
 

Tormestorps IF 2006 
 

 

Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda sammanträden finns i arkivet. 

 

Styrelse   Sektioner 
Ordf. Bengt Bengtsson Ekonomi 

V. ordf. Lars Söderlund Senior 

Sekr. Pia Svensson Ungdom o junior 

V. sekr. Ingemar Svensson Arrangemang 

Kassör. Lars Nilsson  IT 

Suppleant. Michael Christoferson Anläggning 

Suppleant. Ingrid Bengtsson Trivsel 

   Historiska 

   Skidor 

 

Medlemsantal och möten 

 
Medlemsantalet hade under året varit 189. 

Årsmöte och fem styrelsemöten hade hållits. 

Styrelsen hade varit representerad vid SKOF:s årsmöte och föreningsledarträffar. 

TIF hade haft ordförandeskapet i Göingekretsen under det gångna året. 

Föreningen hade varit ansluten till Svenska Orienteringsförbundet, Sveriges 

Mångkampsförbund, Svenska Friidrottsförbundet och Svenska Skidförbundet. 

 

 

Verksamhetsberättelser 

 
Styrelsen konstaterade att  verksamhetsplanen för året hade genomförts plus en del 

andra viktiga saker. 

Genom stor arbetsinsats från i första hand Gunnar Och Jonne hade TIF-huset blivit 

tillbyggt med tak över balkongen och nytt räcke. Den bakre boden hade klätts om och 

dessutom utrustats med takresning och nytt tak av plåt. Micke Christoferson hade också 

gjort en stor arbetsinsats och bl a svarat för allt plåtarbete på båda objekten. 

Föreningen hade lyckats få ett bidrag från Fritidskontoret på 50 000 kronor för inköp  

av en ny skoter. 

Midsommarfesten hade flyttats från Jöns Jöns äng till Klubbstugan. Med Lars 

Lindborg i spetsen genomfördes arrangemanget med bravur trots mygginvasion. 

Simon Christoferson, TIF:s coming man, hade tilldelats stipendier. Från Folket väl 2000 

kronor för fina resultat den senaste tiden och från Skogssportens  gynnare 1000 kronor 

samt diplom med titeln YNGRE LEDARE. 

Uppvaktningar hade skett av Rolf Gustafsson, bl a ansvarig för kartframställning och 

banpåtryck, som fyllt 50 år, samt föreningens uppskattade stugfogde Gunnar Persson 

som fyllt 70 år. 

 

Styrelsen tackade för goda arbetsinsatser under det gångna året. 



 
 

Simon tilldelades flera stipendier under året 

 

Ekonomisektionen redovisade sina för föreningens verksamhet så viktiga 

arbetsuppgifter: 

 Upprätta medlemsmatrikeln 

 Ansvara för bidragsansökningar 

 Införskaffa priser till föreningens tävlingsarrangemang 

 Sköta kontakterna med föreningens sponsorer 

 Upprätta resultatstatistik för klubbens samtliga orienterare 

 Anskaffa och dela ut tävlingsmärken till klubbens junior- och seniororienterare 

 Ansvara för försäljningen av sport- och underkläder av märket Ullmax och 

Newbody 

 Sköta kontakten med leverantören av Föreningskortet 

 

Seniorsektionen, som hade haft ansvaret för uttagning till fyrklubbs och till stafettlagen 

samt resultatbevakning, kunde redovisa följande: 

 

 Föreningen hade haft sju SM-starter med en tolfteplats som bäst genom Simon 

Christoferson på natten 

 Vid Veteran-RM i Bjärnum kom ett av årets absolut bästa resultat genom Lars 

Lindborg som kom på andra plats i långdistans. 

 Vid DM-tävlingarna fick föreningen två mästare genom Leif Claesson H 70 medel 

och Lars Söderlund H 45 sprint. 

 5-dagars i Hälsingland blev en upplevelse för livet för 17 TIF-are. De bästa 

etappresultaten fick Ida Bengtsson och Kerstin Nilsson med var sin femteplats. 

Kerstin kom totalt på tolfte plats 

  

 
 

Lars Lindborg svarade för årets prestation med en 2-plats vid Veteran RM på långdistans. 



Ungdoms- och Juniorsektionen kunde redovisa en omfattande verksamhet, ryggraden i 

föreningen. Man betonade att ledarna på ett mycket bra sätt förberett och genomfört såväl 

tränings- som tävlingsverksamhet. Ett föredömligt ledarskap hade starkt bidragit till de 

framgångar som uppnåtts och den sammanhållning som funnits under 2006. 
 

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

tillhörande fika hade genomförts på onsdagar under vinterhalvåret. Man hade haft 

innebandyträning på torsdagarna. Utöver detta hade man under vår och höst deltagit i 

”14-20 träning”. 

Deltagarantalet vid såväl Ol- som konditionsträningarna hade varit ca 15 st. 

 

TIF hade deltagit i av SKOF arrangerade vinter- och sommarläger. 

TIF-ungdomar hade också blivit uttagna av SKOF till GM-läger, USM-läger och 

tävlingsresa. 

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

juniorer hade representerat TIF i SM-tävlingar. 

Klubben hade även genomfört en tävlingsresa till Per o Kersti Cup i Värnamo. 

En klubbdag hade hållits som avslutning, där flitiga ungdomar bjudits till Ugglebadet i 

Perstorp med prisutdelning i klubbhuset på kvällen. 
 

 
 

Många goda resultat presterades av U-sektionen under året. 
 

Följande lagresultat redovisades: 

 TIF blev trea i U-serien div 1 och 8 i U-cupfinalen. 

 Etta i D 14 vid Stafett-DM ( Johanna Christoferson, Elida Ottmer, Kajsa 

Wetterström och Isabelle Christoferson ) 

 Tvåa i H 12 vid Stafett-DM ( Harald Ottmer, Karl-Johan Persson, Nils-Joel Persson 

och Henning Ottmer ) 

 Tolva vid U 7-manna ( Elida Ottmer, Henning Ottmer, Harald Ottmer, Isabelle 

Christoferson, Johanna Christoferson, Kajsa Wetterström och Sebastian 

Wetterström ) 

 26-a i D 20 vid Stafett-SM ( Emmie Christoferson, Emelie Bengtsson och Agnes 

Söderlund ) 



 

Följande individuella resultat uppmärksammades: 

 Simon Christoferson blev etta i H 16 vid SSM och Isabelle Christoferson 6:a i D 14 

vid samma tävling. 

 Simon blev etta vid GM och 24:a vid USM i H 16. Han blev också 36:a i H 18 vid 

sprint-SM och 12:a i H 18 vid natt-SM. 

 Agnes Söderlund blev 36:a i D 18 vid SM-medel 

 Vid DM-sprint blev det tredjeplatser för Harald Ottmer i H 12 och för Sebastian 

Wetterström i H 14. 

 Vid DM-medel blev det seger för Simon Christoferson i H 16 och en tredjeplats för 

Agnes Söderlund i D 18. 

 Vid Natt-DM blev Henning Ottmer tvåa. 

 

Uppmuntringspriser hade delats ut: 

 23 ungdomar fick flitpris 1 ( Ugglebadet ) 

 Flitpris 2 ( presentkort 200 kronor ) tilldelades Harald Ottmer, Henning Ottmer, 

Simon Christoferson och Sebastian Wetterström. 

 Elitpris ( presentkort 500 kronor ) erövrades av Isabelle Christoferson,Johanna 

Christoferson och Elida Ottmer. 

 Vandringspriset tilldelades Isabelle Christoferson 

 

Sektionen betonade dels det fina samarbetet med andra klubbar i kommunen dels 

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

 

 
 

Pristagare vid Hästveda lägret. 
 

 



Arrangemangssektionen redovisade följande: 

 

 Nyårsorienteringen som genomfördes för 58-de gången under vintriga förhållanden 

med 3-4 dm snö och med termometern runt nollstrecket. Sebastian Wetterström var 

banläggare och Simon Christoferson tävlingsledare. Trogna funktionärer ställde 

som vanligt upp. 85 deltagare ställde upp. Tävlingens framtid togs upp till 

diskussion. 

 Tormestorpsloppet  kunde genomföras tack vare snötillgången på hårda och bra 

spår. Lars Lindborg var tävlingsledare och Tommy Andersson spårchef. 95 

deltagare öste beröm över arrangemanget. 

 Kretsmästerskap i nattorientering för Kristianstads- och Göingekretsen anordnades i 

samarbete med OK Tuvan. TC var OK Tuvans klubbstuga och banorna hade 

strängats på Lillsjödalskartan. Vädret var sämsta tänkbara med stark vind, regn 

och 0-gradigt. Trots detta kom ca 60 löpare. Micke Christoferson var tävlingsledare 

och Krister Larsson OK Tuvan banläggare. 

 Tormestorpsträffen med Lång-DM, U-serie och PreO arrangerades på familjen 

Månssons ägor i Ebbjörnarp. Från början hade man planerat genomföra 

arrangemanget i markerna runt Asmoarp men p g a problem med en markägare 

fick man i ett sent läge ändra planerna. Dagarna innan tävlingen präglades av 

materieltransporter, kontrollutsättning, byggnationer och funktionärsfest på 

lördagskvällen. Tävlingsledare var Micke Christoferson med Mats-Ola Persson som 

biträdande. Simon Christoferson var banläggare med Sebastian Wetterström som 

biträdande. Klubben fortsatte härigenom sin ambition att satsa på unga ledare. Ca 

900 löpare gav många positiva omdömen. Lars Lindborg hade hand om PreO vars 

tävlingsområde var norr om TC d v s på Olles och Bosses marker. 

 Kartplaneringen och kartframställningen hade fortsatt. Årets tävlingskartor hade 

fått en uppdatering. Under året hade klubbarna inom Hässleholms kommun 

gemensamt uppvaktat Fritidsförvaltningen angående slopat kartbidrag. Detta 

resulterade i en ny ekonomisk ersättning från Fritidsförvaltningen som klubbarna 

skulle dela på. Fortsatt kartsamverkan mellan kommunens klubbar kommer att 

ske, även när det gäller att få fram nya kartritare. 

 

Sektionen tackade avslutningsvis alla klubbmedlemmar som troget ställer upp på våra 

arrangemang och därmed gör det möjligt att arrangera. 

 

 
 

Ulla vid starten på Lång DM. 



IT-sektionen berättade att de under året: 

 

 Bytt ut huvuddelen av hårdvaran. Tävlingsadministrationen kan nu i huvudsak 

organiseras med bärbara datorer, vilket i hög grad förenklar då en 

tävlingsadministration ska byggas och rivas. 

 Uppgraderat och kontinuerligt uppdaterat klubbens hemsida. 

 Deltagit i konferenser inom SKOF och gett förslag på hur vissa administrativa 

rutiner kan förbättras för att undvika felaktigheter och merarbete för 

tävlingsarrangörer. 

 Anmält deltagare till kretsens arbetsgrupp för ev gemensam investering i ny 

Sportidentutrustning. 

 

 
 

Jan och Rolf såg till att allt IT fungerade under DM. 

 
 

Skidsektionen jublade över att det äntligen kommit snö som legat från juldagen till slutet 

av mars. Jobbet med att preparera skidspåren hade startat direkt så det hade blivit 

många timmer på skotern denna vinter. Ryktet om fina skidspår på Göingeåsen spred 

sig snabbt och många passade på att motionera i spåren. 

Tormestorpsloppet kunde genomföras som planerat den 6 januari. Tävlingen fick stort 

utrymme i skånsk dagspress både före och efter tävlingen. 

Tävlingen samlade nästan 100 deltagare som öste beröm över arrangemanget. 

”Lastplatsen” var skidstadion och TIF-huset TC. 

Lars Lindborg var tävlingsledare, Tommy Andersson spårchef medan Rolf Gustafsson 

och Jan Ottmer såg till att datorerna fungerade. 

Hela skidprogrammet kunde genomföras och TIF fick många fina framgångar. 

Vid DM-tävlingarna fick föreningen följande mästare: 

* Sprint-DM klassiskt Thomas Westlund ( H 21 ) och Anders Persson ( H 45 ) 

* 15 km klassiskt Thomas Westlund ( H 21 ) och Anders Persson ( H 45 ) 

* 50 km klassiskt Tommy Andersson ( H 45 ) 

 

I vanlig ordning samarbetade klubben med  Elmhults Sportklubb med Vasaloppsresan. 

Totalt startade 25 löpare från föreningen i de olika Vasaloppen. 

Vasaloppet 10, Öppet spår 5, Tjejvasan 4 och Kortvasan 6 st. 



Under hösten ansökte klubben om  bidrag hos Fritidsnämnden för inköp av en ny 

skoter. Med en väl underbyggd ansökan, bra lobbying av ordf. Bengt samt det goda 

ryktet om klubbens ideella arbete så beviljades klubben ett bidrag på 50 000 kronor. 

En ny skoter är nu inköpt och en ny spårpackare byggd. 

 

 
 

Ny skoter köptes in under 2006 
 

Anläggningssektionen redovisade 

 

 Att elljusslingan och motions-/skidspåren använts flitigt under året. Som vanligt 

hade en ”röjardag” anordnats under december med god uppslutning. Ärtsoppa som 

lunch serverades till alla som deltog. 

 Att Gunnar Persson, som i många år skött hela TIF-huset ,nu lämnat över den inre 

skötseln och bokningen till Kerstin och Erik Rittbo, som skött detta på ett 

utomordentligt sätt. Det yttre underhållet, bokning av släp mm har Gunnar fortsatt 

ansvar för och som vanligt hade detta fungerat på ett ypperligt sätt. Efter sommaren 

påbörjades och slutfördes projektet med att bygga tak över balkongen av Gunnar 

och Jonne. Det hela blev ett lyft för hela huset. 

 Att tennisbanan legat i vila beroende på tappat intresse. Ove Svärdhagen hade lovat 

att ta tag i banan nästa år. 

 Att bollplanen fått löpande underhåll och skötsel under året 

 Att  skoterboden försetts med nytt tak och ny panel genom Gunnars och Jonnes 

försorg. 

 

 
 

Klubbhuset fick nytt tak över balkongen. 



Trivselsektionen berättade: 

 

 Att man ordnat fika vid Nyårsorienteringen (ungdomarna svarade för serveringen 

och fick behålla förtjänsten),Tormestorpsloppet  och årsmötet. 

 Att man ordnat PUB-afton, som numera blivit en återkommande aktivitet, där det 

denna gång serverades smörgåstårta, öl och annat gott. Dartspel förhöjde 

stämningen. 

 Att Skoj på hoj arrangerats ihop med HOK. 136 pass såldes. 

 Att  Valborgsmässoafton firades som vanligt av TIF. Vidar Albinsson talade och 

Hässleholmskören sjöng in våren. Korv och bröd mm serverades. 

 Att funktionärsfesten vid Ebbjörnarp den 26 augusti besöktes av 85 funktionärer. 

Det blev grillat med tillbehör. Eftersom vädret var ostadigt fick man sitta inomhus i 

tälten. 

 Att man serverat ärtsoppa vid arbetsdagen den 3 december. 

 Att man planerat nästa års skoj på hoj tillsammans med HOK. 

 Att skink- och pepparkaksloppet arrangerats den 9 december. Ingrid Andersson 

vann skinkan och Henning Ottmer pepparkakorna. 

 Att julmarknad hållits dagen efter. TIF sålde 35 granar. Klass 82 i Sösdala sålde 

hembakat och julkärvar. Marie Malmberg-Nilsson och Siv Persson sålde hemgjorda 

alster och Helen Ek hudprodukter. 

 

 
 

Pia och Lars steker hamburgare. 

 

 

Historiska sektionen kunde inte redovisa någon större aktivitet under året. 

Sammanställningen för 2005 var ej klar och katalogiseringen av föreningens material i 

klubbhusets källare hade inte blivit gjord. 

 


