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   Historiska 

 

Medlemsantal och möten 
 

Medlemsantalet hade under året varit 175. 

Årsmöte och 5 styrelsemöten hade hållits. 

Föreningen hade under året varit ansluten till Svenska Orienteringsförbundet, Sveriges 

Mångkampsförbund, Svenska Friidrottsförbundet och Svenska Skidförbundet. 

 

Verksamhetsberättelser 
 

Styrelsen konstaterade i sin verksamhetsberättelse att verksamhetsplanen för året genomförts bortsett 

från städning av Hovdala. 

Året hade präglats av förberedelser, genomförande och efterarbete av Fyrklubbstävlingen som klubben 

arrangerade den 11/9. Arrangemanget samlade 1275 deltagare. Många deltagare hade varit positiva  för 

det sätt som tävlingen genomförts. 

Stiftelsen för Lotta- och Hemvärnsgården i Sösdala hade avvecklats och TIF hade tilldelats en del medel 

för ungdomsverksamheten. 

Tormestorps Husmodersförening hade upphört. Deras sista arrangemang var midsommarfirandet på 

Jöns Jöns äng. Tormestorps Byalag finns kvar som förening men bedriver ingen verksamhet. Dessa båda 

föreningar önskar att TIF i fortsättningen ska arrangera midsommarfirandet i byn. 

Styrelsen tackade avslutningsvis sponsorer och företag som stöttat föreningen samt alla funktionärer och 

medlemmar som gjort en stor arbetsinsats. 

 

Ekonomisektionen hade utöver ekonomiarbetet svarat för medlemsregistreringen, arrangerat 

medlemslotteri vid årsmötet, anskaffning av priser till tävlingar samt försäljning av sportkläder. 

 

  

Nya tävlings- och 

träningskläder köptes in 

under året. 

Nya och gamla sponsorer 

ställde upp. 

 

WRE, InfoCare Service AB, 

Bilfrakt, Hässleholms 

Fjärrvärme, L-E P KB 

Skogsförvaltning 

 

Emmie visar här upp den 

nya tävlingsdressen. 



Seniorsektionen hade ej varit bemannad under 2005 eftersom man ej hittat någon som varit villig att 

ansvara för arbetet.  

Sektionens tänkta arbetsuppgifter är: 

- UK vid fyrklubbs 

- UK vid DM-budkavle och propagandatävlingar 

- Att vara sammanhållande  ( ej ledare) och ansvara inför styrelsen för övriga verksamheter i klubben 

förutom orientering som skidträning/tävling, OL-skytte, fotboll och stavgång. 

- Bevaka resultat från O-ringen, DM. KM, Klubb M och övriga tävlingar. 

- Förbereda och genomföra ev. prisutdelning vid årsmötet 

- Svara för verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.  

 

Ordf. Bengt Bengtsson redovisade kortfattat årets verksamhet: 

-.    Tormestorpsloppet på skidor kunde ej genomföras. 

- Vid O-ringen i Skillingaryd hade 36 TIF-are deltagit. 

 

 

            
 

- Fyrklubbs arrangerades av klubben  som ’är kvar i grupp D. 

- Skink- och pepparkaksloppet arrangerades av Bengt Bengtsson. Lars Söderlund och Elida Ottmer 

vann och de ska arrangera nästa år. 

- Lars Söderlund blev Distriktsmästare i medeldistans. 

- Leif Claesson ( H 70)  och Lars Lindborg ( H 55) blev kretsmästare. 

- 10 TIF-are åkte Vasaloppet, sju fullföljde. Lars Lindborg blev bäst med 6,01. 

 

  
 

- Per Andeén var föreningens ende deltagare i orienteringsskytte. Han hade tävlat flitigt, bl.a. i Finland 

och Holland. 

- Stavgång hade genomförts varje onsdagskväll. Fotboll för ungdomar ett pass i veckan under 

sommartid. Löpträning genomfördes på onsdagskvällarna.  

5 Dagars i Skillingaryd 

lockade många TIF are. 

 

Simon Christoferson tog en 

etappseger i H 15, här ser vi 

honom spurta i mål. 

 

Förberedelser inför Vasaloppet 

På snö och på asfalt. 



Ungdomssektionen konstaterade inledningsvis att ett föredömligt ledarskap starkt bidragit till årets 

framgångar.  

OL-träning hade genomförts vår och höst en gång per vecka med c:a 15 deltagare per tillfälle. 

Konditionsträning med fika hade genomförts under vinterhalvåret, även då med c:a 15 deltagare per 

tillfälle. 

Innebandyträning hade genomförts på torsdagarna. 

Utöver detta hade ungdomarna deltagit i ett stort antal träningsorienteringar. 

Man hade deltagit i av SKOF arrangerat vinterläger. 

TIF-ungdomar hade blivit uttagna av SKOF till SSM, GM, USM och Baltic Cup. Några juniorer hade 

representerat TIF i SM-tävlingar. 

Man hade även genomfört tävlingsresor till Ungdomens 10-mila i Skövde och Per o Kersti Cup i 

Värnamo. 

Bland tävlingsresultaten nämns: 

- 5.a i U-serien och 7-a i U-cupfinalen. 

- 2-a D 14 BudkavleDM (Isabelle Christoferson, Elida Ottmer, Johanna Christoferson och Maja 

Söderlund). 

 

 
 

- 2-a D 20 BudkavleDM (Emmie Christoferson, Emelie Bengtsson och Agnes Söderlund). 

- 3-a DH 10 BudkavleDM (Kajsa Wetterström, Harald Ottmer och Henning Ottmer). 

- 52-a i U 10-mila (Emmie Christoferson, Maja Söderlund, Johanna Christoferson, Isabelle 

Christoferson och Agnes Söderlund). 

- 4-a i U 7-manna ( Tobias Grybb, Sebastian Wetterström, Elida Ottmer, Isabelle Christofersson, Maja 

Söderlund, Johanna Christoferson och Simon Christoferson). 

- SSM 3-a i H 15 Simon Christoferson, 7-a D 14 Maja Söderlund. 

- USM 17-de i H 15 Simon Christoferson. 

- SM-lång 13-de D 18 Agnes Söderlund. 

- DM sprint 1-a D 14 Maja Söderlund, 2-a D 18 Agnes Söderlund, 2-a H 14 Tobias Grybb, 2-a H 16  

Simon Christoferson. 

- DM lång 1-a D 18 Agnes Söderlund, 1-a H 16 Simon Christoferson, 2-a D 10 Kajsa Wetterström. 

- DM medel 2-a D 18 Emelie Bengtsson, 3-a D 18 Agnes Söderlund, #-a D 10 Kajsa Wetterström. 

- DM ultralång 1-a D 18 Agnes Söderlund, 2-a D 18 Emmie Christoferson, 3-a H 18 Simon 

Christoferson. 

- Skånes Juniorcup – individuellt 1-a i D 18 (Agnes Söderlund) och 5-te plats i lagtävlingen. 

- Vid O-ringen tog Simon Christoferson en etappseger i H 15. 

- Simon Christoferson blev 2-a på Banläggnings-RM i ungdomsklassen. 

 

Följande uppmuntringspriser hade delats ut: 

- Flitpris 1 (Ugglebadet) 25 st ungdomar. 

- Flitpris 2 (presentkort 200 kr) Isabel Christoferson, Simon Christoferson, Elida Ottmer, Harald 

Ottmer, Henning Ottmer Kajsa Wetterström och Sebastian Wetterström. 

- Elitpris (presentkort 500 kr) Isabelle Christoferson, Simon Christoferson Agnes Söderlund och Maja 

Söderlund. 

- Vandringspris Henning Ottmer. 

Avslutningsvis betonar man att det mesta fungerat bra under året men att man arbetar för att förbättra 

sig, bl. a. Genom samarbete med andra klubbar i kommunen.     

Målsättningen är att utveckla och hålla kvar ungdomar i åldern 14-20 år. 



Arrangemangssektionen redovisade följande: 

-      Nyårsorienteringen som genomfördes med Simon Christoferson som banläggare. 182 deltagare ställde        

        upp. Micke Christoferson var tävlingsledare och ett antal trogna funktionärer hjälpte till. Frågan om  

        tävlingens vara eller icke vara diskuterades. 

- Tormestorpsloppet kunde inte genomföras på grund av snöbrist samt ”Gudruns” härjningar. 

 

 
 

- Ungdomscupen för kretsen arrangerades på fotbollsplanen framför klubbhuset. Emelie Bengtsson 

hade lagt banorna och Agnes Söderlund/Emmie Christoferson delade på tävlingsledarskapet. 

Tävlingen inleddes i ruskväder men avslutades i solsken och många glada leenden. 

- Tormestorpsträffen med 4-klubbsorienteringen. 

Inför årets tävling hade det varit många extraordinära förberedelser och många nya funktionärer 

skulle trimmas in. Tävlingen genomfördes på Bo Anderssons marker vid Spragleröd den 11/9. 

Dagarna före tävlingen hade präglats av materieltransporter, kontrollutsättning, byggnationen och 

funktionärsfest på lördagskvällen. Lars Lindborg var tävlingsledare, Bengt Andersson var 

banläggare. Många positiva omdömen erhölls av c:a 1200 deltagare. 

Aron Johansson basade för Pre-O, vars tävlingsområde  var sydöst om Hovdala slott. 

 

 
 

- Kartor. Under året hade klubbarna inom Hässleholms kommun gemensamt uppvaktat 

Fritidsförvaltningen angående slopat kartbidrag. 

- Uppvaktningen resulterade i en ny ekonomisk ersättning som klubbarna i kommunen skulle dela på. 

Fortsatt samarbete mellan klubbarna skulle ske – även när det gällde att få fram nya kartritare. 

Sektionen framförde ett stort tack till alla de klubbmedlemmar som troget ställde upp som funktionärer 

på klubbens arrangemang och därmed gjorde det möjligt att arrangera. 



IT- sektionen hade svarat för den administrativa delen av klubbens tävlingar. Tillsammans med 

banläggarna hade sektionen tagit fram kartorna för tävlingarna. Sektionen hade också svarat för 

information på Klubben-Online. 

Fyrklubbstävlingen blev en extra utmaning eftersom reglerna helt avviker från normala tävlingar. 

Jan och Lollo fick sitta uppe nästan hela natten före tävlingsdagen för att få till startlistorna. Det blev 

problem när efteranmälda tankades ner från Internet och KlubbenOnline. Några klubbar hade 

missuppfattat och lagt in ändringar på löpare som redan var anmälda. Listorna låg i Lasses postlåda bara 

en halvtimme innan han gick upp kl 4 på morgonen för att köra till Vägverket och förstora upp listorna 

till A3 format. När han kom till kontoret hade det varit inbrott där under natten med ytterligare besvär 

som följd. 

 

  
 

 

Anläggningssektionen berättade inledningsvis om hur stormen Gudruns härjningar påverkat elljusslinga 

och skidspår. Det mesta kunde man åtgärda själv under våren, men ett par brott på slingan blev på grund 

av prioriteringar inte lagade förrän framåt hösten. Eon skulle gräva ner ledningen som korsar 

elljusslingan. Föreningen skulle få de överblivna stolparna och hade dessutom beviljats medel för en 

förlängning av slingan. Höströjningen koncentrerades till röjning av buskar och sly eftersom Eon höll på 

med grävningar i området. 

Underhållet på TIF-huset hade skötts på ett utomordentligt sätt av Gunnar Persson. 

På tennisbanan hade en del arbeten utförts bl.a. förbättring av linjeringen. Tyvärr tvingades man 

konstatera att banan användes för lite med påföljd att mossan gör intrång efter hand. 

På bollplanen hade löpande tillsyn skett. Rutschkanan hade blivit lagad och målad. 

Ström hade kopplats till skoterboden. Skotern kunde nu köras in från gaveln och parkeras i en 

nyinförskaffad plåtbalja. 

 

    

IT sektionen hade mycket att göra under 4-Klubbs 

Tv. är det Jan och Rolf som felsöker på en krånglande 

nätverkskabel. 

Nedan, måldatorer som övervakas av ungdomar under 

överseende av Emmie 

Anläggningssektionen har 

haft mycket hjälp av 

grabbarna Spett och Spade. 

 

Här gestaltade av Bengt B 

och Micke C 

 



Trivselsektionen hade som vanligt haft mycket att göra. 

Tillsammans med ungdomarna fixades fikan vid Nyårsorienteringen. 

Man svarade för fikan även vid årsmötet. 

Pubafton hade blivit en återkommande aktivitet, där man detta år serverade Exotisk planka från 

”Argentina”. Dart, vitsar och lekar förgyllde tillställningen. 

Skoj på hoj hade genomförts ihop med HOK. 165 pass såldes, något färre än tidigare år. 

Valborgsmässoafton firades som vanligt med bål. Barnen läste dikter som de själva komponerat. 

Förtäringen utgjordes av korv och bröd. 

Vid ungdomscupen hade sektionen hand om markan. 

Funktionärsfesten dagen innan fyrklubbs besöktes av c:a 100 funktionärer. Vildgris stod på menyn och 

vädret var fantastiskt. 

Ärtsoppa serverades vid arbetsdagen i november till den tyvärr något fåtaliga arbetsstyrkan. 

Vid Skink- och Pepparkaksloppet vanns skinkan av Lars Söderlund och pepparkakorna av Elida Ottmer. 

Dagen efter hölls julmarknad och då såldes c:a 40 granar.  Hembakat, julkärvar och hemgjorda alster 

fanns också till försäljning. 

 

    
 

 

Historiska sektionen berättade att dokumentationen fram till och med 2004 nu var klar. Ett tack riktades 

till alla som på olika sätt bidragit med material. Dokumentationen fanns på en CD-skiva för försäljning. 

Skivan hade delats ut till Skånes Skogsflickor, Skånes Skogskarlar, Skånes Idrottsmuséum, Skånes 

Orienteringsförbund och Svenska Orienteringsförbundet. Norra Skåne och Kristianstadsbladet hade fått 

var sitt exemplar för eventuell recension. 

Idrottsbiblioteket hade katalogiserats och fanns nu i klubbhuset för utlåning. 

Tyvärr tvingades man konstatera att statistikuppgifter på t.ex. antal starter under året nu verkade 

omöjliga att få fram i dagens datoriserade värld. Alte Christoffersson präntade, räknade och redovisade 

manuellt under mer än 50 år detta som ett mått på föreningens livskraft.  

 

 

 
 

Många medlemmar 

hjälper Historiska 

sektionen med 

fotodokumentation. 

Här nedan ser vi 

Micke Håkansson i 

full färd med att 

dokumentera 2005 års 

stora utmaning, 

 4-Klubbs 


