
Tormestorps IF 1954 
 

Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för friidrott, orientering och ungdom finns i arkivet. 

Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Gösta Winberg  Friidrott Fotboll  

V. ordf. Nils Lindh   Orientering Bordtennis 

Sekr. Ingrid Nilsson   Ungdom 

Kassör Hilding Christoffersson 

V. sekr. Lennart Nilsson  Dessutom kan man i föredragningslistan  

för årsmötet se att man valde en festkassör  

    och att idrottsplatskommittén fanns kvar. 

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

46    8 

 

Ekonomi 
Bedömdes som relativt god, dock skulle större delen av behållningen reserveras för idrottsplatsen. 

 

Antal möten 
13 protokollförda sammanträden 

 

Lokaler 
Man hade disponerat Idrottsplatsen vid Grönängsskolan samt Göingevallen för träning och tävling. 

Fester hade ordnats i Espets skola samt på Lövkvists backe. 

Bordtennisen hade legat nere på grund av att lokal saknades. 

Fotbollen hade också legat nere på grund av att spelbar plan saknades. Styrelsen betonade att Åvallen 

krävde mycket arbete och stora kostnader för att tjäna sitt ändamål. 

Styrelsen tackade Henry Torehall för att han upplåtit sin sportstuga åt föreningen. 

 

      
 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Styrelsen berättade att man arrangerat DM i nattorientering till full belåtenhet. 

Föreningen arrangerade också fyrklubbsorienteringens A-grupp. 

Vid festligheterna i Lövkvists backe arrangerades femmannabudkavlen och stafetten ”Tormestorp runt”. 

Styrelsen berättade att tävlingsintresset varit stort men efterlyste fler deltagare i det inre föreningsarbetet. 

 

Friidrottssektionen berättade att resultaten i både Svenska- och Skånska serierna varit bättre än tidigare 

år, främst beroende på utmärkta höjdhoppare. Man nämner Gert Nilsson som hoppat 165 cm och Dag 

Kronberg som hoppat 164 cm. Dag hoppade även 2,80 i stav vilket gjort honom till DM-segrare för 15-16 

års juniorer. 

I Göingeserien hade fyra klubbmatcher avverkats, det blev vinst mot Vittsjö, oavgjort mot Bjärnum och 

knappa förluster mot Osby och Tyringe. 

En klubbmatch mot Hakarpspojkarna förlorades av seniorerna men vanns av juniorerna. 

En klubbmatch mot Svedala förlorades. 

Freddy Holmér blev göingemästare i diskus på 35,28. 

Arne Jönsson var bäste TIF-are under året med 8 segrar. K-G Lövdahl hade 7 segrar och gjorde bl a 54,0 

på 400 m. 

2003 såg stugan ut som 

bilden till vänster visar 



I Svenska serien för juniorer blev TIF tvåa efter Limhamn. 

Under 1954 avlades 50 riksidrottsmärkesprov. 

 

Orienterarna ansåg att året varit ett av de bästa för föreningen. 12 segrar hade det blivit. Bäst var Kjell 

Johansson med sex segrar. Ingrid Nilsson och Gustav Fredriksson hade vardera två. 

Tävlingsresultaten redovisas i verksamhetsberättelsen.  

Vid sjumannakavlen blev laget 26-a efter att ha varit uppe på sjunde plats. 

Kjell J och Bertil N var uttagna till distriktsmatchen mot Blekinge där Kjell blev trea och bäste skåning. 

Klubbmatchen mot Hakarpspojkarna förlorades. 

Vid kretsmatchen mot Kristianstad/Lister segrade Bertil N i juniorklassen före Kjell J. 

Vid DM-kavlen kom juniorlaget på andra plats liksom oldboyslaget. 

Vid fyrklubbstävlingen tävlade föreningen i grupp D och segrade. 

Vid Göingemästerskapen blev TIF bästa klubb och fick en inteckning i ”Glimåkratrollet”. 

Någon individuell mästare blev det inte, men juniorerna vann laget. 

Alte, Bertil N och Kjell J var uttagna till SSM. 

 

Ungdomssektionen berättade om ett mycket bra år för  gruppen 14-16 år. De flitigaste var Jan Lindskog, 

Hans Nilsson, Jan Sjöström, Lennart Sjöberg, Hans Hansson, Dag Cronberg och Inga Olsson. 

De yngre hade ej varit med på grund av att avståndet till träningarna på Göingevallen varit alltför stort. 

Fyra ungdomar tävlade på Olympia där Dag C vann stav, Lennart S blev tvåa i spjut och fyra i diskus och 

Jan S blev trea i diskus. 

Göingeserien vanns av juniorerna som inte hade förlorat någon match. Man tävlade mot Osby, Bjärnum 

och Sösdala. 

Vid ungdoms-GM blev det fyra segrar genom Dag C som vann höjd på 1,60 före Hans Hansson på samma 

höjd, Lennart Sjöberg som vann diskus och kula och Inga Olsson som vann höjd. 

Man betonade att resultaten var likvärdiga med 1953 års resultat ( som saknas i arkivet). 

I Skåneserien grupp II blev TIF tvåa efter IFK Lund men före IF Kronan och Heleneholm. 

 

Enligt protokollen startades en ungdomsavdelning ( en förening i miniatyr). 

Orienterarna ”fick” en enhetlig tävlingsdress, blå tröja med vit krage. 

 

 
 

Natt-DM arrangerades i Hovdalaterrängen med samling i Brönnestads skola. 

Föreningen tog initiativ till en träningsserie mellan närliggande klubbar och man skickade ut julhälsningar 

till föreningsmedlemmar i förskingringen. 

Vid det stora antalet månadsmöten redovisades och diskuterades alla detaljer i föreningens verksamhet. 

Årsmötet 6 februari hölls för första gången i ”Klinten” – föreningens klubblokal.  

   

Utsikt från Lövkvists backe 

Gösta Winberg i den nya tävlingsdressen 



 

 

      
 

 

                                                                      
 

             

Tre av de framgångsrikaste orienterarna i 

Tormestorps IF, Ingrid Nilsson flankerad 

av  Ove Olsson och Alte Christoffersson 

1954 kom en ny utgåva av Vår Svenska Skogssport. Man hade gjort 

en omarbetning av de delar som berörts av sportens utveckling. 

Man inför t ex stegning som ett sätt att mäta avstånd på kortare 

kompassträckor. 

En fullständig omarbetning har skett av kapitlen skidorientering och 

militär orientering ( p g a att en ny militärkompass införts). 

Kartkapitlet har bearbetats och den kommande Gröna kartan 

presenteras. 

Ett helt nytt kapitel behandlar Orienteringens historia. 

Nya ”fackuttryck” har arbetats in och ett sakregister gör det lättare 

att hitta i boken. 

 

20-talets 

orienterare 

sprang i 

kavaj och 

väst, 

långbyxor 

och skor 

med höga 

skaft 

 

 

För första gången 

presenterades den gröna 

kartan 

Orienteringshistoria 



 
Tormestorps IF 1955 

 

Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för friidrott, orientering, skidor och ungdom finns i arkivet.  

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Gösta Winberg  Friidrott   

V. ordf. Nils Lindh   Orientering 

Sekr. Ingrid Nilsson   Skidor 

Kassör Hilding Christoffersson  Ungdom 

V. sekr. Sven Mattisson  Damsektion, som dock har ej redovisat någon 

    verksamhet. 

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

50    6 

 

Ekonomi 
Trots att årets många arrangemang inte givit något stort ekonomiskt överskott bedömdes ekonomin som 

relativt tillfredsställande. Årets behållning reserverades för idrottsplatsändamål. 

 

Antal möten 
Fem protokollförda sammanträden. 

Årsmötet hölls i Espets skola. 

 

Lokaler 
Tanken på Åvallen som idrottsplats skrinlades fr o m detta år. Tydligen upphörde avtalet med P 2. 

Styrelsen angav att anskaffning av idrottsplats och klubblokal var föreningens huvudproblem. 

Lövkvists backe hade utnyttjats för en familjefest som gett gott ekonomiskt resultat. 

Espets skola hade använts för en mindre festlighet i samband med prisutdelning för riksmarschen. 

Göingevallen hade utnyttjats för klubbmatch mot Hakarpspojkarna. 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Styrelseberättelsen talar om att man arrangerade Skånes DM på skidor 15 km seniorer , 10 km damer och 

juniorer. Dessutom arrangerades Tormestorpsloppet på skidor där Café Wivel satt upp ett vandringspris, 

Skånes DM på 50 km gång samt Skånes DM i fälttävlan där man hade stor hjälp av Brönnestads 

Skytteförening. 

Föreningsmedlemmar hjälpte till vid skol DM i orientering. 

Hakarpspojkarna gästade föreningen vilket gav gott idrottsligt och kamratligt utbyte. 

Svenska Gångförbundets riksmarschpropaganda arrangerades och på grund av det stora intresset i 

föreningen bildades en gångsektion. 

                          



 

Fotbolls- och bordtennissektionerna hade inte kunnat återuppta någon verksamhet under året och man 

pekade på lokal och ledarbrist. 

 

Friidrottssektionen redovisade en tydlig försämring under året. Man hade inte kunnat deltaga i Svenska 

och Skånska serierna eftersom man saknade resultat i löpgrenarna. 

Göingeserien gick omkull på grund av HAIS sätt att nonchalera seriebestämmelserna inom kretsen. 

Ungdomarna Dag Cronberg och Hans Hansson delade det nya klubbrekordet i höjdhopp på 1,68 cm. 

Hakarpspojkarna vann överlägset klubbmatchen men Arne Jönsson vann spjut och P O Bergström längd. 

Ett vandringspris mellan Härlöv och TIF om flest godkända idrottsmärkesprov erövrades av Härlöv för 

alltid. 

Freddy Holmér och Arne Jönsson representerade Göingekretsen vid en kretsmatch. 

De hade dessutom var sin seger på tävlingar i Hästveda resp Klippan. 

 

Orienteringssektionen bedömde året som ett av de bättre. Man hade haft 10 segrar och dessutom ett flertal 

placeringar bland de bästa under året. 

Bertil Nilsson var bäst med tre segrar, Kjell Johansson och Gustav Fredriksson hade två. 

Gustav, Kjell och Bertil vann DM i budkavle för juniorer. Alla tre vann sina sträckor. 

 

   
 

Bertil blev uttagen till SM där han efter att ha varit i ledningen slutade på en tolfte plats. 

Gustav, Kjell och Ebbe Lindh var uttagna till landskampen mot Danmark där Gustav segrade. 

TIF segrade i C-gruppen vid fyrklubbs och gick upp i B. Vid sjumanna kom föreningen på 30:de plats. 

Vid GM tävlade föreningarna om Glimåkratrollet. TIF vann åter och tog sin andra inteckning. Alte vann 

oldboys och Kjell juniorklassen. Juniorerna vann laget i sin klass. 

Vid kretsmatchen mot Kristianstad/Lister vann göingelaget och där ingick Ove Olsson, Alte och Kjell J. 

i kretslaget. 

 

Skidsektionen hade ett framgångsrikt år. Bertil Nilsson tog två DM titlar i juniorklassen, blev 

göingemästare och gjorde en fin prestation vid Götalandsmästerskapen ( förste TIF-are som blivit uttagen). 

Göingemästare för seniorer blev Göte Lövdahl före Bertil Karlsson. Även lagsegern gick till TIF. 

Göte vann även Tormestorpsloppet och fick första inteckningen i vandringspriset. 

Vid GM vann även juniorerna laget. 

 

Ungdomssektionen kunde redovisa fina framgångar på skidor. 

Vid DM ordnades även ungdomsklasser. Här segrade Olle Olsson i en klass och Bert Olsson i en annan. 

Vid Skånes ungdomsmästerskap blev det seger för Kjell Nilsson i 16-17 årsklassen och för Ann-Marie 

Mattsson i 13-14 årsklassen. 

I friidrott var det mest 15-16 årspojkar som representerade föreningen. Dag Cronberg, Hans Hansson och 

Jan Sjöström lyckades bäst. 

I Göingeserien för ungdomar besegrade man HAIS, Bjärnum och Emmaljunga i samtliga matcher. 

Vid Ungdoms-GM blev det segrar för Hans Hansson i längd och höjd och för Dag Cronberg i stav, diskus 

och kula. 

Vid HAIS-spelen fick samma par flera fina placeringar med Dags årsbästa höjdresultat som topp. Han 

vann på 1,70. Inga Olsson deltog här i höjd och blev trea på 1,35 –samma resultat som segraren. 

I landsdelsserien kom TIF på andra plats efter IFK Lund på ett mycket bra resultat. 

Den enda kursverksamhet man haft var fyra lektioner i skidteknik på Lövkvists backe. 

Sven Mattisson som varit drivande i sektionen tackade för sig och önskade lycka till i fortsättningen. 

 

I arkivet finns ett förslag på funktionärer för 1956 samt ett budgetförslag. 

Enligt styrelseprotokollen köpte man ett ”lyckans hjul”  och  man hyrde ut sitt bordtennisbord till HIF för 

10:- per månad. Vid inkasseringen av hyran blev det vissa problem och man beslöt att ta tillbaka bordet för 

att använda det i sin egen verksamhet. 

Bertil, Kjell och Gustav 

efter DM-segern 



Föreningen hade fått i uppdrag att arrangera 1956 års DM-stafetter på skidor och tidpunkten för detta 

störde i någon mån planeringen av årsmötet. 

Idrottsutbytet med Hakarpspojkarna skulle läggas på is. 

 

Eftersom P 2 tydligen skulle dika på f d Åvallen måste föreningen flytta på sin omklädningsbarack. 

Inför 1956 föreslog styrelsen en inkomst- och utgiftsstat som balanserades på 4680 kronor. Man kan utläsa 

att behållningen 1955 var 1480 kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

    

 

 

 

 

 
 

Den första banläggarboken gavs ut av Svenska 

Orienteringsförbundet redan 1939. Författare var Olle 

Ekbom. Den betydde mycket för orienteringens 

utveckling de närmaste åren. Sportens utveckling hade 

emellertid gått raskt framåt på alla områden så nu 

krävdes modernare anvisningar. 

Bröderna Elof och Tore Jägerström hade nu arbetat fram 

en ny Banläggarbok som på ett oerhört bra och fullödigt 

sätt ger anvisningar inte bara för hur banläggningen ska 

se ut – hela arrangemanget granskas och man ger tydliga 

och bra anvisningar för hur alla detaljer i arrangemanget 

ska organiseras. Nya Banläggarboken blev under många 

år en bibel för Sveriges orienteringsarrangörer. 

Orienteringstävlingarna i landet likriktades. 

Det man i efterhand kan kritisera är att man fixerar sig 

vid elitbanläggningens teori och praktik. För alla de nya 

tävlingskategorier som redan då fanns vid tävlingarna 

skulle man lägga ”något” lättare banor och erbjuda 

”enklare” problem. Dessa ganska vaga ord tolkades 

olika av arrangörer och för nybörjare, ungdomar och 

motionärer blev det stora variationer på banorna från 

den ena tävlingen till den andra. 

Trots att bokens omslag visar den nya kurvkartan 

används genomgående backstreckskartan vid alla 

exempel och anvisningar.  

I ett kapitel KONTROLLDEFINITIONER finns en 

strävan att arbeta bort lokala och regionala uttryck som 

tidigare varit mycket vanligt förekommande. 

Efter tävlingen tvättade man sig i någon lämplig vattensamling, om möjligt vid ett 

rinnande vattendrag, men lika ofta i stillastående vatten. Någon avskärmning fanns inte. 

Damer och herrar särades så gott det gick men det bedömdes inte märkvärdigare att byta 

om på samlingsplatsen än vad det var på en badstrand under sommaren. 

 

De sanka ängarna mellan Hovdala och Finjasjön hade dikats i samband med sjösänkningen i slutet av 1800-

talet. De hade då blivit odlingsbara och tålde den tidens jordbruksredskap som drogs av hästar och oxar. När 

P 2 i mitten av 1940-talet övertog marken och började använda den för övningar med stridsvagnar förstördes 

de grunt lagda tegelrören och marken började åter försumpas. Ny dikning planerades.  

Grävmaskinsföraren som skulle utföra jobbet reagerade mot de ”konstiga måtten” på ritningen och slog larm 

till Fastighetsdetaljen på P 2. Ett sådant dike hade han aldrig hört talat om i sitt långa yrkesliv. Ansvarig chef 

på P 2 talade på sedvanligt bryskt och arrogant sätt om för honom att han skulle bara gräva och inte lägga sig 

i utförandet. Klokare personer än han begrep sig på militär dikesgrävning.  

Grävmaskinsföraren grävde då enligt ritningen ett dike som var 17,5 meter i dagöppningen. Arbetet 

påbörjades vid f d Åvallen där en del av kortsidan strök med. När han kommit halvvägs till Vinkeldungen, 

som låg mellan Hovdala och Solhem hade äntligen någon förnuftig person reagerat och arbetet stoppades upp. 

”Någon” hade satt decimalkommat fel på ritningen. Dikets bredd skulle vara 1,75 meter. Vid den fortsatta 

grävningen fick diket normalt utseende. Grävmaskinsföraren flinade och berättade gärna för alla och envar 

om förspelet till det konstiga diket vid Åvallen. Diket fanns kvar som ett avskräckande exempel i många år 

och gav upphov till åtskilliga ironiska kommentarer om militärers förmåga att leda dikesgrävning. 

 



Tormestorps IF 1956 
 

Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för gång-, orienterings-, ungdoms- och skidsektionerna 

finns i arkivet. Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Helge Nordström  Gång  

V. ordf. Nils Lindh   Orientering 

Sekr. Ingrid Nilsson   Ungdom 

Kassör Hilding Christoffersson  Skidor 

V. sekr. Otto Lindskog   Festkommitté 

    Enligt valberedningens förslag 1955 fanns  

    även Bordtennis- och Damsektion 

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

66   (42 st under 24 år)   18  

 

Ekonomi 
Bedömd som relativt tillfredsställande 

 

Antal möten 
Tio protokollförda sammanträden. 

 

Lokaler 
Uppgift saknas 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Styrelsen angav att man under året arrangerat följande: 

- Skånes DM i stafett på skidor 3x10 km seniorer och 3x5 km juniorer. 

- GM i terränglöpning med samling vid Espets skola. 

- Ungdomsmästerskap i friidrott på Sösdalas idrottsplats tillsammans med Sösdala GoIF. 

- DM-tävling i gång 

- Festkommittén anordnade en fest i Espets skola, Skottårsträffen. 

- Festen i Lövkvists backe som genomfördes i dåligt väder och med dåligt ekonomiskt resultat.  

  Samtidigt arrangerades 5-mannabudkavlen. 

Man nämner också att orienterarna deltog i 10-milakavlen med ekonomiskt stöd från Skånes Skogskarlar. 

 

Gångsektionen redovisade deltagande i ett antal tävlingar. Bäst lyckades Hugo Jönsson och Arne Jönsson. 

Ynglingarna Kjell Nilsson, Jan Lindskog och Klas Lindkvist vann laget i en Landskronatävling där 

pojkklassen vanns av Lars-Gunnar Nilsson. 

Föreningen arrangerade DM på 25 km där Lars Hindmar MAI vann och underskred gällande 

världsrekord, ett rekord som dock underkändes eftersom banan vid kontrollmätning var 400 m för kort. 

 

   
 

 

 

Världsstjärnan Lars Hindmar (startnr 5) 

var en av deltagarna i DM-tävlingen 



 

Orienteringssektionen berättade att man under året haft fina framgångar med bl. a. 14 första-, 10 andra-

och 12 tredjeplaceringar. Man gjorde 213 starter. 

Vid sjumannakavlen uteslöts laget eftersom en stämpling saknades. 

Deltagandet i 10-mila gav en 114 plac och man tackade familjen Torehall för deras stöd. 

Vid fyrklubbs klarade man sig kvar i B-gruppen. 

Gustav Fredriksson deltog i SM och blev där 12-a. Han blev uttagen till landskampen mot Norge som förste 

TIF-are och placerade sig som nia. 

Ingrid Nilsson var ensam dam i klubben men hon vann fem gånger under året. 

Alte vann oldboysklassen vid DM i fälttävlan där även laget bärgades genom Henry T och Nisse Lindh. 

Vid GM blev Ingrid dammästare och Gustav Hellnor oldboysmästare. Lagsegern gick till Tormestorp  

som erövrade Glimåkratrollet för alltid. 

 

Ungdomssektionen fick tidigt under året reda på att en del juniorer som med framgång tävlat för 

föreningen i friidrott begärt sitt utträde. 

Vid Skånes ungdomsmästerskap på skidor blev Kjell Nilsson mästare och Jan Lindskog trea. Tillsammans 

med Soini Wähäkoupus tog de  även lagsegern. Ola Fogelberg och Olle Olsson blev bästa TIF-are i 

pojkklasserna och Lena Nordström, Åsa Mårtensson och Ann-Marie Mattisson fick bra placeringar i 

flickklasserna. 

Vid GM i terränglöpning tog juniorerna de tre första platserna genom Kjell Nilsson, Jan Lindskog och Klas 

Lindkvist. Soini Wähäkoupus och Kurt Henriksson blev etta och tvåa i sin klass och Olle Olsson tvåa i sin. 

Som belöning fick de nykorade ungdomsmästarna en resa till Skånes terräng-DM där de lyckades placera 

sig som andra lag. 

Vid HAIS-spelen blev det en del finalplatser för våra ungdomar. 

Klubben arrangerade tillsamman med Sösdala ungdoms-GM. TIF tog tre segrar genom Bengt Zander på 

60 m och 80 m samt Maj-Britt Jörgensson i slungboll. Det blev också ett antal andra- och tredjeplaceringar 

för våra ungdomar. 

Klubbmästerskap ordnades på P 2 idrottsplats med många deltagare och fina resultat. 

 

Skidsektionen hade sitt bästa år. 

Kjell Nilsson vann Junior-DM individuellt och laget tillsammans med Jan Lindskog och Soini Wähäkoupus. 

Seniorernas stafettlag kom på andra plats med ett lag bestående av infödda skåningar Bertil Nilsson, Kaj 

Glans och Arne Jönsson. 

 

             
 

 

 Juniorlaget blev trea efter problem med utrustningen på första sträckan. 

Vid DM på 3 mil blev det två klassegrar genom Kaj Glans i oldboys och Kjell Nilsson i yngre juniorklassen. 

På 5 milen blev det en andraplacering individuellt genom Arne Jönsson och en andraplats i lagtävlingen. 

Arne Jönsson blev föreningens förste Vasaloppsåkare. 

Vid GM segrade Kaj Glans i seniorklassen före Göte Lövdahl. På femte plats kom Ruben Jönsson. 

Föreningen tog lagsegern. I juniorklassen vann Kjell Nilsson och där blev det också lagseger tillsamman 

med Jan Lindskog och Soini Wähäkoupus. 

Vid Emmaljungaloppet blev det åter seger för Kjell i juniorklassen och för laget. 

Vid skol-DM blev Ola Fogelberg mästare och lagsegern gick till Tormestorps skola. 

Tormestorps IF kom på andra plats i Skåne efter Härlöv i statistiken. 

 

Kjell Nilsson hade skadat sig och låg på sjukhus. Försäkringsfrågan blev aktuell. 

Man ordnade en fest i Espets skola där behållningen skulle tillfalla Kjell. 

Kopierade verksamhetsberättelser delades ut vid årsmötet. 

Ur protokollen kan man utläsa att månadsmötet den 27 febr besöktes av 60 personer. 

Stafettlaget 

från vänster 

Kaj Glans 

Bertil Nilsson 

och Arne 

Jönsson 

Arne Jönsson blev 

föreningens första 

Vasaloppsåkare. 

Han var dessutom 

en duktig gångare 



En ny skola byggdes i Tormestorp och Espets skola skulle enligt beslut i fullmäktige tilldelas föreningarna 

och allmänheten. 

Jubileumsfirandet nästa år diskuterades. Firandet skulle ske i Vannaröd och en Jubileumsskrift skulle tas 

fram. 

En protokollsanteckning berättar att man hade kafé Wivel som samlingsplats och vallabod vid stafett-DM 

på skidor. 

Budgetförslaget för nästa år balanserades på 4500 kronor. Behållningen 1956 uppgick till 500 kronor. 

 

      
 

    
 

 

  

 

 

Gustav Fredriksson blev föreningens förste 

landslagsman. Vid  landskampen mot 

Norge  placerade han  sig som nionde man 

Från starten på 5-

mannabudkavlen i 

Lövkvists backe. 

Löparnas klädsel 

varierade 

Startern Nils Lindh i 

kostym 

Inom orienteringssporten umgicks alla människor på lika villkor. 

oavsett social rang och status. Bilden visar direktören för 

Svenska Amerika Linjen ”Vilde Artur” Niklasson vid en tävling i 

Göteborg. 

Orienteringshistoria 



Tormestorps IF 1957 
 

Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för orientering, skidor, gång och ungdom finns i arkivet. 

Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Nils Lindh   Orientering 

V. ordf. Åke Johansson   Skidor 

Sekr. Ingrid Nilsson   Gång 

Kassör Bertil Andersson  Ungdom 

V. sekr. Siv Johansson   Bordtennis  

    Festkommitté 

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

Uppgift saknas 

 

Ekonomi 
Ekonomin hade försämrats under året.  Jubileumsskriften  ”På kolstybb och orienteringsstigar” 

hade inte blivit någon inkomstbringande affär. Lotterier gav sämre resultat än väntat.  

Vid årsmötet fastställdes nya medlemsavgifter. 8:- för manliga, 5:- för kvinnliga- och passiva 

medlemmar, 3:- för juniorer 16-20 år och 1:- för ungdomar. 

 

Antal möten 
6 ordinarie och ett månadsmöte med i regel mycket dålig anslutning. 

 

Lokaler 
Uppgift saknas. 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Styrelsen berättade att man firat föreningens 20-årsjubileum på Vannaröds slott. Den talrika skaran av f.d. 

och nuvarande medlemmar som deltog visade att föreningens arbete under de gångna åren uppskattats. 

I samband med jubileet tog man fram en Jubileumskrift med varierande och uppskattat innehåll som 

tyvärr sålts dåligt. 

 

        
 

En jubileumsorientering arrangerades i Spragleröd. 

Föreningen arrangerde också DM i gång samt Götalandsmästerskap i gång på 50 km. 

Man hade en vårpromenad samt fest i Espets skola. 

Sommarfesten i Lövkvists backe med femmannabudkavlen genomfördes som tidigare år. 

Gångsekt upphörde under året och man begärde utträde ur Svenska Gångförbundet och Skånes 

Gångförbund. 

 

 

Jubileumsskriften (Jub 20) berättar om 

föreningens 20 första år. 



 
 

 Vid sommarfesten på Lövkvists backe arrangerades en fotbollsmatch mellan Damer och Gubbar 

 

                 
 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

Man framhöll att ”den i år startade ungdomsavdelningen” hade fått en gynnsam början 

Föreningen deltog i 10-milakavlen och hade fått ett bidrag från Skånes Skogskarlar på 100 kronor. 

Man pekade på att ett kommunalt bidrag på 2000 kronor skulle bli en lättnad av den ekonomiska 

situationen. 

 

Orienteringssektionen arbetade med förberedelserna till tävlingen som gick Annandag påsk. Under våren 

vann Gustav Fredriksson ett par tävlingar och blev kallad till SOFT:s elitmönstring. 

Föreningen deltog i sjumanna som gick samma dag som den egna tävlingen och blev 19:de lag efter starka 

lopp av Bertil Pettersson, Bertil Nilsson och Gustav Fredriksson. 10-milalaget tvingades bryta. 

Hösten inleddes med femmannakavlen i Lövkvists backe. 

Det blev seger i fyrklubbs grupp B och uppflyttning till A-gruppen. 

Gustav Fredriksson vann DM i nattorientering i juniorklassen och tog även juniortiteln vid DM i fälttävlan. 

Han blev uttagen till landskampen mot Norge men fick lämna återbud på grund av skada. 

Startbild från 5-

mannabudkavlen i 

Lövkvists backe. 

Ture Winberg har 

tydligen tjuvstartat. 

Klang, Nisse Lind och Inga Lind Siv Johansson i förgrunden 

Mary Sjören, Ture Vinberg, och Tage Axelsson Harry Jönsson, Gunnar Görtz, Klang, Ture Vinberg 

Oskar Olandersson, Tage Axelsson, okänd,.Mary 

Sjören 



Han var också uttagen i Skånelaget till SM och SSM. 

Bertil Nilsson gjorde bra lopp i A-klassen och Gösta Winberg tog sin första GM-titel (oldboys). 

Juniorlaget deltog i SM-budkavlen. 

Föreningen hade 212 starter vid 35 tävlingar och representerades av 30 orienterare. 

 

Skidsektionen konstaterade att det varit en dålig vinter och att endast en tävling genomförts,  DM på 15 km 

för seniorer och 10 km för juniorer. 

Rune Schönbeck vann yngre juniorklassen före TIF:s nyförvärv Gustav Johansson och med Jan Lindskog 

på fjärde plats blev det även lagseger. I seniorklassen blev Bertil Nilsson trea och Arne Jönsson femma. 

Härlöv vann laget men TIF blev både tvåa och trea. Eftersom GM avgjordes samtidigt gick alla titlarna i 

herrklasserna  till Tormestorp. 

Tormestorp blev bästa klubb i Skåne och fick en inteckning i Silvas vandringspris. 

 

Gångsektionen redovisade en del bra resultat främst av Arne Jönsson. Vid DM på 50 km som Tormestorp 

arrangerade segrade han i klass B på en tid som gav honom andra plats vid DM. 

Jan Lindskog vann nybörjarklassen. 

 

Ungdomsavdelningen hade samlingar varannan vecka under året med stor tillslutning från byns ungdomar. 

Man ordnade utflykter till fots eller på cykel med korvgrillning och tävlingar i handboll, volleyboll mm. 

Man tränade friidrott på P 2 idrottsplats där även klubbmästerskap genomfördes. 

Vid ungdoms-GM fick man två mästare, Maj-Britt Jörgensson i slungboll och Rita Lundström på 60 m. 

Klas Lindkvist blev tvåa på 100 m och Jan Lindskog också tvåa på 300 m. 

 

Av protokollen framgår att man arrangerade ”Kul på hjul” för första gången, att man tog fram nya 

stadgar och att man köpte ett ”hemlighus” som placerades i Lövkvists backe.   

 

   
 

 

 

 

                                                                       
 

 

Det blev uppflyttning till A-gruppen 

i fyrklubbs genom Ebbe Lindh 

Gösta Winberg, Ove Olsson, Kjell 

Johansson och Gustav Fredriksson 

Vid föreningens 

20-årsjubileum 

erhölls diplom 



Tormestorps IF 1958 
 

Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för orientering, bordtennis, skidor och ungdom finns i 

arkivet. Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Nils Lindh   Orientering 

V. ordf. Åke Johansson   Bordtennis 

Sekr. Siv Johansson   Skidor 

Kassör Sven Mattisson  Ungdom 

V. sekr. Ingrid Nilsson   

    Enligt föredragningslistan från föregående 

    årsmöte fanns också en festkommitté 

    och en idrottsplats- och samlingslokal- 

    kommitté. 

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

Anges ej 

 

Ekonomi 
Ekonomin hade förbättrats något under året. Trots ett anslag från Sösdala kommun på 2000 kronor, varav 

1000 kronor avsatts för idrottsplatsändamål, och en ekonomiskt sett lyckad sommarfest bedömde styrelsen 

att ekonomin inte nått önskad stabilitet. Man vill ha större intresse för penninganskaffning och ökad 

sparsamhet. 

 

Antal möten 
Fyra ordinarie sammanträden och två styrelsesammanträde. 

 

Lokaler 
Ingen ljusning i idrottsplatsfrågan. Espetsgården bör kunna bli en acceptabel samlingslokal om 

medlemmarna hjälper till att få lokalerna i användbart skick. (Här avses Espets skola). 

Man beslutade att föreningen skulle teckna andelar i ”Espetgården” för 25 kronor per st. 

 

 

   
 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Styrelsen nämner följande: 

- Man arrangerade Tormestorpsloppet på skidor. 

- Man var huvudarrangör för skol-DM på skidor.   

- 5-mannabudkavlen i orientering arrangerades i samband med sommarfesten på Lövkvists backe. 

- Man arrangerade fyrklubbs B-grupp. 

- Man medverkade vid en triangelmatch i friidrott mellan Sösdalas, Tjörnarps och Tormestorps ungdomar. 

Något festarrangemang inomhus hade inte genomförts på grund av lokalbrist. 

De lotterier som varit i omlopp hade ej motsvarat förväntningarna eftersom många medlemmar ej varit 

tillräckligt energiska vid försäljning av lotter. 

Inkassering av medlemsavgifter hade ej fungerat och styrelsen lade en motion i medlemsfrågan som man 

hoppades skulle ge förbättring. 

I styrelseberättelsen finns också ett förslag på inkomst- och utgiftsstat för 1959. 

 

 

Espets skola föreslogs som lämplig 

föreningslokal. Slöjdsalen fick användas som 

förråd 



Orienteringssektionen berättar om ett par träningsorienteringar som mest liknade snöpulsning – obs ingen 

tidpunkt anges. 

Sjumanna inledde säsongen den 20 april och TIF kom på 21.plats efter en stark upphämtning av Kjell 

Johansson. 

Kjell Nilsson blev uttagen i Skånelaget mot Blekinge och kom på andra plats i tävlingen. 

Vid kretsmatchen mot Kristianstad/Lister kom samtliga uttagna TIF-are med i det segrande laget, Kjell 

Johansson, Ove Olsson, Alte Christoffersson och Kjell Nilsson. 

Vid Femmannabudkavlen i Lövkvists backe startade 39 lag – rekord. 

Vid Härlövs tävling blev det lagseger i YO-klassen. 

Henry Torehall vann GM i nattorientering och Bertil Nilsson vann Arbetets korporientering. 

Vid DM-kavlen gick tre TIF-lag in på prisplats. 

Föreningen ramlade ur A-gruppen vid fyrklubbs. 

Juniorlaget ställde upp i SM-kavlen men fick bryta. 

Kjell Johansson blev uttagen till SSM och Ingrid Nilsson tog sin första seger i elitklassen vid HOK:s tävling. 

Bertil Nilsson och Jan Lindskog vann GM i dagorientering. 

Kjell Nilsson blev uttagen i Skånelaget mot Danmark men fick ingen framskjuten placering. 

Vid tävlingen om Silvapriset kom föreningen på tredje plats efter Klippan och OK Pan. 

36 orienterare representerade i 27 tävlingar och gjorde 196 starter. 

 

Bordtennissektionen redovisade dåligt intresse vid årets början. Man anmälde sig till seriespel i Skåneserien 

div III norra och låg där på fjärde plats vid årets slut. Tränings- och spellokalen var upplåten till andra 

ändamål och därför hade träningen ej kunnat bedrivas som planerat. 

Yngve Risell hade matchstatistiken 12-5, Bertil Nilsson 9-6 och Sixten Kjällström 5-8. 

 

Skidsektionen berättade om ett av de bästa skidåren för föreningen främst genom Kjell Nilsson och Rune 

Schönbäck som båda blivit Skånska Mästare. Det blev lagseger i klass ÄJ genom Kjell N, Jan Lindskog och 

S Wähäkupos och seger i 3x5 km genom Kjell N, Rune S och Gustav Johansson. 

Kjell N och Rune S blev tvåa och trea vid DM i skidorientering. 

Kjell N blev göingemästare individuellt och lagmästare tillsammans med Rune S och Jan Lindskog. 

Bland seniorerna var Bertil Nilsson mest framgångsrik med seger vid DM i skidorientering, GM på 

tremilen, individuell andraplac vid 5-milen på DM där lagsegern erövrades tillsammans med Göte Lövdahl 

och Kaj Glans. 

Bertil N, Göte L och Ruben Jönsson vann laget vid GM på 3-milen. 

 

 

                            
 

Göte Lövdahl vann Tormestorpsloppet före bl a Gösta Förare. 

Han blev också göingemästare på 15 km individuellt och lagmästare tillsammans med Ruben Jönsson och 

Kaj Glans. Göte blev trea på DM 50 km. 

Dan Glans visade upp sig i ungdomsklasserna tillsammans med Kerstin Nilsson. 

Föreningen tog för andra året hem Silvapriset. 

Man arrangerade Tormestorpsloppet på skidor, GM, ungdomsstafett, Skol-DM och DM i skidorientering. 

 

Vänstra bilden bröderna Kjell (nr 2 från 

vänster) och Bertil Nilsson (längst till höger) 

efter DM i skidorientering 

Nedre bilden:  Kaj Glans, Göte Lövdahl och 

Bertil Nilsson efter lagsegern vid DM på 5-

milen 



  
 

Ungdomssektionen hade varit aktiv med söndagsutflykter – skogspromenader med lättare orientering eller 

annan tävling. 

Friidrottsintresset hade minskat och man ställde inte upp vid ungdoms-GM. Man befarade att de dåliga 

träningsmöjligheterna i byn kunde göra att friidrotten helt ströks på programmet. 

Klubbmästerskap genomfördes dock i samband med triangelmatchen mot Sösdala och Tjörnarp. 

Man hade genomfört fritidsgrupper i orientering, skidor och bordtennis med Gösta Winberg som ledare. 

 

Enligt protokollen upphörde gångsektionen, man ordnade uppvisning i varpa i samband med festen i 

Lövkvists backe och man valde också en varpakommitté vid årsmötet, man tecknade andelar i Espets skola 

som skulle bli en föreningsgård och man fick disponera slöjdsalen som förråd. 

 

       
 

     
 

 

Starten har gått för den populära 

ungdomsstafetten och i den branta backen 

har Tormestorps lille men naggande gode 

Dan Glans tagit ledningen, en ledning som 

han inte släppte på sin sträcka. 

Ett framgångsrikt år för 

föreningens skidåkare. Göte 

Lövdahl och Kjell Nilsson 

blev göingemästare (vänstra 

bilden) 

Juniorerna Gustav 

Johansson, Kjell Nilsson och  

Rune Schönbeck blev skånska 

mästare i juniorstafetten 

(högra bilden) 

Pressen uppmärksammade föreningens 

ungdomssatsning. Stor del i detta hade Kaj Glans 

som även tillverkade och skänkte priser 



 

Tormestorps IF 1959 
 

Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för orientering, bordtennis, skidor och ungdom finns i 

arkivet samt förslag till inkomst och utgiftsstat för 1960. Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Nils Lindh   Orientering 

V. ordf. Åke Johansson   Bordtennis 

Sekr. Siv Johansson   Skidor 

Kassör Sven Mattisson  Ungdom 

V. sekr. Bertil Andersson  Varpa   

    Dessutom fanns det en festkommitté och 

    en idrottsplats- och samlingslokalkommitté. 

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

 

Ekonomi 
Hade enligt styrelseberättelsen hållits på ungefär sedvanlig nivå. Nästa arbetsår startade med relativt 

blygsamma tillgångar. Sösdala kommun hade beviljat ett verksamhetsanslag på 500 kronor. 

Orienteringssektionen fick en reprimand för kraftigt anslagsöverskridande. 

 

Antal möten 
Tre ordinarie möten och två styrelsemöten. 

 

Lokaler 
Varken idrottsplatsfrågan eller samlingslokalproblemet hade kunnat lösas tillfredsställande. 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Styrelsen konstaterade att tävlingsarrangemangen hade varit fåtaliga. 

Man arrangerade dock GM i terränglöpning och  5-mannabudkavlen i samband med festen i Lövkvists 

backe. 

 

Orienteringssektionen berättade här för första gången om Nyårsorienteringen som Henry Torehall bjudit 

in till. Den milda vintern gjorde att många träningsorienteringar kunde avverkas. 

Gösta Winberg hade haft fritidsgrupper i orientering och därigenom rekryterat många ungdomar. 

Bertil Nilsson och Gustav Fredriksson gjorde bra lopp i elitklassen under våren. 

Kjell Nilsson var uttagen i Skånelaget mot Blekinge och blev där nia. 

10-milalaget kom på 97 plats bland 144 startande lag. 

Åtta TIF-are var uttagna i kretslaget mot Kristianstad/Lister och fem ingick i det segrande Göingelaget, 

i A-klassen Leif Claesson (seger individuellt), Kjell Johansson och Bertil Nilsson dessutom Alte i YO och 

Kjell N i juniorklassen. 

Femmannabudkavlen hade 35 startande lag. 

Vid DM i fälttävlan segrade Henry Torehall i YO där även laget erövrades genom Henry, Gustav Hällnor 

och Alte. 

Kjell Nilsson blev göingemästare i juniorklassen vid nattorienteringen och tvåa vid Natt DM. 

Vid DM-budkavlen segrade Leif Claesson, Kjell Johansson och Bertil Nilsson i seniorklassen – föreningens 

första seger i DM-budkavlen för seniorer. Oldboyslaget gick in på andra plats. 

 

 

 

   
 



 

Vid fyrklubbs vann man B 2-gruppen och gick upp i A-gruppen. 

Leif Claesson vann A-klassen vid MAI-korpens tävling och Lars Magnusson och Henry Torehall blev 

göingemästare i dagorientering. TIF blev också bästa klubb vid GM. 

Kjell J och Bertil N blev uttagna till SSM och Kjell N till landskampen mot Danmark där han blev fyra. 

Sektionen betonade att året varit ett av de absolut bästa men beklagade att DM-mästarna inte blivit uttagna 

till SM-budkavlen. 

Föreningen hade representerats av 56 orienterare vid 33 tävlingar och därvid gjort 386 starter. 

  

Bordtennissektionen deltog i Skåneserien div III norra och hade tidigare 3 segrar och tre förluster. Trots en 

bra inledning på året med vinst över serieledarna gick det sämre än förväntat på grund av att en 

nyckelspelare blev sjuk och fullgoda reserver saknades. Slutplaceringen i serien blev trea. 

På grund av repetitionsövning för Bertil Nilsson, FN-tjänst för Sixten Kjällström och en spelarförlust till 

annan klubb fick man dra sig ur seriespelet och försökte istället stimulera intresset bland de unga. Bristen 

på ordentlig spellokal påpekas. 

 

Skidsektionen redovisade bara två tävlingar men resultatmässigt ett bra år. 

Vid DM på 10 km för seniorer och 10 km för juniorer blev det fem TIF-segrar, bl a två DM i 

juniorklasserna. Kjell Nilsson vann ÄJ och Rune Schönbäck YJ. Äldre flickklassen vanns av Kerstin 

Nilsson och de båda pojkklasserna av Kaj Rosenkvist ( ÄP) och Dan Glans (YP). 

 

   
 

Vid DM på 30 km blev det ingen DM-titel trots att Kerstin Nilsson vann damklassen, hon var nämligen för 

ung. Rune Schönbäck vann ÄJ-klassen överlägset och Kaj Rosenkvist YJ-klassen. 

I tävlingen om Silvapriset låg föreningen på andra plats endast 10 poäng efter Härlöv. 

 

Ungdomssektionen lyfte fram fritidsgruppledarna Gösta Winberg som haft Brönnestad som 

verksamhetsfält med grupper i skidor, orientering och friidrott samt Gösta Hermansson som varit ledare i 

Tormestorp med tre grupper i gymnastik. 

Man saknade lokal för idrottsträning. 

 

Av protokollen framgår att det bildades en varpasektion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid målet för DM-budkavlen berättade Bertil följande: 

Han hade på en sträcka kommit ifatt Jarl Erntsson från FK Göingarna. Egentligen fick inte 

kontrollanterna avslöja något om hur lagen låg till vid kontrollen, men eftersom Tyringe arrangerade 

hade tydligen Tyringebon Bertil fått hemlig information, När han passerat Jarl med ett par meter 

vände han sig om och sa:”Du ligger rätt bra till Jalle.” 

”Jasså” svarade Jarl. 

 ”Ja jag ligger etta och du ligger tvåa” sa Bertil. 

Jarl förlängde steget och gled förbi med en halv meter och sa ”då ligger jag väl etta nu – eller hur?” 

 

Eldsjälen Kay Glans vallar 

ungdomarnas skidor 



 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det blev seger i fyrklubbs B-

grupp genom 

Kjell Johansson, Leif Claesson, 

Gustav Hällnor, Henry 

Torehall och Lars-Åke Larsson. 

Prisutdelare var Arvid 

Andersson Hallaröd 

 

 

Tormestorps IF 

dominerade vid 

Göingemästerskapen i 

orientering och blev 

bästa klubb. 

Överraskande 

seniorsegrare blev 

Lars Magnusson 

Leif berättar om sin 10-miladebut. 

1959 var jag ny i klubben och skulle springs mitt livs första 10-mila. Jag hade blivit tilldelad den 

första nattsträckan. Bertil Nilsson hade sprungit föregående sträcka på ett utomordentligt sätt 

och kommit in i tätklungan, ungefär på femtonde plats. Jag hade fått rådet av rutinerade TIF-

ledare att hänga på löpare med låga startnummer. Tävlingen genomfördes som s k ”hängkavle” 

och lagen tilldelades startnummer efter föregående års placering. Låga nummer ansågs vara 

bäst. Som yrkesmilitär hade jag inte svårt för att följa order, men problemet var att man på den 

tiden enbart hade bröstnummerlappar. Jag fick således knata upp i täten på klungan och 

kontrollera löparnas startnummer genom att rikta pannlampan mot deras bröst. Tyvärr visade 

det sig när vi missat första kontrollen med minst 500 meter att alla de andra hade haft samma 

taktik. Ingen hade orienterat och ingen visste var vi befann oss på kartan. Så småningom hittade 

vi rätt, men min 10-miladebut var en av anledningarna till att TIF:s lag inte kom bättre än på 97 

plats. 

 

Bankontrollen sköttes internt inom klubbarna. Det 

var mycket hysch hysch. Kontrollerna märktes ut i 

terrängen på ett mycket diskret sätt, t ex med en 

avklippt bit av en cykelslang c:a en centimeter bred 

och med klubbens namn. Att leta upp en sådan vid 

höjder, sankmarker eller motsvarande 

kontrollpunkter var inte det lättaste.  

 


