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Styrelsens förord  
Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag fram sin verksamhetsberättelse. Som vanligt svarar 
kommittéerna för sina redogörelser. Under 2013 har stort fokus lagts på att försöka hitta vägar för att 
öka vår numerär, det är en tuff utmaning med allt hårdare konkurrens. Idéer har samlats in och 
förhoppning är att detta ska ge resultat under kommande säsong. 
Klubben har en mycket stabil ekonomi där vår insats för Vätternrundan ger ett rejält tillskott, vilket i 
sin tur ger ett större utrymme för utveckling och utvidgande av verksamheten. 
 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  
Ordförande Ingrid Roos 
Sekreterare Oskar Höglund 
Kassör Johan Blomgren 
Per Johansson 
Johan Kjellander 
Fredrik Korall 
Lisa Korall 

Sammanträden 
Årsmöte 
Klubbens årsmöte hölls den 29 februari i Fålehagsstugan.  

Höstmöte  
Höstmötet med kommittéval hölls i samband med höstfesten den 23 november. 

Styrelsen  
Protokollförda möten har hållits regelbundet.  

Kommittémöten  
Kommittéerna har sammanträtt fortlöpande.  

Kretsmöten  
Ett möte med Motalaklubbarna har hållits.  

Medlemsantal  
143, en minskning från 2012 med 10 personer. 

Representationer  

Klubben har varit representerad vid:  
ÖOF: s årsmöte 
MAIF IA: s årsmöte 
MAIF IA: s alliansstyrelse  



Uppvaktningar  
Klubbmedlemmar har uppvaktats på̊ högtidsdagar och istället för blommor har pengar satts in på 
Carolus fond.  

Egna arrangemang:  
Förutom sedvanliga ungdomsserietävlingar har laget arrangerat en nationell tävling i långdistans den 
31/8. 

SM-deltagande: 
Ingen från klubben deltog i SM 2013. 

Distriktsmatchen  
Ingen från klubben deltog i Distriktsmatchen 2013. 

Götalandmästerskap  
Ingen från klubben deltog i Götalandsmästerskapen 2013. 

Medlemsmöten m.m.  
Under 2013 har Motala AIF OL arrangerat äggpromenad, skinkpromenad, grötkväll och höstfest. 
Torsdagen 12 dec, medlemsmöte om framtidens rekrytering.  

Tränings- och ungdomskommittén  
Kommittén har under året bestått av:  
Thomas Svensson (sammankallande), Maria Bergstrand, Pelle Johansson, Kristian Nylander, Fredrik 
Jönsson, Malin Lindberg, Anders Lindberg, Torgny Segerberg och Henrik Karlsson 
 
Kommittén har under året träffats regelbundet för att planera träningsverksamheten och 
ungdomsverksamheten. 
 
På grund av få deltagare i Ungdomskommittén försökte vi göra e ny modell för arbetet. Träningen 
skulle ske på samma ställe för hela klubben och en person utsågs till ansvarig för Ungdomsgruppen. 
Denne fick dessutom två medhjälpare utsedda och här rullade ansvaret runt på många deltagare.  

 
Under året arrangerades följande: 
Januari/ Februari. 2013 startade med att kommittén arrangerade ett helgläger på hemmaplan 25-
27/1. 
En natt-cup, Ramons bana skulle ha genomförts men blev av kända skäl inställd. 
Under januari och februari hade vi träningar i löpteknik i TEAM Sportia hallen. Kommittén ordnade 
också tre spinningspass. 
 

Mars. Kommittén arrangerade en tävlingsresa till Åhus. 
Årets Vårträningsläger genomfördes mellan den 20-24/3.  
Kommittén skulle ha arrangerat en träningstävling för Motala kretsen men den blev inställd pga all 
snö. 
 

April. Den träningstävling som inställdes i mars genomfördes i april istället. Trots väldigt mycket snö 
dök ett antal tappra kamrater upp och sprang Leif Lundbergs banor. 
Tävlingsresa till Västergötland under påsken. 
 

April/Maj. Under våren genomfördes träningstävlingar för klubbens medlemmar med tidtagning 
och enheter i skogen. Målet var att genomföra detta varannan tisdag. Det innebar att det blev en 
större tillströmning av medlemmar. 
 



Augusti 
Under hösten förändrades ungdomsgruppen så att Malin tog ett samlat ansvar och genomförde 
träningar i närområdet tillsammans med Torgny och Henrik. 
 

Träning. 
2013 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 Markkommittén  
På marksidan är uppdateringen av västra delen av Björka-Kulla vad gäller markägare och 
jägare klar, östra delen återstår. 
På kartsidan har följande verksamhet bedrivits under 2013: 

1. Färdigrevidering av karta(KULLA) öster om BJÖRKA-KULLA kartan. Vad som återstår är slutlig 
revidering och digitaliseringsjobb på kartan.  

2. Slutlig revidering för BJÖRKA-KULLA kartan inför vår tävling 2013. I samband med denna 
färdigställdes och printades tävlings kartor ut.  

3. Sedvanlig bistånd och hjälp med printning av olika banor till träningsarrangemang har gjorts. 

Informationskommittén  

Kommittén har under året bestått av Torbjörn Wrighed som redaktör för Qvistknäckaren, Krister 
Berger som ansvarig för hemsidan samt Fredrik Korall. 
Klubbtidningen Qvistknäckaren har utkommit med 3 nr under 2013. Torbjörn Wrighed har varit 
ansvarig redaktör. Beträffande distributionen sköttes den också av Torbjörn för nr 1 och nr 2. Därefter 
åtog sig styrelsen ansvaret för distributionen av nr 3. 

Hemsidan har inte genomgått några större förändringar och information, laguppställningar och andra 
nyheter och bilder har lagts in av olika kommitté ansvariga.  

Stafett deltagande 
Stafettsäsongs premiär blev något sen pga. inställda tävlingar då det fanns snö i skogen 

Följande stafetter deltog vi i:  
Stigtomta, 2 lag i H 200 
10-mila, Damlag placering 285, Herrlag placering 175 
5-manna, 1 lag 
Peking Duo, 1 lag Mix 50 
Tjoget, 1 lag placering 20 
DM, H 120, 2 lag H 150, D 120, H 14 utom tävlan (kombinationslag) 
Ungdomsseriestafett, 1 lag 
25-manna, 1 lag 
Novembersprintern, Stora, 2 lag Lilla, Veteran,  



Slutord  
Det gångna verksamhetsåret har som så många andra år i vår historia varit ett blandat år, med 
motgångar, medgångar, glädje och sorg. Det är nog just det som gör ett medlemskap i en förening så 
värdefullt, man vet aldrig riktigt vad man kan vänta sig.  
För att en förening ska fungera krävs inte bara aktiva medlemmar som tränar och tävlar, det krävs 
också eldsjälar och personer som kan tänka sig att avsätta lite extra tid för olika uppdrag och 
åtaganden.  
Vi vill med detta tacka dessa personer för det viktiga arbete ni gör och poängtera hur viktigt det är för 
att vi på bästa sätt ska kunna bedriva vår verksamhet. 

Styrelsen i Motala AIF Orienteringslag.  
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