. 

 

Medlemsmöten m.m: 
Under 2011 har Motala AIF OL arrangerat äggpromenad, skinkpromenad, grötkväll och höstfest. 
 

Ungdomskommittén 
Kommittén har under året bestått av sammankallande Carina Berger Svensson samt Malin Jansson, 

Kristian Nylander, under våren Therese Fransson. 

Vi har haft fyra protokollförda möten under året. 

Vi har behållit de flesta ungdomarna sedan 2010 samt fått in några nybörjare i olika åldrar under 

året, totalt har det varit ca 20 ungdomar 5-16 år som har deltagit i träning och tävling. Det är stor 

spridning både i ålder och kunskap bland våra ungdomar, vilket krävt många vuxna och många olika 

svårighetsgrader på träningen. Vi har inte varit så många ledare, men fått god hjälp av föräldrarna. 

De nya ungdomarna har inte deltagit i någon nybörjarkurs utan introducerats i den vanliga 

ungdomsträningen direkt. 

Vi har precis som förra året tränat på samma platser och samma träningar som de vuxna men med 

delvis förenklade banor. 

Sammanhållning och stämning har varit god i gruppen. 

I februari ordnade vi en övernattning i Fålehagen. Vi började med gymnastik på fredagskvällen, 

fortsatte med Taco-buffé och övernattning och avslutade med en träning på lördagsförmiddagen. 

7 ungdomar deltog. 

I augusti arrangerade vi  en ungdomsserietävling i Staffanstorp för MAIF, OKM, TGOK och MOK där 

Ulrika och Sofia Fransson samt Åsa Axén var banläggare. 

Våra ungdomar har i stor utsträckning deltagit i övriga deltävlingar i U-serien. Några har även deltagit 

i andra nationella tävlingar. Vi har även haft ett lag i Ekorren cup samt ett litet lag på 

Novembersprinten som bestod till stor del av ungdomar. 



Två ungdomar följde med på klubbresan till Bornholm i oktober. 

 

 

Träningskommittén 
Kommittén har under året bestått av: Thomas Svensson (sammankallande), Maria Bergstrand, Pelle 

Johansson, Fredrik Jönsson och Oskar Höglund. 

Kommittén har under året träffats regelbundet för att planera träningsverksamheten. 

Under året arrangerades följande: 

Januari/ Februari. 2011 startade på samma sätt som året innan med mycket snö vilket gjorde det 

svårt att bedriva OL i skog. Trots det så arrangerades långpass på söndagar. 

En natt-cup, Ramons bana, genomfördes vid tre tillfällen.  

Mars. Kommittén arrangerade en tävlingsresa till Åhus. 

Årets Vårträningsläger genomfördes i den kommande 10-Mila terrängen. Tyvärr så var det 

fortfarande mycket snö men ett antal bra träningar genomfördes. På vägen hem sprang vi en tävling 

arrangerad av OK Tor. 

Kommittén arrangerade en träningstävling för Motala kretsen. 

April/Maj. Under våren genomfördes träningstävlingar för klubbens medlemmar med tidtagning och 

enheter i skogen. 

Juni. Tävlingsresa till Hälsingland. 

November. Natträning med karta och enheter. 

December.  I samband med Skinkpromenaden genomfördes Skinkloppet 

 

Träning. 

2011 års vinterträning bestod av: Tisdagar, intervallträning. Torsdagar, distansträning i olika former 

som reflexbana, MTB bana och distans med lampa. Fredagar, inomhusträning. 

Söndagar, i något fall lördag, distansorientering. 

 

Vår och sommarträning: 

Tisdagar, teknikträning tillsammans med ungdomskommittén.  

Torsdagar, löpträning med intervaller. 

 

 

Kart- och Markkommitén 
Kommittén har under året bestått av Nils Erik Palm och Karl Åkerman. 
 
Mark 
De goda kontakterna med markägare och jägare har underhållits med tanke på framtida samarbete. 
 
Karta  
Revidering av Björka kartan har fortsatt med extern part. 
En sprintkarta (Torvmossen) som täcker södra delen av Bråstorps kartan har färdigställts. 
Den är framtagen i skala 1:5 000 och har en ekvidistans på 2 m och användes när MAIF OL 
arrangerade Sprint-DM 2011. 
I samband med sprintkartan har även en revidering av Bråstorpskartan gjorts för att omregistreras 



hos SOFT. 
Sedvanlig hjälp med banläggning och framtagning av kartor för träning och mindre tävlingar 
har gjorts för att sedan tryckas ut på färgskrivare. 
 

Informationskommittén 

Kommittén har under året bestått av Torbjörn Wrighed som redaktör för Qvistknäckaren, Krister 
Berger som ansvarig för hemsidan samt Fredrik Korall. 
Tre nummer av klubbtidningen Qvistknäckaren har utkommit under året. Den har innehållit 
reportage från diverse resor och andra aktiviteter under året som gått, liksom en omfattande 
resultatbörs. 
Hemsidan har under året fortlöpande uppdaterats, bl.a. med information om träning/tävling och 
andra gemensamma klubbaktiviteter, inbjudningar och resultat från våra olika arrangemang, lite 
bilder från olika aktiviteter. 
Då många ansett att adressen till hemsidan har varit krånglig har ett nytt s.k. domännamn, 
www.motalaaifol.se, inskaffats, vilket numera är adressen till klubbens hemsida. 
 

Slutord 

Ett år till har gått. Som tidigare har vi tränat, tävlat, njutit, lidit, frusit, svettats, vi har delat 
glädje med sorg och vi har haft väldigt roligt, så roligt man bara kan ha när man får vara ute i skog 
och mark med karta och kompass. Styrelsen tackar alla i föreningen som på olika sätt arbetar med 
och stöttar vår verksamhet. 
Så till er alla, ett stort och innerligt tack till alla som gör så mycket för klubben på olika sätt. Nu ser vi 
fram emot ännu ett år med nya arrangemang och nya idéer att förverkliga. 
 
Styrelsen i Motala AIF Orienteringslag. 
Ingrid Roos   Anders Rörby   Lisa Korall 
Per Johansson  Johan Kjellander  Oskar Höglund 
Fredrik Korall  


