
 

Tormestorps IF 1960. 
 

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

Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Nils Lindh   Orientering 

V. ordf. Åke Johansson   Skidor 

Sekr. Siv Johansson   Ungdom 

Kassör K G Lövdahl 

V. sekr. Bertil Andersson  Dessutom valdes en bordtenniskommitté 

    och en festkommitté vid årsmötet 1959, 

    samt en idrottsplats- och samlingslokal- 

    kommitté. 

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

Anges ej 

 

Ekonomi 
Hade enligt styrelsen hållits på ungefär sedvanlig nivå. Man manade till stor sparsamhet. Under året hade 

man fått ett anslag på 500 kronor från Sösdala kommun men man hade inte begärt något anslag för 1961. 

Styrelsen påpekade dessutom att festen i Lövkvists backe gett ett gott ekonomiskt resultat – ungefär 

hälften av årets rörelsekapital –men att alltför få medlemmar hade hjälpt till med arrangemanget. 

Lotterier hade också gett ett gott resultat. Årets budget hade inte kunnat detaljföljas på grund av 

orienteringssektionens överskridande. Budgetens totalsumma hade dock ej överskridits och orienterarnas 

goda resultat under året gjorde att styrelsen trots allt gav sektionen sin välsignelse. 

Medlemsbetalningarna var ett stort problem. Antalet medlemmar sjunker i takt med ökad verksamhet. 

Här krävde man åtgärder. 

   

Antal möten 
Tre ordinarie och två styrelsesammanträden. 

 

Lokaler 
Bristen på lokaler för bordtennis påtalas. 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Föreningen arrangerade Skånes DM på skidor för seniorer på 15 km och juniorer 10 km. Samtidigt 

ordnades distriktstävling för övriga kategorier. 

Femmannabudkavlen arrangerades i samband med festen i Lövkvists Backe. 

Skånes DM i nattorientering arrangerades i Horröd med Alte i spetsen. 

 

 

1960 fick Leif 

Claesson 

vandringspriset Bäste 

Idrottsman för första 

gången. Detta 

upprepades ytterligare 

19 år. 

På bilden Siv 

Johansson och Nils 

Lindh (stående), Alte 

Christoffersson, Leif 

Claesson och Henry 

Thorehall (sittande). 

 



Orienteringssektionen berättade att Henry T kallade till träning från sin stuga nyårsdagen med åtta 

startande och att detta blev inledningen till en livlig träningsverksamhet under våren. 

A-klassarna tog sin första lagseger vid Ekos tävling och Leif C och Bertil N fick flera framskjutna 

placeringar under våren. 

Man hade ett träningsläger i Hålehall med Henry T som ledare. 

Vid sjumanna i Huskvarna hade man två lag som hamnade på plac. 28 och 49. 

Vid tiomila kom TIF på 13 plats efter att ett par gånger varit i ledningen. 

I kretsmatchen mot Kristianstad/Lister tog föreningen de fyra första platserna genom Leif C , Gustav F 

Bertil N och Kjell J. 

Vid Klippans tävling blev det en ny lagseger med Gustav F som primus. 

Vid DM-kavlen startade föreningen med två lag i seniorklassen. Leif C vann startsträckan och Kjell J gick 

bra på sin sträcka medan Bertil N hade en dålig dag. Lag två placerade sig på femte plats medan lag ett 

blev sexa. 

Bertil N vann Flygets Natt där även Kjell J gick bra. 

Föreningen fick i år med ett lag till SM-budkavlen och där blandade laget Leif C, Kjell J och Bertil N sig i 

slutstriden och blev till slut femma.  

 

När Skånes OF skulle ta ut föreningslag till SM-budkavlen blev TIF uttagna endast under förutsättning 

att Bertil N inte skulle vara med. Bertil hade haft en tung vårsäsong och vid DM-kavlen hade han en svart 

dag. Men så gick han och vann Flygets Natt och kritiken tystnade. Föreningen fick ta ut det lag som man 

själv ansåg vara bäst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett diskningshot hängde över laget, kanske för att ett okänt byalag inte skulle kunna prestera något 

sådant. I verkligheten var orsaken dålig banläggning och bristfälliga arrangemang vilket skapade 

klunglöpning på de gemensamma avslutningssträckorna. 

 

 
 

 

Vid fyrklubbs ramlade föreningen ur A-gruppen med futtiga två minuters marginal. 

Leif C segrade i A-klassen vid OK Torfinns och Vittsjö OK:s tävlingar där även lagsegrarna togs. 

Leif C, Bertil N och Kjell J blev uttagna till SSM där Leif belade femte platsen och även Bertil gick bra. 

Leif C ledde gymnastikträning i skolans gymnastiksal med Lars Magnusson som vikarie. 

43 orienterare gjorde 369 starter vid 29 tävlingar. 

 

Skidsektionen berättade att alla DM-tävlingarna kunnat genomföras för ovanlighetens skull. 

Vid föreningens eget arrangemang gick seniorerna dåligt, men Rune Schönbäck vann ÄJ, Kaj Rosenkvist 

YJ och Dan Glans YP. 

Vid 30 km blev det åter seger för Dan Glans i YP. 

Vid DM-stafetten blev det en andraplats för seniorlaget där Olle Olsson vann andra sträckan. 

Vid ungdoms DM vann Dan Glans men han var för ung för att få DM-tecknet som gick till tvåan i 

klassen. Pojkarnas A-klass vanns av Kaj Rosenkvist före Ola Fogelberg. Gay Glans segrade i yngsta 

pojkklassen. 

 

Leif, Bertil, Kjell 

efter 5:e  platsen 

vid SM-kavlen 

1960 

Bertil var en luring när det hettade till på slutet och han berättar hur det gick till när TIF blev femma 

på SM-kavlen. 

Vi låg i en stor klunga på väg till sista kontrollen – jag låg i täten och skymtade kontrollen på långt 

avstånd. Försiktigt drog jag iväg klungan en bit åt höger och vid lämpligt tillfälle stannade jag upp 

och såg vilsen ut. Klungan sprang ut till en åker bakom och vände. Själv sprang jag ner till kontrollen 

och stämplade och sen i mål. I klungan låg ju hela landslaget och en massa andra elitlöpare så i en 

klungspurt hade jag inte haft stor chans.  

 

 



                      
 

 

 

Ungdomssektionen talade om ett mellanår. Efter en bra start med främst gymnastik fick ledaren Gösta 

Hermansson arbete på annan ort och flyttade. Under hösten hoppade K G Lövdahl in som ledare. 

Ungdomssektionen undersökte intresset för en teatergrupp. 

 

Skånes OF fick kritik för att man inte gav föreningen sitt stöd under utredningen av SM-kavlen. TIF hade 

tagits ut av Skåneförbundet ”under stort motstånd”. Resten av året bar TIF-löparna en extra 

nummerlapp med texten ”Tänk på § 75” som en spydig kommentar. (§ 75 var 

kompislöpningsparagrafen). 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiomilalaget 1960 

Fr v: Främre raden 

Leif Claesson 

Herbert Lindgren 

Lars Magnusson 

Gustav Fredriksson 

Kjell Nilsson 

Fr v:  Bakre raden 

Bertil Nilsson 

Kjell Johansson 

Alte Christoffersson 

Henry Torehall 

Gösta Johansson 

 

Leif berättar om 10-mila. 

När jag gick ut på min nattsträcka låg vi i tätklungan efter strålande lopp av de tidigare löparna. Efter 

ett par kontroller slocknade min pannlampa. Jag stannade upp och plockade fram reservficklampan 

men den slocknade också efter ett par hundra meter. Nu blev det full fart i mörkret när jag jagade ifatt 

”min” klunga på ett par/tre löpare. Nästa kontroll var den 1000-de 10-milakontrollen sedan tävlingens 

start och ett uppbåd journalister och fotografer låg på lur i buskarna för att föreviga den historiske 

löparen. En specialritad tavla hade utlovats som pris. Min klunga missade och sprang förbi, men jag 

uppfattade cigarrök från någon oförsiktig individ och luktade mig till kontrollen. Jag ville dock inte gå 

fram och stämpla – det hade väckt viss förvåning att en mörklagd löpare var först med svårbesvarade 

frågor som följd. Jag gömde mig bakom en buske och försökte få igång mina lampor. Under tiden hade 

en annan klunga hittat kontrollen och jag passade på att smyga med den och stämpla. I fotogenlampans 

sken fortsatte jag att försöka byta glödlampor. Klungan försvann och jag fick ingen ordning på 

lamporna. Jag beslöt att försöka springa ifatt klungan och helt mörklagd rusade jag iväg i ungefär rätt 

riktning. En och annan vurpa blev det men farten var hyfsad i den ljusa vårnatten. Jag såg dock inte ett 

dyft av kartan. Plötsligt försvann marken under mig och jag rasade handlöst utför ett rejält stup. 

Ordentligt blåslagen men i övrigt någorlunda hel bortsett från ett blödande jack i skallen hamnade jag 

mitt i den tätklunga som jag jagat. Kartan hade varnat för stupet genom rödstreckning och klungan 

hade rundat så det var därför jag kommit ifatt. Nu gällde det bara att hänga på till nästa växel och även 

det klarade jag ganska bra. Det var inte många meter som jag själv orienterade på den sträckan. En 

kombination av tur, klurighet och jäklar anamma räckte för en gångs skull till en bra sträckplacering. 

 

Bröderna Dan och Gay Glans 

flankerar Rune Schönbeck 



 

          

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      

Tidningsurklipp som visar en del av 

de malörer som inträffade när man 

själv skulle rita in sina egna 

kontroller på kartan 

Leif berättar: 

Vid sommarfesten i Lövkvists backe fanns som ett stående inslag, en gammal torr och giststen 

ekplanka som hugade spekulanter skulle försöka slå in spik i. Tre  3-tumsspik kostade en krona och 

man fick dubbla insatsen tillbaka för varje spik som drevs in i plankan ända till spikhuvudet. Jag tror 

inte att någon lyckades med den bedriften. Nyinflyttade och orutinerade egnahemsägare angrep 

plankan redan under tidig eftermiddag. Rutinerade gamla bybor undvek den inledningsvis med 

nesan efter tidigare års misslyckande i färskt minne. Möjligen smög de omkring och glodde på den. 

De kunde gå fram till den och vända och vrida på den för att i dagsljus om möjligt hitta en svag punkt 

som de missat föregående år. Kanske gjorde de ett och annat försök med hammaren när andra 

festbesökare tittade bort. De mest inbitna medförde för säkerhets skull egen ”inkörd” hammare. 

Framåt småtimmarna, när modet steg hos snickare och annat yrkeskunnigt folk  som då häcklats 

tillräckligt av vänner och anförvanter, kröktes många 3-tumsspik i den motsträviga plankan. Sköna 

slantar ramlade in i föreningens kassaskrin.  Yrkesskickligheten i byn ”prisades” genom allehanda 

ironiska kommentarer från intresserade åskådare. 

Plankan försvann tyvärr när föreningens klubbstuga i Lörup revs, annars hade den säkert 

fortfarande utgjort en säker inkomstkälla.  

SOFT gav under många år ut årsboken SKÄRMEN. Där fanns 

reportage, resultatlistor och kartor från större tävlingar och 

mästerskap. 1961 fanns det här fotot från 10-mila 1960. Det 

visar enligt bildtexten Per Lidman Tormestorp och en annan 

löpare under tävlingen. Bildtexten handlar om löparnas klädsel – 

det var strax före gulsotsepidemin och heltäckande klädsel var 

inte obligatorisk. 

Det ”intressanta” med bilden är att det är Herbert Lindgren som 

avbildas (97). Per Lidman hade samma år sprungit en sträcka för 

Tormestorps IF vid sjumannakavlen och anmälts även i laget till 

10-mila. Han hade emellertid fått förhinder och Herbert hoppade 

in istället. Ingen av dem tävlade emellertid normalt för 

Tormestorp. Klubben hade visserligen fått klartecken från deras 

ordinarie klubbar, men helt rumsrent var det inte dessutom inte 

tillåtet enligt tävlingsreglerna. Det blev tack och lov ingen 

reaktion på bildreportaget. 

 



 

Tormestorps IF 1961 
 

Styrelseberättelse och verksamhetsberättelser för orientering och ungdom finns i arkivet.  

Protokollsbok finns i arkivet. 

  

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Nils Lindh   Orientering 

V. ordf. Åke Johansson   Ungdom 

Sekr. Siv Johansson   Skidor 

Kassör K G Lövdahl   Bordtennis 

V. sekr. Bertil Andersson   

    Dessutom fanns en festkommitté och 

    en idrottsplats- och samlingslokal- 

    kommitté. 

Antal medlemmar 
Totalt.         Manliga Kvinnliga Ungdomar 

74  29 5 40 

 

Ekonomi 
Hade hållits på ungefär samma nivå som tidigare. 

Sommarfesten i Lövkvists backe gav sämre resultat än tidigare men stororienteringen på Hovdala ett bra 

ekonomiskt resultat. För kommande år begärs ett kommunalt anslag på 300 kronor. 

 

Antal möten 
Tre ordinarie sammanträden med som vanligt ringa medlemsanslutning. 

 

Lokaler 
Både idrottsplatsfrågan och samlingslokalfrågan var olösta och styrelsen såg ingen snar lösning. 

Bättre förankring hos de äldre innevånarna (föräldrarna) önskades och styrelsen ansåg detta vara den 

viktigaste frågan inför jubileumsåret 1962. 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Styrelsen berättade om orienteringstävlingen som arrangerades vid Hovdala med fint både sportsligt och 

ekonomiskt resultat.. 

Sommarfesten i Lövkvists backe gav sämre ekonomiskt resultat än tidigare. Femmannabudkavlen som 

gick samtidigt hade ungeför samma antal startande som tidigare år. 

Skidsektionen hade inte haft någon verksamhet på grund av snöbrist. 

Bordtennissektionen hade inte haft någon verksamhet på grund av lokalbrist. 

Klubben undersökte ett nytt alternativ till klubbstuga den s k Espetgården som flyttats på grund av 

vägbygge – köpet blev inte av. 

 

Orienteringssektionen inledde året med nyårsorientering från Henry Thorehalls stuga där ett 20-tal 

orienterare ställde upp. 

En serie träningsorienteringar genomfördes med bl a en träningsmatch mot OK Pan där det blev 

storstryk för OK Pan. 

Leif C och Lars M ledde gymnastik  under vintern. 

Under vårens tävlingar fick Leif C och Bertil N en del framskjutna placeringar.  

Vid Sjumanna kom laget på 30-de plats bland 90 startande lag. 

Vid tiomilakavlen hade laget tätkänning under första halvan men rasade på slutet till plac 74 bland 147 

startande. 

Vid DM i fälttävlan i Frostavallen blev det lagseger både i seniorklassen (Leif Claesson, Kjell Johansson 

och Karl Johan Jönsson) och oldboysklassen samt flera individuella framskjutna placeringar.  

Leif C blev uttagen i distriktslaget mot Stockholm. 

Vid SM i fälttävlan vann Leif C den fria orienteringen bland 250 startande. 

Femmannabudkavlen genomfördes på ett utomordentligt sätt med Karl-Johan Jönsson som banläggare. 

Ove Olsson blev göingemästare i nattorientering på en rekordsvår bana. 

Kjell Johansson fick en bra placering vid Flygets Natt. 

 



 
 

Vid DM individuellt tog TIF lagsegern genom Leif C (3), Bertil N (5), Gustav F (9) och Kjell J. 

Vid natt-DM blev Leif C femma och Bertil N sjua. 

TIF gick åter upp i A-gruppen vid fyrklubbs genom att vinna B-gruppen. 

Leif C blev TIF:s förste senior som blev uttagen till individuella SM.  

Vid DM-kavlen i Frostavallen vann Leif C förstasträckan med över 12 minuter – tävlingen gick med 

gemensam start – Kjell J som fick gå ut i halvmörker och Bertil N tappade till en tredjeplacering. Laget 

blev uttaget till SM-kavlen där klubben representerades av Bertil N, Kjell J och Gustav F. 

Klubbens egen stortävling vid Hovdala blev en fullträff. Deltagarantalet 826 anmälda var höstrekord i 

Skåne. Enligt Jub.50 hade man för första gången i Skåne en ”direktbana” , en snitslad bana runt den 

gamla hantverksbyn Broslätt. 

Året avslutades med GM där klubben blev bästa förening och där Leif C erövrade den individuella titeln i 

seniorklassen. 

Under året hade 46 orienterare gjort 357 starter vid 31 tävlingar. 

 

Ungdomssektionen berättade att 40-50 ungdomar hållit igång med gymnastik med K G Lövdahl och Åke 

Johansson som ledare. Gymnastiken bedrevs som fritidsgrupper. 

Dessutom hade fritidsgrupper sysslat med orientering och friluftsliv under ledning av Åke J. 

En gymnastikuppvisning avslutade säsongen. 

En bussutflykt hade ordnats till Torekov och Hälsingborg. 

Sektionen  saknade lokaler vintertid och idrottsplats sommartid – ungdomar fanns det gott om. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Claesson i sin         

krafts dagar. Han 

var föreningens 

förste senior som 

blev uttagen till SM 

individuellt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          
 

 

 

Tävlingssekretariat 

från 60-talet. 

Bertil Andersson 

Ove Olsson 

Ingrid Ståhl 

med duktiga hjälpare 

Leif berättar. 

Vid DM-budkavlen var det gemensam start sydväst om Dagstorpssjön. Till första kontrollen, en 

lång vägvalssträcka, fungerade sjön som en trafikdelare. Halva gänget sprang på ena sida och halva 

på andra. 

Det bildades lite småklungor och den klunga som jag hamnat i låg i täten efter fyra kontroller. 

Därifrån var det en ny lång vägvalssträcka som särade klungan. Jag och tre andra löpare valde 

samma stråk där det var mycket väglöpning. Efter halva sträckan blev jag frånsprungen men 

märkte att de andra tre valde ett långt kringgående vägvalsalternativ som inte alls passade mig. Vid 

en bondgård sneddade jag mot kontrollen – en omarkerad torpruin – som låg ungefär 1500 m bort. 

Bakom den låg en annan gård som troligen utgjorde sista utgångspunkt för trion som sprungit 

ifrån mig. Till den hade de ungefär 3000 m väglöpning. Jag misstänkte att det skulle gå en stig eller 

liten väg emellan de två  gårdarna – folk som bor nära varandra och umgås väljer gärna en genväg. 

Mycket riktigt – jag hamnade på en stig som gick ungefär i rätt riktning. Problemet var att den 

delade på sig på ett par ställen och gick inte heller spikrakt. 

Jag utgick ifrån att jag nog skulle tvingas springa ända fram till gården på andra sidan och 

använda den som replipunkt, men när jag bedömde att jag skulle vara i närheten av ruinen 

kopplade jag på syn och luktsinnena – kontrollerna markerades på den tiden med fotogenlampor 

och oset från dessa kunde ibland vara till god hjälp. Då passerade jag en vit skylt. Det tog cirka 25 

meter innan hjärnan registrerade fakta – det såg ut som en kartskiss. Jag sprang tillbaka och 

mycket riktigt. Det var en skiss över en vandringsled och ruinen jag skulle till var inprickad och låg 

bara knappt hundra meter bort. Jag spikade den och resten av kontrollerna och kunde skicka ut 

Kjell i ledningen. Tyvärr för Kjell, innebar min tur att jag underskred beräknad segrartid med 

åtskilliga minuter så han fick gå ut i halvmörker. Själv hann jag tvätta av mig i sjön vid 

Frostavallen och kunde påklädd ta emot resten av förstasträckans löpare. 

 



 
Tormestorps IF 1962 
 

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

Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Nils Lindh   Orientering 

V. ordf. Åke Johansson   Skidor 

Sekr. Siv Johansson   Ungdom 

Kassör K G Lövdahl 

V. sekr. Bertil Andersson  En bordtennissektion, en fest- 

    kommitté och en idrottsplats- 

    och samlingslokalkommitté valdes 

    också vid årsmötet. 

 

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Manliga Kvinnliga         Ungdomar  

67  24 5 38 

 

Ekonomi 
Den ekonomiska ställningen var tämligen god jämfört med föregående år. 

Sommarfesten i Lövkvists backe gav relativt gott ekonomiskt utbyte. 

Man hade ordnat ett lotteri strax före jul. 

Fritidsgruppverksamheten hade också förstärkt föreningskassan. 

Från Sösdala kommun fick man ett bidrag på 300 kronor. 

Från f d Brönnestads sockens Fruktodlarförening hade man fått en gåva på 407,09 kronor, som enligt 

givarna skulle användas till främjande av ungdomsverksamheten. 

 

 
 

Antal möten 
Två protokollförda sammanträden. Styrelsen klagade dock på bristande engagemang i det inre 

föreningsarbetet. 

 

Lokaler 
Idrottsplatsfrågan var fortfarande olöst. 

Föreningen hade av P 2 begärt att få överta ett bostadshus i Lörup att användas som klubbstuga. 

En stugkommitté utsågs vid årsmötet. 

 

 



 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Styrelsen berättade att man arrangerat GM i terränglöpning, 5-mannabudkavlen i Lövkvists backe samt 

en jubileumsorientering i trakten av Nävlinge och att samtliga arrangemang haft livligt deltagande och 

rönt de tävlandes uppskattning. 

Bordtennissektionen hade endast sporadiskt kunnat verka på grund av ledar- och lokalbrist. Här såg man 

dock en ljusning till kommande år. 

 

Orienteringssektionen inledde sin verksamhet nyårsdagen med en av Gustav Fredriksson lagd träning vid 

Lillsjödal. I sämsta tänkbara väder infann sig sju deltagare. 

Ett antal träningsorienteringar  hann man med innan SOFT stoppade all orienteringsverksamhet på 

grund av ”orienteringssjukan” (gulsot). 

Gymnastikträning leddes av Lars Magnusson en gång/vecka under vintermånaderna. 

Den 1. Augusti upphörde tävlingsstoppet och femmannabudkavlen kunde genomföras den här gången 

med Leif C som banläggare. 

Kjell Johansson gick bra på Hästvedas nattorientering. 

Föreningen ramlade åter ur A-gruppen i fyrklubbs. 

Bertil Nilsson vann GM i nattorientering före Lars Magnusson. 

Vid dagmästerskapet på Ryssberget vann Henry Torehall YO. 

Bertil Nilsson och Kjell Johansson blev tvåa resp femma i A-klassen vid Torfinns tävling. 

I budkavle-DM blev föreningen trea och uttagen till SM-budkavlen. 

Leif C blev tvåa vid Flygets Natt och sexa vid Ekos tävling. 

Föreningens egen tävling i Nävlinge blev en framgång. 

Leif C, Bertil N och Kjell J blev uttagna till SSM där Leif blev nia. 

Leif C vann DM i fälttävlan 

Under året hade 28 orienterare gjort 159 starter vid 19 tävlingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Under våren 1962 stoppades all orienteringsverksamhet på grund av ”gulsotsepedimi”. 

Orienteringsförbundet försökte hitta orsaker till spridningen. Tvättvattnet som tillhandahölls efter 

tävlingarna, ofta från stillastående vattendrag eller pölar, ansågs vara en av anledningarna. Man sköljde ju 

av sig i samma vatten som andra deltagare redan tvättat sig i. Klädseln var en annan anledning. Många 

deltagare sprang i kortbyxor och ankelsockor. Rispor och småsår var vanliga. På gemensamma sträckor i 

slutet av banorna sprang löparna ofta i ”samma spår” och risken för smittspridning genom ris, buskar och 

högt gräs var uppenbar. 

När man startade upp verksamheten igen på hösten infördes krav på heltäckande klädsel och förbud mot 

tvättning i vattendrag. Till en början medförde deltagarna tvättfat och eget tvättvatten i dunk. Man sköljde 

av sig vid bilarna. Efterhand började arrangörsklubbarna experimentera med olika duschanordningar. Det 

var kallt vatten som levererades och vid tidiga vårtävlingar kändes det behagligare att ha eget varmvatten 

med sig, så dunk och tvättfat hängde med i flera år. För Tormestorps del var det Harald Nilsson, Sture 

Sjörén och Åke Johansson som konstruerade och skötte duscharna. Efterhand kom krav på varmvatten och 

olika uppvärmningssystem testades lokalt. I storstäderna ställde föreningarna krav på kommunen att man 

skulle få samma service som ”arenaidrotterna” som ”över skattesedeln” fick både lokaler, 

hygienanordningar och vaktmästar- samt städhjälp vid sina arrangemang. Idrottsplatsen SKOGEN blev ett 

begrepp för en transportabel idrottsplats som infördes på allt fler platser i landet. 

När det gällde den heltäckande klädseln hade skåneklubbarna ett klart försprång före andra klubbar i landet. 

Yngve Ek arbetade inom textilindustrin i Hässleholmsföretaget Norén och Rippner som tillverkade och 

sålde arbetskläder i nylon. Materialet var slitstarkt och rivtåligt och Yngve började tillverka 

orienteringskläder. Till en början med hjälp av hemsömmerskor i Höör, men senare i egen fabrik. 

Försäljningen skedde från bakluckan i hans bil vid tävlingarna, senare via postorder och i fabrikslokalen. 

Han tillverkade även lätta och smidiga träningsoveraller i poplin. Tidigare hade overallerna sytts upp i trikå 

och annat tyngre material. Först var det standardfärger som gällde men efterhand började klubbarna köpa 

tränings- och tävlingskläder i sina klubbfärger. Det blev naturligtvis så att andra klädfabrikanter hängde på, 

men de första åren var Skånes orienterare de prydligaste i landet. När kravet på heltäckande klädsel släpptes 

året efter var det knappast någon som ville återgå till kortbyxor och sönderrivna ben. 

 

Grisigt ansåg Svenska 

Orienteringsförbundet om orienterarnas 

hygien vid tävlingarna 



 

Skidsektionen redovisade en snöfattig vinter med endast tre tävlingar. 

Vid DM på 15 km blev nyförvärven Bo Nyström och Harry Larsson etta resp trea och det blev också 

lagseger i seniorklassen tillsammans med Bertil N. Olle Olsson blev trea i ÄJ och YJ-laget blev tvåa 

genom Ola Fogelberg, Kjell Cronström och Dan Glans. 

Vid  DM på 30 km blev Bo Nyström tvåa.  
 

 

 

 

  
 

Vid DM-stafetten segrade TIF:s lag med Sigurd Larsson, Harry Larsson och Bo Nyström. 

Juniorerna Olle Olsson, Kjell Cronström och Ola Fogelberg vann också. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomssektionen hade fritidgrupper i gymnastik och friluftsliv med Åke Johansson, K G Lövdahl och 

Jan Sjörén som ledare. Gerda Fogelberg tog över en flickgrupp när K G Lövdahl tvingades sluta på 

grund av sitt arbete. 

En gymnastikuppvisning avslutade säsongen och en bussutflykt runt Skåne ordnades under sommaren. 

Man betonar att friidrotten tyvärr legat nere på grund av lokalbrist. 

 

 

 
 

Hans-Erik Larsson 

Bo Nyström 

Bertil Nilsson 

Löfdahl med en del av 

gympagänget 

Gösta Winberg jobbade vid järnvägen och fungerade ibland som biljettförsäljare. När eleverna på 

Tekniska Skolan skulle åka på hembesök märkte han att några löste biljett till välkända 

skidåkartrakter. Dessutom hade de rätt dialekt. Den vältalige biljettförsäljaren och skidledaren hade 

stora framgångar i sin värvningskampanj. Det blev åtskilliga skånska DM-titlar till Tormestorps IF 

med benägen hjälp från Dalarna 

 



     
 

                                        
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

Ungdomarna sysslade med 

friluftsliv som naturligtvis 

innebar korvgrillning 

Olle Olsson blev överlägsen 

göingemästare  i 

terränglöpning i  klassen 

äldre juniorer 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

Leif berättar: 

Lörupstugan var i ett miserabelt skick när vi tittade på den första gången. Huset hade i flera år använts 

som militärt kallförråd och hus som står ouppvärmda mår inte bra. Färgen flagnade, innerdörrar 

saknades och tapeterna hängde i slamsor. Ove Olsson, Harry Petersson och jag funderade över hur 

gammalt huset egentligen var. Ove stod och rev bort en liten tapetbit från det innersta lagret som 

bestod av gamla tidningar. ”1932 byggdes det” sade han. På den lilla tidningsbiten hade han hittat 

annonsen på det hus i Tormestorp som hans far Olof hade köpt 1932. Senare fick vi en bekräftelse när 

vi på trappan till glasverandan hittade årtalet ingraverat. 

 

Årets tävling gick i 

Nävlinge på ett B-

särtryck (en 

billigare variant 

utan blå färg på 

vatten). Eftersom det 

inte fanns några 

sjöar i 

tävlingsområdet 

innebar detta inte 

någon försämring 

för de tävlande 

Lörupstugan 1962 



 

Tormestorps IF 1963 
 

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

arkivet. Protokollsbok finns i arkivet, 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Nils Lindh   Orientering  

V. ordf. Åke Johansson   Skidor 

Sekr. Siv Johansson   Bordtennis 

Kassör K G Lövdahl   Ungdom 

V. sekr. Åke Nilsson   

    Dessutom fanns en festkommitté och en 

    idrottsplats- och samlingslokalkommitté 

 

Antal medlemmar 
Totalt.        Manliga Kvinnliga Ungdomar 

76 28 6 42 

 

Ekonomi 
Bedömdes som ganska god. Ett kommunalt bidrag på 500 kronor ett lotteri samt inte minst årets tävling 

och fritidsgruppverksamheten hade gett ett gott ekonomiskt utbyte. 

 

Antal möten 
Två kvartalsmöten och ett styrelsemöte. 

 

Lokaler 
En klubbstuga i Lörup hade förvärvats men den krävde mycket arbete med upprustning. 

En stugkommitté arbetade med färdigställandet. 

 

   
 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Föreningen arrangerade DM i skidor på 15 km och 10 km. 

Nationell tävling i orientering arrangerades under hösten. 

För första gången på många år genomfördes inte sommarfesten i Lövkvists backe. 

Styrelsen beklagade sig åter över det dåliga intresset för det inre föreningsarbetet. 

 

 

Utdrag ur protokoll 

4/6 1963 

Olle Olsson försvarade 

GM-titeln i 

terränglöpning i klassen 

äldre juniorer 



 

Orienteringssektionen berättade om den traditionella nyårsorienteringen. 

Gymnastikträning i skolan genomfördes med Åke J som ledare. 

Lars Lindborg började visa goda takter under vårsäsongen. 

Vid DM-kavlen kom seniorlaget på sjunde plats. 

Vid sjumannakavlen kom TIF på 30 plats av 54 startande. 

Vid kretskampen kom Lars M, Bertil N och Kjell Dahlman med i det segrande göingelaget. 

Vid GM i nattorientering kom Kjell J tvåa i A-klassen, Harry Pettersson och Ove Olsson tvåa resp trea i 

oldboysklassen och Kjell Cronström tvåa i Juniorklassen.   

Kjell Johansson vann FK Kärnans tävling med Leif C på tredje plats. 

Vid natt-DM kom Leif C tvåa, Bertil N femma och Kjell J elva. 

Vid Fyrklubbs blev det degradering till lägre grupp trots att Kjell Johansson segrade individuellt. 

Den egna tävlingen arrangerades från skolan i Tormestorp på ett utomordentligt sätt. 

Leif C blev fyra vid OK Silvas tävling. 

Seniorerna och juniorerna tog lagsegrar vid GM i dagorientering. 

Leif C var uttagen i Skånelaget vid SSM. 

Lars Lindborg och Kjell Cronström vann sina klasser vid Eslövs tävling där det även blev lagseger i YP 

genom Lars L, Rickard Karlsson och Jörgen Sandberg. 

34 orienterare gjorde 293 starter vid 36 tävlingar 

 

Skidsektionen rapporterade från ett fint år med mycket snö. 

Bo Nyström vann samtliga DM individuellt (15 km, 30 km och 50 km). P å 30 km blev det även lagseger 

genom Bo N, Bertil N och Rune Schönbeck. 

DM-stafetten vanns överlägset av Bo N, Bertil N och Rune S. 

Vid GM blev Bo N mästare på 15 km där även lagsegern bärgades genom Bo N, Bertil N och Rune S. 

Dan Glans vann allt i ÄP-klassen. 

Många ungdomar tävlade flitigt. 

TIF arrangerade 30 km i ett härligt vinterväder och med rekorddeltagande. 

Sektionen tackade Bo Nyström för alla fina insatser för TIF när han nu åter flyttade till Oxberg. 

 

 
 

 

Bordtennissektionen hade kunnat utöka verksamheten när man flyttat från en liten källarlokal till skolans 

gymnastiksal. 

Man spelade ett antal träningsmatcher och deltog med två lag i seriespel. Man hade inga speciella 

framgångar. 

 

Ungdomssektionen hade ett antal gymnastikgrupper igång och avslutade med en gymnastikuppvisning. 

Söndagspromenader med korvgrillning fanns också på programmet. 

En utflykt till Landskronafestivalen ingick i verksamheten. 

 

Av protokollen framgår att Lörupsstugan köpts av P 2 för 1 krona och att en stugkommitté med Harry 

Pettersson, Ove Olsson och Leif Claesson börjat upprustningen. 

Nils Lind hade tackat nej till omval och vid årsmötet uppsköts valet av ny ordförande till nästkommande 

kvartalsmöte. 

 

Föreningens framgångsrika seniorer Bertil 

Nilsson, Bo Nyström och Rune Schönbeck 

Kartskalan för egenritade 

orienteringskartor fastställdes 

av IOF till 1:25000 



  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 
 

Stugkommittén har kaffepaus. 

Från vänster 

Leif Claesson, Ola Olsson 

Harry Petersson, Inga Olsson 

Målaren och 

spelmannen Anders 

Bengtsson och hans 

familj bodde tidigare i 

en backstuga som låg 

intill Lörupsstugan. 

Det gamla huset var 

borta och TIF använde  

grundresterna som 

grillplats 

Föreningens ungdomar gräver ner 

vattenledning från brunnen till 

Lörupstugan 



 

 

Tormestorps IF 1964 
 

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

arkivet. Protokollsbok finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Leif Claesson   Orientering  

V. ordf. Åke Johansson   Skidor 

Sekr. Siv Johansson   Bordtennis 

Kassör Lars Magnusson  Ungdom 

V. sekr. Åke Nilsson   

    Dessutom  fanns en fest-, 

    en idrottsplats- och en stugkommitté. 

 

Antal medlemmar 
Totalt.         Seniorer Juniorer Damer 

73 

 

Ekonomi 
Styrelsen ansåg att det varit ett bra år. Ett bidrag på 2000 kronor från kommunen och 3000 kronor från  

Riksidrottsförbundet som skulle användas till klubbstugan hade beviljats. 

 

Antal möten 
Tre kvartalsmöten Vid det första mötet valdes Leif Claesson till ny ordförande efter Nils Lindh som 

avböjt omval vid årsmötet. 

 

Lokaler 
Åtskilliga arbetstimmar hade lagts ner på klubbstugan i Lörup. 

Två kvartalsmöten och årsmötet genomfördes där. 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna  
Styrelsen tog upp årets tävling i Matteröd som blev en fullträff, men som gav en viss bitter eftersmak på 

grund av en insändare i Norra Skåne där ett jaktsällskap klandrade klubben. Skånes OF stod helt bakom 

klubben. 

 

 
 

 

 

Tävlingen var klubbens första på 

den nya gröna kurvkartan. De 

tävlande fick själva rita in sin 

bana från mallkarta 



Orienteringssektionen berättade om en bra vårsäsong med bl a fyra klassegrar för Lars Lindborg, flera 

topplaceringar för Leif C och Bertil Nilsson i A-klassen samt fina framgångar i övriga klasser för bl a Leif 

Lindh, John Arvidsson och Lars Magnusson. 

Vid sjumannakavlen kom TIF på 24 plats bland 59 startande lag. 

Skånes OF nonchalerade föreningen vid uttagning till Baltiska Skogsloppet och SM-kavlen. 

Hösten inleddes med bra placering för Leif C i A-klassen vid Laholms tävling. 

Vid fyrklubbs fick Tormestorp nio man bland de tio första i prislistan med Leif Claesson som segrare. 

Föreningen gick åter upp i B-gruppen och även andralaget hade klarat att gå upp. 

Lars Lindborg fortsatte att övertyga, Leif Lindh och Ingrid Nilsson gjorde bra resultat i sina klasser och 

Leif C hade flera bra placeringar i A-klassen, där även Lars Magnusson överraskade med en 

femteplacering vid Ekos tävling. 

Föreningens egen tävling i Matteröd hade 947 anmälda. 

Leif C var uttagen till SSM och fick där en sjundeplacering. Leif var även uttagen i Skånelaget mot 

Stockholm. 

Vid GM blev Henry Torehall etta i ÄO där laget också erövrades. 

 

         
 

Årets sista tävling var Kretsmatchen och där segrade Leif Claesson i seniorklassen. Kjell Dahlman ingick 

också i det segrande göingelaget. 

38 orienterare gjorde 313 starter vid 34 tävlingar. 

Man redovisade 14 förstaplaceringar, 6 andraplaceringar och 13 tredjeplaceringar. 

 

Skidsektionen berättade om ett dåligt år där endast en tävling genomförts och den med mycket små 

framgångar för klubben. Den dåliga vintern var en av orsakerna. 

 

Bordtennissektionen köpte ett nytt bordtennisbord och spelade någon träningsmatch. Ett 25-tal 

ungdomar tränade två gånger i veckan. 

Man hade under hösten anmält ett lag till seriespel.  Det blev en seger men många jämna matcher. 

 

Ungdomssektionen hade samma aktiviteter som tidigare år d v s gymnastik och promenader. Intresset var 

fortfarande ganska stort även om en viss avmattning kunde skönjas. Man efterlyste nya ledare med nya 

idéer. 

Under året hade Sven-Allan Andersson, en av föreningens duktiga ungdomar omkommit i en tågkollision 

  

 
 

Henry Torehall blev göingemästare i klass ÄO. 

Här sitter han i det gröna och äter ”grönt”. 

Lars Lindborg erhöll Skogskarlarnas poängpris. Även 

1963 hade han fått priset. Han hade blivit etta i 

statistiken under sina båda tävlingsår i klass YP 


