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Tormestorps IF 2008 

 

Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda sammanträden finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 

Ordf. Bengt Bengtsson  Ekonomi 

V. ordf. Lars Söderlund  Senior 

Kassör Jan Lennart Nilsson   Ungdom o junior 

Sekr. Pia Svensson  Arrangemang 

V. sekr. Sven-Olof Lundgren  IT 

Suppleant Åsa Kull Persson  Anläggning 

Suppleant Annika Nilsson  Trivsel 

    Historiska 

    Skidor 

    Tennis 

     

 

Medlemsantal och möten 
   

Medlemsantalet hade under året varit 189. 

Årsmöte och fem styrelsemöten hade hållits. Vid mötena deltog även representanter 

från de olika sektionerna. 

Styrelsen hade under året 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 hade genomförts. 

På uppdrag av P 7 hade föreningen genomfört en omskyltning av Hovdalafältet. 30 

medlemmar, uppdelade på sju arbetslag ställde upp den 8/3. Arbetet gick snabbt, lunch 

serverades vid  punkt 26 ( Kullabacken). Arbetsuppdraget gav en rejäl slant i kassan. 

Midsommarfesten arrangerades i anslutning till klubbstugan. Med Lasse Lindborg i 

spetsen genomfördes arrangemanget i samverkan med några eldsjälar från f.d. 

byalaget. 

Ett särskilt tack gick till sponsorerna, WRE, Infocare, HFAB, Tryckshopen, 

Sparbanken 1826, Sydved, Stora Enso Bioenergi AB, MJ-Reglerteknik och P 7 för 

välvillighet och samarbetet under året. 

Styrelsen tackade alla för goda arbetsinsatser under året.  

 

 

Ekonomisektionen bestod av Lars Nilsson, Jan Nilsson, Bengt Bengtsson, Michael 

Håkansson och Kjell Burman.. 

Sektionen hade under året: 

*    Skött klubbens ekonomiska redovisning. 

 Ansvarat för medlemsmatrikeln. 

 Ansvarat för bidragsansökningar 
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 Införskaffat priser till klubbens tävlingsarrangemang. 

 Medverkat vid klubbens kontakt med sponsorer. 

 Upprättat resultatstatistik för klubbens samtliga orienterare. 

 Anskaffat och delat ut tävlingsmärken till klubbens junior- och seniororienterare. 

 Ansvarat för försäljning av sport- och underkläder av märkena Ullmax och 

Newbody. 

 

 

Seniorsektionen hade inte haft några valda ledamöter under året. Gamla trotjänare 

fortsatte dock att tävla för sin klubb, med varierande  resultat.. 

 

Bland resultaten kan nämnas: 

 TIF segrade i grupp D vid fyrklubbs och flyttades upp till C-gruppen. 

 Lars Söderlund tog en DM-titel vid sprintmästerskapet. 

 Leif Claesson vann 19 tävlingar i sin nya klass men lyckades undvika samtliga DM-

titlar. Det blev dock två kretsmästerskap i 65- och 70-klasserna ( natt/dag) 

 Föreningen gladdes också över de många damer och herrar som efter en 

nybörjarkurs tappert deltog och visade framfötterna i sina respektive 

tävlingsklasser.. 
 

 

Lasse Lindborg berättar 

 

Tårtkalas med förhinder. 

Ottmer-pågarna är inte bara utomordentliga orienterare, de är också duktiga på att surfa på nätet. Nu hade 

de studerat Sverigelistan i orientering och letat efter Tormestorpslöpare. Det var inte precis någon trängsel av 

sådana i toppskiktet, men ett namn hade dom hittat. På väg till en tävling vid slutet av vårsäsongen utspann 

sig följande samtal mellan pågarna och Lasse Lindborg: 

” Den där Leif Claesson han är visst en rätt duktig orienterare”. Lasse höll med och förklarade att det bl. a. 

berodde på att han hållit på i en förskräcklig massa år. 

”Ja, han ligger etta på Sverigelistan och har vunnit många tävlingar i år”. 

Efter en stunds tystnad ” men han är inte anmäld till femdagars”. 

Lasse kände av det bakomliggande kravet att som ledare i klubben starta en övertalningskampanj men 

förklarade att ”den där Leif Claesson hade valt att i första hand tävla på hemmaplan.” 

Efter ett tag kom slutkommentaren ” det var synd det, för annars kunde det bli tårtkalas varenda dag.” 
 

Den som vinner en etapp på femdagars ska traditionsmässigt bjuda på tårta. 

Leifs dotter Ingela, orienterings- och ledarutbildad i TIF, nu stark ledarprofil i Skånes OF, Ringsjö och 

Skåneslätten, hade hela året varit Sverigeetta i D 50 och hon sprang femdagars. Det blev inget tårtkalas för 

Skåneslätten heller. 

 

Jan Ottmer och Mats-Ola Persson rapporterade från klubbens deltagande i Tjoget, första helgen i juli. 

 

Det var några år sedan TIF medverkade i tävlingen och nu var det dags att göra comeback i ett lag 

tillsammans med OK Tyringe. Tävlingen arrangerades av Emmaboda- och Lesseboklubbarna. 

Med hjälp av tre löpare från Tyringe samt 17 egna löpare ( varav 4 kvinnliga) genomfördes tävlingen med 

bravur. Man fick en slutplacering på 34 av 90 startande lag – mer än godkänt. Eftersom stafetten bygger på ett 

lag med stor bredd – både äldre och yngre orienterare ska ingå i laget –ger den en stärkande klubbkänsla. 

Fortsättning följer hoppades ledare och deltagare. 
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Ungdoms- och juniorsektionen hade bestått av följande ledamöter: Lars Söderlund, 

Vidar Albinsson, Stefan Reimer, Lena Söderlund och Bo Wetterström. 

Det var ett föredömligt ledarskap som starkt bidragit till den sammanhållning och de 

framgångar man hade haft under året. 

Följande verksamheter redovisades: 

 

 OL-träning en gång i veckan under vår och höst. Deltagare c:a 10 st/tillfälle. 

 Konditionsträning med tillhörande fika varje onsdag under vinterhalvåret. Även 

föräldrar och andra vuxna hade deltagit. Deltagare c:a 15/tillfälle. 

 Deltagande vid av SKOF arrangerade vinter- och sommarläger. 

 Några av föreningens ungdomar hade varit uttagna av SKOF  till GM-läger, USM-

läger och tävlingsresa. 

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

haft deltagande i årets SM-tävlingar. 

 Man hade ordnat en klubbdag med bowling som aktivitet. 

 En tävlingsresa till Per- och Kersti Cup i Värnamo hade genomförts. 

 En tävlingsresa till Bornholm med övernattning hade genomförts. Ungdomarnas 

familjer deltog. 

 Deltagande i årets U-natta med ett tjugotal ungdomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande lagresultat redovisades:  

 4 i U-serien elitdivisionen och 6:a i U-cupfinalen. 

 2:a D 14 Stafett-DM ( Ellen Reimer, Lovisa Nilsson, Miranda Reimer och Kajsa 

Wetterström). 

 2:a H 14 Stafett-DM (Karl-Johan Persson, Henning Ottmer, Jonatan Albinsson och 

Harald Ottmer). 

 2:a vid ungdomens 7-manna 

(Jonatan Albinsson, Karl-Johan 

Persson, Ellen Reimer, Henning 

Ottmer, Harald Ottmer, Kajsa 

Wetterström och Elida Ottmer). 

 

 

 

 

Pan-tävlingarna 29/2 – 2/3 

 

Årets Sverigepremiär gick av stapeln bland tallarna i Åhus med TC på Villaskolan. 

Natt: Karl-Johan fick försvara klubbens färger som enda deltagaren på ungdomssidan. 

Stafett: Prestigefylld uppgörelse inom klubben i HD14 - tjejerna (Kajsa, Lovisa och Ellen) mot killarna 

(Henning, Karl-Johan och Harald)! Killarna var kaxiga innan, och trodde sig snabbt kunna springa in de 

femton försprångsminuterna tjejerna hade. Hur det gick? Tjejerna stämplade in på åttonde plats, MER än en 

kvart före killarna som blev tolfte lag. 

Individuellt: Pans ständiga prisutdelare, tvillingarna Max & Måns, delade stolt ut så kallade Oboy-doserare 

till så gott som alla pristagare i ungdomsklasserna. En mycket användbar pryl, påstod de. Henning var en av 

de som hade turen att få en. Jag har aldrig sett den sedan dess... 
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Goda individuella resultat under året: 

 SSM   1:a i H 18 Simon Christoferson 

             10:a i D 15 Elida Ottmer 

 GM   8:a i D 15 Elida Ottmer 

 SM-sprint  8:a Simon Christoferson 

 Silva Juniorcup  16:de Simon Christoferson 

 DM-sprint 1:a i H 14 Henning Ottmer 

-                                 3:a i H 14 Harald Ottmer 

3:a i H 18 Simon Christoferson 

*    DM medel 3:a i D 14 Kajsa Wetterström 

*    DM lång  1:a i D 20 Agnes Söderlund 

  3:a i D 12  Kajsa Wetterström 

 

Följande flitpriser delades ut: 

*  Flitpris 1  Bornholm  14 st ungdomar 

*  Flitpris 2  Presentkort 200 kronor Harald Ottmer, Henning Ottmer, 

                                             Elida Ottmer, Kajsa Wetterström  

                                                                                        och Ebba Söderlund. 

*  Flitpris 3  Presentkort 500 kronor Elida Ottmer och Kajsa Wetterström 

*  Vandringspris                                                           Jonatan Albinsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skånepåsk 20/3, 22-24/3 

 

Hjärnarp och Kompassen/Örkelljunga arrangerade två tävlingar var, och den som räknat med uppfriskande 

vårväder och fågelkvitter fick tänka om, eftersom marken täcktes av ett par decimeter vit snö och 

termometern visade på minus. På annandagen skulle egentligen årets första deltävling i Ungdomsserien gått 

av stapeln, men den ställdes in och förvandlades helt plötsligt till en vanlig  tävling. 

Det var bara att bita ihop, kämpa sig runt banans alltför många kilometer och sedan skynda sig in i värmen i 

bilen igen. Ellen lyckades bäst med en tredjeplats på påskaftonens långdistans. 

 

Sydsvenska Mästerskapen 5-6/4 FK Friskus Varberg 

 

På lördagen sken solen och nästan alla tormestorpare lyckades klämma sig in på topp-tjugo i respektive klass. 

Vi bodde på en naturbruksgymnasium, och alla fascinerades av denna relativt moderna skola som verkligen 

låg mitt ute i ingenstans. 

På söndag morgon hade vädret ändrat sig drastiskt, de låg ett tunt snölager på marken och vantar och 

underställ åkte på när vi förberedde oss för stafetten. Tre Skånelag placerade sig bland de tio bästa i kylan, på 

tredje-, sjätte- och åttondeplats. 

 

Per & Kersti Cup 12-13/4 OK Stigen 

 

Som vanligt blev det en bussresa upp till Värnamo för att springa Per & Kersti. Även här var det kallt och snö 

(verkar vara en genomgående trend den här våren?). 

På söndagens stafett sprang Ellen, Lovisa och Kajsa raka vägen in på prispallen i D14 där de blev tvåa av 

tretton startande lag! 
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Arrangemangssektionen hade utgjorts av Micke Christoferson, Leif Claesson, Bengt 

Andersson, Sven Törnkvist och Lasse Lindborg. 

Följande verksamheter redovisades: 

 

Nyårsorienteringen, som genomfördes för 60:de gången. Perfekt väder med 1-2 

minusgrader, torrt och vindstilla. 

 

Årets banläggare Rolf Gustafsson, tävlingsledaren Lasse Lindborg och ett 10-tal övriga 

medlemmar såg till att arrangemanget som vanligt blev perfekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena och Ingrid har koll på klockan 

 

Tormestorpsloppet. 6/1 – Ingen snö – Ingen tävling. 

 

Tormestorpsträffen med Ungdomsserie. 

 

Årets tävling genomfördes på Hovdalakartan – nyreviderad genom Leif – och med 

samling vid Hammarmölledamm. Starten fanns på TC och sista kontrollen på dämmet. 

Sektionen betonade en ”svårartad” form av samarbete” med Hässleholms Motorklubb 

som genomförde en rallytävling dagen innan, en envis kamp med ett getingbo som fanns 

mellan starten och startpunkten, funktionärsfesten som började när rallytävlingen 

slutade –c:a 50 deltagare kunde festa i fyra nyinköpta tält ( bra ur mygg/regnsynpunkt) 

och där lekar, tävlingar och sånginslag  förhöjde trivseln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyårsorienteringen 

Till arrangemanget kom 193 deltagare, bland 

dem Jan-Erik Nelking från Skånes OF, som 

gratulerade Tormestorps IF för de 60 

arrangemangen. 

 

”Under de här 60 åren har ni fått mycket fin 

PR – och Ni har verkligen gjort god reklam 

för orienteringssporten. Ja, det är så bra att 

Skånes Orienteringsförbund kräver att Ni 

fortsätter med Nyårsorienteringen” 

 

Och visst ska det bli så. 
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Tävlingsdagen var det perfekt väder. Micke var tävlingsledare med Mats-Ola som 

biträdande. Aron som var banläggare fick många lovord för fina banor. Lasse 

Söderlund var speaker och rapporterade fortlöpande från U-serien. Det var 400 m till 

parkeringen och 50 meter till duschen så ingen klagade på avstånden. 

850 deltagare trivdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävlingsledarna tackar varandra. 

 

Trängsel vid anmälan till öppna 

Klasser. 

 

Rolf och Jan som vanligt upptagna 

med datorerna. 
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När det gäller kartproduktionen hade TIF tillsammans med övriga klubbar i 

Hässleholms kommun redovisat sin verksamhet för Fritidsförvaltningen. Den 

ekonomiska ersättningen  från Fritidsförvaltningen hade klubbarna delat sinsemellan. 

Fortsatt kartsamverkan utlovades. Bristen på yngre kartritare framhölls. 

Sektionen tackade alla klubbmedlemmar som troget ställde upp vid föreningens 

arrangemang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT-sektionen hade bestått av Sven-Olof Lundgren, Jan Ottmer, Rolf Gustafsson, 

Emmie Christoferson, Fredrik Karlsson och Elida Ottmer (web master). 

Under året hade sektionen: 

 Vidmakthållit och till del bytt/uppgraderat hård- och mjukvara 

 Stött tävlingsverksamheten 

 Förnyat klubbens hemsida och utbildat nyckelpersoner att uppdatera den 

 Deltagit i av SKOF anordnade konferenser 

 Tecknat och installerat Internetabonnemang. 

 

Utifrån sett är klubben att gratulera för en synnerligen kompetent och initiativrik IT-

sektion. 

 

Anläggningssektionen hade utgjorts av Bo Wetterström, Tommy Andersson, Kalle 

Aspegren, Gunnar Persson, Göte Karlsson, Lars G Evertsson och Eskil Östersgård. 

Bengt Bengtsson och Sven-Olof Lundgren ingick inte i sektionen, men hade varit 

ansvariga för Skåneleden. 

Lena Wetterström hade varit stugfogde ( inre) och Gunnar Persson stugfogde ( yttre). 

Sektionen hade under året svarat för: 

Elljusslinga – motionsspår. Slingan hade använts flitigt. En röjardag anordnades som    

vanligt under november med god uppslutning. Alla som deltog fick också som vanligt 

ärtsoppa som lunch. 

TIF-huset. Lena hade tagit hand om bokningar och med hjälp av övriga den inre 

skötseln av huset vilket fungerat utan problem. Gunnar hade  fixat och donat runt om 

huset på ett utmärkt sätt. Gunnar hade även haft hand om uthyrning av släpet. 

Bollplanen. Löpande underhåll och tillsyn hade blivit utfört. 

O-ringen Sälen 20-25/7 

 

Husvagnarna fick stanna hemma i garaget, campingstolar byttes mot mjuka fåtöljer och bajamajor och 

provisoriska hygienstationer mot riktiga badrum.  

Fem etapper i en terräng som är så långt ifrån Skånes man kan komma, med fjällorientering, skidbackar och 

trollskogar väntade. 

Vädret var perfekt nästan hela veckan, utom vid invigningen som regnade bort helt och hållet. 

Klubben bodde utspridd i hela Lindvallen, men den som ville kunde ändå spendera kvällarna i det 

gemensamma vita partytältet som sattes upp utanför en röd stuga vid Lindvallsfjällets fot. 

En dag fick vi åka lift upp till start på Hundfjällets topp och sedan springa nerför berget – mycket uppskattat 

trots att man under vissa tider på dagen tvingades köa i uppemot en timme för att få åka. 

Jaktstarten på fredagen i strålande solsken blev som vanligt en händelserik historia. Micke skrev på 

hemsidan på torsdagskvällen att han satsade på att springa ifrån huvudkonkurrenten i H40 Motion, Mats-

Ola, med minst tio minuter – och han lyckades! Om det berodde på bra förberedelser, något oupptäckt fult 

knep, noggrann orientering eller tur i skogen är ännu oklart. 

Felstämplingarna och bommarna haglade men några lyckades plocka, däribland Vidar (som tog tre 

placeringar och blev femma totalt i samma klass som Micke och Mats-Ola) Karl-Johan i H13-2, Jonathan i 

H12 och Linnéa och Nellie i D10. 
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Trivselsektionen hade under året bestått av Ulla Karlsson, Camilla Zinn Albinsson, 

Lotta och Michael Håkansson, Annelie och Stefan Nilsson, Boel Ottmer, Anna Reimer 

Pia Svensson och Lena Wetterström. 

Följande aktiviteter hade genomförts: 

 

 Fika vid Nyårsorienteringen. Ungdomarna som stod för försäljningen fick behålla  

förtjänsten, 

 Försäljning av fika vid Fältskjutning på Hovdala. Tyvärr blev tävlingen inställd 

      på grund av dimma. 

 Fika vid årsmötet 

 Förtäring vid arbetsdagen på Hovdalafältet. Det blev Chili con carne till de trogna 

      TIF-arna. 

 Pubafton den 14 mars. Där serverades Italiensk buffé med diverse tillbehör och med  

dartspel som extra nöje. 

 Skoj på hoj arrangerades ihop med HOK mellan den 12 april och 14 september. 

139 pass såldes och prislistan anslogs vid klubbstugorna 

 Funktionärsfesten med grillning dagen före årets tävling. 

 Servering av ärtsoppa vid röjardagen den 16 november 

 Julgransförsäljning och lussefika vid prisutdelningen för Skink- och 

pepparkaksloppet den 13 december. 

 

 

Historiska sektionen hade utgjorts av Kjell Johansson, Agne Andersson, Leif 

Claesson och Rolf Gustafsson. 

Dokumentationen av föreningens verksamhet fram till 2008 var nu klar – mycket tack 

vare benägen hjälp av ”spökskrivare” utanför sektionen.  

Sektionen efterlyser dock mer hjälp med foton, roliga (gärna dråpliga) episoder från 

medlemmarna. De år som redan dokumenterats går att komplettera med sådant som 

legat till sig i minnesbanken eller i skrivbordslådorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Jonasson berättar 

 
Thure Winberg fyllde 70 och skulle fira med en tillställning i Ignabergas Bygdegård. Alte som jobbade i 

Älmhult ringde till Agne och ville att han skulle köpa en blomma och åka dit och överlämna den. ”Nähä du” 

sade Agne, ”det gör jag inte för så väl känner jag inte Thure, men jag kan köpa en blomma och hämta dig vid 

stationen och skjutsa dig dit så kan du ju lämna den själv”. 

Så blev det bestämt och den aktuella dagen hämtades Alte vid stationen av Agne för transport till Ignaberga, 

där festen pågått ett tag. Ingen av de båda var klädda för 70-årskalas. Agne stannade kvar i bilen när Alte 

gick in för att lämna blomman. Så enkelt var det nu inte. Båda blev inbjudna att deltaga i festen. Snabbt 

ordnades platser vid det U-formade honnörsbordet,  mitt emot festföremålet. Mat bars fram och båda började 

sleva in för att komma ifatt. Några av de tidigare gästerna var på väg att åka hem och en av dem gick fram till 

Thure, tackade för kalaset men tillade: ”nu när du har blitt 70 får du väl börja ta det lite lugnare”. 

”Jadå” svarade Thure, ” Alva och jag har just bestämt att vi från nu bara ska ta tre i veckan” 

Ungkarlen Alte som hade munnen full av köttbullar och annat gott exploderade och sprutade halvtuggad mat 

över bord och värdfolk. 
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Skidsektionen hade i stor utsträckning haft en lång väntan på snö. 

De som väntade var Tommy Andersson, Lasse Lindborg, Bengt Andersson, Per Larsson 

och Sven Thörnkvist. 

Första snön kom sista veckan i mars (knappt 20 cm) , men Tommy var på hugget och 

lyckades fixa ett användbart spår. 

Tormestorpsloppet blev som vanligt inställt, men en stor artikel i Norra Skåne gav 

föreningen viss PR. 

Rullskidtävlingar hade genomförts men med begränsat deltagarantal eftersom man 

tidsmässigt krockade med orienterarnas tävlingsprogram. 

Vasaloppet, där föreningen ställde upp  med 17 deltagare i de olika klasserna, hade 

blivit en hård prövning. 20 cm nysnö och nollgradigt före betydde att alla fick kämpa 

hårt.  

Resan hade som vanligt samordnats med Elmhults Sportklubb.  

Sektionen hade sökt bidrag till förbättringsarbete på föreningens skidslinga  från 

Skidförbundets fond ”snösponsring”. Det blev avslag men ny ansökan kommande år 

förbereds. 

Man jobbar med en sträcka på 300 m vid start- målområdet – trädfällning och viss 

röjning hade påbörjats. 

 

Resultat Vasaloppet 2008 

 

 
Öppet spår 2008  

 

Lopp År Startnr Namn Klubb Plac. Tid 

Öppet spår 2008 531 Niklas Andersson  Tormestorps IF   09:56:53  

Vasaloppet 2008 5201 Bo Kastlund  Tormestorps IF  5156  07:42:23  

Vasaloppet 2008 18549 Maria Klanglund  Tormestorps IF  544  09:41:46  

Vasaloppet 2008 4224 Lars Lindborg  Tormestorps IF  4408  07:17:51  

Vasaloppet 2008 5752 Michael Lindhe  Tormestorps IF  3794  06:56:04  

Vasaloppet 2008 13230 Leif Magnusson  Tormestorps IF  9747  10:49:32  

HalvVasan 2008 2045 Leif Melkersson  Tormestorps IF   05:43:40  

Vasaloppet 2008 9350 Patrik Osberg  Tormestorps IF  8905  10:08:50  

Vasaloppet 2008 7089 Anders Persson  Tormestorps IF  5227  07:44:04  

Vasaloppet 2008 11348 Henrik Persson  Tormestorps IF  7677  09:12:56  

KortVasan 2008 4139 Anna Reimer  Tormestorps IF   04:33:08  

KortVasan 2008 4140 Ellen Reimer  Tormestorps IF   04:32:55  

Vasaloppet 2008 14873 Jonas Sjöstrand  Tormestorps IF  9034  10:14:59  

Vasaloppet 2008 5292 Peter Thulin  Tormestorps IF  3860  06:58:46  

Vasaloppet 2008 11994 Sven Törnkvist  Tormestorps IF   Brutit loppet  

KortVasan 2008 574 Andreas Westlund  Tormestorps IF   01:42:34  

KortVasan 2008 569 Tomas Westlund  Tormestorps IF   01:31:11  

 

 

 

 

 

http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=281335060&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=180324579&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=180329662&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=180325178&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=180336158&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=180336240&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=480358530&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=180326067&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=180322777&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=180326498&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=580344928&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=580344929&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=180344577&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=180326139&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=180330097&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=580325776&year=2008
http://www.resultat.vasaloppet.se/vasa/result?oid=580325765&year=2008
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Tennissektionen hade bestått av Ove Svärdhagen, Dan Jakobsson och Bjarne Nilsson. 

Man betonade att tennisbanan utnyttjats till stor belåtenhet och att intresset för tennis 

ökat betydligt under året. 

Den 26 april hade c:a 10 personer jobbat med banunderhållet. Bland annat hade man 

lagt på mer grus, inköpt tillsammans med Hässleholms Tennisklubb. Banan var nu bra 

förutom att linjerna släpper. 

Man framför ett tack till Mats Johansson på MJ-Reglerteknik som ställt upp med 

ogräsmedel samt besprutning av planen. Man hoppades på fortsatt sponsring. 

Man framförde också ett tack till Gunnar Persson som hade hållit ordning runt 

omkring banan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringsjö OK 20 april 

 

Det här skulle varit årets tredje U-serie, men blev nummer två, den första ställdes ju in i snövädret som 

kom lagom till påsk. För oss var det faktiskt den första då vi befann oss i Värnamo på Per & Kersti Cup 

helgen innan när Göingarna arrangerade. 

Hög tid att visa upp vårformen alltså! Solen sken (äntligen!) och Jonathan och Sebastian stod för 

klubbens bästa resultat med varsin fjärdeplats i H12 respektive H16. 

Dagens klantigaste utser jag mig själv till, jag ryckte fel nummerlapp vid starten och upptäckte det i 

samma stund som alla andra – när jag sprang på upploppet och speakern glatt ropade ut i högtalaren: 

”Och här kommer Elida Ottmer i D16-klassen... men hoppsan, hon har visst tagit fel nummerlapp!” 

 

Tävlingsresa med SKOF-Ungdom 30/4 – 4/5 

 

Sebastian, Kajsa, Ellen, Henning, Harald och jag åkte med Skånebussen till Ulricehamn i Västergötland 

för att springa en träning i världsmästarklass (planerad av självaste Simone Niggli!) och tre tävlingar. 

Det hela började med medeldistans arrangerad av Kinnaströms SK torsdagen den 1 maj, där Henning, 

Harald och ett par andra H14-killar inte var nöjda med banlängderna/inte kunde få nog av 

terrängen/inte hade något bättre för sig – efter målgång gick de nämligen och köpte Öppen 7-banor för 

att ge sig ut i skogen en gång till. 

Fredagens träning och förläsning med Simone följdes av bowling och en liten ”matsalsbrand” på 

kvällen, orsakad av Harald. Det var dock inte riktigt lika dramatiskt som det låter – hans servett började 

brinna och en ledare räddade det hela genom att inför femtio storögda ungdomar släcka elden med sina 

händer. 

På lördagen och söndagen sprang vi publiktävling till Ulricehamns Elitserietävling och en vanlig 

långdistans. Om jag minns rätt var det både extremt kuperat, riktigt roligt och en hel del bra TIF-

resultat! 

 

Härlövs IF 17/8 

 

Det var en ganska kall augustidag och den gråa himlen släppte då och då ifrån sig en rejäl regnskur. Vi 

skrattade lite åt Lunds OK som kom till TC och märkte att de hade glömt pinnar till sitt klubbtält. Vissa 

envisa tog till uppfinningsrikedomen och letade upp ett par grova grenar, så att de kunde hänga upp sitt 

tält på dessa. Takhöjden blev väl lite över en meter eller så. Några tog till flykten och emigrerade direkt till 

Skåneslättens tält. 

Men skrattar bäst som skrattar sist heter det ju, och det fick vi bistert erfara när vi insåg att vi hade glömt 

inte bara pinnarna utan hela vårt tält. Fantastiskt. 

Jag erkänner att jag smög bort till HOK-tältet, ställde mig där, såg snäll ut och försökte smälta in. Vad gör 

man inte för att undvika regnet? 
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   Aron Johansson var banläggare på årets tävling. 

   För layout och utskrift av kartorna svarade Rolf 

Gustafsson 

U-cupfinal och Ungdomens 7-manna 11-

12/10, Helsingborgs SOK/IS Kullen 

 

Alla som aldrig varit på Kullaberg fick nu 

en chans att förstå varför många 

orienterare får något skrämt i blicken så 

fort detta ställe nämns. Att orientera på 

Kullaberg är nämligen ganska speciellt, 

kartan är full av höjdkurvor och 

grönområden och i verkligheten finns det 

massor av snår som river upp benen, men 

ändå är det riktigt kul! 

 

På den individuella tävlingen blev det en 

hel del topp-tio-placeringar för klubben. 

Kvällen och natten spenderades i Höganäs 

på Kullagymnasiet med prat, mat, bowling, 

kompisar och lite sömn. 

Till söndagens stafett hade vi lyckats 

skrapa ihop tre glada lag, två till 7-manna-

stafetten och ett till 3-mannastafetten. 

Innan start checkade vi som vanligt 

upplopp, fållor och växling och laddade i 

klubbtältet. Det ena 7-mannalaget maxade 

lagkänslan genom att spraya håret grått 

och måla glada gubbar i pannan. 

På slutet av banorna satt två kontroller lite 

för nära varandra och många hade lite 

bråttom här, vilket var den största 

anledningen till att i princip hälften av 

alla lag stämplade fel. Oturligt nog 

drabbades också Tormestorp Lag 2, 

däremot gick det riktigt bra för Lag 1 som 

slutade på en andraplats efter 

Skåneslätten! 

 

Bornholm Höst-Open 25-26/10 

 

På fredagskvällen tog vi båten från Ystad till Rönne, ”storstaden” på Bornholm för att testa på dansk 

orientering under en helg. 

På lördagens tävling fick vi springa på enorma kartor som nästan helt saknade höjdkurvor, betala med 

danska pengar i markan som i typiskt dansk anda erbjöd bland annat erbjöd öl och pölse och erfara vad 

”dansk dusch” betyder (ingen dusch alls, ifall någon undrar). 

På kvällen dukade vi upp buffé i Hassle feriepark där vi bodde under helgen, åt så mycket vi orkade och 

packade ner resten i matlådor till morgondagens tävling. 

Samtliga ungdomar sprang sedan runt som galningar utomhus hela kvällen och skrämde troligen slag på 

varenda en av de andra som bodde i området. 

Söndagens TC låg högt uppe på en backe och hade en toalett som alla deltagare skulle dela på, banorna var 

lite mer kuperade och svårare än dagen innan och alla var såklart på toppenhumör. 

I slutändan blev det pallplats för fem av våra ungdomar, nämligen Ebba, Nellie, Harald, Ellen och 

Miranda. 

Båtresan hem blev en något svajig upplevelse, det var storm ute och båten gungade konstant fram och 

tillbaka under hela resan. 

 


