
Tormestorps IF 2007 
 

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. Åsa Kull Persson  Anläggning 

Suppleant. S-O Lundgren  Trivsel 

    Historiska 

    Skidor 

    Tennis 

Medlemsantal och möten 
 

Medlemsantalet hade under året varit 185.   

Årsmöte och fyra styrelsemöten hade hållits. 

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

Föreningen hade under året varit ansluten till Svenska Orienteringsförbundet, Sveriges 

Mångkampsförbund, Svenska Friidrottsförbundet och Svenska Skidförbundet. 

 

Verksamhetsberättelser 
 

Styrelsen konstaterade att verksamhetsplanen för året genomförts. 

I augusti hade man Öppet Hus för allmänheten. C:a 50 personer kom och detta 

renderade några nya medlemmar och att byns innevånare vet att TIF finns och vilken 

verksamhet man bedriver. 

Midsommarfest arrangerades även detta år i anslutning till klubbstugan. Lasse 

Lindborg höll i trådarna i samverkan med några eldsjälar från f.d. byalaget. Det var en 

regnig tillställning men tälten höll tätt och det slets kraftfullt på dansgolvet. 

Styrelsen riktade ett särskilt tack till sponsorerna: Lets Färg, WRE, Infocare, HFAB, 

LF, Bilfrakt och Tryck-shopen. 

 

Styrelsen tackade för goda arbetsinsatser under det gångna året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inside av Elida 

 

18 mars: Agnes och Simon tog med sig Isabelle, Johanna, Micke och Lasse till Blekinge och 

sprang Silva Junior Cup. Resten stannade i Skåne och sprang Frosta OK:s tävling. 75 % av 

familjen Reimer sprang Ö4, och i resultatlistan återfinner vi Anna ett par placeringar före 

Ellen, som i sin tur slog Stefan med ett par sekunder. Internt samarbete där emellan 

månntro? 

 

Hedjakten 21 oktober: I starten på denna partävling skulle man dela upp kontrollerna mellan 

sig, vilket faktiskt var mycket svårare än vad det verkar. Mest annorlunda, och antagligen 

snabbast, men tyvärr inte särskilt bra, delade Harald och Karl-Johan, som trodde att man var 

tvungen att ta kontrollerna i nummerordning... således fick de varsin jätterunda som tog sin 

lilla tid att springa. Även priserna var lite spännande på denna tävling, och i samtliga 

ungdomsklasser tävlades det om plastsäckar med ett par kilo äpplen i varje. 

 



Ekonomisektionen hade under året svarat för: 

 Medlemsmatrikeln. 

 Bidragsansökningar. 

 Prisanskaffning till klubbens tävlingar. 

 Medverkan vid klubbens kontakter med sponsorer. 

 Resultatstatistik för klubbens samtliga orienterare. 

 Anskaffning och utdelning av tävlingsmärken. 

 Försäljning av sportkläder. 

 Kontakterna med leverantören av Föreningskortet. 

   

 

Seniorsektionen redovisade följande resultat under året: 

 4 SM-starter med en sextondeplats för Simon Christoferson som bäst 

 11 DM-titlar genom Leif Claesson H 70 sprint, Lars Lindborg H 55 sprint, natt och 

lång, Lars Söderlund H 45 medel, Agnes Söderlund D 20 natt, lång och medel, Simon 

Christoferson H 18 medel, Henning Ottmer H 12 natt samt D 16 stafett med Johanna 

och Isabelle Christoferson och Elida Ottmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vid 5-dagars blev det en fjärdeplats för Lars 

Söderlund med etappseger sista dagen samt 

en elfteplats för Kajsa Wetterström. 

 

 Fyrklubbs resulterade i en andraplats i E-

gruppen, endast 1 minut och 25 sekunder 

från vinst, samt avancemang till D-gruppen. 

Tormestorp tog hem 11 DM-titlar 2007 

 

Ovan Lars Lindborg 3 st, H55 sprint natt och 

lång, tv.  Henning Ottmer H12 natt samt 

nedan Lars Söderlund H45 medel. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ungdoms- och juniorsektionen hade stora framgångar under året och det finns 

anledning att hylla ledarna som på ett mycket bra sätt förberett och genomfört såväl 

tränings- som tävlingsverksamheten. Ledarteamet med Lars Söderlund, Vidar 

Albinsson, Mikael Christoferson, Anneli Nilsson, Stefan Reimer, Lena Söderlund och Bo 

Wetterström hade med sitt ledarskap starkt bidragit till framgångarna. 
 

 

Följande verksamheter redovisades: 

 OL-träning en gång i veckan under vår och höst. Deltagare c:a 15/tillfälle. 

 Konditionsträning varje onsdag under vinterhalvåret. Även föräldrar och vuxna 

hade deltagit. Deltagare c:a 20/tillfälle.  

 Deltagande vid av SKOF arrangerade vinter- och sommarläger. 

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

tävlingsresa. 

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

också deltagare vid årets SM-tävlingar. 

 En klubbdag (vinterträningsdag) med blandade aktiviteter inledde året 

 En tävlingsresa till Per o Kersti Cup i Värnamo hade genomförts. 

 En tävlingsresa till Kivik med övernattning. Familjerna deltog i denna. 

 En klubbdag där flitiga ungdomar bjöds på en resa till Ugglebadet i Perstorp. 

 Som avslutning på hösten hade man en trivselkväll för alla med prisutdelning m.m.  

Inside av Elida 

 

O-ringen Östergötland 23-27 juli: Det var ett väldigt lerigt O-ringen och Lovisa vittnar om 

att ha suttit fast i en bäck i nästan en kvart. Och gick det dåligt var det bara att skylla på det 

faktum att man inte kunde se något på sin plastfickelösa, lerindränkta karta. 

 

Natt-DM 31 augusti: Henning hade lite väl bråttom och glömde packa ner 

orienteringsskorna innan han åkte söderut mot OK Kontinents tävling. När han insåg sitt 

misstag fick han panik och funderade allvarligt på att springa i sina nya Converse-skor. Här 

någonstans bestämde sig Karl-Johan för att rädda Henning genom att låna ut sina 

joggingskor. Tack vare Kalles skor vann Henning. 

 

Fyrklubbs 16 september: Lera, regn och koskit i överflöd, sällan har det varit så trångt i 

klubbtältet. Spännande var det dessutom, och efter mycket om och men stod det klart att 

Tormestorps IF skulle bli uppflyttade från den lägsta divisionen till den näst lägsta, D! 

TIF HD12 8:a i 

hård konkurrens på 

ungdomens 10-mila 

i Skövde 

Karl-Johan 

Jonathan 

Kajsa 

Henning 

Harald 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets lagresultat: 

 Föreningen blev etta i U-serien division 1 och 6-a i U-cupfinalen. 

 1:a D 16 Stafett DM  Johanna och Isabelle och Elida  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3:a H 12 Stafett DM  Harald och Henning Ottmer, Karl-Johan Persson

   och Jonatan Albinsson 

 13:de U 7-manna  Elida, Henning och Harald Ottmer, Isabelle och

   Johanna Christofersson, Jonatan Albinsson och

   Sebastian Wetterström. 

  8:a U 10-mila  Harald och Henning Ottmer, Karl-Johan Persson,

   Jonatan Albinsson och Kajsa Wetterström. 

Segrare Stafett-DM D 16 

Johanna Cristoferson 

Isabelle Cristoferson 

Elida Ottmer 

 

Inside av Elida 

 

Per & Kersti Cup 21-22 april: Helgens TC var placerat nedanför en skidbacke och lördagens 

start var placerad högst upp i backen, och vips så var uppvärmningen fixad. Efter massor av 

bra resultat på tävlingen, massor av mat och massor av bus var det dags att sova, och mitt i 

tandborstningen (som tog sin lilla tid då vi hade två fungerande toaletter på femtio personer) 

gick larmet. Om det var tjuvlarmet eller brandlarmet är fortfarande okänt, men Vidar, Per-

Anton och några till chansade på det senare och sprang ut. Efter ett tag slogs det fast att det 

varken pågick brand eller inbrott i huset, det högljudda larmet tystnade men ringandet 

fortsatte i våra öron en bra stund efter. På söndagen var det dags för stafett, och extra bra 

lyckades HD12-laget som tog hem en tredjeplats, trots plötsliga omkastningar i laget efter att 

Henning lyckats skada sig redan innan start. 

 

Kivik 8-9 september: Andrarums IF arrangerade DM i både medel och stafett, och ett 

femtiotal tifare bestämde sig för att passa på att ockupera Kiviks camping under helgen. Vi 

testade utbudet av lekplatser, åt massor av mat i partytältet och lekte lite till, mer eller mindre 

organiserat. Majoriteten av ungdomarna roade sig även med att palla äpplen. Som sagt så 

sprang vi även ett par tävlingar, och särskilt händelserik var stafetten. I H14 försökte 

Tormestorp och Helsingborg (läs: Harald och Axel Schulz) snuva varandra på segern genom 

att springa runt lite utanför kartan. Båda lyckades då ingen av dem vann. En tredjeplats blev 

det till slut för Harald, Karl-Johan, Jonathan och Henning. Ellen, Kajsa, Mirandra och 

Lovisa sprang i D14-laget, och på andrasträckan försökte de två sistnämnda gena över ett 

grönområde istället för att ta stigen runtom. Där inne sprang de runt ett tag innan de kom ut 

igen, på precis samma ställe som de sprang in. En seger blev det också, i D16, vilket 

Johanna, Elida och Isabelle såg till. 

 



 

 

Goda individuella resultat: 

 GM   Simon Christoferson 3:a H 18. 

 SM   Simon Christoferson 16:e sprint, 32:a natt, 20:e 

   medel och 25:a lång H 18. 

 DM   Isabelle Christoferson 2:a sprint och 3:a natt i 

D 16. 

Simon Christoferson 1:a medel H 18, 3:a natt  

H 18 

Agnes Söderlund 1:a medel, lång, natt D 18 

Kajsa Wetterström 3:a lång D 12 

Henning Ottmer 1:a natt H 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tv. Simon Christoferson tävlade på SM och kom 3:a i 

H18 på GM samt DM-mästare på medeldistans. 

 

Nedan Agnes Söderlund, 3 st DM-titlar i  

D18, medel, lång och natt. 

 

 

 

 

Inside av Elida 

 

Sprint-DM 3 juni: Större delen av ungdomsskaran skubbade ifrån denna tävling, Elida åkte 

till Norge och Henning, Harald, Lovisa, Miranda och Kajsa sprang rundor inne på Liseberg, 

för att nämna några. 

 

U-10mila 3-4 augusti: I HD12-kaveln lyckades Kajsa, Karl-Johan, Jonathan, Harald och 

Henning springa hem en 8:e plats – av över 90 startande lag! Detta trots en något tveksam 

och ganska annorlunda start. En extremt nervös Harald valde nämligen – istället för att helt 

enkelt följa strömmen som man brukar göra i starten på stafetter – att springa upp på en vall 

bredvid för att, som han uttryckte det, ”kunna läsa kartan”. Misstanken finns dock att han 

gjorde det för att showa inför den stora publiken... 

Simon, Johanna och Isabelle sprang i ett kombinationslag som kom på 19:e plats i 18-

klassen. Även Simon bjöd på lite show när han fullkomligt rusade iväg på sistasträckan, det 

gick så snabbt att Kajsa hävdar att hon aldrig sett något liknande. 



Följande flitpriser delades ut: 

 

 Flitpris 1 (Ugglebadet) 24 st ungdomar 

 Flitpris 2 (presentkort 200:-) Elida, Harald och Henning Ottmer, Karl-Johan

   Persson och Jonatan Albinsson. 

 Elitpris (presentkort 500:-) Elida Ottmer 

 Vandringspris  Henning Ottmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arrangemangssektionen redovisade följande: 
 

 Nyårsorienteringen som genomfördes för 59-onde gången och med ett försök med att 

senarelägga starttiden från gryningen till ”normala” kl. 10:00. Antalet startande 

ökade från fjorårets 85 till 114. Deltagarna såg ut att trivas i denna för Tormestorp 

så viktiga tradition. Arrangemanget var således som vanligt bra med Bengt 

Andersson som banläggare och Lasse Lindborg som tävlingsledare samt ett 10-tal 

trogna funktionärer. 

 Tormestorpsloppet den 7/1 – ingen snö, inget lopp. 

 Ungdoms-Cup Favorit i repris! För fyra år sedan arrangerade TIF en ungdomscup 

vid Rännarehusen med TC hos Bo Redbo och det blev så bra så att föreningen 

gjorde om det hela. Tävlingsledaren Lars Lindborg dammade av de gamla banorna 

och kartan reviderades så smått av Leif C. I ett strålande vårväder avgjordes 

tävlingen med många nöjda pristagare den 12/5. 

 

 

 

 

 

Leif minns …. 
 

Det var vid Härlövs vårtävling vid Ullstorp för några år sedan. En äldre gentleman berättade 

att han hjälpt ett par Tormestorpspågar. Han hade hittat dem i skogen. ”Förmodligen var de 

bröder – för de såg likadana ut, de visste inte var de var och de var stora ovänner”. 

Veteranen hjälpte dem och visade på kartan var de befann sig, pekade och fortsatte själv sin 

tävling. När han kom till slutet av sin bana upptäckte han en av pågarna igen, fast denne 

sprang och gömde sig i skogen när han närmade sig. Efter en del lockande kom han dock ut 

och berättade att han hette Harald och att hans bror hade brutit tävlingen men att han själv 

bestämt sig för att fortsätta tävlingen. Eftersom grabben var vid gott mod bedömdes han 

klara av den sista biten också. 

Vid klubbskärmen kom förklaringen. Pappa Jan hade varit ledsagare till Elida som sprang 

sin första tävling. När de kom i mål satt Henning med tårar i ögonen på sin ryggsäck. Han 

hade brutit tävlingen men Harald hade fortsatt ensam och nu visste han inte var brodern 

befann sig. Det hela fick en lycklig upplösning. Harald kom i mål. Lite pedagogiskt 

föräldasnack och allt var frid och fröjd – nästan. Det visade sig att Henning hade glömt att 

stämpla ut och rapporterades som saknad av tävlingsledningen, ett problem som också 

klarades av. 

 

När man i årets verksamhetsberättelse hittar syskonen Ottmer med DM-titlar och idel 

topplaceringar i sina klasser blir man glad. Något litet missöde i början av karriären kunde 

de tydligen lätt sopa under mattan. Bra inställning. Vad månde bliva?? 

Ungdoms Cup i försommarfagra 

Ebbjörnarp 

Som vanligt goda resultat från Tif-

ungdomarna, seger för bl.a. Kajsa 

och Elida 

 

 

 



 Tormestorpsträffen med MTB-O genomfördes på Hovdalafältet den 12/8 med TC 

vid punkt 41, med starterna vid Stora Oberöd och med bansträckning över Dalleröd 

och Klårröd. Dagarna före tävlingen präglades av materieltransporter, 

kontrollutsättning, byggnationer och en svårartad form av samverkan med 

Hässleholms Motorklubb p.g.a. rallytävling på lördagen. När rallytävlingen var 

över tog funktionärsfesten vid. Micke Christoferson var tävlingsledare med Mats-

Ola Persson som biträdande och Bengt Andersson som banläggare. TC var beläget 

100 m från parkeringen och med endast 50 m till duschen var det inga klagomål på 

avstånden. Många positiva omdömen från de 600 deltagarna gladde. Ett nytt djärvt 

grepp var samarbetet med Hässleholms Cykelklubb. Två orienteringsbanor för 

MTB uppskattades mycket – i alla fall av de fyra som cyklade runt. 

 

 Kartor – Gemensamt med övriga klubbar i Hässleholms kommun hade man 

redovisat sin kartproduktion för Fritidsförvaltningen. Detta resulterade i en 

ekonomisk ersättning som klubbarna i kommunen fick dela på. Fortsatt 

kartsamarbete mellan klubbarna kommer att ske, även då det gäller att få fram nya 

kartritare. 

Numera finns klubbens kartor 

digitalt i en kartdatabas. 

Inför en tävling fastställs vilket 

terrängområde man avser 

utnyttja. 

En omfattande revidering av 

kartan över det aktuella 

området sker. 

Med hjälp av samma 

datorprogram som kartan är 

ritad i, O-Cad, utförs 

baninläggningen på kartan. 

Ytterligare smärre justeringar 

kan göras in i det sista. 

Kartor med banorna skrivs ut 

på färglaserskrivare. Eftersom 

detta går fort kan man vänta 

med detta tills bara någon dag 

före tävlingen. 

De tävlande får på så sätt en 

dagsaktuell karta i sin hand. 

 

För att hålla en jämn och hög 

kvalitet på kartutskrifterna har 

en Certifiering tagits fram. 

TIF:s Färgskrivare är 

certifierad för utskrifter i 

skalan 1:10 000 

 

 
 



IT-sektionen hade under året: 

 

 Underhållit och uppgraderat hård och mjukvara. 

 Stöttat föreningens tävlingsverksamhet. 

 Uppgraderat och kontinuerligt uppdaterat föreningens hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningssektionen hade haft ansvaret för elljusslinga och motions-/skidspår. Vid en 

röjardag i december, med bra uppslutning, serverades ärtsoppa till alla som deltog. 

 

 Kerstin och Erik Rittbo hade på ett utomordentligt sätt svarat för den inre skötseln 

av TIF-huset och även haft hand om bokningarna. Gunnar Persson hade som 

vanligt fixat och donat runt huset och även haft hand om uthyrning av släp m.m. 

Bra jobbat – också som vanligt. 

 Bollplanen hade fått nödvändigt underhåll och tillsyn.  

 

 

      

Trivselsektionen hade varit flitiga under året, både med egna aktiviteter och som 

stödfunktion åt andra sektioner. Följande noterades: 

 

 Fika vid nyårsorienteringen – ungdomarna stod för försäljningen och de fick behålla 

förtjänsten. 

 Fika vid årsmötet. 

 PUB-afton med exotisk planka, diverse tillbehör, dartspel m.m. 

 Valborgsmässoafton firades som vanligt av TIF. Karl-Erik Olsson talade och 

Hässleholmskören sjöng in våren. Korv och bröd m.m. tillhandahölls. 

 Fika vid Ungdomscupen. 

 Funktionärsfest i samband med årets tävling. Grillade karrekotletter och 

potatissallad uppskattades. 

 70-årsjubileet firades i klubbhuset. Det blev ”sillamacka” och sedan buffé med 

tillbehör. Leif Claesson berättade skrönor från förr innan avslutningen med kaffe 

och tårta. 

 Vid arbetsdagen den 18 november bjöds de som jobbade på ärtsoppa. 

 Den 15 december var det julmarknad. 32 granar såldes, samt glögg och korv med 

bröd. Klass 82 i Sösdala sålde hembakat bröd, godis och julkärvar. Lokala försäljare 

hade hemgjorda alster och en massör gjorde reklam för sina tjänster. 

 Vid Skink- och pepparkaksloppet vanns skinkan av Lars Söderlund och 

pepparkakorna av dottern Ebba. Vid prisutdelningen serverades glögg och kaffe 

med tillbehör. 

 

Nöden är uppfinningarnas 

moder eller man tager vad 

man haver! 

Jan hade problem med att 

läsa på datorn i det soliga 

vädret vid U-Cupen i 

Ebbjörnarp i maj.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saxat från Mickes årskrönika 
 

17-18 mars Silva JuniorCup i Karlskrona: Vädret visade sig från sin bästa sida, 0-gradigt 

och storm på lördagen och storm med blötsnö på söndagen, sådana här dagar funderar man 

helt klart på att byta sport till rundpingis eller bowling, så man får vara inomhus. Det var så 

kallt att de i viltrapporten fick in rapporter om pingviner och fjällrävar. Resultaten de här 

dagarna är det inget som familjen Christoferson kommer att skryta med i framtiden. Till 

påsktävlingarna verkade det som om de flesta TIF:arna hade töat upp, nästa alla fanns på 

plats och även en del nya ansikten sken ikapp med solen. 

I slutet av maj så var större delarna av klubben i Perstorp och provade på den nya 

tävlingsformen Sprint-Stafett (2 man och 8 sträckor). Vi sprang fel, tog fel kartor och våra 

resultat är sedan länge bortglömda, men roligt hade vi. 

O-ringen och Mjölby Mina minnen från de 8 dagar som vi tillbringade på en leråker är nog 

följande: lera i skorna, regn, klubbfika, bära flis, simma till toatältet, lera i förtältet, 

medelmåttiga tävlingsresultat, cykla runt och handla, mer regn, ta en tupplur i Mats-Olas bil, 

hämta mer flis, lera i husvagnen, tvätta kläder, dålig arrangemangsplanering, Hennings 

närkontakt med bildörr, lera i örat och till sist Kajsas totala 11:e placering i D 12 (ok Lasse 

S. blev 4:a i H45 K, det är alltid lättare att glädjas med ungdomarna), tack Kajsa för att du 

räddade veckan. Höll på att glömma traktorn som drog ut oss från campingen, en fint 

renoverad Massey Ferguson 65, men det var nog bara Jan, Nils-Joel och jag som noterade 

det. 

Ja och så var det ju Per-Anton (7 år, bäst att tillägga) när 

han hängde i en tall strax utanför damduschen och vrålade 

ner till oss när vi gick förbi: ”PAPPA; PAPPA, kom och 

kolla, många fina p….r”. Alla tittade upp och drog på 

smilbanden, utom just pappan till barnet!   

 

U-10-Mila utan för Skövde, vi hade ett lag i yngsta klassen, HD 12 det började på kvällen 

med några nervösa tolvåringar som skulle iväg bland 90 andra lag. Harald Ottmer tog 

startsträckan, han hade en något speciell taktik, la sig sist i gänget (kanske rädd för att bli 

nersprungen!) men fick tydligen bra koll på kartan för han stämplade som 12: på första, 

växlade sen över till Kajsa Wetterström som gjorde en bra sträcka (trots att hon precis innan 

start lyckats svälja en hårnål!!). Karl-Johan Persson och Jonathan Albinsson som rusar 

genom skogen och skickar ut Henning Ottmer som 11:a som får en långspurt som till sist 

placerar laget på en 8:e plats. Då det var tre finska lag före så innebär det att dom blev 5:e 

svenska lag, vem som var gladast, stoltast och lyckligast, lagledarna (Jan O, Mats-Ola P och 

Bo W) eller ungarna gick aldrig att utreda. Det var en rätt känslosam prisutdelning, stort, 

riktigt stort.  Natten smög sig på och vi kröp in i våra militärtält för någon timmes sömn, 

Cilla påstod att vissa av oss snarkade så det höll henne vaken, vi skyller på Mats-Ola som är 

i sågbranchen. Starten i HD 18 gick 03.00 och hela gänget var uppe och hejade på Macke 

från PAN som hela tiden var med i radiorapporterna bland de 10 första lagen, vilket minne 

att se tolvåringarna påbyltade med filtar i en solstol mitt i natten följa sina äldre kompisar. 

När sen Simon C gick ut som 28:a på sista så hade han nog bytt ut sportdrycken mot 

raketbränsle, för det tempot som han hade ut från växlingen och när han var inne och 

varvade var av Gunder Hägg-klass, och det gick lika fort i skogen, för han gick i mål på en 

19:e placering, att ta 9 placeringar på sista sträckan ska knappast gå. Alla var överens om 

att detta var en höjdarhelg, och jag ser nog HD 12 lagets 8:e plats som en milstolpe i TIF:s 

historia. 

Fortsättning följer… 



Skidsektionen kunde konstatera att man var tillbaka till sedvanlig ”skånsk vinter” 

efter förra årets avvikelse med tre månaders fin skidåkning. Tommy Andersson var 

emellertid på hugget när snön kom torsdagen den 22 februari så med hjälp av den nya 

skotern blev det fina skidspår. Allt var över söndagen den 25 februari .  

Vasaloppsåkarna var trogna som vanligt. 10-15 entusiaster i 

föreningen har vasaloppsveckan som mål varje år. Detta år var 

det 14 st anmälda där några haft en veckas träning i Lofsdalen. 

Resan samordnades med Elmhults sportklubb.  

Loppet blev tufft med nysnö och nollföre. Några bröt – andra 

lyckades bättre. 

 

 
Namn Startnummer Klubb/ort Lopp Åktid Placering 

 Andersson, Tommy  4484 Tormestorps IF  Vasaloppet 06:28:46 2780 

 Karlsson, Ola  11814 Tormestorps IF  Vasaloppet - - 

 Kastlund, Bo  6540 Tormestorps IF  Vasaloppet 06:57:46 3751 

 Klanglund, Maria  18100 Tormestorps IF  Vasaloppet 10:05:47 578 

 Lindborg, Lars  5290 Tormestorps IF  Vasaloppet 06:24:14 2612 

 Magnusson, Leif  11156 Tormestorps IF  Vasaloppet - - 

 Melkersson, Leif  2437 Tormestorps IF  HalvVasan 03:46:18 - 

 Nordström, Anders  11302 Tormestorps IF  Vasaloppet - - 

 Osberg, Patrik  11740 Tormestorps IF  Vasaloppet 10:43:52 9441 

 Persson, Anders  7089 Tormestorps IF  Vasaloppet 08:08:18 5744 

 Persson, Anders  1120 Tormestorps IF  KortVasan 02:10:49 - 

 Stensmar, Johan  16246 Tormestorps IF  Vasaloppet 10:00:53 8584 

 Thulin, Peter  5119 Tormestorps IF  Vasaloppet 06:52:51 3551 

 Törnkvist, Sven  8277 Tormestorps IF  Vasaloppet - - 

 

 

Från Historiska sektionen intet nytt. 

Men viss tankeverksamhet har dock bedrivits 

i det tysta. 

 

Tennissektionen var ny för året. Målsättningen 

var i första hand att få banan i spelbart skick. 

Fyra familjer jobbade hårt med ogräsrensning 

m.m. under en vårdag. Planen blev om inte 

perfekt, så dock spelbar. 

Man konstaterade att det krävs kontinuerlig användning av banan för att underlaget 

ska bibehållas i någotsånär spelbart skick. Man redovisade 4-5 bokade timmar per 

vecka samt ganska många som spelat utan att boka tid. Den regniga sommaren spökade 

så någon tävling blev det inte. 2008 tar man nya tag för intresset i byn verkar vara stort. 

Tennisbanan i 

vintervila i väntan 

på spelsugna 

Tormestorpare inför 

2008 

Förhoppningsvis 

kommer det att 

spelas många 

spännande 3- settare 

här. 

 

http://www.resultat.vasaloppet.se/vasaresult/do/se/result/searchdetail?race=0&firstName=&lastName=&club=tormestorps+if&startNumberInRace=&year=2007&start=1&oid=170285186
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasaresult/do/se/result/searchdetail?race=0&firstName=&lastName=&club=tormestorps+if&startNumberInRace=&year=2007&start=1&oid=170282728
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasaresult/do/se/result/searchdetail?race=0&firstName=&lastName=&club=tormestorps+if&startNumberInRace=&year=2007&start=1&oid=170285880
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasaresult/do/se/result/searchdetail?race=0&firstName=&lastName=&club=tormestorps+if&startNumberInRace=&year=2007&start=1&oid=170293966
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasaresult/do/se/result/searchdetail?race=0&firstName=&lastName=&club=tormestorps+if&startNumberInRace=&year=2007&start=1&oid=170281564
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasaresult/do/se/result/searchdetail?race=0&firstName=&lastName=&club=tormestorps+if&startNumberInRace=&year=2007&start=1&oid=170280432
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasaresult/do/se/result/searchdetail?race=0&firstName=&lastName=&club=tormestorps+if&startNumberInRace=&year=2007&start=1&oid=470321160
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasaresult/do/se/result/searchdetail?race=0&firstName=&lastName=&club=tormestorps+if&startNumberInRace=&year=2007&start=1&oid=170280894
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasaresult/do/se/result/searchdetail?race=0&firstName=&lastName=&club=tormestorps+if&startNumberInRace=&year=2007&start=1&oid=170282535
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasaresult/do/se/result/searchdetail?race=0&firstName=&lastName=&club=tormestorps+if&startNumberInRace=&year=2007&start=1&oid=170277963
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasaresult/do/se/result/searchdetail?race=0&firstName=&lastName=&club=tormestorps+if&startNumberInRace=&year=2007&start=11&oid=570279454
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasaresult/do/se/result/searchdetail?race=0&firstName=&lastName=&club=tormestorps+if&startNumberInRace=&year=2007&start=11&oid=170289699
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasaresult/do/se/result/searchdetail?race=0&firstName=&lastName=&club=tormestorps+if&startNumberInRace=&year=2007&start=11&oid=170278688
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasaresult/do/se/result/searchdetail?race=0&firstName=&lastName=&club=tormestorps+if&startNumberInRace=&year=2007&start=11&oid=170280965


 

 

 

Saxat från Mickes årskrönika, fortsättning… 
 

Stafett-DM: Klassen som det snackades mest om var nog prop. lång, där det mest handlade 

om prestige mellan våra två lag, Simon C, Sebastian W och Agnes S tog i och vann klassen 

och Jan och jag försökte hävda ”force majeure” för att vi kom så långt ner i resultatlistan, 

(Vidar, som gjort det han skulle i laget, var lite skeptisk till våra bortförklaringar) men ingen 

lyssnade på oss. Som vanligt så var det en kul helg i glada TIF:ares sällskap. 
 

Det blev ett år där vissa förväntningar slog in och andra slog slint, summa summarum: ett 

rätt bra år. 
 

Vid tangenterna, dykandes i resultatlistorna och grävandes på Internet, Micke C. 

Simons rapport från Sprint-SM 
 

Den 15 april 2007 gick Sprint-SM av stapeln i Varberg. Denna soliga vårdag 

inleddes, som sig bör, med ett antal kvalheat för att sovra ut en skara värdiga 

att springa den väntande finalen. I min klass, H18, fanns det fyra kvalheat med 

ungefär 40 löpare i varje heat. Tio personer från varje heat kvalificerade sig för 

finalen, vilket alltså skulle ge 40 stycken löpare i finalen utav de ca 160 som 

startade i kvalet. H18 är en mycket tuff klass, där många löpare är jämna och 

allting är oerhört öppet. En indikation på detta är t.ex. att Erik Johansson från 

Halmstad OK, en av de absolut bästa terränglöparna i sin ålder i Sverige och 

även en mycket duktig orienterare med SM- och O-Ringen segrar på 

meritlistan, åkte ut i kvalet och inte fick springa final. Det är just det som gör 

det så spännande, när någon på förhand favorittippad löpare inte ens får starta 

i finalen. 

Mitt kvallopp var stabilt och bra, jag öppnade ganska hårt för att sedan ta det lugnare mot slutet och 

se till att inte begå några ödesdigra misstag. Jag kände på mig att det var ett lopp som skulle räcka 

till final, jag hade inte gjort några bommar eller tappat tid och det är vad det hela handlar om i 

kvaltävlingar, att inte göra några bommar. Man måste springa med en väl avvägd säkerhetsmarginal. 

Jag blev 7:a i mitt heat, endast 30 sekunder ifrån heatsegraren, vilket än en gång visar hur jämnt det 

är. Dock hade jag hela 50 sekunder ner till 8:an, löparen närmast efter mig.   

Efter mitt kvallopp var det bara att ladda om med mycket vätska och mat inför finalen. Mellan kvalet 

och finalen är det ett par timmar, så det gäller att använda tiden klokt för att kunna återhämta sig 

optimalt. Här finns det till en början tid för att umgås med sina kompisar och lattja runt lite, men ju 

närmre finalens start man kommer, desto mer fokuserad blir man. Sista timmen börjar alla förbereda 

sig och man kan nästan ta på spänningen.  

På SM-tävlingarna används en startform som för många av de som inte sprungit SM är relativt 

obekant. Under en SM-tävling kan man säga att det finns två olika starter, förstart och tidsstart. 

Förstarten går man igenom en viss bestämd tid innan sin starttid, för att därifrån i princip springa till 

tidsstarten och starta direkt. Det är upplagt som så att när man kommer till tidsstarten har man bara 

någon minut kvar innan man startar, man ska redan vara uppvärmd och redo. 

Jag öppnade finalen i ett bra tempo och låg 3:a vid första kontrollen. Sedan tappade jag tempot 

efterhand och blev snabbt trött. Mitt finallopp var tekniskt sett bra, jag gjorde kanske 10-15 sekunder i 

misstag, men fysiskt så var jag inte så pigg som jag hade hoppats att jag skulle vara. När jag kom i 

mål tog jag över ledningen, detta eftersom man startar i omvänd ordning i finalen. Den som varit 

snabbast i kvalet startar alltså sist, och sen fyller man på så. Den som startar först i finalen är alltså 

den som var den siste att gå till final i det heatet där segraren hade sämst tid av de fyra heatsegrarna. 

Jag startade alltså ganska tidigt, men efterhand så kommer det in fler och fler löpare som straffade 

min tid och jag slutade på en delad 16:e plats. 

Som en effekt av att tävlingen avgjordes i Varberg fanns det många skåningar på plats och hejade, 

vilket gjorde upplevelsen ännu mer inspirerande. Totalt sett så var jag nöjd med tävlingen. Det var 

mitt första SM som junior med kvalheat (Natt- och Ultralång SM, som avgjordes tidigare på våren, 

innefattar inte kvalheat) och jag lyckades gå till final vilken alltid bör vara det primära målet. I 

finalen hade jag visserligen hoppats på en något mer framskjuten placering än vad det slutligen blev. 

Men det kommer fler chanser! 
 

 

 


