
Tormestorps IF 1937 

 
”Den 19 mars 1937 samlades några initiativstarka män för föreningsbildande diskussion. Enigheten var 

stor och en interimsstyrelse bildades med uppgift att snarast bereda möjligheter för föreningsbildande. 

Den 7 april bildades under livlig tillslutning Tormestorps Idrottsförening med – enligt stadgarna – uppgift 

att genom utövande av idrott höja intresset för densamma och utbilda goda idrottsmän samt verka för en 

god kamratanda.”  ( Utdrag ur På kolstybb och orienteringsstigar) 

 

 
 

Verksamhetsberättelser för 1937 saknas. 

Ur protokollsboken kan bl. a. följande utläsas. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Albert Johansson  Fotbollssektion (valdes 7/4)   

V. ordf. Sigurd Löwkvist  Plankommitté (valdes 7/4) 

Sekr. Claes Jung   Idrottssektion (valdes 7/4) 

Kassör Helge Nordström  Festkommitté (valdes 7/7) 

V. sekr. Herbert Jönsson 

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

42  24 18 0   

 

Ekonomi 
Medlemsavgifterna fastställdes vid det första mötet till 3:- för seniorer och 2:- för juniorer och damer. 

 

Antal möten 
5 styrelsemöten. 

 

Lokaler 
Fotbollsplan vid Finjasjöns strand. Innan föreningen bildades hade ”fotbollssparkeriet” med liv och lust 

utövats på bl.a. Löwkvists backe. 

Plankommittén skulle förhandla med R Rydén om arrendet av en träningsplan tills vidare. 

Den 14/12 fick Albert Johansson uppdrag att förhandla med ägaren till lokalen ovanpå sågen om 

”reparering” (i avsikt att användas som träningslokal). 

 

Ansluten till: 
Svenska Fotbollsförbundet 

Svenska Idrottsförbundet 

Svenska Orienteringsförbundet 

 

 

 

 

 

Svenska Orienteringsförbundet hade bildats 1936. De första tävlingsreglerna 

antogs 1938. Skånes Orienteringförbund bildades 1939. 

Observera att 

protokollets Albin är 

föreningens förste 

ordförande Albert 



 

 

 

 

Verksamhet enligt mötesprotokoll.  
Styrelsemötena hölls på Anna Nilsson kafé. 

Man antog Svenska Gymnastik- och Idrottsförbundets normalstadgar vid möte den 7/5. 

Samtidigt beslöts att man skulle ha nio ordinarie möten om året. 

Fotbollsplanen vid sjön med stolpe mitt på plan beskrivs i På kolstybb och orienteringsstigar  

(Jubileumsskrift 20 år - Jub. 20) 

Där talas om 11 vänskapsmatcher –fler framgångar än nederlag. Edvin Nilssons lastbil användes för 

transport till Ignaberga, Grantinge, Vankiva och Björkeberga m. fl. platser. 

 

         
 

Gamla sågen som låg 

väster korsningen 

Sörliden-Parkgatan 

När man började prata om att bilda en 

idrottsförening i Tormestorp hade byn 

ungefär den utbredning som kartan 

från 1928 visar. Där fanns inte så 

många hus men det fanns en 

livskraftig landsbygd och på den tiden 

var det stora familjer. 

Att idrotta hade tidigare varit en 

klassfråga, men nu blev fler och fler 

aktiviteter tillgängliga för alla och 

många idrottsföreningar bildades just 

under den här perioden. 

 



Tormestorps IF 1938 

 
Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för allmän idrott och orientering samt fotboll 

(handskriven) finns i arkivet. 

Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Helge Nordström  Allmän idrott och orientering 

V. ordf. C. A. Jung   Fotboll 

Sekr. Claes Jung    

Kassör Malte Jönsson   Festkommitté 

V. sekr. Albert Johansson   

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

55 

 

Ekonomi 
Bedömd som god. 

 

Antal möten 
2 styrelsemöten, 8 allmänna sammanträden 

 

Lokaler 
Föreningen hade arrenderat Björkvikens festplats på 5 år (Jub. 20) 

Man hade också arrenderat  ett markområde av Sven Olsson Hovdala som provisorisk idrottsplats 

 ( Åvallen) 

I protokoll berättas om den lokal som föreningen hyrt på sågverkets vindsvåning – ägare var byggmästare 

H Olandersson. 

Man hade fått hyra gymnastiksalen i Espets skola för 25:- per år. 

Det talas också om att föreningen skulle gå i spetsen för bastuhusfrågan. 

 

Ansluten till: 
Uppgift saknas. 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Man ville komma i besittning av ett eget markområde för Idrottsplats 

Man diskuterade bastuhusfrågan, hade en studiecirkel i organisationskunskap och startade upp 

motionsgymnastik i Espets skola . 

Föreningen förhandlade om inköp av Björkviken. 

Man hade fester med idrottsligt inslag på Björkviken bl a dragkamp mellan TIF och Brandkåren samt 

terränglöpning festplatsen –Solhem och åter (Jub. 20). 

Verksamhetsberättelsen för Allm idrotts- och orienteringssektionen berättar om klubbmästerskap i allm 

idrott (resultat och namn ), poängtävling samt klubbrekord i de olika grenarna. 

Klubbmästerskap i orientering för 1937 och 1938 redovisas med segrare och antal deltagare. Henry 

Nilsson blev den förste klubbmästaren. 

Resultat och deltagare i orienteringstävlingar ordnade av Skåneklubbar redovisas. 

Ur protokollen kan utläsas att man hade sammanträden på Anna Nilsson kafé t o m 17/9 men att man den 

21/10 och framåt hade mötena på kafé Vivel. 

Man övertog Tormestorps Brottarklubbs inventarier. 

Festkommittén skulle få 10:- per medlem samt 5% på nettot. 

Man anskaffade en anslagstavla. 

Man skulle sätta igång med ping-pongträning omedelbart. 

Man avsatte pengar till en planfond ur vinsten på årets fest. 

Man gjorde upp en inkomst- och utgiftsstat för 1938 som balanserades på 1000:-. 

Utgifterna var tämligen väl specificerade – huvuddelen av inkomsterna var eventuella inkomster på fester.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gösta Winberg berättade om sin orienteringsdebut. 

Jag stod hemma och gödsla ut när Ivar Jönsson kom med sin lastbil. Thure var med på flaket. Dom 

stannade och skrek ”klä om dig och följ med på orientering”. Eftersom det verkade roligare än det 

jag höll på med så följde jag med. Vi åkte till trakten av Norra Mellby och startade. Efter ett par 

timmar hittade Thure mig eller också var det jag som hittade honom i skogen och på något sätt 

hittade vi tillbaka till dom andra 

 



 

 

 

 

 

 

 

     
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De första tävlingskartorna var i skala 1:100 000 och ursprungligen rekognoserade under 1860-talet. 

Generalstabskartan som den kallades rekognoserades i regel av militärer och kvaliteten var anpassad 

till militärernas behov. Den byggdes upp med hjälp av exakt inmätta punkter så kallade 

triangelpunkter. Terrängen mellan dessa punkter handritades. Eftersom de hästburna rekognosörerna 

ibland misslyckades ganska rejält med redovisningen kallades kartorna under orienteringens barndom 

ofta för ”hästkartor”. Vägsystem, vissa byggnader mm reviderades efterhand men åt 

terrängredovisningen gjordes ingenting. Att det fanns stora brister ansågs ge orienteringssporten 

charm – allt kunde hända. 

Klubbarna kunde beställa särtryck ur de stora bladen. På särtrycket ovan från 1938 ur 

Generalstabskartan  kan man se bl a nivåangivelser i fot över havet ( se t ex Filesjön), 

gammalstavning av Hofdala samt att ”nya vägen” förbi Björkviken till Hovdala saknas ( den byggdes 

i början av 1930-talet). 

 

Generalstabs

kartan i skala 

1:100 000 

Den tävlande 

ritade själv in 

kontrollerna 

efter en 

angivelse som 

kunde se ut så 

här: 

Kontroll 3 

Ost-nord-ost 

1500 m. 

Gården 600 

m väster B i 

Bygget 
 

Gösta Winberg berättade om dragkampsträning. 

Man hade lag ihop med brandkåren och letade upp de starkaste man kunde hitta. Ivar Johansson 

var en av dom och han fick stå längst bak som ankare. Ivar och Thure brukade träna därhemma. 

De slog ett rep om träden och drog, men dom fick sluta med det för dom drog omkull alla ekarna. 

Lantmätare och gode män på 

kartritningsuppdrag 1896 



 

Tormestorps IF 1939  

 
Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för allmän idrott och orientering samt fotboll daterade 

januari 1940 finns i arkivet. 

Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Helge Nordström  Allmän idrott och orientering 

V. ordf. Oscar Olandersson  Fotboll 

Sekr. Claes Jung    

Kassör Malte Jönsson 

V. sekr. Henry Nilsson    

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

50  30 20 0 

 

Ekonomi 
Bedömd som god. 

 

Antal möten 
3 styrelsesammanträden, 12 allmänna sammanträden. 

 

Lokaler 
Man hade hyrt Espets skolas gymnastiksal där föreningen idkat gymnastik och ping-pong, arrenderat 

Björkvikens Tivoli av lantbrukaren Johan Kristiansson, samt  arrenderat  ett markområde av Sven 

Olsson Hovdala som provisorisk idrottsplats ( Åvallen -3 tunnland och ett årligt arrende på 75:-).  

Här hade föreningen anordnat en acceptabel fotbollsplan samt anlagt längd- och höjdhoppsbanor. 

 

 

  
 

Ansluten till: 
Svenska Fotbollsförbundet 

Svenska Idrottsförbundet 

Svenska Orienteringsförbundet 

Göinge Idrottskrets 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Föreningen fick sin förste Skånske Mästare genom Henry Nilsson som segrade i juniorklassen vid 

orienterings-DM. 

Föreningen fick gratis från Svenska Idrottsförbundet två kastringar. 

O Bruce besökte föreningen för instruktioner i allmän idrott. 

Föreningen deltog i Fria Idrottens dag – placering 40 av 64 föreningar inom distriktet. Resultat redovisas. 

Föreningen deltog i göingemästerskapet i allmän idrott – inga lagrar men kanhända erfarenheter. 

 

 

 

 

 

 

Föreningens fotbollslag anno 

dazumal 



Klubbmästerskap genomfördes: 

Resultat klubbmästerskap   Klubbrekord 

100 m Krister Kristiansson 13,0 Krister Kristiansson 12,9 

400 m Erik Johansson 57,4 Erik Johansson 57,4 

1500 m Hilding Jönsson 4.42,8 Hilding Jönsson 4.42,8 

Längdhopp Ivar Jönsson  4,75 Krister Kristiansson 5,05 

Höjdhopp Gösta Nilsson  1,46 Gösta Nilsson  1,46 

Diskus Sigurd Löwkvist 26,00 Sigurd Löwkvist 26,00 

Kula Henry Nilsson  8,82 Klas Jung  9,05 

Spjut Henry Nilsson  31,93 Henry Nilsson  31,93 

 

Vid idrottsfesten ordnades en klubbtävling i terränglöpning mot Sösdala GIF. TIF vann genom Hilding 

Jönsson, Erik Johansson och Krister Kristiansson 

 

Föreningen deltog i 9 orienteringstävlingar samt dessutom i ett antal tränings och klubbtävlingar. 

Träningspriser hade satts upp som skulle erövras 5 gånger (seniorer och juniorer). 

Vid GM placerade sig Henry N, Torsten Hjertonsson och Arvid Jönsson på de tre första platserna i 

juniorklassen. Samma trio vann lagtävlingen vid Osbys och Sösdalas tävlingar. 

 

 
 

Fotbollssektionen arbetade för en idrottsplats och den 16 mars fick man kontrakt på 5 år på Åvallen. 

Man deltog i en Göingeserie tillsammans med  Vankiva II, Hörja, Visseltofta och Ignaberga och blev sist. 

Man tränade tisdagar och fredagar men träningsfliten var ej den bästa. 

Totalt spelades 16 matcher varav 8 vanns (dock endast 1 seriematch) 

Bäste målskytt var Sture Jönsson med 12 mål . 

 

Enligt styrelseprotokoll hölls en instruktionskurs i orientering med John A Sandell från Hässleholm som 

ledare. 

Ur protokollen kan man dessutom läsa att man samverkade med Tormestorps Frivilliga Brandkår i 

förhandlingarna med ägaren till Björkvikens Tivoli. 

Föreningen arrangerade en bussutflykt till nordvästra Skåne. 

Förslaget på inkomst- och utgiftsstat balanserades på 695 kronor. 

Man ansökte hos Sösdala kommun om befrielse från nöjesskatt och för hyreskostnaden för Espets skola. 

Man bidrog med 25:- till Finlandsinsamlingen. 

Man upprättade kontrakt med Nanna Löwkvist om att i fortsättningen ha sammanträden på hennes café. 

 

Gösta Winberg berättade om hur man hade mätt upp en löparbana på raksträckan från 

järnvägsövergången vid stationen mot bron över Tormestorpsån. Där sprang man sträckor 

från 100 m t o m 400 m. Det var lite nerförsbacke och inga kurvor, så tiderna blev ganska bra. 

Om tidtagaren vid målet startade klockan när han hörde startkommandot ”GÅ” pressades 

tiderna ytterligare. Gösta betonade dock att inga klubbrekord noterades på rakbanan.   

 

Föreningens förste Skånske 

Mästare Henry Nilsson (Torehall) 

I slutet av 30-talet och början av 40-talet hade nästan ingen privatperson bil. För att komma till 

orienteringstävlingarna fick man cykla eller åka tåg. Alte kunde berätta att en cykeltur på 2-3 

mil  inte var ovanligt. Många deltagare åkte tåg. Arrangörerna valde ofta tävlingsplats intill 

järnvägslinjerna. På den tiden stannade persontågen vid alla stationerna. Det var inte ovanligt 

att de även stannade mellan stationerna och släppte av orienterare. 

 



 

    
 

 

 

ABC i orientering var den första läroboken i orientering som gavs 

ut av Svenska Orienteringsförbundet. Första utgåvan kom redan 

1939, men i föreningens bibliotek finns även en tredje reviderad 

utgåva från 1946. 

Boken beskriver utförligt de kartor som då disponerades. 

Kompassen och dess användning har fått stort utrymme – 

kompassgång var den vanligaste orienteringstekniken på de dåliga 

kartorna. Att kunna hantera missvisningen var viktigt och beskrevs 

utförligt. Orienteringstekniken var redan då förvånansvärt modern. 

Man skulle läsa kartan ”inriktad efter terrängen” ( idag kallas det 

”passa kartan”), man gav tips om att dela upp sträckan i mera 

lättlästa bitar ( idag ”hållpunktsorientering”) och man 

rekommenderades att ta ut kompassriktningar en bit in på 

uppfångande terrängföremål ( det vi idag kallar ”förstora eller 

förlänga” kontrollpunkten). 

Orienterarnas klädsel beskrevs utförligt. Som en kuriositet för 

dagens prylfixerade orienteringsutövare kan nämnas skorna. Man 

rekommenderades använda gamla promenadskor, som man för att 

undvika halkrisken skulle förse med läderremmar som skulle spikas 

på tvären under sulorna. 

Förberedelser och genomförandet av tävlingen hade egna kapitel i 

den välskrivna läroboken. 
 

På de ofta kilometerlånga kompassträckorna 

rekommenderades användandet av klockan 

och hastighetstabellen. 

Långt innan naturskydds- och 

jägarorganisationer började ha synpunkter på 

friluftsfolkets uppträdande i naturen hade 

orienterarna anvisningar och regler för detta. 

Denna sidan ur ABC i orientering visar den 

insikt och framsynthet som präglat 

orienteringssporten genom tiderna.  

 



Tormestorps IF 1940 

 
Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för allmän idrott, orientering och fotboll finns i arkivet. 

Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 

Ordf. Helge Nordström  Allmän Idrott 

V. ordf. K. E. Lönn   Orientering 

Sekr. Henry Nilsson   Fotboll 

Kassör Malte Jönsson 

V. sekr. Oscar Olandersson 

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

40 

 

Ekonomi 
Bedömd som god. 

 

Antal möten 
6 allmänna sammanträden. 

 

Lokaler 
Åvallen på arrende av Sven Olsson Hovdala. 

 

Ansluten till: 
Riksidrottsförbundet  

Svenska Fotbollsförbundet 

Svenska Idrottsförbundet 

Svenska Orienteringsförbundet 

Svenska Gångförbundet 

Svenska Skidförbundet 

Skånes Friidrottsförbund 

Skånes Orienteringsförbund 

Göinge Idrottskrets 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Man deltog i en av Skånes Idrottsförbund organiserad insamling till Finland och fick ihop 83:-. 

Idrottsåret hade ” rönt stark påverkan av de krigiska förvecklingarna i världen”. 

 

 

 

 

 
Resultat i allmän Idrott: 

Klubbmästerskap   Klubbrekord 
100 m Krister Kristiansson 12,6 Krister Kristiansson 12,6 

400 m Krister Kristiansson 55,4 Krister Kristiansson 55,4 

1500 m Krister Kristiansson 4.50 Hilding Jönsson 4.42,8 

Längdhopp Henry Nilsson  4,87 Henry Nilsson  5,19 

Höjdhopp Henry Nilsson  1,42 Gösta Nilsson  1,46 

Stavhopp Bengt Andersson 2,42 Bengt Andersson 2,80 

Diskus Sigurd Löwkvist 26,22 Sigurd Löwkvist             26,22 

Spjut Alte Christoffersson 33,90 Alte Christoffersson 33,90 

Kula Henry Nilsson  8,75 Klas Jung  9,05 

 

Föreningen ordnade Riksmarschen på vägen Hovdala-Hässleholm. Antal deltagare 565 st. Ett stort antal 

marschmärken löstes ut. 

 

Inom orientering hade både juniorer och seniorer hävdat sig. 

Det blev seger i Triangelorienteringens grupp G.  

Man arrangerade för första gången en tävling för främmande klubbar – Triangelorienteringens grupp B . 

Deltagarna uppskattade arrangemanget. 

Det blev lagseger i B-klassen genom Gösta Winberg, Stig Johansson och Erik Johansson på Vittsjös 

tävling. 

Av beredskapsskäl förbjöds all kartförsäljning. SOFT utverkade emellertid 

licenser för särtryck till godkända tävlingar. 

 



Vid Pans tävling sprang man för första gången på skala 1:50 000, resultatet blev dåligt på grund av 

ovanan vid en sådan skala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vid Sölvesborgs tävling tog föreningen 16 priser. Ture Winberg blev femma i A-klassen före mästarna 

från Skåne och Blekinge. 

Alte tog sin första seger i B-klassen. Henry N vann triangelorienteringen före Alte. 

Man tog en inteckning i ett vandringspris vid HD Götas tävling i juniorklassen. 

Stig Johansson blev klubbmästare. 

 

 

 

 

 

Tre skidtävlingar arrangerades i Skåne och mest framgångsrika var Åke Nilsson, Gösta Nilsson, Karl 

Jönsson, Gunnar Jönsson och Stig Johansson. 

Vid DM blev juniorerna tvåa i lag. 

Konceptkartan i skala 1: 50 000  var rekognoserad under 1930-talet, 

ofta av orienterare. Som underlag fanns ett flygfoto och  kartan hade 

en exaktare terrängåtergivning, även om kvalitén även nu varierade 

beroende på rekognosören. En del slumpmoment försvann när denna 

kartskala blev vanlig vid orienteringstävlingarna. 

 



 

Fotbollen blev lidande p g a beredskapsinkallelserna och kunde ej få fullt lag. 

MFF:s målvakt  ”Gripen” Bengtsson ställde upp som instruktör under en semestervistelse i Tormestorp. 

Fotbollssektionen tog sig an ”Allcyklingen”. Fordringarna för att få ”Allcyklingsvimpeln” var 25 km på 

högst 1 tim 30 min (H) och 1 tim 50 min (D). Man åkte mellan Tormestorps IP och Vankiva. 45 herrar och 

5 damer deltog. Gösta Nilsson blev bäst  på 43.46 före Alvar Nilsson på 44.02. Inga Johansson blev bäste 

dam med 53.48.                         

 

Förslaget på inkomst- och utgiftsstat för 1941 balanserades på 562,49.  Behållningen vid årets slut var 

362,49  

 

 

 
 

                                        
 

      

Dansbanan vid Björkviken 

utnyttjades ofta vid 

föreningens 

festarrangemang. 

 

 

Bröderna Björn och 

Alvar Kjellström skrev 

och gav själv ut häftet 

Lär er orientera. 

Det innehåller ett 

koncentrat av det som 

beskrivs i ABC i 

orientering. Bröderna 

Kjellström som bl a 

konstruerade och 

sålde Silvakompassen 

gjorde  självklart 

reklam för sina egna 

produkter i häftet. 

 

1939 skrev Olle 

Ekbom den första 

banläggarboken 



Tormestorps IF 1941 
 
Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för allmän idrott och orientering finns i arkivet. 

Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 

Ordf. Helge Nordström  Allmän Idrott 

V. ordf. Gösta Nilsson   Orientering 

Sekr. Henry Nilsson   Fotboll 

Kassör Alte Christoffersson 

V. sekr. Oscar Olandersson   

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

31 

 

Ekonomi 
Var vid årsskiftet god. 

Detta kan synas vara en alltför positiv bedömning när man i förslaget till inkomst och utgiftsstat för nästa 

år anger att man vid 1941 års slut hade 141 kronor i kassan.  

 

Antal möten 
6 allmänna sammanträden. 

 

Lokaler 
Åvallen på arrende. 

 

Ansluten till: 
Riksidrottsförbundet  

Svenska Fotbollsförbundet 

Svenska Idrottsförbundet 

Svenska Gångförbundet 

Svenska  Skidförbundet 

Svenska Orienteringsförbundet 

Skånes Friidrottsförbund 

Skånes Orienteringsförbund 

Göinge Idrottskrets 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Svårigheter under året p g a beredskapsinkallelser. 

Deltagande i Fria Idrottens Dag med placering 43 bland 154 föreningar i Skåne. 

 

Resultat 

Klubbmästerskap   Klubbrekord 

100 m Nils Blad  12,5 Nils Blad  12,5 

400 m Nils Blad  57,2 Krister Kristiansson 55,4 

1500 m Krister Kristiansson 5.00,5 Hilding Jönsson 4.42,8 

Längdhopp Krister Kristiansson 5,11 Henry Nilsson  5,19 

Höjdhopp Gösta Nilsson  1,43 Gösta Nilsson  1,46 

Stavhopp Gunnar Jönsson 2,16 Bengt Andersson 2,80 

Diskus Alte Christoffersson 25,00 Sigurd Löwkvist 26,22 

Spjut Erik Johansson 31,43 Alte Christoffersson 33,90 

Kula Nils Blad  8,79 Klas Jung  9,05 

 

Sektionen kommer att sätta upp pris för de som sätter nya rekord – bestämmelser ska upprättas av 

sektionen. 

 

Man deltog i folklandskampen i gång Sverige-Finland. 

 

I orientering hade seniorerna hävdat sig bäst – sämre för juniorerna.         

Man hade svårigheter på grund av krigstiderna. 

Man arrangerade en tävling i Triangelorienteringen på ett bra sätt. 

Föreningen arrangerade dessutom Riksorienteringen med ungefär 100 startande. Vår egen elitorienterare 

Alte sprang den sex km långa banan på under en halv timme. 



          
 

Stig Johansson vann A-klassen vid FK Göingarnas tävling – klubbens första A-seger. 

Vid Triangelorienteringen blev det en tredje plats i grupp C II och nedflyttning. 

Klubbmästare blev Henry Nilsson. 

Orienteringssekt hade även haft hand om skidåkningen.  

Vid DM 15 km blev juniorerna tvåa i lag. 

 

Fotbollssektionens verksamhet är inte redovisad. 

 

I protokollen anges att Thure Winberg köpte höskörden på Åvallen för 20 kronor och att budgeten 

balanserades på 562 kronor. 

 

 
 

Vid en klubbmatch tog TIF första 

inteckningen i ett nyuppsatt vandringspris 

DM-orienteringen 

arrangerades av Skånes 

OF. Avstigningsstation 

var Tormestorp. 

Samlingen skedde i 

Espets skola och starten 

var på Tormestorps klint 



 

Tormestorps IF 1942 

 
Styrelseberättelse och verksamhetsberättelser saknas. 

Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 

Ordf. Helge Nordström  

V. ordf. Gösta Nilsson 

Sekr. Alte Christoffersson    

Kassör Krister Kristiansson 

V. sekr. Alvar Nilsson   

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

24  14 10 0  

 

Ekonomi 
Av förslaget på inkomst- och utgiftsstat för 1943 framgår att den balanseras på 184 kronor och att 

behållningen vid 1942 års slut var 59 kronor. Man kan ur protokollen utläsa att man skulle anordna en 

fest och att man skulle skicka ut två listor för att bättra på föreningens ekonomi. 

 

Antal möten 
5 st. enligt protokoll. 

 

Lokaler 
Arrendet på Åvallen hade inte löpt ut. 

 

Ansluten till: 
Riksidrottsförbundet  Man  gick ur Gångförbundet och Fotbollsförbundet.   

Svenska Orienteringsförbundet Spelarna skingrades  enligt Jub. 20. 

Svenska Idrottsförbundet   

Göinge Idrottskrets 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Enligt årsmötesprotokollet upplästes styrelsens verksamhetsberättelse och godkändes. Sektionsberättelser 

saknades tydligen eftersom dessa punkter hoppades över. 

Enligt protokollen köpte Malte Jönsson höskörden på Åvallen för 15 kronor. 

 

        

Arrangörsproblem 1942. Kontrollanten gick vilse -- 

visades till sin kontroll av en tävlande. 

Klubben tog sin 

andra 

inteckning i 

vandringspriset 

vid 

klubbmatchen 

mot Vinslöv 



 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skojigt i Skogen författad av Stig 

Hedenström gavs ut av Svenska 

Orienteringsförbundet i början av 1940-talet. 

Häftet var skrivet för ungdomsverksamheten 

och beskriver på ett pedagogiskt fint sätt 

orienteringens grunder. 
 

När Orienteringsförbundets första tävlingsregler skrevs 1938 hade man följande klassindelning: Juniorer 

(17-19 år), Seniorer (20-34 år), Yngre Oldboys (35-42 år), Äldre Oldboys (43 år och äldre) samt Damer (17 

år och äldre). Man fick anordna en särskild klass för Oldgirls från 30 år och det fanns en rekommendation 

att man inte skulle ha någon annan uppdelning. 

Efterhand har klassindelningen ändrats. Allt yngre deltagare har fått vara med men ofta under stort motstånd 

eftersom det ansågs oansvarigt av medicinska skäl. Damklassernas införande stötte på samma motstånd med 

i stort sett samma argument. 

Det gick lättare att införa äldre klasser eftersom ”de som bestämde” oftast var män som började komma upp 

i åren. 

Med facit i handen borde många ledare ångra sitt hårdnackade motstånd mot en jämlik idrott. 

 

Samlingsplats för orienteringstävlingarna var ofta en byskola eller någon lämplig gård. Det var viktigt att 

det fanns en vattensamling, bäck eller dike i närheten så deltagarna kunde skölja av sig efter tävlingen – 

någon avskärmning mellan herr- och damavdelning förekom inte. Gårdens eller skolans utedass räckte till 

för det hundratalet deltagare som fanns i början. Några större parkeringsytor krävdes inte för nästan ingen 

hade bil. Starten placerades en bra bit iväg för att man skulle få bra orienteringsproblem. Var det mer än 

cirka 3 km kunde man organisera uttransport – oftast på ett lastbilsflak. Målet fanns många gånger flera 

hundra meter från samlingsplatsen. Några åskådare fanns aldrig där. Eftersom det var fri orientering ända in 

till målet kunde det komma löpare från alla håll. Tidtagning skedde på vanliga klockor av varierande 

kvalitet. Eftersom det sällan förekom att start- kontrollants- och målklockorna synkroniserades kunde det 

ibland bli ”lite konstiga tider”. Sekretariatet hade man i regel inomhus i ett ”lånat” rum. Resultatet tog 

många gånger lång tid att få fram. Tidskrävande transport av kontrollkort och dåliga rutiner vid uträkning 

och kontroll av startkorten kunde ta sin tid. Resultatet redovisades många gånger endast på en startlista. 

Resultatstegar – om de nu fanns – var trögarbetade med öglor och krokar som ofta hamnat ”på fel håll”.  

När deltagarna kom till samlingsplatsen skulle ett ”klubbkuvert” hämtas ut, som innehöll startkort och 

blanka kartor. Dessa skulle var och en ha med ut till starten. 

Vid varje tävling utsågs en ”säkerhetsklubb”. Orienterarna från den klubben fick inte åka hem förrän alla 

tävlande kommit i mål 

Arrangemangen blev efter hand bättre. Arrangörerna lärde av varandra och egna misstag. Någon 

kursverksamhet fanns inte och inte heller någon litteratur om tävlingsorganisation. Olika lokala och 

regionala varianter uppstod. När man tävlade utom distriktet kunde man drabbas av helt nya 

arrangörsmetoder. 

 



Tormestorps IF 1943 

 
Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för orientering och fotboll skrivna med blyertspenna finns 

i arkivet ( Altes stil ?). 

Protokollsbok finns i arkivet. 

 

 Styrelse    Sektioner 

Ordf. Gösta Nilsson   Orientering 

V. ordf. Krister Kristiansson  Fotboll 

Sekr. Alte Christoffersson    

Kassör Alvar Nilsson 

V. sekr. Gösta Winberg   

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

50  20 27 3  Obs TIF:s första kvinnliga medlemmar 

 

Ekonomi 
Bedömd som god 

Enligt styrelseprotokoll började man året med en behållning på 59 kronor. 

 

Antal möten 
10 allmänna sammanträden 

Detta året hölls ett antal av mötena på Sjöréns kafé ( Cafe Vivel). 

 

Lokaler 
Arrendet på Åvallen fortsatte. 

 

Ansluten till: 
Riksidrottsförbundet  

Svenska Idrottsförbundet 

Svenska Orienteringsförbundet 

Skånes Friidrottsförbund 

Skånes Orienteringsförbund 

Göinge Idrottskrets 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna 
Orienterarna deltog i 25 tävlingar, varav 5 st träningstävlingar om uppsatta träningspriser. 

Klubbmästare för seniorer blev Alte Christoffersson och för juniorer Lars-Emil Christoffersson. 

Klubben arrangerade för första gången en större orienteringstävling med deltagare från hela södra 

Sverige. Tävlingen blev synnerligen lyckad. 

 

 
 
Tävlingsresultat redovisas bl. a. segrade Stig Johansson i klass B en gång och man hittar en dam, Anna-

Greta Nilsson som sexa (föreningens första kvinnliga orienterare). I övrigt fick klubben en del placeringar 

bland de 5 bästa. 

Klubbmatchen mot Vinslöv vann TIF.  

 
Fotbollssektionen hade svårigheter att få ihop lag. Man hade svårigheter även med den inre 

sammanhållningen. Man hade två lag, ett Juniorlag som spelade 7 matcher, 4 borta och 3 hemma. 

Man slog IFK II med 9-1 och förlorade bara en match. A-laget spelade två matcher (en vinst och en 

förlust) mot Grantinge och Öllstorp.  Bästa målgörare var Sture Preutz med 18 mål 

Tage Johansson Hässleholm hade varit instruktör. 

 

Föreningen arrangerade sin första 

stortävling  i orientering 1943. 



 
Av styrelseprotokoll framgår att man åter gick in i Svenska Fotbollsförbundet och  köpte en fotboll. 

Höskörden skulle auktioneras bort på en fastställd dag. 

Till nästa år balanserades inkomst- och utgiftsstaten på 642 kronor. På inkomstsidan var 202 kronor årets 

behållning. 

 

   

 

 

 

  
 

 

DM-banan 

1943 

1943 kom Vår Svenska Skogssport. Den ersatte de tidigare 

utgivna handböckerna och var skriven av Björn Kjellström 

och Stig Hedenström. Bröderna Kjellströms förlag gav ut 

boken i samråd med Svenska Orienteringsförbundet. 

I boken förklaras  brister i kartbilden och hur orienteraren 

ska hantera dessa. Konsten att läsa kartbilden ägnas stor 

uppmärksamhet. 

Kompassen ägnas fortfarande stort utrymme. I boken 

beskrivs även andra typer av kompasser än den ”vanliga” 

orienteringskompassen samt ett par finurliga 

konstruktioner som inte slagit igenom riktigt, bl a en så 

kallad orienteringsmaskin med runt och vridbart 

kartfodral. Tekniken påminner om våra dagars 

tumkompass. 

Orienteringstekniken utvecklas ytterligare där man trycker 

på vikten av ständig kartkontakt samt ”bästa vägvalet”. 

Man ger träningstips med bl a ett ”Ling -inspirerat” 

gymnastikprogram. 

Ett kapitel handlar om när kartan är falsk – d v s gamla 

kartor som stämmer dåligt. Här manas till extra 

försiktighet.  

Nattorientering, budkavleorientering, skidorientering, 

fjällorientering och militär orientering och kartläsning har 

fått sina kapitel, liksom naturvården där man på ett 

högtravande sätt berättar om skyldigheter och rättigheter. 
 



 

  
 

                                  
 

 

    
 

Cykelorientering var på väg att bli populär. Den legendariske orienteringsledaren Bertil 

Nordenfält berättade att Svenska Orienteringsförbundet hade långt gångna planer på att 

införa grenen som en tävlingsform. Regler och alla marknadsföringsplaner var framtagna 

när regeringen införde ransoneringskort på gummi. Man insåg att tidpunkten nog inte var 

den rätta för en ny tävlingsgren och planerna lades ”på is”. 

 

 

Orienterarens utrustning 

beskrivs på ett utförligt sätt. 

Man använde 

ett högtravande 

språk och vände 

sig till alla 

åldersgrupper 



   
 

 

 

 

 
 

  

 

Alte blev klubbmästare i 

diskuskastning….. 

….och spjutkastning. 

En vy över byn från 40-

talet 



 

 

Tormestorps IF 1944 

 
Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för orientering och fotboll är skrivna med bläck och finns 

i arkivet. 

Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 

Ordf. Gösta Nilsson   Allmän Idrott 

V. ordf. Krister Kristiansson  Orientering 

Sekr. Alte Christoffersson  Fotboll   

Kassör Alvar Nilsson 

V. sekr. Gösta Winberg   

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

51  26 20 5 

 

Ekonomi 
Bedömd som god 

 

Antal möten 
6 allmänna sammanträden 

 

Lokaler 
Åvallen på arrende 

 

Ansluten till: 
Riksidrottsförbundet 

Svenska Idrottsförbundet 

Svenska Orienteringsförbundet 

Skånes Friidrottsförbund 

Skånes Orienteringsförbund 

Göinge Idrottskrets 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna 
Klubben arrangerade en distriktstävling i orientering som genomfördes utan missöden. 

Ungdomens orienteringsdag arrangerades och här nämns Åke Johansson (Siveland) som ansvarig. 

Man inledde året med 5 träningsorienteringar om uppsatta vandringspriser. 

Tävlingsresultaten i orientering redovisas och man nämner särskilt en dubbeltriumf i klass F för Lars-

Emil Christoffersson och Åke Johansson. 

Lars Andersson vann juniorklassen vid en tävling och dessutom blev det två segrar vid Sösdalas tävling 

genom Stig Johansson och Åke Johansson. I övrigt fick man ganska många placeringar bland de 10 bästa 

i klasserna. 

Klubben besegrade åter Vinslöv i klubbmatchen och erövrade vandringspriset för alltid. 

Vid fyrklubbstävlingen, som nu ersatt triangelorienteringen, blev TIF sist. 

Klubbmästare blev Alte i seniorklassen och Ingeman Nilsson i juniorklassen.  

 

Fotbollssektionen redovisade ett antal spelade träningsmatcher under vår och sommar med blandat 

resultat. Man talade om ”den splittring som uppstod i slutet av juli”. Eftersom föreningen ej var med i 

Skånes Fotbollsförbund fick man inte delta i Pokalserien som beräknat. Sektionen såg sig nödsakat att 

inställa alla fotbollsmatcher och istället låta medlemmarna intressera sig för andra idrotter. 

Man såg emellertid framåt mot 1945 och hoppades på ett LAG och ej 11 SPELARE. 

 

Styrelseprotokollen redovisar  att verksamheten ökade igen, att man gick med i Svenska Skidförbundet 

och köpte mer materiel för friidrott och fotboll. 

Man skulle börja förhandla med P 2 om Åvallen. Hovdala hade nu exproprierats av försvaret och skulle 

bli övningsfält för P 2. 

Man föreslog en inkomst- och utgiftsstat för nästa år på 713 kronor varav 303 fanns som behållning från 

1944. 

 

 



   
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Orienterarna hade stora framgångar 1944 

Orienteringssporten var, liksom de flesta andra idrotter, anpassad till männens önskemål och krav. Det 

satt enbart karlar i alla förbund och styrelser så förändringar från en sport för tuffa karlar med hår på 

bröstet till en modern sport för alla gick trögt. Damklasser  infördes i början av 1940-talet liksom 

ungdomsklasser. Banläggningsanvisningarna var emellertid knapphändiga och svårigheten på banorna 

varierade mycket från tävling till tävling. Genomgående var dock att dam- och flickklasserna var 

betydligt lättare än motsvarande herr- och pojkklasser, ett ”mansgrissyndrom” som inte försvann förrän 

långt in på 1970-talet. 

 

Vid nattorientering användes 

fotogenlampor med rött glas som 

kontrollmarkering. Det gällde att ta 

kontrollerna från rätt håll – man kunde 

få viss hjälp av fotogenoset från 

lamporna 

 



 
Tormestorps IF 1945 

 
Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för orienteringssektionen (maskinskriven) och 

fotbollssektionen (skriven med bläck) finns i arkivet. Protokollsbok finns också i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Gösta Nilsson   Allmän Idrott 

V. ordf. Henry Nilsson   Orientering 

Sekr. Alte Christoffersson  Fotboll   

Kassör Alvar Nilsson 

V. sekr. Gösta Winberg   

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

Anges ej 

 

Ekonomi 
Anges som mindre god 

Behållningen vid årets slut var 77 kronor. 

 

Antal möten 
5 allmänna sammanträden 

 

Lokaler 
Åvallen på arrende 

 

Ansluten till: 
Riksidrottsförbundet  

Svenska Idrottsförbundet 

Svenska Orienteringsförbundet 

Skånes Friidrottsförbund 

Skånes Orienteringsförbund 

Göinge Idrottskrets 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna 
Orienterarna hade representerats av 27 tävlande vid 29 tävlingar varav 3 var träningstävlingar. 

Lars-Emil Christoffersson erövrade ett träningspris som vandrat i 8 år. 

Föreningen uppnådde 7 första-, 12 andra-, 7 tredje-, 8 fjärde- och 6 femteplaceringar. 

Totalt blev det 181 starter på tävlingar – bättre än föregående år. 

Tre TIF:are kom  i topp på Göingemästerskapet, Henry Nilsson, Tore Nilsson och Harald Nilsson. 

Alte blev femma på senior-DM – bäst hittills i föreningens historia. 

I ett nyuppsatt vandringspris i klubbmatchen mot Vinslöv tog TIF första inteckningen.  

Man satte upp nya vandringspris för juniorer och damer och efterlyste större energi hos de äldre 

orienterarna med tanke på de senaste årens dåliga resultat i fyrklubbs. 

 

Fotbollsträningen blev försenad på grund av den sanka planen med frostskjutningar. Träningen blev ej 

den bästa tänkbara eftersom ekonomin inte tillät anslag till instruktör. 

Man deltog i Göingeserien. 7 år tidigare hade man blivit sist men nu kom man på 4 plats med målkvoten 

30-28. 24 spelare användes. Erik Nilsson var bäste målskytt med 6 mål. 

Man köpte 11 par nya strumpor och 6 par byxor samt nytt trävirke och nät till målen. 

Föreningens färger var blå/gul. 

Sektionen bedömde årets resultat som mycket gott. 

 

I protokollen talas om att man tvättade och lagade fotbollsdräkterna samt att man förhandlade med P 2, 

som nu övertagit Hovdalafältet om Åvallen. 

 

Av styrelseprotokollen kan utläsas att föreningen var med i förhandlingar om ett bastubygge. 

Man förhandlade med ”den nybildade bordtennisklubben” om ett eventuellt återinträde i klubben. 

Utgiftsstaten för nästa år balanserades på 799 kronor och man hade 77 kronor i kassan vid årets slut 

 

 

 

    

 



     
 

 

      
 

 

 

Den nya 

Generalstabskartan i 

skala 1:100 000 trycktes 

med konceptkartan från 

1930-talet som grund. 

Även här krävdes 

kompletteringar 

efterhand, fast ibland 

kunde det gå alltför 

snabbt. På detta särtryck  

finns en järnväg inritad 

från 

Helsingborgsjärnvägen 

och ut till P 2-området. 

Den blev aldrig byggd. 

Den spökade dock vid 

orienteringsutbildningen 

av P 2-värnpliktiga 

under många år. P 2 

kom till Hässleholm 

1947. 

 

 

De tävlande medförde ett 

kontrollkort av papp. Vid tävlingar 

var varje kontroll bemannad och en 

kontrollant signerade kortet och 

antecknade passertiden på en 

tidlista. Orienteringsskärmarna var 

platta och storleken varierade 

liksom utseendet i övrigt eftersom 

de i regel var hemmasydda. Rött 

och vitt var dock fastställda färger. 

Skärmen hängdes i någon  gren 

(motsvarande) och på en höjd som 

kontrollutsättarens sunda förnuft 

tyckte var lämplig med tanke på sikt 

och svårighet. Eftersom 

kontrollutsättaren ofta även var 

kontrollant och tyckte det var 

spännande när löparna irrade 

omkring i närheten av kontrollen 

blev skärmplaceringen ofta alltför 

svår. 

 

 



 

Tormestorps IF 1946 

 
Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för friidrott, orientering och fotboll finns i arkivet 

Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 

Ordf. Helge Nordström  Allmän Idrott 

V. ordf. Gösta Nilsson   Orientering 

Sekr. Alte Christoffersson  Fotboll  

Kassör Lars-Emil Christoffersson 

V. sekr. Stig Johansson   

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

29 

 

Ekonomi 
Bedömd som mindre god 

Förslaget på utgiftsstat för år 1947 balanserades på 798 kronor och man hade endast 62 kronor i 

behållning från 1946. 

 

Antal möten 
1 styrelsesammanträde och 4 allmänna sammanträden 

Under 1946 började man åter använda kafé Wivel som sammanträdeslokal (nu med W) 

 

Lokaler 
Åvallen på arrende 

Köpman Hilmer Rundberg skänkte en barack som placerades på Åvallen som omklädningsrum. 

H Rundberg blev föreningens förste hedersledamot. 

 

Ansluten till: 
Riksidrottsförbundet  

Svenska Idrottsförbundet 

Svenska Orienteringsförbundet 

Skånes Friidrottsförbund 

Skånes Orienteringsförbund 

Göinge Idrottskrets 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Friidrottssektionen redovisar sämre resultat än föregående år i terränglöpning. Allan Olsson som tydligen 

blivit göingemästare 1945 försvarade inte sin titel. Man talar om otillräcklig träning. 

 

Klubbmästare i terräng blev: 

Seniorer Allan Olsson Juniorer Lars-Åke Larsson Ungdomsklassen Ingmar Nordström 

 

Föregående års klubbmatch mot S.G.U. och Örnen Hässleholm kunde inte upprepas och 

Göingemästerskapen ansågs ligga för tidigt på säsongen vilket man beklagade eftersom konkurrensen där 

inte ansågs alltför svår. Enda tävlingen blev därför Klubbmästerskapen. 

 
Resultat 

100 m Ove Olsson      13,9 Juniorer Lennart Nilsson         9,1  ( 60 m ) 

400 m Henry Nilsson      58,2  

1500 m Tore Nilsson         4.46,2 

Längdhopp Ingeman Nilsson  4,38  Ingmar Nordström  4,02 

Höjdhopp Tore Nilsson     1,45  Hans Arnt                 1,30 

Diskus Gösta Winberg   24,21 

Kula Henry Nilsson    9,40  Lennart Nilsson       8,14 

Spjut Henry Nilsson   36,00 

 

Damer 

60 m Kerstin Nilsson  9,3 

Längdhopp Ingrid Nilsson   3,59 

 

 



Orienteringssektionen redovisade 152 tävlingsstarter och 26 orienterare på 26 tävlingar varav två 

träningsorienteringar och ett klubbmästerskap.  

Tävlingsresultaten blev något sämre än föregående år, men man hemförde segern i Fyrklubbs grupp D 

och fick en god placering i Skånebudkavlen för sjumannalag. Juniorerna hade varit bättre än seniorerna. 

Klubbmatchen mot Vinslöv blev inte av eftersom Vinslöv inte kunde ställa upp med tillräckligt många 

deltagare. Det uppsatta vandringspriset överfördes till en tävling mot Sösdala och Tjörnarp som 

genomfördes den 1 dec. Ingen förening fick in fullt lag i mål så priset stod utan inteckning. 

Föreningen ordnade för första gången ett DM. Det var i nattorientering och med Stig Johansson som 

banläggare. Arrangemang och banor fick idel lovord. 

Enligt resultatlistan från Fyrklubbs segrade Henry Nilsson individuellt. 

 

Resultat klubbmästerskap: 

Seniorer 1. Alte Christoffersson 

Juniorer 1. Ingeman Nilsson  

Banläggning 1. Alte Christoffersson 

 

Fotbollssektionen redovisade att fotbollssporten i föreningen nästan legat nere. Man tränade några få 

gånger på försommaren men intresset var svagt. Efter mycket hopaplockande från alla väderstreck 

lyckades man ställa ett lag på benen som besegrade Färingtofta i årets enda match med 9-2.  

Träningsfliten blev inte bättre och det blev ej fler matcher. 

Kommande år ska man satsa på egna juniorer och bygdens folk för att i framtiden få ett 

representationslag som sätter god sportsmannaanda och gott kamratskap  före en seger med hög målkvot. 

 

Klubbmästerskap på skidor: 

Seniorer 1. Gösta Winberg 

Juniorer Ä 1. Ingeman Nilsson 

Juniorer Y 1. Hans-Arne Nilsson 

Damer 1. Ingrid Nilsson 

 

Enligt protokollen diskuterade man hur 10-årsjubileet skulle firas. Man köpte en ordförandeklubba och 

bestämde sig för att inte anordna någon stortävling i orientering utan i stället satsa på ett antal 

ungdomstävlingar som ansågs ge mer PR. 

Jub. 20 anger att 7-mannakavlen föddes detta år och att Tormestorps IF kom på nionde plats. 

 

       
 

 

 

1946 gav Norges Orienteringsforbund ut 

Orienteringsboka. Författaren  C J 

Sommerfelt hade bearbetat den svenska 

boken Vår Svenska Skogssport och 

anpassat den till norska förhållande. 

Norge hade redan kurvkartor och i 

kartkapitlet beskrivs ”höjdkurvornas 

mystik” samt begreppet ekvidistans. 

Orienteringstekniken har anpassats till 

kurvkartan. 

Man har ett särskilt kapitel om 

”Turorienteringen” – Hvor går den 

morsomste og vakreste veien.    

Boken följer i övrigt samma 

uppläggning som den svenska 

ursprungliga versionen. 



 

    
 

 

      
   

  

Både i den svenska och 

norska versionen av boken 

talas om inritning efter 

angivelse. Den här bilden 

visar emellertid att man 

redan under 1940-talet 

började rita in efter 

mallkarta. 

 

Under rubriken  

- Klaerne – 

Eleganse er 

bannlyst – visas 

denna bild på 

typiska 1940-

talsorienterare. 

 

Vid budkavleorienteringar (stafettorienteringar) 

användes en budkavlesymbol som bars runt nacken. 

Budkavlen överlämnades till nästa löpare vid växling. 

Inom orienteringen har begreppet budkavle 

bibehållits i Sverige 

Stafettsymbolen har ersatts med klapp på ryggen eller 

överlämning av nästa karta 

Bilden visar några av föreningens sparade 

budkavlar.. 



Tormestorps IF 1947 

 
Styrelseberättelse  samt verksamhetsberättelser för friidrottssektionen och orienteringssektionen finns i 

arkivet. Som bilaga finns resultatlista för 1947 års klubbmästerskap. 

Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 

Ordf. Stig Johansson   Friidrott  

V. ordf. Gösta Nilsson   Orientering 

Sekr. Alte Christoffersson  Fotboll  

Kassör L-E Christoffersson 

V. sekr. Henry Nilsson   

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

29 

 

Ekonomi 
Anges som mindre god. 

Förslaget på utgiftsstat för 1948 balanserades på 468 kronor. Vid 1947 års slut fanns 63 kronor i kassan. 

 

Antal möten 
Ett styrelsesammanträde och sex allmänna sammanträden. 

 

Lokaler 
Uppgift saknas 

 

Ansluten till: 
Riksidrottsförbundet  

Svenska Idrottsförbundet 

Svenska Orienteringsförbundet 

Skånes Friidrottsförbund 

Skånes Orienteringsförbund 

Göinge Idrottskrets 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Friidrottssektionen berättade om den sena våren som gjorde att terränglöpningen inte kom igång. Den 

enda tävlingen blev klubbmästerskapet som arrangerades vid Espets skola. Tore Nilsson som söndagen 

innan sprungit tremilsorientering i Göteborg var favorit men blev sist. 

 

Resultat: 

Seniorer 1. Allan Olsson 

Juniorer Ä 1. Lars-Emil Christoffersson 

Juniorer Y 1. Ingmar Nordström 

 

Klubbmästerskapet i friidrott genomfördes i juli med begränsat antal grenar på grund av otjänlig 

väderlek. 

 

Resultat: 

Klubbmästerskap   Klubbrekord 

100 m Arvid Jönsson  13,3 Nils Blad  12,5     (1941) 

400 m    Henry Nilsson  54,5     (1945) 

1500 m Allan Olsson  4.42,0 Hilding Jönsson                         4.36,2  (1945)  

Längdhopp Henry Nilsson  5,16 Henry Nilsson  5,40     (1945) 

Höjdhopp    Tore Persson  1,55     (1945) 

Stavhopp    Bengt Andersson 2,80     (1939) 

Diskus Henry Nilsson  25,82 Alte Christoffersson 26,81   (1945) 

Kula Henry Nilsson  9,47 Malte Andersson 10,05   (1945) 

Spjut Henry Nilsson  34,17 Henry Nilsson  40,32   (1945) 

3000 m    Allan Olsson  9.45,2  (1945) 

5000 m    Allan Olsson                       16.59,2    (1945) 

10 000 m    Allan Olsson                       34.36,2    (1945) 

 

 

 

 



Orienteringssektionen berättade att 21 orienterare startat vid 26 tävlingar varav 4 träningar och ett 

klubbmästerskap. Man kom upp i 161 starter vilket var sämre än föregående år. 

Man nämnde  Arvid Jönssons seger i en  B-klass vid Tockarps tävling, en tolfte placering vid 7-

mannakavlen , Lars Emil Christofferssons seger i en 200 man stark B-klass och att man blev tvåa vid 

Fyrklubbsorienteringen. Vid DM-kavlen blev laget nia och Henry Nilsson blev åter göingemästare. 

TIF kom på andra plats efter Tjörnarp i klubbmatchen om vandringspriset. 

Föreningen hade stått som arrangörer för Fyrklubbs ena C-grupp på ett bra sätt. 

 

Resultat klubbmästerskap: 

Seniorer Alte Christoffersson 

Juniorer Ove Olsson 

Banläggning Henry Nilsson 

 

Enligt protokollen bildades en ungdomssektion under året. 

 

                              

 
 

 

 
 

 

En bana på 

hundratusendelen norr 

Barsebäcks golfbana 

Inritning skedde 

med hjälp av 

angivelse 



 

    
 

 

     
 

 

1947 utkom Skogssport för första 

gången. Formatet var A5. 

Här fördes bl a en debatt om 

huruvida man som arrangör hade 

rätt att ändra i kartbilden för att 

göra kartan mera aktuell. 

Många äldre orienteringsledare 

ansåg detta helt förkastligt. 

Att hantera en diffus karta ingick 

enligt deras uppfattning i sporten. 

1947 skrev Gösta Wijkman boken 

Stigfinnarfinter. Författaren var tydligen 

Frisksportare (och orienterare). Boken är skriven 

på ett mycket lättläst och roligt sätt. Goda råd 

blandas med roliga berättelser om stigfinnarnas 

vedermödor. 

Hans beskrivning av tre sätt att avverka en 

orienteringstävling är festlig. 

1. Att springa huvudlöst 

2. Att söka ta chansen 

3. Att göra ett kvalitetsarbete 

Alla alternativen utvecklas med ”glimten i ögat” 

– Man känner lätt igen de olika effekterna. 

Kapitlen Tag HENNE med! och 

Orienteringskatekes kan rekommenderas. 

 

Det finns 

mycket allvar i 

bokens 

orienteringstips. 

Den här bilden 

visar hur man 

skulle leta 

systematiskt när 

man hade 

missat vid 

kompassgång. 

 



Tormestorps IF 1948 

 
Styrelseberättelse och verksamhetsberättelser för orienterings- och friidrottssektionerna samt 

orienteringssektionens arbetsplan för 1949 finns i arkivet. 

Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 

Ordf. Gösta Winberg  Friidrott  

V. ordf. Gösta Nilsson   Orientering 

Sekr. Alte Christoffersson  Fotboll  

Kassör Lars-Emil Christoffersson 

V. sekr. Harald Nilsson   

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

49 varav 13 passiva 24 9 3 

 

Ekonomi 
Bedömd som mindre god 

Detta år balanserades förslaget på utgiftsstat för 1949 på 1443 kronor. Man hade 68 kronor i behållning 

vid årets slut men bedömde att man skulle ta in 1000 kronor på fester och 275 kronor på lotterier. 

 

Antal möten 
Ett styrelsesammanträde och sex allmänna sammanträden 

 

Lokaler 
Uppgift saknas 

 

Ansluten till: 
Riksidrottsförbundet  

Svenska Idrottsförbundet 

Svenska Orienteringsförbundet 

Skånes Friidrottsförbund 

Skånes Orienteringsförbund 

Göinge Idrottskrets 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Klubben deltog i ett par terränglöpningar bl. a. GM där Lars-Åke Larsson blev bäst med en 

åttondeplacering i juniorklassen. 

 

Resultat KM i terränglöpning 

Seniorer Allan Olsson 

Juniorer Kurt-Arne Nilsson 

 

Föreningen deltog i Göingeserien i friidrott och hemförde slutsegern. Bertil Andersson fick Alte 

Christofferssons hederspris för flesta förstaplac och Henry Nilssons hederspris för flest erövrade poäng. 

Ervin Nilsson fick Gösta Winbergs hederspris för flest poäng enligt poängtabellen. 

Arne Jönsson blev göingemästare i spjut med 52,39 och han representerade Göinge Idrottskrets i en 

kretsmatch mot Nordvästra Skånes Idrottskrets.  

Föreningen deltog i Hässleholms stadslopp, Farstorp runt och Bjärnum runt utan framskjutna 

placeringar. 

 

 
 

Göingevallen 

Från 

Hässleholms 

stadslopp 

I vänstra bilden 

pekar Sven 

Mattisson med 

hela handen 

Högra bilden 

Bertil 

Johansson på 

väg in i bilden 



Resultat 

Klubbmästerskap   Klubbrekord 

100 m Bertil Rasmusson 11,8 Bertil Rasmusson 11,8 

400 m Bertil Rasmusson 55,3 Henry Nilsson  54,5 

200 m    Bertil Rasmusson 25,4 

1500 m Ervin Nilsson  4.34,5 Ervin Nilsson  4.34,5 

3000 m    Allan Olsson  9.45,2 

5000 m    Allan Olsson  16.59,2 

10 000 m    Allan Olsson  34.36,2 
Längdhopp Bertil Andersson 5,92 Bertil Andersson 5,92 

Höjdhopp Bertil Andersson 1,60 Bertil Andersson 1,60 

Stavhopp Bertil Andersson 2,85 Bertil Andersson 2,85 

Diskus Arne Jönsson  29,80 Arne Jönsson  33,10 

Kula Arne Jönsson  9,85 Arne Jönsson  10,49 

Spjut Arne Jönsson  47,42 Arne Jönsson  52,76 

Femkamp Bertil Andersson 2098 Bertil Andersson 2098 

 

Juniorer A 

100 m Karl-Åke Rasmusson 12,1 

400 m Lars-Åke Larsson 58,9 

Spjut Lars-Åke Larsson 36,20 

 

Juniorer B 

100 m Yngve Cronholm 13,0 

400 m Rude Nilsson  61,1 

Spjut Rude Nilsson  36,20 

 

Ett stort antal idrottsmärkesprov avlades och sektionen bedömde året som det hittills bästa. 

 

Orienterarna redovisade 30 löpare som deltagit vid 25 tävlingar (3 träningar och ett  klubb-M) 

På tävlingarna blev det 157 starter. 

Henry Nilsson blev tvåa på GM, Alte hade ett par bra placeringar och bland juniorerna var Bertil 

Johansson och Lars-Åke Larsson bäst. Ingrid Nilsson gjorde en utmärkt debut. 

Man arrangerade klubbmatch mot Höörs IS som förlorades, tvingades bryta vid 7-mannakavlen (skada), 

hade två seniorlag på DM-kavlen och blev tvåa efter HOK vid Fyrklubbs. 

Klubbmatchen mot Tjörnarp/Sösdala förlorades. 

 
Resultat vid KM 

Seniorer Lars-Emil Christoffersson 

Juniorer Bertil Johansson 

 

Sektionen hade tagit fram en arbetsplan för 1949 som syftade till att förbättra  tävlingsresultaten med 

målet 7-mannakavlen. Ett samarbete med HOK när det gällde träningar inleddes. 

 

Enligt Jub. 20 började åter fotbollsträningen 

 

Enligt styrelseprotokollen  sydde Anna-Greta Nilsson den första klubbskärmen och amatörteatergruppen 

köpta rollhäften.  

 

   

Anna-Greta Nilsson 

sydde och broderade den 

första klubbskärmen. 

Den blev en 

samlingspunkt för 

föreningens orienterare 

vid tävlingar under flera 

år 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

”Uppsökande verksamhet” 

Gösta Winberg som var den store pådrivaren när det gällde riksidrottsmärket fick ofta söka 

upp provtagarna och jaga ut dom på de avslutande proven. En gång kom han till  Lind i 

Brönnestad som resterade med hopprovet. Lind gick och plöjde. Han fick  avbryta plöjandet, 

sno tömmarna runt plogen och låta hästarna vila. Själv tog han av sig stövlarna. Gösta hade 

markerat ”längdhoppsplankan” på vägen. I strumplästen hoppade Lind sina 4,75 – på 

vederbörligt sätt uppmätt  och godkänt av provledaren Gösta. Det blev sedan fortsatt plöjning 

med stövlarna på. För Tormestorps IF blev det ett nytt riksidrottsmärkesprov att redovisa. 

Kraven på utrustning och lokaliteter var inte så märkvärdiga på den tiden, men fysiken,  

spänsten och entusiasmen kanske så mycket bättre. 

 

Tvättmöjligheterna var primitiva ända 

fram till 60-talet. 

På den här bilden igenkänns Torsten 

Tegnér (i kostym), son till visdiktaren 

Alice Tegnér. 

Han var en av föregångsmännen när 

Svenska Orienteringsförbundet bildades, 

chefredaktör och ägare av Idrottsbladet. 

 


