
Verksamhetsberättelse	  	  
Motala	  AIF	  Orientering	  	  
2014	  	  

Styrelsens	  förord	  	  
Härmed	  lägger	  styrelsen	  för	  MAIF	  Orienteringslag	  fram	  sin	  verksamhetsberättelse.	  Som	  
vanligt	  svarar	  kommittéerna	  för	  sina	  redogörelser.	  Verksamheten	  under	  det	  gångna	  året	  
har	  haft	  en	  stark	  inriktning	  på	  rekrytering	  och	  nytänkande,	  ett	  stort	  arbete	  har	  lagts	  ner	  
på	  de	  olika	  sponsortillställningar	  som	  vi	  inbjudits	  till.	  Vi	  har	  bland	  annat	  visat	  upp	  vår	  
verksamhet	  i	  Motalas	  olika	  bostadsområden.	  	  
Den	  ökade	  marknadsföringen	  av	  vår	  förening	  kommer	  att	  fortsätta	  även	  under	  nästa	  
verksamhetsår	  och	  vi	  hoppas	  snart	  kunna	  skörda	  frukten	  av	  vår	  ökande	  synlighet.	  
Arbetet	  med	  rekrytering	  måste	  dock	  fortsatt	  trappas	  upp	  för	  att	  öka	  vår	  numerär	  och	  
säkra	  orienteringslagets	  framtid.	  	  
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.	  	  
Under	  2014	  bytte	  orienteringslaget	  även	  tävlingsdräkt,	  i	  samband	  med	  detta	  erhöll	  alla	  
medlemmar	  som	  springer	  minst	  3	  tävlingar	  en	  tävlingströja	  samt	  fortsatt	  
subventionering	  på	  övriga	  kläder.	  
Vi	  jobbar	  för	  att	  vi	  skall	  ha	  en	  verksamhet	  för	  alla,	  såväl	  för	  äldre	  och	  yngre	  och	  för	  den	  
som	  vill	  satsa.	  	  
	  
Styrelsen	  har	  under	  året	  haft	  följande	  sammansättning:	  	  
Ordförande	  Thomas	  Svensson	  
Sekreterare	  och	  vice	  ordf.	  Oskar	  Höglund	  
Kassör	  Johan	  Blomgren	  
Ledamot	  Per	  Johansson	  
Ledamot	  Johan	  Kjellander	  
Ledamot	  Fredrik	  Korall	  
Ledamot	  Lisa	  Korall	  

Sammanträden	  
	  
Årsmöte	  
Klubbens	  årsmöte	  hölls	  den	  5	  mars	  i	  Fålehagsstugan.	  	  

Höstmöte	  	  
Höstmötet	  med	  kommittéval	  hölls	  i	  samband	  med	  höstfesten	  den	  22	  november	  i	  
Paviljongen	  på	  Idrottsparken.	  

Styrelsen	  	  
Protokollförda	  möten	  har	  hållits	  regelbundet.	  	  

Kommittémöten	  	  
Kommittéerna	  har	  sammanträtt	  fortlöpande.	  	  

Kretsmöten	  	  
Ett	  möte	  med	  Motalaklubbarna	  har	  hållits.	  	  



Medlemsantal	  	  
Orienteringssektionen	  i	  Motala	  AIF	  hade	  under	  verksamhetsåret	  139	  medlemmar.	  

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

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

Egna	  arrangemang	  	  
Förutom	  sedvanliga	  ungdomsserietävlingar	  har	  klubben	  arrangerat	  ett	  Kretsmästerskap	  
över	  långdistans	  samt	  träningstävlingar	  med	  tidtagning.	  

SM-‐deltagande	  
Klubben	  var	  under	  2014	  representerad	  vid	  Sprint-‐SM	  samt	  Medel	  och	  Staffet-‐SM	  i	  
Uppsala.	  Sammanlagt	  gjordes	  13	  starter	  av	  Susanna	  Forsell,	  Victor	  Bergstrand,	  Oskar	  
Höglund	  och	  Anders	  Lindberg.	  

Medlemsmöten	  m.m.	  	  
Under	  2014	  har	  Motala	  AIF	  OL	  arrangerat	  äggpromenad,	  skinkpromenad,	  grötkväll	  och	  
höstfest.	  	  	  
Klubben	  har	  under	  året	  även	  haft	  soppkvällar	  där	  olika	  medlemmar	  lagat	  soppor	  till	  
övriga	  medlemmar	  för	  att	  på	  så	  sätt	  öka	  trivsel	  och	  gemenskap.	  

Utbildning	  
Fredrik	  Korall	  har	  medverkat	  vid	  ett	  utbildning	  i	  Åby	  gällande	  ungdomsträning	  inom	  
Östergötlandsorienteringsförbud.	  	  

Ungdomskommittén	  
Ungdomskommittén	  har	  bestått	  av	  Malin	  Lindberg,	  Anna	  Korall,	  Lotta	  Haraldsson,	  
Torgny	  Segerberg	  och	  Henrik	  Karlsson.	  	  Under	  året	  har	  även	  klubbens	  medlemmar	  
använts	  som	  hjälpledare	  för	  att	  stötta	  upp	  och	  hjälpa	  till	  under	  träningarna.	  
Våren	  
Vårens	  träningar	  bestod	  av	  11	  träningstillfällen,	  onsdagar	  från	  april	  till	  juni.	  Dessutom	  
åkte	  ett	  par	  ungdomar	  på	  ungdomsserien	  i	  Östergötland.	  Antalet	  ungdomar	  varierade	  
mellan	  10-‐	  20	  barn.	  
Hösten	  
Under	  hösten	  2014	  träffades	  vi	  vid	  9	  träningstillfällen,	  onsdagar	  från	  augusti	  till	  
oktober.	  Antalet	  barn	  var	  för	  det	  mesta	  mellan	  15-‐	  20	  stycken.	  Under	  höstavslutningen	  
var	  det	  26	  stycken	  i	  varierade	  åldrar.	  Under	  hösten	  började	  vi	  dela	  ungdomsgruppen	  i	  
en	  vit	  grupp,	  barn	  upp	  till	  10	  år	  och	  en	  gul	  grupp,	  11	  år	  och	  äldre.	  Detta	  för	  att	  ge	  de	  
äldre	  lite	  mer	  utmaningar.	  Detta	  koncept	  kommer	  vi	  fortsätta	  med	  2015.	  Den	  gula	  
gruppen	  kommer	  även	  få	  åka	  på	  närliggande	  tisdagsträningar	  för	  att	  komma	  från	  
Fålehagen	  och	  springa	  svårare	  orientering.	  
Den	  20:e	  september	  arrangerad	  MAIF	  ungdomsseriestafetten,	  vilket	  är	  avslutningen	  på	  
ungdomsserien.	  MAIF	  ställde	  upp	  med	  2	  lag	  där	  vi	  dubblade	  på	  ett	  antal	  sträckor.	  



Vid	  Östergötlands	  orienteringsförbunds	  höstläger	  i	  Nykyrka	  hade	  vi	  från	  MAIF	  en	  
deltagare.	  Vi	  var	  även	  med	  och	  arrangerade	  lägret	  tillsammans	  med	  OK	  Motala.	  
Sammanlagt	  på	  lägret	  deltog	  70	  ungdomar	  i	  åldrarna	  12-‐16	  år.	  
Under	  hela	  året	  har	  vi	  fått	  förfrågningar	  från	  skolor	  om	  skolorientering,	  vilket	  vi	  har	  löst	  
på	  olika	  sätt.	  Ett	  par	  gånger	  har	  skolklasser	  kommit	  till	  Fålehagen	  och	  vi	  hållit	  
orienteringsträning	  med	  dem.	  Detta	  är	  något	  vi	  hoppas	  ha	  möjlighet	  till	  kommande	  år	  
med,	  ett	  bra	  sätt	  att	  visa	  upp	  sporten	  
	  
Träningskommittén	  	  
Kommittén	  har	  under	  året	  bestått	  av:	  Thomas	  Svensson	  (sammankallande),	  Maria	  
Bergstrand,	  Anders	  Lindberg.	  
Kommittén	  har	  under	  året	  träffats	  regelbundet	  för	  att	  planera	  träningsverksamheten.	  	  
	  
Under	  året	  arrangerades	  följande:	  
Januari/	  Februari.	  2014	  startade	  med	  att	  Träningskommittén	  arrangerade	  Ramons	  
bana	  den	  16/1,	  30/1	  och	  en	  tredje	  upplaga	  den	  13/2.	  
Helgen	  24/1	  –	  26/1	  arrangerade	  kommittén	  ett	  helgläger	  med	  Gymnastik,	  Teknik,	  
Löpträning	  och	  hemlängtan.	  	  
Under	  januari	  och	  februari	  hade	  vi	  träningar	  i	  löpteknik	  i	  TEAM	  Sportia	  hallen.	  	  
Under	  Vintermånaderna	  ansvarade	  kommittén	  för	  fredagsträningar	  inomhus	  med	  
gymnastik	  och	  innebandy.	  
Mars.	  Kommittén	  arrangerade	  en	  tävlingsresa	  till	  till	  Åhus	  28/2	  –	  2/3.	  
Årets	  Vårträningsläger	  genomfördes	  i	  mars	  i	  Åhus.	  
Kommittén	  arrangerade	  en	  träningstävling	  för	  Motala	  kretsen	  vid	  Hästtumla	  den	  23/3.	  
April/Maj.	  När	  vintertiden	  övergick	  i	  sommartid	  på	  klockorna	  började	  
teknikträningarna	  en	  gång	  i	  veckan	  och	  löpträning	  i	  skog	  på	  tisdagar.	  
Den	  6/5	  ansvarade	  kommittén	  för	  en	  gemensam	  teknikträning	  för	  Motala	  kretsen	  i	  
Södra	  Björka.	  
Augusti.	  Under	  hösten	  fortsatte	  träningarna	  likt	  våren	  med	  teknikträning	  framtill	  slutet	  
av	  september.	  
December.	  Grötkväll.	  

Träning:	  
2014	  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.	  
Torsdagar,	  löpträning	  med	  intervaller.	  

Kart-‐	  och	  Markkommittén	  
• Under	  året	  har	  ett	  antal	  kartor	  både	  gjorts	  och	  reviderats	  för	  att	  användas	  i	  olika	  

sammanhang.	  

• I	  samband	  med	  Platens	  aktivitetsdagar	  deltog	  var	  orienteringslaget	  närvarande	  
för	  att	  erbjuda	  prova	  på	  verksamhet.	  För	  detta	  togs	  3	  stycken	  sprintkartor	  fram	  
över	  område	  Charlottenborg,	  Väster	  och	  Ekön.	  	  

• Det	  har	  även	  tagits	  fram	  en	  sprintkarta	  over	  kanalbanken	  med	  IP	  som	  centrum.	  
	  Denna	  användes	  både	  vid	  invigningen	  av	  IP	  och	  samband	  med	  höstfesten.	  	  



• Revidering	  av	  Staffanstorp-‐Duntebergets	  östra	  del	  har	  gjorts.	  	  

• Påbörjad	  revidering	  av	  Bråstorpskartan.	  	  

• Revidering	  av	  Björka-‐Kullakartan	  i	  tävlingsområdet	  för	  vår	  tävling	  2015.	  	  

• En	  karta	  över	  multihallen	  (TeamSportia-‐hallen)	  har	  påbörjats	  för	  att	  kunna	  
användas	  för	  t.ex.	  Mikro	  orientering.	  	  

• Sedvanlig	  bistånd	  och	  hjälp	  med	  framtagning	  av	  banor	  till	  olika	  tränings	  
arrangemang	  har	  gjorts.	  	  

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.	  

Staffetdeltagande	  
12	  st.	  stafetter	  har	  vi	  deltagit	  i	  2014.	  
Höjdpunkten	  var	  4:e	  platsen	  i	  Stora	  klassen	  på	  Novembersprintern.	  

Måsenstafetten:	  
H	  150	  
Placering:	  6	  av	  21	  startande.	  
1.	  Fredrik	  Jönsson,	  
2.	  Thomas	  Svensson	  
3.	  Mats	  R	  Johansson	  
	  

Svartnatta:	  
Herrar:	  	  
Placering:	  21	  av	  24	  
startande.	  
1.	  Oskar	  Höglund	  
2.	  Ulrik	  Karlsson	  
	  

Stigtomtakavlen:	  
H	  200	  
Placering:	  7	  av	  9	  startande.	  
1.	  Fredrik	  Jönsson	  
2.	  Mats	  R	  Johansson	  
3.	  Tord	  Fransson	  
4.	  Per	  Johansson.	  

Kolmårdskavlen:	  
H	  17E	  
Placering:	  70	  av	  114	  startande.	  
1.	  Anders	  Lindberg	  
2.	  Jonas	  Axén	  
3.	  Victor	  Bergstrand	  
4.	  Gustav	  Åhrén	  
5.	  Oskar	  Höglund	  
	  

f	  
H	  120	  
Placering:	  10	  av	  15	  
startande.	  
1.	  Fredrik	  Jönsson	  
2.	  Torbjörn	  Wrighed	  
3.	  Per	  Johansson	  

g	  
H	  180	  
Placering:	  11	  av	  11	  
startande	  
1.	  Leif	  Efraimsson	  
2.	  Christer	  Fransson	  
3.	  Tord	  Fransson	  

H	  16	  
(Tillsammans	  med	  OK	  Motala,	  
Tjällmo-‐Godegårds	  OK).	  
Placering:	  13	  av	  23	  startande	  
1.	  Rasmus	  Jonsson(TGOK)	  
2.	  Emil	  Karlsson	  
3.	  Hugo	  Ekinge(OK	  Motala)	  

Öppen	  
Placering:	  24	  av	  42	  
startande.	  
1.	  Martin	  
Hammarlund	  
2.	  Anders	  Hedin	  
3.	  Erik	  Melén	  

	  



10-‐mila:	  
10mila	  kavlen	  
Placering:	  149	  av	  328	  startande.	  
1.	  Jonas	  Axén	  
2.	  Oskar	  Höglund	  
3.	  Fredrik	  Jönsson	  
4.	  Gustav	  Åhrén	  
5.	  Erik	  Melén	  
6.	  Anders	  Lindberg	  
7.	  Torbjörn	  Wrighed	  
8.	  Per	  Johansson	  
9.	  Victor	  Bergstrand	  
10.	  Mats	  R	  Johansson	  
	  

	  
Damkavlen	  
(tillsammans	  med	  
Tjällmo-‐Godegårds	  
OK)	  	  
Placering:178	  av	  319	  
startande	  
1.	  Lena	  Ström(TGOK)	  
2.	  Marie	  
Svensk(TGOK)	  
3.	  Sofia	  Fransson	  
4.	  Annalena	  
Axelsson(TGOK)	  
5.	  Anna	  Korall	  
	  

.	  

Tjoget:	  
Placering:	  28	  av	  70	  startande.	  
1.	  Oskar	  Åhrén	  
2.	  Susanna	  Forsell	  
3.	  Anders	  Hedin	  
4.	  Oskar	  Höglund	  
5.	  Linda	  Korall	  
6.	  Fredrik	  Jönsson	  
7.	  Sofia	  Fransson	  
8.	  Gustav	  Åhrén	  
9.	  Torbjörn	  Wrighed	  

10.	  Christer	  Fransson	  	  
11.	  Per	  Johansson	  
12.	  Ingrid	  Roos	  
13.	  Mats	  R	  Johansson	  
14.	  Anders	  
Malmqvist/	  
	  	  	  	  	  	  	  Krister	  Berger	  
15.	  Carina	  Berger-‐
Svensson	  
16.	  Victor	  Bergstrand	  
17.	  Thomas	  Svensson	  
18.	  Krister	  Berger	  
19.	  Fredrik	  Korall	  
20.	  Anders	  Lindberg	  
	  

	  

Byakavlen	  
(Tillsammans	  med	  Sundsvalls	  
OK)	  
utgått	  
1.	  Malin	  Lindberg	  
2.	  Anders	  Lindberg	  
3.	  Anders	  Vedin(Sundsvalls	  OK)	  
	  

	   	  

DM-‐stafetten:	  
H	  21	  
Placering:	  6	  av	  8	  startande.	  
1.	  Anders	  Lindberg	  
2.	  Oskar	  Höglund	  
3.	  Gustav	  Åhrén	  

	  
H	  150	  
Placering:	  5	  av	  12	  
startande.	  
1.	  Fredrik	  Jönsson	  
2.	  Thomas	  Svensson	  
3.	  Per	  Johansson	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
H	  150	  
Placering:	  8	  av	  12	  startande.	  
1.	  Mats	  R	  Johansson	  
2.	  Anders	  Bruhn	  
3.	  Torbjörn	  Wrighed	  



Ungdomseriestafett:	  
Placering:	  9	  av	  9	  startande.	  
Lag	  1:	  
Erik	  Blomgren	  
Simon	  Lang	  
Josefine	  Segerberg	  
Johanna	  Strandhag	  
Filip	  Flis	  
Maja	  Fors	  
Noa	  Korall	  

	  
Placering:	  7	  av	  9	  
startande.	  
Lag	  2:	  
Emil	  Karlsson	  
Gustav	  Blomgren	  
Karl	  Blomgren	  
Jools	  Danielsson	  
Linn	  Fors	  
Johanna	  Törnqvist	  
Klara	  Haraldsson	  
Arvid	  Fors	  
Elsa	  Korall	  
Märta	  Haraldsson	  

	  

SM-‐stafetten:	  
H	  21	  
Placering:	  79	  av	  108	  startande.	  
1.	  Anders	  Lindberg	  
2.	  Oskar	  Höglund	  
3.	  Victor	  Bergstrand	  
	  
	  

	   	  

25-‐manna:	  
Placering:	  126	  av	  387	  startande.	  
1.	  Åsa	  Axén	  
2.	  Victor	  Bergstrand	  
	  
3.	  Malin	  Lindberg	  
3.	  Ulrica	  Fransson	  
3.	  Sofia	  Fransson	  
3.	  Carina	  Berger-‐Svensson	  
	  
4.	  Maria	  Bergstrand	  
4.	  Petra	  Korall	  
4.	  Johanna	  Strandhag	  
4.	  Josefine	  Segerberg	  

b	  
	  
	  
	  
	  
5.	  Per	  Johansson	  
5.	  Gustav	  Åhrén	  
5.	  Jonas	  Axén	  
5.	  Anders	  Lindberg	  
	  
6.	  Mats	  R	  Johansson	  
6.	  Peter	  Bergstrand	  
6.	  Fredrik	  Korall	  
6.	  Emil	  Karlsson	  

F	  
	  
	  
	  
	  
7.	  Martin	  Hammarlund	  
7.	  Erik	  Melén	  
7.	  Fredrik	  Jönsson	  
7.	  Thomas	  Svensson	  
	  
23.	  Christer	  Fransson	  
24.	  Susanna	  Forsell	  
25.	  Oskar	  Höglund	  

Novembersprintern:	  
Stora:	  	  
Placering:	  4	  av	  70	  startande.	  
1.	  Jonas	  Axén	  
2.	  Victor	  Bergstrand	  
3.	  Susanna	  Forsell/	  
	  	  	  	  Malin	  Lindberg	  
4.	  Per	  Johansson/	  
	  	  	  	  Fredrik	  Jönsson	  
5.	  Anders	  Lindberg	  
6.	  Gustav	  Åhrén	  
7.	  Thomas	  Svensson/	  
	  	  	  	  Christer	  Fransson	  
8.	  Oskar	  Höglund	  

	  	  
Lilla:	  
Placering:	  12	  av	  18	  
startande.	  
1.	  Mats	  R	  Johansson	  
2.	  Anna	  Korall/	  
	  	  	  	  	  Ingrid	  Roos	  
3.	  Lotta	  Haraldsson/	  
	  	  	  	  Carina	  Berger-‐
Svensson	  
4.	  Torbjörn	  Wrighed	  
	  

	  	  
Veteran:	  	  
Placering:	  7	  av	  8	  startande.	  
1.	  Stig	  Bengtsson	  
2.	  Kerstin	  Bengtsson	  
3.	  Anders	  Hedin	  



Slutord	  	  
Att	  känna	  trygghet	  och	  gemenskap	  är	  viktigt	  i	  en	  förening,	  att	  dessutom	  få	  känna	  
utmaning	  och	  ha	  en	  möjlighet	  till	  utveckling	  är	  något	  som	  vi	  bygger	  hela	  vår	  verksamhet	  
på.	  Det	  gångna	  verksamhetsåret	  har	  i	  vanlig	  ordning	  innehållit	  många	  besök	  i	  olika	  
skogar,	  främst	  i	  Östergötland	  men	  även	  i	  andra	  delar	  av	  Sverige	  och	  världen.	  Förutom	  
att	  träna	  och	  tävla	  har	  många	  mantimmar	  lagts	  ner	  på	  vårt	  arbete	  i	  samband	  med	  
Vätternrundans	  arrangemang,	  ett	  stort	  jobb	  har	  även	  lagts	  ned	  i	  föreningens	  olika	  
kommittéer	  och	  i	  samband	  med	  olika	  arrangemang	  och	  tillställningar.	  
Styrelsen	  vill	  med	  detta	  tacka	  alla	  medlemmar	  i	  föreningen,	  både	  för	  det	  rent	  sportsliga	  
och	  för	  allt	  viktigt	  arbete	  runt	  omkring.	  Det	  är	  tack	  vare	  våra	  medlemmar	  vi	  kan	  
fortsätta	  ha	  en	  blomstrande	  verksamhet.	  

Styrelsen	  i	  Motala	  AIF	  Orienteringslag.	  	  

	  

	  

Thomas	  Svensson	  	   	   Oskar	  Höglund	  	   	   Johan	  Blomgren	  

	  

	  

Fredrik	  Korall	  	   	   	   Per	  Johansson	  	  	   	   Lisa	  Korall	  	  

	   	   	   	  

	  

Johan	  Kjellander	  

	  


