
 

Tormestorps IF 2000 

 
Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Lars Lindborg   Orientering 

V.  ordf. Håkan Hallgren  Skidor 

Sekr. Helena Andersson  Ungdom 

V.  sekr. Ingemar Johansson  Motion 

Kassör Peter Andreasson  Fest 

    Ekonomi 

    Dessutom har ansvariga personer 

    för olika verksamhetsområden

    valts vid årsmötet. 

 

Antal medlemmar 
295 stycken 

 

Ekonomi 
Årets  verksamhet gav en vinst på 42 254 kronor. 

Bokslutet finns i arkivet 

 

Antal möten 
Årsmöte, höstmöte samt styrelsemöte varje månad (utom juli och aug.) 

 
Lokaler 
TIF-huset där inga investeringar eller underhållsåtgärder krävts under året. 

En byggbod hade uppförts som komplement till förrådet. 

Inbrott skedde den 25 maj. 2 bärbara datorer samt playstation och kassettradio som tillhörde 

föräldraföreningen stals. Styrelsen hade på grund av detta beställt installation av larm. 

Elljusspåret och skidspåren hade röjts och underhållits under året. Man påtalade vissa problem med 

att få skadad och trasig belysning reparerad. 

Tennisbanan hade underhållits och använts ungefär som tidigare år.  

Bollplanen hade underhållits som tidigare. Problemen vid häftig nederbörd fanns kvar eftersom 

kommunen ej hade rensat upp dikena. 

Arbetet med kartan Brönnestad SV skulle bli klart under vintern. Alla kartområden kunde då läggas 

ihop i en databas vilket skulle underlätta vid uppdatering och tävlingsplanering i framtiden. 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna 

 
Styrelsen redogjorde för följande: 

 

-  Årets tävlingsarrangemang – Nyårsorienteringen, kretsträningar, Broloppet, Tormestorpsträffen,      

   Skoj på Hoj samt  Skink- och pepparkaksloppet. 

-  Tormestorpsloppet på skidor ställdes in på grund av snöbrist. 

-   Festsektionen hade arrangerat Valborgs-, midsommar- och Luciafester samt dessutom varit värd  

    vid möten och träffar. 

-   Ekonomisektionen hade ordnat medlemslotteri under året. 

-   Föreningsmedlemmar hade under året deltagit i kurser och sammankomster, främst anordnade av 

    SKOF. 

-   Ungdomssektionen kunde redovisa tredjeplatser i både U-cup och serie och gratulerades till 

          framgångarna. 

-  Vid fyrklubbs blev det en tredjeplats i grupp D. 

-  Intresset för Vasaloppet hade hållit i sig trots att snön vägrat infinna sig. 

-   Man hade hållit ”byaträff” med Tormestorps olika föreningar för att genom gemensamma 

   trivselarrangemang skapa en ”vikänsla”. 

-  Man hade haft ett möte med alla förtroendevalda i föreningen och diskuterat nya arbetsformer och 

   ny organisation där styrelsen skulle få en mera övergripande styrfunktion och där de olika 

   sektionerna skulle bli mer aktiva. Man avsåg varva månadsmötena med sektionsmöten så att det 

   varannan månad blev styrelsemöte och varannan månad sektionsmöte. Den nya arbetsformen  

   fastställdes att gälla från 2001 vid ett möte den 4 dec. 

      - Kassören hade kommit med ett förslag på att tre avgifter (medlemsavgift, medlemslotteri och     

   egenavgift) skulle bli en medlemsavgift. Förslaget antogs vid höstmötet. 

      - OL-sektionen uppmanade de aktiva att köpa en egen Sport-Identpinne eftersom Skånes klubbar nu      

        rekommenderas använda detta system istället för Emit-systemet. 

- Nya rutiner för beställning av klubbdräkter infördes. 

 

         
 

Orienteringssektionen berättade om Nyårsorienteringen som blev årtusendets första arrangemang. 

Alte hade meddelat att det fick bli hans sista som tävlingsledare och banläggare. 

Skånes OF, press och naturligtvis den egna klubben framförde sina hyllningar och sitt tack till Alte för 

hans stora insatser under flera årtionden som klubbens ”Allt i allo”. 

Sektionen redovisade träningsverksamheten samt resultat från det digra tävlingsprogrammet under 

året. 

Vid den egna tävlingen som hölls på Tykarpskartan med Tykarp som tävlingscentrum fick den 

debuterande banläggaren Ingmar Svensson mycket beröm. 

Skink- och Pepparkaksloppet avslutade säsongen. 

Sektionens verksamhetsberättelse avslutades med ett par lättlästa statistiksidor där följande 

redovisades: 

-  Klubbmästare 

-  Segrarna i Skink- och Pepparkaksloppet. 

-  Klubbens Göingemästare Lars Lindborg (natt H 50 och dag H 50), Lars Söderlund (dag H 40), Agnes  

   Söderlund (dag D 12). 

      - Klubbens DM-mästare Emmie Cristoferson (D 12 vid kort-DM), Simon Christoferson (H 10   

        klassisk), Leif Claesson (H 65 klassisk), Agnes Söderlund, Maja Söderlund och Emmie 

        Christoferson 

        ( budkavle D 12). 

-  Antalet starter och placeringar under året där 102 orienterare gjorde 872 starter. Man hade 68 

   första-,  88 andra-  och 53 tredjeplaceringar. 

        Avlagda prov för tävlingsmärket i orientering. 

 

Sportidentpinnen fästes på ett 

finger. Före start nollställes pinnen. Vid 

kontrollerna sker markering i en särskild 

modul. Efter målgång erhåller löparna 

omedelbart sluttid och sträcktider. 



                 
 

Ungdomssektionen berömde ledarnas goda arbete som lett fram till årets framgångar. 

Konditionsträning, orienteringsträning, innebandy och skeppsbrott mm i skolan hade haft ett 

deltagarsnitt på c:a 20 ungdomar per träning. 

Föreningen deltog i SKOF:s läger i Furuboda och Glimåkra och arrangerade ett eget läger i Tågeröd. 

Man genomförde en vandring på Skåneleden där övernattning på hårt underlag och stockdragning 

blev speciellt uppskattade moment. 

Årets målsättning att klara sig  kvar i U-seriens Elit-div., att gå till U-cupens A-final och att skapa ett 

gott kamratskap hade uppfyllts med råge. Man gladdes åt DM-segern i budkavle för D 12, 

tredjeplaceringarna i både U-cup och Elitserie samt många individuella segrar. 

Man diskuterade vilka åtgärder som måste till för att  man skulle få behålla 15-16 åringarna och 

juniorerna. 

 

Skidsektionen kunde bara konstatera frånvaron av snö samt att klubben haft ett antal deltagare i 

Vasaloppet. Skidspåren var dock röjda så om snön hade kommit var man beredd. 

 

Motionssektionen tog upp Skoj på hoj som genomförts på Tykarpskartan. 61 paket hade sålts. Preems 

försäljningskassa på 350 kronor blev stulen men Preem ställde upp och skänkte pengarna. 

Prisdonatorer och pristagare redovisades. 

Broloppet hade genomförts  med start och mål vid TIF-huset. Arrangemanget  genomfördes i 

samarbete med övriga föreningar i byn. Deltagarantalet redovisades inte. 

 

Som bilaga till verksamhetsberättelserna finns bland annat: 

-    Föreningens framtida organisation och arbetsplaner för de olika sektionerna 

-    Bestämmelser för anmälnings- och reseersättningar. 

-    Budgetförslag – där de olika nya sektionerna tilldelats medel för sina ansvarsområden. 

  

 

 
Alte hyllades för sin sista och 

milleniets första tävling 

Emmie 

Simon 

Agnes 

och Maja 

blev 

skånska 

mästare 



Tormestorps IF 2001 

 
På grund av att föreningen ändrat i sin organisation och sin ansvarsfördelning fick 

verksamhetsredovisningen en annan uppläggning än tidigare år. Varje sektion inledde med att berätta om 

sitt ansvarsområde. 

Verksamhetsberättelser, bokslut och protokoll finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Bengt Bengtsson  Ekonomi 

V. ordf. Lars Söderlund  Senior 

Sekr. Helena Andersson  Ungdom 

V. sekr. Ingemar Johansson  Arrangemang 

Kassör Peter Andreasson  IT 

    Anläggning 

    Trivsel 

 

Medlemsantal och möten 
Medlemsantalet hade varit 186. 

Årsmöte, höstmöte och sex styrelsemöten hade hållits. 

 

Styrelsens verksamhet 
Föreningen hade haft ungefär samma verksamhet som tidigare år. Det som skiljde var ledningen av 

verksamheten. Ansvaret att lösa problem var delegerat till sektionerna. 

Styrelsen skulle ge information och inriktning samt samordna och stödja. 

För att underlätta det nya arbetssättet hade man påbörjat en förändring av stadgarna som beräknades bli  

klar 2002. 

Styrelsen bedömde att det första året i den nya organisationen varit framgångsrikt. Fler 

föreningsmedlemmar hade tagit ansvar och många nya idéer hade presenterats. 

 

Ekonomisektionens verksamhet   
Sektionen hade ansvarat för medlemsregistrering, medlemslotteri, klädinköp, sponsorverksamhet samt 

kassatjänst. 

Man redovisade ett fint kassatillskott för inventering på Kapp Ahl samt städning av Möllerödsfältet och  

P 2:s garnisonsområde. 

Den ekonomiska ställningen redovisades vid årsmötet. Bokslutet finns i arkivet. 

 

Seniorsektionens verksamhet 
Seniorsektionens ansvarsområde var tränings- och tävlingsplanering, klubbmästerskap, uttagningar samt 

att representera föreningen i Göingekretsen och SKOF. 

Träningarna hade börjat med Nyårsorienteringen och fortsatt med kretsens träningar varje söndag fram 

till tävlingssäsongens start. Löpträningar hade skett tillsammans med ungdomarna för att skapa 

gemenskap. 

Någon speciell tävlingsplanering fanns inte utan medlemmarna erbjöds deltagande i orienterings- och 

skidförbundens tävlingar. 

Under tävlingar redovisades ett skid-DM på 15 km som genomförts på konstsnö i Östanå på en 800-

metersbana. Tommy Andersson blev mästare i klassen H 40. 

Ett antal herrar och damer deltog i Vasaloppet. 

Distriktets orienteringstävlingar under våren utökades med tävlingar i södra Småland i början av maj. 

Under sommaren deltog ett antal föreningsmedlemmar i olika sommartävlingar. 

Hösttävlingarna avslutades med  Skink- och Pepparkaksloppen. 

Vid fyrklubbs fick föreningen inte in fullt lag p.g.a. skada och ramlade därför ner i grupp E. Beträffande 

resultaten i de olika tävlingarna hänvisade man till IT-sektionens statistik. 

Orienterarnas klubbmästerskap redovisades men man beklagade att alltför få startat. 

Göingekretsen hade ett rullande schema för mästerskap i skidor, dag-OL, natt-OL, samordning av 

klubbmästerskap, ungdomsverksamhet och träning. Dessutom samverkade man i frågor rörande IP-

Skogen. Under året hade det nya elektroniska stämplingssystemet varit den stora frågan. 

Vid årsmötet i november lämnade Lars Lindborg över ordförandeskapet i Göinge Idrottskrets till Håkan 

Eriksson, Hästveda OK, efter 10 år. 

Sektionen hade svarat för föreningens representation i Göingekretsen och SKOF. 

Man ansåg emellertid att detta framöver borde vara styrelsens ansvar. 

Man ville att sektionen skulle utökas med en person till kommande år. 

 

 

 

 



Ungdomssektionens verksamhet 

 
Ungdomssektionen hade på ett bra sätt förberett tränings- och tävlingsverksamheten. 

Det fina ledarskapet hade legat till grund för årets fina resultat. 

OL-träning hade bedrivits en gång i veckan vår och höst. Vintertid hade man konditionsträning varje 

onsdag (med fika). Innebandyträning med två grupper skedde i skolan. Vid samtliga träningar hade man 

många ungdomar. 

 

   
 

Man hade genomfört ett vinterträningsläger i Hörja med ett tjugotal ungdomar. 

 

                  
 

Vid en tävlingsresa till Borås hade man 10 ungdomar i åldern 13-16 år. 

Totalt hade man haft 1261 deltagartillfällen fördelat på 72 ungdomar. 

TIF-ungdomar hade deltagit i SKOF-läger i Furuboda och Glimåkra samt i regionsläger, USM-läger och 

tävlingsresa. 

 

        
 

Föreningen hade haft deltagare både vid SSM och i Götalandsmästerskapet. 

Man kom etta i elitserien och trea i U-cupfinalen och gladdes åt många fina individuella prestationer. 

Målsättningen för året hade uppfyllts mer än väl. 

Ett stort antal flitpriser hade delats ut och ett vandringspris gick till Simon Christoferson. 

Avslutning på 

ungdomarnas 

innebandyträning 

Johan Modig var gästföreläsare och TIF-

ungdomarna fick prova landslagströjornsa. 

Emmie, Agnes 

och Emelie 

vann Pan-

Mixen och Asta 

fick 

specialträning i 

att minska  

matkontot 

tävlingsdagarna 



              
 

Arrangemangssektionens verksamhet 
Arrangemangssektionen hade ansvarat för Nyårsorienteringen, Tormestorpsloppet, Kretsmästerskap i 

dagorientering, Tormestorpsträffen (DM-budkavlen), kartplanering, kartframställning samt 

markägarkontakter. 

Nyårsorienteringen svarade Rune Nilsson och Ingemar Svensson för. 170 löpare deltog. 

Tormestorpsloppet fick ställas in p.g.a. snöbrist. 

Barnens Vasalopp genomfördes i samarbete med Skånes Skidförbund och Hässle City på Stortorget i 

Hässleholm i strålande väder – 10 minusgrader och solsken. 230 barn provade skidåkning, däribland 

många invandrarbarn. Bengt Andersson höll i trådarna. 

 

      
 

 

Kretsens dagmästerskap gick vid Asmoarp med Aron Johansson som banläggare. 174 deltagare 

redovisades. 

DM-budkavlen gick i Brönnestad med Bengt Andersson som banläggare. IT gruppen löste de 

administrativa uppgifterna på ett smidigt sätt under ledning av Andreas N och Håkan O. Man redovisade 

803 deltagare. 

Kartplaneringen följde den plan som togs fram 1997. Brönnestad SV hade döpts om till Horrödkartan. 

Leif C (rekognosering) och Jan-Åke J (renritning) hade som tidigare ansvarat.  

Planeringen för 2002 följde tidigare års verksamhetsplaner. På kartsidan var det dags för revidering av 

Göingeåsen samt kontroll av markägarregistret för Hovdalakartan. 

Sektionen såg ett problem i att man hade för få huvudfunktionärer vilket innebar att dessa utnyttjades 

hårt. Utbildning borde startas upp bl a på den administra sidan. 

 

IT-sektionens verksamhet 
Sektionen hade ansvaret för att hålla kompetensen uppe på dataprogrammen, klubbens hemsida, 

statistiken för seniorerna samt tävlingsanmälningarna. 

Tävlingsanmälningarna hade skötts av Rune Nilsson som även tagit emot anmälningar till den egna 

tävlingen. 

Henrik hade svarat för hemsidan på internet. 

Klubben hade under året köpt in klubbpaketet till SportIdent-systemet som premiäranvändes vid årets 

tävlingar. 

Rolf Gustafsson hade iordningställt 5 kompletta datorer samt utrustning för att koppla ihop dessa i ett 

nätverk. Utrustningen hade skänkts av kunder till InfoCare där Rolf arbetar. 

När sektionen uppgraderade klubbens datorer till senaste versionen av SportIdent deltog datapersonal 

från andra klubbar för att lära sig. Föreningen hade lånat ut utrustning och kunskap till andra klubbar 

under året. 

Vid SKOF:s konferens angående det nya tävlingsadministrationsprogrammet OLA deltog personal ur 

sektionen. 

Helena A hade varit med på Kart- och Markkonferensen där kvalitén på färglaserutskrivare diskuterats. 

Vid årets tävling skrevs alla banor ut på färglaserskrivare hos Torsten Nilsson i Lur. 

Henrik hade ingått i SKOF:s datagrupp. 

Sektionen hade börjat sätta sig in i Klubben Online genom Michael Håkansson som skulle ingå som 

sektionsansvarig i IT-sektionen nästa år. 

Klubbgemenska-

pen stärktes 

genom  transport 

med buss då och 

då. 

Den här resan 

gick till 

ungdomsserien i 

Rävetofta. 

Simon blev 

totalfyra vid 

5-dagarsoch 

erövrade 

klubbens 

vandringspris 

Anmälan till Barnens Vasalopp skedde 

på plats 



Ur seniorernas statistik framgick: 

 

- Prov för tävlingsmärken 

- Erövrade tävlingsmärken 

- DM-mästarna Simon Christoferson (H 12 klassiskt och kort), Emelie Bengtsson (D 14 kort), Lena 

  Söderlund (D 35 kort).    

- Göingemästarna Leif Claesson (H 65 natt), Simon Christoferson (H 12 natt). 

- Vasaloppsresultat 

-Under året gjorde orienterarna totalt 819 starter,  431 av ungdomarna. Något osäkra uppgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Anläggningssektionens verksamhet 
Anläggningssektionen berättade om följande: 

- TIF-huset där larm installerats under året. Till nästa år planerades byte av väggbeklädnad i båda 

  duschutrymmena. 

- Tennisbanan hade drabbats av ”gröna mossjukan”. Mycket arbete hade lagts ner för att få banan 

  spelduglig. Utgallring av träden på sydsidan förväntades lösa problemet. Man hade fortfarande för få 

        spelare som utnyttjade banan. 

 

       Elljusslingan där Hässleholms Fritid fixat trasig belysning samt utfört någon form av ”gräsklippning. 

  Vid en arbetsdag röjdes runt klubbhus, elljusslinga och tennisbana. Trivselsektionen serverade 

   ärtsoppa i  halvlek. Man beklagade att alltför få medlemmar hade hjälpt till. Ny markbeläggning till 

   slingan var  beställd.   

      

 

- Bollplanen fick nödig tillsyn men problemen med översvämning blev akut när halva grusplanen 

  spolades ner i bäcken – kommunen återställde dock planen omgående. Upprensning av dikena skulle 

  förhoppningsvis ske våren 2002. 

 

Trivselsektionens verksamhet 
Trivselsektionen redovisade följande: 

- Tjejhelgen i januari där 7 tjejer tränade, badade och hade det gott i Varberg. 

- Fest med ärtsoppa i klubbhuset i mars med 29 personer närvarande 

- Skoj på hoj som arrangerades ihop med Hässleholms OK. Det blev 200 starter tillsammans 

- Valborgsmässofirandet som genomfördes med Karin Karlsson som vårtalare och med klubbens egen 

  sångkör som underhöll med vårvisor. Bålet var svårtänt men brann så småningom. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets DM-segrare 

Emelie Bengtsson (D14 kort) 

och Simon Christoferson (H12 

klassisk och kort). 

 

Valborgsmässofirandet 

var som vanligt 

välbesökt 



- Att Tjejtrampet i Stockholm genomförts av 4 tjejer. 

- Att Broloppet arrangerats tillsammans med övriga föreningar i byn. 

- Midsommarfirandet som skedde vid TIF-huset och på Jöns-Jöns äng, även detta i samarbete med 

-  övriga föreningar i byn.  

-  En funktionärsfest som anordnades kvällen innan DM-kavlen. Grillmästaren serverade 

   vildsvinskotletter och potatissallad till c:a 65 personer i ett ljuvligt väder. 

 

 

- Tränings(röjar)dagen i oktober som besöktes av 20 flitiga medlemmar. Sektionen serverade ärtsoppa, 

grovt bröd och dricka. 

- Att det i Skinkjakten och Pepparkaksloppet deltog 33 personer. På kvällen serverades glögg. Lucia 

med tärnor förgyllde tillställningen. 

- Vid julmarknaden såldes ett 60-tal julgranar. Även glögg och kaffe fanns till försäljning. 

- Att sektionen hade deltagit i möte med andra föreningar i byn vid ett par tillfällen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

En höjdpunkt för 

ungdomarna var 

”måsafotbollen” 



Tormestorps IF 2002 
 

Verksamhetsberättelser och protokoll från genomförda sammanträden finns i arkivet 

 

Styrelse   Sektioner 
Ordf. Bengt Bengtsson Ekonomi 

V. ordf. Lars Söderlund Senior 

Sekr. Helena Andersson Ungdom 

V. sekr. Ingemar Svensson Arrangemang 

Kassör Lars Nilsson  IT 

Suppleant Michael Christoferson Anläggning 

Suppleant Aron Johansson Trivsel 

 

Medlemsantal och möten 
Medlemsantalen hade under året varit 245.  

Årsmöte samt fyra styrelsemöten hade hållits. 

 

Verksamhetsberättelser 
Styrelsen redovisade följande: 

- Att föreningen inte längre var ansluten till SMI 

- Att de nya stadgarna inneburit att höstmötet var borttaget samt att sektionerna inför årsmötet skulle 

kunna presentera verksamhetsplaner för kommande verksamhetsår. 

- Att man som en unik händelse kunnat förevisa den tidigare hemliga försvarsanläggningen som 

funnits mitt i föreningens orienteringsterräng. Evenemanget skedde i samarbete med Byalaget och 

Husmorsföreningen och genomfördes ett antal gånger. Cirka 400 besökare hade uppskattat besöket 

som gav ett gott tillskott i föreningskassan. 

 

       
 

- Att Alte Christoffersson hade avlidit i april efter en tids sjukdom. Man poängterade de stora insatser 

som Alte gjort för föreningen. Efter önskemål från hans anhöriga skänktes pengar till föreningen i 

stället för blommor i samband med begravningen. Dessa medel hade överförts till ungdomssektionen, 

vars verksamhet låg Alte varmt om hjärtat. Föreningen bevarar hans minne med tacksamhet. 

- Ett tack till alla som på olika sätt stöttat föreningen i dess verksamhet. 

- Ett särskilt tack till sponsorerna Svealand, Planja, Göinge Mekaniska, Corporate Express och 

Hässleholms Cykelaffär för uppbackningen under 2002. 

 

Ekonomisektionen skrev sin verksamhetsrapport på rim. Rapporten/eposet förtjänar att redovisas i sin 

helhet. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyfikenheten på det tidigare 

hemliga bergrummet vid 

Spragleröd var stor. 

Här kommer  ekonomisektionens rapport 

En historia som är ganska kort 

Sektionen har  utfört en del nyttigt 

men att skriva rapport på rim är väl glyttigt ? 

För att spä på en kassa som inte är skral 

hjälptes det till att  inventera hos Kapp-Ahl (nödrim) 

Hos Norra Skåne vi packade reklam i lådor och korgar 

även detta för god ekonomi borgar 

Försäljning har gjorts av rabatterade kuponger 

så har även skett med strumpor och kalsonger 

Vi registrerade för vandring i ett berg, som bebotts av soldater  med bössor 

och Lotta jobbar hårt med att fixa dressar och mössor 

Som tack för  att många rapporter at till SISU och varit snälla 

fick vi en bussresa betald av Gabriella 

När det gäller kronor och ören  

hänvisar jag till särskilda papper från kassören 

Detta är i stort vad vi gjort 

att  läsa detta gick väl ganska fort 



Seniorsektionen redovisade träningsverksamheten för orienterarna, som började med Nyårsorienteringen 

och sedan fortsatte med OL-träningar i samverkan med Göingeklubbarna t o m slutet på februari. 

Löpträning hade genomförts varje onsdag. 

Någon speciell tävlingsplanering hade inte gjorts. Medlemmarna erbjöds deltaga i Orienterings- och 

Skidförbundets tävlingar, i första hand på distriktsnivå. Aktivt arbetade sektionen för TIF-deltagande i 

Tjoget, DM-budkavlen och Fyrklubbs. 

När det gäller tävlingarna blev i vanlig ordning samtliga skidtävlingar i distriktet inställda – utom 

Tormestorpsloppet som genomfördes efter 17 års uppehåll. 

 

                   
 

Klubben deltog som vanligt i Vasaloppet med ett troget gäng – nio i Vasaloppet och en i Öppet spår.  

Orienterarna deltog flitigt i distriktets tävlingar. Under sommaren hade man ett lag tillsammans med 

HOK i Tjoget. Vid 5-dagars som gick i Västergötland segrade Lars Söderlund i klass H 40 och sektionen 

gratulerade Lasse till årets bästa TIF-prestation. 

 

        
 

Lasse tog även DM-titeln vid kort-DM, årets enda TIF-titel på vuxensidan. Flera bra placeringar blev det 

dock. 

Vid Fyrklubbs missade klubben avancemang med futtiga tre minuter och fick stanna kvar i grupp E. 

Flera ungdomar var dock borta p g a deltagande i USM. 

Årets ”skinkmästare” blev Göte Karlsson som tippade fel med futtiga 4 sekunder. Bäst i 

pepparkaksloppet blev för andra året Johanna Christoferson. 

Klubbmästerskapet hade mycket få deltagare. 

Vid Göingekretsens dagmästerskap blev Simon Christoferson mästare i H 12. Vid nattmästerskapet 

segrade Lars Lindborg i H 35 och Emmie Christoferson i D 16. 

Sektionen ville gärna bredda verksamheten och nämnde Klassikern och triathlon som lämpliga 

aktiviteter. 

 

Ungdoms- och juniorsektionen inledde med att tacka ledarna för ett föredömligt ledarskap som starkt 

bidragit till årets framgångar.  

OL-träning hade bedrivits en gång i veckan under vår och höst. Konditionsträning (med fika) 

genomfördes under vinterhalvåret varje onsdag, dessutom spelades innebandy i två grupper fr o m v 1 

 t o m v 11. 

Deltagarantalet var vid OL-träning c:a 30 per tillfälle, vid konditionsträningarna c:a 15 och  i innebandy 

c:a 25 per kväll. 

Vid en vinterträningsdag TIF/Höör deltog ett 12-tal ungdomar. 

Sektionen räknade med c:a 1100 deltagartillfällen fördelat på 50 ungdomar. 

Sektionen nämnde också tävlingsresor till Spring Cup i Danmark och 7-manna i Växjö. 

Tävlingscentrum fick flyttas till 

Gökvägen på grund av snöbrist men 

prisutdelningen skedde vid klubbhuset 

På nedre bilden syns Emelie, Agnes, 

Maja och Patrik 

Gemensam 

samling vid 

5-dagars. 

Lasse 

Söderlund ser 

bister ut trots 

totalseger i 

klass H40 



TIF hade haft deltagare vid  av SKOF arrangerade läger i Furuboda och Glimåkra sam i kretsens läger i 

Barnens By. TIF-ungdomar hade varit uttagna till regionsläger, GM-läger och USM-läger. 

Några ungdomar hade representerat SKOF i SSM, GM och USM. 

Årets målsättning hade varit att vinna U-serien och att stå på pallen i U-cupfinalen. Klubben kom tvåa u 

U-serien och blev trea i U-cupfinalen. 

Bland lagresultaten redovisades följande: 

- 7-manna. Tvåa i D 16 genom Emmie Christoferson, Emelie Bengtsson och Agnes Söderlund. 

- Budkavle-DM. Etta i D 14 genom Emmie Ch, Maja Söderlund, Caroline Johansson och Agnes S. 

- Budkavle-DM. Etta i H 12 genom Patrik Svensson, Tobias Grybb, Lina Grybb och Simon 

Christoferson. 

-  Budkavle-DM. Trea i DH 10 genom Sebastian Wetterström, Johanna Christoferson och Isabelle 

Christoferson. 

- Emmelie Bengtsson var dessutom med om att vinna USM-guld till Skåne i budkavle. 

 

     
 

    
 

Ett antal goda individuella DM-resultat redovisades också. Vid DM i klassisk distans blev det två segrar 

genom Simon Christoferson i H 12 och Isabelle Christoferson i D 10. Dessutom blev Agnes Söderlund tvåa 

i D 14, Lina Grybb också tvåa i D 12, Emelie Bengtsson trea i D 16 och Emmie Christoferson trea i D 14. 

Vid kort-DM blev det också två titlar genom Emmie Ch ( D 14 ) och Isabelle Ch ( D 10 ) samt tre 

tredjeplatser Simon Ch ( H12 ), Agnes S ( D 14 ) och Johanna Ch ( D 10 ). 

Vid Sprint-DM blev Simon Ch tvåa ( H 12 ) och Emelie B och Isabelle Ch trea i D 16 resp D 10. 

Vid  natt-DM vann Agnes S D 14 och i samma klass blev Emmie Ch trea. 

Ett stort antal uppmuntringspriser delades ut till de duktiga ungdomarna. 

Simon Christoferson erövrade vandringspriset. 

Sektionen strävade efter att bli ännu bättre i sitt ledarskap och hade som övergripande mål att hålla kvar 

och utveckla ungdomarna i åldern 14 – 20 år. 

 

Arrangemangssektionen redovisade Nyårsorienteringen som detta år genomfördes i ett riktigt busväder. 

Från minus 19 grader till plus 2 och med 35 cm snödjup innebar att endast 63 löpare kom till start. Rune 

Nilsson var både tävlingsledare och banläggare. Till sin hjälp fanns de trogna nyårsfunktionärerna och ett 

antal ungdomar som skötte ”markan”. Det blev ett bra arrangemang – som vanligt. 

Tormestorpsloppet på skidor kunde genomföras detta år. Tävlingsledare var Sven Törnkvist med Bengt 

Andersson som banchef. ”Lastplatsen” vid Gökvägen användes som tävlingscentrum eftersom det milda 

vädret gjorde att ordinarie plats, Lövkvists backe, inte kunde användas. Ett 50-tal skidåkare var mycket 

nöjda att äntligen få åka ett skidlopp i Skåne. 

 

Emelie Bengtsson blev 

klubbens första SM-

segrare. 

Glada TIF-

ungdomar 

efter 

strålande 

prestationer 

vid årets DM 



                       
 

      
 

Barnens Vasalopp genomfördes även detta år vid långlördagen den 23/2. Bengt Andersson höll i trådarna 

och ett 10-tal medlemmar ställde upp som funktionärer. Hessle City var samarbetspartner och 130 barn 

ställde upp. 

Tormestorpsträffen arrangerades i Horröd med Lars L som tävlingsledare och Kjell D som banläggare.  

 

      
 

Tävlingen fick mycket gott betyg av tävlingsjury och tävlande. 667 deltagare ställde upp. 

Kartan över Göingeåsen hade reviderats under året, helt enligt kartplanen. Alla föreningens kartor finns 

nu i en databas. Förteckningen över markägare inom Hovdalakartan var klar. 

Sektionen uttalade sin glädje över att alla kartområde nu digitaliserats och att man med egen 

färglaserskrivare nu enkelt kan skriva ut kartor. 

Ett tack till alla trogna funktionärer framfördes. 

 

IT-sektionen berättade om egen utbildning (Kol på Stadshotellet), där Kjell Burman, Agne Andersson , 

Mathias och Michael Håkansson samt Rolf Gustavsson deltagit. 

Man hade ett inledande arbete med anpassning till Klubben-On-Line, följt av en infokväll och frågekväll 

för klubben angående Klubben-On-Line. Man hade ett möte inför en träningstävling och genomförde en 

testtävling som följdes upp. 

Helena Andersson hade tagit fram all vuxenstatistik och skrivit resultatkort till alla som tävlat under året. 

Man hade köpt en färglaserskrivare för kartutskrifter och Sportidentskrivare till ungdomssektionen. 

Rolf hade under hösten satt sig in i kartritandets konst och tillsammans med ett nytt program utgjort ”ett 

bra team”. 

Ett antal dagar ägnades åt årets tävling, förberedelser, genomförande och efterarbete. 

Man hyllade Mathias för hans lugn och säkerhet som dataansvarig under Tormestorpsträffen och Rolf för 

att allt annat fungerat. 

Under året gjorde orienterarna totalt 963 starter,   533  av ungdomarna. 

 

Anläggningssektionen berättade om följande: 

- TIF-huset hade förbättrats med  ny väggbeklädnad i båda duschutrymmena, nya varm- och 

kallvattensrör samt nya blandare på damernas. Ytterligare arkivskåp hade anskaffats. Det dagliga 

underhållet mm sköttes på ett utomordentligt sätt av Gunnar Persson. 

Funktionärsfesten genomfördes 

som vanligt kvällen före 

tävlingen. 

Föreningen arrangerade Barnens Vasalopp 

på Stortorget  i samarbete med Skånes 

Skidförbund och Hessle City 



- Tennisbanan led av ”gröna mossjukan” och mycket arbete lades ner för att hålla banan spelduglig. 

En tyngre vält hade införskaffats. 

- På elljusslingan hade Hlm. Fritid bekostat ny beläggning. Såväl bergkross som väggrus levererades 

på olika ställen. Under en arbetsdag utförde 11 medlemmar ett stort och tungt arbete med 

uttransport och röjning. Sektionen tackade trivselsektionen för att de utfodrat dem i halvlek men de 

hade gärna sett att fler medlemmar ställt upp och arbetat. 

- Bollplanen hade fått löpande tillsyn. 

 

Trivselsektionen redovisade följande: 

- Att man svarat för fika vid årsmötet. 

- Vårfesten med 28 deltagare där man bjöd på potatissallad och kallskuret. Mathias underhöll med 

musik. 

 

           
 

- Skoj på hoj hade arrangerats i samarbete med HOK. Färden gick runt Tysberga och södra delen av 

Göingeåsen. 174 personer startade. Presentkorten på 1500 kronor gick till Birgitta von Z och Tommy 

Nerman. Vid prisutdelningen bjöds på kaffe med dopp. 

- Valborgsfirandet skedde som vanligt. Catarina Månsson talade och föreningens egen kör sjöng. 

Barnen läste dikter. 

- Vid Bergsvandringen den 9 juni svarade sektionen för förtäringen. 

- Midsommarafton firades vid TIF-huset och på Jöns-Jöns äng. Även detta var ett samarrangemang 

med övriga föreningar i byn. Under eftermiddagen var det lek och dans runt midsommarstången och 

på kvällen mer dans i TIF-huset. 

- Funktionärsfesten genomfördes den 7 september. Klubbens grillmästare serverade läckra köttbitar 

och tillbehör. Kvällen avslutades med kaffe. 75 deltagare (funktionärer) ställde upp. 

- Vid höstmötet serverades lunch. 

- Julmarknaden genomfördes tillsammans med Husmorsföreningen och klass 92 i Sösdala. Tyvärr svek 

Tormestorpsborna så att långt färre granar än föregående år såldes. 

 

Vid årsmötet valdes en Historisk sektion som vädjade om hjälp med foto o dyl från TIF-aktiviteter.  

 

Hungriga TIF-are högg in på 

maten med frisk aptit vid 

vårfesten 

Lasse S laddar upp  för årets 

stora framgångar  



Tormestorps IF 2003 

 
Verksamhetsberättelser och protokoll från genomförda sammanträden finns i arkivet 

 

Styrelse   Sektioner 
Ordf. Bengt Bengtsson Ekonomi 

V. ordf. Lars Söderlund Senior 

Sekr. Pia Svensson  Ungdom 

V. sekr. Ingemar Svensson Arrangemang 

Kassör Lars Nilsson  IT 

Suppleant Michael Christoferson Anläggning 

Suppleant Ingrid Bengtsson Trivsel 

   Historiska 

 

Medlemsantal och möten 
Medlemsantalet hade under året varit 198 

Årsmöte samt fem styrelsemöten hade hållits. 

 

Verksamhetsberättelser 
Styrelsen redovisade följande: 

- Att man representerat föreningen vid SKOF:s årsmöte och föreningsledarträffar. Dessutom hade 

man utsett föreningens representant vid Göinge Idrottskrets möten. 

- Att man deltagit i seminariet om behov av tätortsnära områden för friluftslivet i Skåne. Föreningens 

synpunkter när det gäller Hovdala lämnades till Länsstyrelsen i en särskild skrivelse.  

- Klubben deltog i Nyfiken på Naturen i Skånes Djurpark tillsammans med 14 andra 

orienteringsklubbar i Skåne. 

- Föreningen deltog i hobbymässan i Tormestorp. 

- Föreningen svarade för tältresning och kaffeservering under en vecka för Corporate Express kunder. 

Arrangemanget blev mycket uppskattat och gav ett gott tillskott i föreningskassan. 

- Styrelsen tackade Corporate Express, Svealand, Obs och Göinge Mekaniska för stödet under året.  

- Dessutom tackades alla inom och utom föreningen som stöttat föreningens verksamhet. 

Ekonomisektionen redovisade följande: 

- Att föreningen hjälpt Kapp-Ahl med inventering. 

- Att man i samarbete med Arrangemangssektionen förberett och genomfört granplantering hos  

         Richard Olofsson. 6 400 plantor sattes i slutet av april. 

- Att man sålt programhäften i samband med endurotävlingen Novemberkåsan. 

- Att man svarat för prisanskaffning vid årets arrangemang. 

- Att man svarat för försäljning av tävlings- och träningsdressar 

 

 

  
 

Seniorsektionen berättade om: 

- Träningsverksamheten, som började med Nyårsorienteringen och som därefter skedde  tillsammans  

         med övriga Göingeklubbar. 

- Tävlingsverksamheten, där medlemmarna erbjöds starta på i första hand distriktets tävlingar i   En 

         orientering och på skidor. 

- skidsäsong som enbart omfattade en tävling i distriktet, DM på 15 km, som gick på konstsnö i Östanå.  

         Föreningen fick två segrar genom Andreas Westlund ( H 11 ) och Anders Persson 

-  ( Vasaloppsklassen ). Thomas Westlund blev trea i H 21. 

- Att 10 TIF:are åkte Vasaloppet dessutom en i öppet spår. 

- Att föreningen hade 24 deltagare vid årets 5-dagarsorientering i Uddevalla. En del goda resultat men 

         ingen segrare. 

 

Ungdomarna i full 

fart med 

programförsäljning 

till Novemberkåsan 



             
 

 

        
 

Ungdomssektionen berättade inledningsvis om en omfattande träningsverksamhet med OL-träning 

(c:a 30 deltagare per tillfälle), konditionsträning (c:a 20/tillfälle), vinterträningsläger tillsammans med 

Höör, deltagande i SKOF-läger i Furuboda och Glimåkra samt träningsresa till ungdomens 10-mila i 

Skövde. 

 

     
 

Några ungdomar hade representerat SKOF i SSM, GM, USM och Baltic Cup. 

Föreningen kom trea i U-serien och sexa i U-cupfinalen – något under målsättningen. 

Bland lagresultaten nämns en andraplacering vid DM-budkavlen i klass D 12 genom Isabelle Ch, 

Johanna Ch, Johanna Lindqvist och Maja Söderlund. Vid U. 7-manna blev det en sjätteplats och vid 

U. 10-mila en 63-dje plats.  

Individuellt nämns vid DM i klassisk distans Agnes Söderlund och Simon Christoferson som vann D 16 

resp H 14. Tobias Grybb blev tvåa i H 12 och Emmie Christoferson trea i D 16. 

Vid DM-kort segrade Emelie Bengtsson i D 16. Simon blev tvåa i H 12 och Isabelle och Emmie 

Christoferson trea i D 12 resp D 16. 

 

                   
 

Sprint-DM vanns av Simon (H 12). Emelie B och Emmie Ch blev tvåa och trea i D 16. 

Vid DM-natten blev det två mästare, Emelie B (D 16) och Simon Ch (H 14). Agnes Söderlund blev trea 

i D 16. 

Vid Skink-och 

Pepparkaksloppet 

deltog ”gammal” 

som ung…… 

…..men Jan och 

Harald Ottmer 

lyckades bäst 

Stolta pristagare från Skol-DM 

Isabelle, Simon, Maja, Tobias 

 Elida, Agnes och Emelie 

Årets DM-mästare 

 Simom, Agnes och Emelie 



Ett stort antal flitpriser delades ut. 

Vandringspriset gick till Tobias Grybb detta år. 

 

     
 

    
 

Arrangemangssektionen tog upp följande arrangemang i sin redovisning: 

- Nyårsorienteringen som hade 112 löpare till start. Man talar om barmark och temperatur mellan 

minus 14 grader till minus 5. Lars Lindborg var tävlingsledare och Rolf Gustavsson banläggare. 

- Tormestorpsloppet som ”nästan” kunde genomföras. 

- Att Barnens Vasalopp inte blev av eftersom Hessle City ”hoppat av”. 

- Klubbmästerskapssöndagen som kolliderade med flera andra arrangemang. Klubbmästerskap 

         genomfördes vid kretsmästerskapet. 

- Tormestorpsträffen som gick vid Ö Brännorna på Richard Olofssons marker. Lars L var  

tävlingsledare och Aron J banläggare. Temperaturen var runt 30 grader och extra vätskekontroller 

placerades ut. Allt hade fungerat väl enligt löparnas och tävlingsjuryns bedömning. 612 löpare kunde 

räknas in.  

- En deltävling i U-cupen arrangerades i Ebbjörnarp på Bo Redbos marker. Lars L var åter 

tävlingsledare med Bengt A som banläggare och  Mathias H och Rolf G till hjälp med sekretariat, 

kartor mm. 

- På kartsidan hade en viss uppdatering skett på Horrödskartan inför tävlingen. En ny när- och 

        skolkarta hade tagits fram. Uppdatering av markägarregistret över Göingeåsen pågick.    

Under hösten hade sektionen arrangerat en studiecirkel i banläggning. Leif C och Rolf G höll i 

trådarna och nio medlemmar deltog i utbildningen. 

   

 

 

     
 

 

Ungdomarna 

var flitigt i 

farten 

(här från 

Vättefejden) 

Tobias Grybb 

erövrade 

vandringspriset 

Vid BudkavleDM blev det en 

andraplats i D12 genom Isabelle, 

Johanna Ch, Johanna L och Maja 



          
 

IT-sektionen hade uppdaterat Sport-Ident systemet till en nyare och snabbare version. 

Fyrfärgsskrivaren hade placerats på ett stöldsäkert sätt. Sektionen hade deltagit med sina kunskaper 

vid klubbens tävlingar och vid studiecirkeln i banläggning. 

Under året gjorde orienterarna 824 starter, 575 av ungdomarna..  Något osäkra uppgifter. 

 

Anläggningssektionen tog upp: 

- TIF-huset där hallen fått nya tapeter och samtliga stolar ny klädsel. Nya gardiner var på gång. Båda   

  omklädningsrummen hade målats om. I övrigt sköttes löpande underhåll på ett utomordentligt sätt     

  av Gunnar Persson. 

- Tennisbanan led fortfarande av  ”gröna mossjukan”. Verksamheten hade emellertid fått fart sedan. 

   spelet blivit kostnadsfritt 

  Elljusslinga och motions-/skidspår hade blivit utsatta för slyröjning och preparering med grus  under 

  en arbetsdag i november. Trivselsektionen svarade som vanligt för stärkande lunch. 

- Bollplanen hade fått sitt underhåll, men man beklagade att mopedburen ungdom tydligen ”måste”  

-  köra på planen under tjällossningen. 

- Man hade tagit kontakt med kommunens Arbetsmarknadsenhet för att deras bygg- och  

  rivningsgrupp skulle hjälpa till med en ombyggnad av ”gula boden” till skoterbod. Ännu hade inget 

  hänt. Man talar om Vuxendagis och att fortsättning kanske följer. 

 

 

Trivselsektionen hade som vanligt varit flitigt i elden. Man berättar om: 

 

- Den service man gav vid årsmötet. 

- En Pubafton i mars som blivit mycket uppskattad. 

 

     
 

 

 

Några bilder från årets tävling. 

Markägaren Rikard Olofsson fick 

blommor 

Pubafton 

med mat 

dryck och 

dart 



 

- Skoj på Hoj som genomförts tillsammans med HOK. 198 startpaket såldes. 

- Valborgsfirandet i klubbhuset. Bertil Nilsson höll tal och skolbarnen läste dikter. 

- Midsommarfirandet på Jöns-Jöns äng och fortsatt firande hela natten i klubbhuset. 

- Funktionärsfesten i underbart väder. C:a 70 deltagare njöt av vildsvinskotlett och potatissallad mm. 

- Ungdomscupen där man svarat för markan. 

- Arbetsdagen på slingorna där man serverat ärtsoppa. 

- Skink- och pepparkaksloppet där ett 20-tal sprang loppet och 34 deltog vid prisutdelningen på    

- kvällen. Far och son Ottmer tog hem skinka och pepparkakor. Lucia förgyllde tillställningen. 

- Julmarknaden som man hade tillsammans med klass 9A på Västerskolan. 

- Att sektionen deltagit vid möten med byns övriga föreningar. 

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiska sektionen stod mitt i sitt arbete med att dokumentera föreningens historia. Äldre 

medlemmar hade intervjuats, man hade läst och gjort utdrag ur protokoll och verksamhetsberättelser, 

samlat in fotografier och tidningsurklipp samt lagt in materialet på dator. 

  

 

Julmarknad med försäljning av julprylar 



Tormestorps IF 2004 

 
Verksamhetsberättelser samt  protokoll från genomförda sammanträden finns i arkivet. 

 

Styrelse   Sektioner 
Ordf. Bengt Bengtsson Ekonomi 

V. ordf. Lars Söderlund Senior 

Sekr. Pia Svensson  Ungdom 

V. sekr. Ingemar Svensson Arrangemang 

Kassör Lars Nilsson  IT 

Suppleant Michael Christoferson Anläggning 

Suppleant Ingrid Bengtsson Trivsel 

   Historiska 

 

Medlemsantal och möten 
Medlemsantalet hade under året varit 208. 

Årsmöte och 5 styrelsemöten hade hållits. 

 

Verksamhetsberättelser 
Styrelsen konstaterade inledningsvis att verksamhetsplanen för året genomförts. 

Föreningen hade medverkat i projektet ”Nyfiken på naturen” som genomfördes i Skånes Djurpark. 

Föreningen hade dessutom utarbetat tre projekt, till vilka man sökt anslag från Handslaget: 

- Orienteringsskytte. 

- Skogsäventyret ( som man fått avslag på ). 

- Tormestorp på skidor, som resulterat i ett anslag på 10 000 kronor. Fyra omgånga 

rullskidutrustningar hade köpts in och projektledaren Patrik Lindkvist hade genomfört utbildning på 

Garnisonen vid fyra tillfällen. 

Styrelsen uppmärksammade att Birger Månsson avlidit den 12 augusti. Han dog på sin morgonpromenad 

i bokskogen norr om Klinten. Birgers stora insatser för föreningen poängterades, som ungdomsledare, vid 

byggandet av klubbhuset och sin villighet att alltid ställa upp när föreningen behövde honom. 

 

 

  
 

Årets sponsorer tackades, El Åkes ( Åke Sandström ), Info-Care ( Rolf Gustavsson ). WRE ( Bosse 

Wetterström ), Kalle med lastbil, Bilfrakt ( Urban Jönsson ) L-E P Skogsförvaltning ( Mats-Ola Persson ), 

OBS Stormarknad, Hässleholms Tryckshop AB, och HF AB ( Micke Christoferson). 

Man redogjorde för årets uppvaktningar och tackade avslutningsvis alla inom och utom föreningen som 

stöttat klubbens verksamhet. 

 

Ekonomisektionen hade utöver ekonomiarbetet svarat för medlemsregistrering, medlemslotteriet, 

prisanskaffning till tävlingar som klubben arrangerat samt försäljning av sportkläder. 

 

Seniorsektionen redovisade följande: 

- Träningsplaneringen som dels omfattade träningsorienteringar i samverkan med övriga 

Göingeklubbar och dels onsdagsträningar från klubbhuset. 

- Tävlingsplaneringen som för sektionens del främst bestod i deltagande i DM-kavlen och fyrklubbs. I 

övrigt erbjöds medlemmarna deltagande i orienterings- och skidförbundens tävlingar. 

- Från skidförbundets tävlingar nämndes UDM där bröderna Emil och Andreas Westlund blev DM-

segrare i klasserna H 11 resp H 12. Vid Sprint-DM blev Andreas åter mästare i klassen H 11-12. I  

Vasaloppet deltog 10 åkare från föreningen, dessutom tre i öppet spår. Bästa resultat fick Thomas 

Westlund med placeringen 528 och tiden 4,44.14.  

Den trogne vännen Birger, medlem 

sen tidigt förtiotal avled under året. 

 



- Orienteringsskytte hade utövats av en handfull TIF-are. Bengt Bengtsson och Dan Sjöholm blev DM-

mästare vid ett samarrangemang med Hallands Mångkampsförbund. Tre ungdomar genomförde en 

kurs i Boden där kostnaderna betalades av Handslaget. 

- Orienterarna presterade många bra resultat under året. Sektionen redovisade klubbens DM-mästare 

för året Leif Claesson (H 70 kort) och Lars Lindborg (H 50 natt). Fyrklubbsresultatet där klubben för 

första gången på åtskilliga år vann en fyrklubbsgrupp. Den ”historiska” prestationen utfördes av 

Lars Lindborg, Lars Söderlund, Simon Cristoferson, Leif Claesson, Bengt Bengtsson, Kjell Dahlman, 

Rolf Gustavsson, Emilie Bengtsson, Helena Andersson samt Lena och Maja Söderlund.  Vid 

Göingekretsens mästerskap blev det ett antal segrare, Leif C (H 65 dag och H 70 natt), Lars L (H 45 

dag och H 50 natt), Simon C (H 16 dag), Tobias G (H 12 dag), Emelie B (D 20 dag), Agnes S (D 16 

natt), Lina G (D 14 dag) och Johanna C (D 12 dag). Vid klubbmästerskapet som genomfördes 

samtidigt med  kretsens dagmästerskap var deltagarantalet dåligt, dock korades  klubbmästare i H 70 

(Leif C), H 55 ( Gunnar P d y),H 45 (Lars L) och D 20 (Emelie B). Skink- och pepparkaksloppet 

avslutade årets tävlingar och där lyckade Bengt B och Sebastian Wetterström bäst vilket utöver 

ovansklig ära även innebar ansvar för nästa års tävling. I övrigt hänvisas till IT-sektionens statistik. 

- I ett försök att bredda verksamheten arrangerades ”Tormestorp på fötter” tillsammans med övriga 

föreningar i byn. Resultatet blev bättre uppslutning på onsdagsträningarna och ett mycket flitigt 

stavgångsgäng. 

 

      
 
 

Ungdomssektionen inledde med att berömma ledarna för ett föredömligt ledarskap och för väl förberedda 

och genomförda träningar. 

Orienteringsträningar hade genomförts en gång/vecka under vår och höst, dessutom konditionsträning 

med fika under vinterhalvåret. Deltagarantalen hade varit c:a 25 per tillfälle. 

Vid en vinterträningsdag i Tormestorp/Höör deltog ett 20-tal ungdomar. 

Föreningen hade haft deltagare i SKOF:s läger i Furuboda och Glimåkra. 

TIF-ungdomar hade blivit uttagna till SKOF:s GM-läger, USM-läger och tävlingsresa. 

Några  hade representerat Skåne i SSM, GM, USM och Baltic Cuo. 

Föreningen hade genomfört en tävlingsresa till Ungdomens 10-mila i Skövde. 

Bland tävlingsresultaten nämndes: 

-      Föreningen blev 4:a i U-serien och 4:a i U-cupfinalen. 

- DM-budkavlen H 12 plac 3:a genom Jacob Gustavsson, Christoffer Nilsson och Sebastian 

Wetterström. 

- U-7manna plac 9:a genom Maja Söderlund, Sebastian Wetterström, Elida Ottmer, Kajsa 

Wetterström, Tobias Grybb, Henning Ottmer och Simon Christoffersson. 

- U 10-mila plac 41:a genom Agnes Söderlund, Emmie Christoferson, Emelie Bengtsson, Maja 

Söderlund, Johanna Christoferson och Isabelle Christoferson. 

- Vid SSM blev Agnes S 2:a i D 16, Simon C 3:a i H 14 och Emmie C 7:a i D 16. 

- Vid GM blev Agnes S 4:a i D 16. 

- Vid DM-sprint blev det två mästare Isabelle och Simon C i D 12 resp H 14. Maja S blev 3:a i D 14. 

- DM-klassisk resulterade i andraplaceringar för Isabelle och Simon (D 12  och H 14) samt åter en 

tredjeplats för Maja S. 

- Vid DM-kort segrade Simon C i H 14, dessutom blev det andraplatser för Emmie C och Isabelle C (D 

16 resp D 12) samt en tredjeplac för Emelie B i D 18. 

- Natt-DM resulterade i ett mästerskap för Maja S i D 14, 2:a plac för Tobias G i H 12 och en 3:djeplac 

för Simon C i H 14. 

- Vid Lång-DM blev Emelie B trea. 

Inteckningen i årets vandringspris gick till Isabelle Christoferson. 

Flitpris 1 (Ugglebadet) utnyttjades av 26 ungdomar. 

Flitpris 2 (presentkort 200 kr) fick Isabelle C, Emmie C, Simon C, Agnes S och Maja S. 

Elitpris (presentkort 500 kr ) gick till Emmie C och Simon C. 

 

Leif och Kjell hyllades för 50 

fyrklubbsstarter 



 

                       
 

Arrangemangssektionen redovisade följande: 

- Nyårsorienteringen som genomförts för  56:e gången. Ungdomarna  Simon, Tobias och Emelie som 

gått banläggarkurs under hösten ( med Leif och Rolf som instruktörer) svarade för banorna. Lars var 

tävlingsledare och klubbens trogna funktionärer servade 166 nöjda deltagare. 

- Tormestorpsloppet fick ställas in på grund av brist på snö – som vanligt. 

- Tormestorpsträffen i orientering arrangerades den 8 augusti med fotbollsplanen som TC. Lars var 

åter tävlingsledare och Ingemar Svensson och Simon C banläggare. Aron J svarade för Preo. 615 

deltagare kunde räknas in. 

 

                       
 

- Göingeåsen N hade uppdaterats inför tävlingen. Rekognosering/uppdatering av Göingeåsen S pågick 

och underlag för 2006 års tävling hade tagits fram. Markägarförteckningen över Göingeåsen var 

uppdaterad. 

 

     
 

 

 

IT-sektionen hade deltagit på SKOF:s IT-konferenser, uppdaterat klubben-online, svarat för de 

administrativa funktionerna vid klubbens tävlingar och tagit fram kartmallar för olika ändamål. 

Sektionen hade dessutom bidragit med support vid bl a OK Tyringes tävling. 

Tävlingsstatistiken  var en trögarbetad uppgift, där man dock fick viss hjälp av Sverigelistan. 

Under året gjorde orienterarna 719 starter, 441 av ungdomarna.  Något osäkra uppgifter. 

 

Rolf och Ingrid  arbetar med 

datoriseringen av 

Nyårsorienteringen 

Bojan och Knut 

avlöste 

varandra vid en 

vätskekontroll 

Simon Christoferson 



Anläggningssektionen redogjorde för: 

 

- TIF-huset där nya gardiner kommit på plats. Reglar och skivor fanns på vinden i väntan på 

montering. Det dagliga underhållet samt alla bokningsärenden hade skötts av Gunnar Persson på ett 

utomordentligt sätt. 

- Tennisbanan där man lagt ner mycket jobb med att få bukt med  mossan. Ny grus hade lagts ut. 

Mossan hade dock kommit tillbaka efter sommaren. Spelandet var gratis men medlemskap i 

föreningen krävdes. Vid bra väder användes banan flitigt. 

- Elljusslinga och skidspåren hade röjts under en arbetsdag. På grund av stark kyla kunde man inte 

lägga på ny grus. Trivselsektionen svarade som vanligt för förtäring. 

- Bollplanen hade fått löpande underhåll. Rutschbanan var i dåligt skick och lagades provisoriskt.  

- Gula boden hade försetts med nya dörrar på gaveln. När markstöd monterats skulle skotern kunna 

köras in där.  

 

Trivselsektionen hade varit flitigt i elden. 

- Man fixade fikan vid nyårsorienteringen. 

- Ordnade förtäringen vid årsmötet. 

- Pubafton hölls i mars med pizza, öl och dart. 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Skoj på hoj arrangerades i samarbete med HOK. 198 paket hade sålts – samma som föregående år. 

- Valborgsfirandet skedde som vanlit vid TIF-huset. Inger Torebo höll vårtalet och skolbarnen läste 

dikter. 

- Midsommarafton firades på Jöns-Jöns äng. 

- Funktionärsfesten höll på bollplanen dagen före årets orienteringsarrangemang. 70-80 personer njöt      

       av vildsvinskottletter som fixats av grillmästarna Tobbe och Stefan 

- Sektionen bjöd på ärtsoppa vid arbetsdagen på slingorna. 

- Skink- och pepparkaksloppet genomfördes av 26 personer. På kvällen var det ”prisutdelning”. Lena 

Söderlund ledde Luciatåget. 

- Julmarknad ordnades tillsammans med klass 82 på Vannarödsskolan. Granar och hemgjorda tomtar, 

träalster mm såldes. 

- Sektionen hade dessutom haft hand om markan vid en skjutövning på Hovdala. 

 

”Hela havet stormar”, men 

Lasse och Göte hade hittat en 

trygg hamn 



 

 

       
    

 

       

 

 

 

 

 

 
Historiska sektionen hade jobbat flitigt med att dokumentera föreningens historia. De flesta 

sammankomsterna ( 33 st ) hade man haft hemma hos Agne i Påbro. Det datoriserade materialet t o m 

2004 fanns på en CD för försäljning. Eftersom det var en preliminärutgåva fanns utrymme för 

kompletteringar.  

 

 

 
 

 

Funktionärsfesten 

genomfördes i strålande 

sommarväder 


