
 

Tormestorps IF 1990 

 
Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet. 

 

Styrelse     Sektioner 
Ordf. Lars Lindborg    Orientering 

V. ordf. Åke Johansson    Skidor 

Sekr. Siv Persson    Ungdom 

Kassör Alte Christoffersson   Motion 

V. sekr. Jan Nilsson    Allmän 

     Fest 

     Ekonomi 

Antal medlemmar 
284 st 

 

Antal möten 
Årsmöte, höstmöte samt ett antal klubbträffar. 

 

Lokaler 
Klubbhuset som vårdades väl genom stugfogden. Förrådet var tillbyggt med en garagedel. Grusplanen 

framför huset hade fått belysning. 

Elljusspåret hade underhållits bl a med ny grus.  

Röjning/uppfyllning för tennisbanan pågick.  

En lekplats hade byggts. 

Ett bilsläp för pappersinsamling hade anskaffats. 

 

      
 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna. 
Styrelsen berättade att följande arrangemang hade genomförts: 

- Nyårsorienteringen 

- Tormestorpsträffen i orientering 

- Skoj på Hoj 

- Motionsbingo 

- Deltävling i U-cupen 

- Mästerskap för P 2/T 4 och HOK i nattorientering 

Tormestorpsloppet fick ställas in på grund av snöbrist. 

Sektionernas arbete togs upp i resp verksamhetsberättelser. 

Festkommittén hade arrangerat funktionärsfest, Valborgsmässofest och grisfest samt även svarat för 

samkväm vid olika träffar. 

Ekonomisektionen hade ordnat medlemslotteri, reklam till kartan, och sponsorer till 

träningsoverall/tävlingsdräkt. 

Uppdatering av kartan Brönnestad SV hade skett genom J-Å Jeppson och Roger Svensson ( rek ) och Kaj 

Nilsson (renritning). 

Föreningen hade uppvaktat Hässleholms Kommun för att få GCM-vägen (Annedalsvägen) belyst och för 

att få IP-Skogen förbättrad. 

Skåne skulle arrangera 5-dagars 1995 och TIF deltog aktivt i förberedelserna. 

Man jobbade vidare med tennisbanan. 

Man jobbade också vidare med att få tillstånd att rita karta över Hovdalaområdet. 

 

Arne, Lars, Gunnar, Göte, 

Bengt, Birger, Åke, Karl-Erik, 

Jan och på släpet Simon 

konstaterar att TIF var 

kommunbäst på att samla in 

papper. Insamlingen gav 21000 

kr i kassakistan 



Orienteringssektionen tog inledningsvis upp Nyårsorienteringen som genomförts för 42-dra året. 164 

orienterare från 43 föreningar deltog. Barmark och mildväder rådde. 

Vårsäsongen genomfördes på barmark genomgående. Inga resultat redovisas. 

Lars Lindborg och Aron Johansson representerade på SSM. 

Tormestorps egen tävling i Horröd arrangerades i utmärkt väder. 1240 deltagare var anmälda, därav ett 

par från Sibirien. Arrangemanget och Altes banor fick beröm. 

Från hösttävlingarna nämns att Lars L tog en DM-titel och Eva Persson en GM-titel. 

65 orienterare gjorde 844 starter vid 62 tävlingar. 24 ungdomar svarade för 237 av dessa. 

Man redovisar 40 första-, 57 andra- och 53 tredjeplaceringar under året. 

I träningsstatistiken nämns särskilt tjejträningen där 172 starter gjordes vid 39 träningstillfällen. 

 

Skidsektionen berättade att det inte förekom några skidtävlingar i distriktet detta år. Även Vasaloppet 

ställdes in. 

En rullskidtävling genomfördes. 

Vid en skidträff i Klubbhuset demonstrerades skidutrustning samt skidvallning. 

 

 

          
 

Motionssektionen hade haft Gökotta med tipspromenad. Man deltog i Byastafetten och blev 20-de lag. 

Tjejerna deltog med 8 startande i Tjejmilen i Malmö. 

Motionsbingot sålde 3 500 brickor och Skoj på Hoj 53 paket. 

I kommunkampen deltog c:a 60 personer. 

 

                
 

 

Ungdomssektionen hade inriktat sig på fortsatt orienteringsutbildning enligt trappstegsmetoden. 15 

ungdomar deltog. 18 träningar arrangerades. 

Vid Hästvedalägret var Lars L ledare och där deltog fyra TIF-ungdomar. 

Man deltog även i ungdomscupens B-final där många presterade goda resultat. 

 

Allmänna sektionen hade bedrivit fotbollsträning med ett 20-tal ungdomar och även spelat ett par 

matcher mot Finja (en vinst och en förlust) 

Innebandy hade bedrivits under höst/vinter med 30-40 ungdomar. 

Ett nytt grepp var FRIA AKTIVITETER i gymnastiksalen. Ungdomarna skulle själva ordna en förälder 

som svarade för ordning och materiel och de skulle själva bestämma vad de ville syssla med. Dans, 

volleyboll och badminton hade funnits på programmet. Man noterade att skolan INTE var vällvillig till 

att utrustning utnyttjades för ”udda aktiviteter”. 

Sektionen ville att Tormestorpsborna själva skulle påverka sitt fritidsutbud. 

 

November 90. 

Lasse Lindborg och Bengt Andersson i 

planeringstagen för Tormestorpsloppet 

(loppet blev tyvärr inställt) 



   
 

   

   
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Lars fyllde 40 år 

Åldern tar ut sin rätt. 

Han garderade sig med nattlampa 

om löptiden skulle bli för lång 

”Mångåriga” sekreteraren Siv Persson 

myser åt ordförandens ledarstil 

Vid Nyårsorienteringen fick 

ungkarlen Alte celebert 

dambesök..  

Ex-landslagsflickorna Ulla 

Lindkvist, Clarie Ek och 

Gun-Britt Rosendahl hälsade 

på  



Tormestorps IF 1991 

 
Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet. 

 

Styrelse     Sektioner 
Ordf. Lars Lindborg    Orientering 

V. ordf. Åke Johansson    Skidor 

Sekr. Siw Persson    Ungdom 

Kassör Alte Christoffersson   Motion 

V. sekr. Jan Nilsson    Allmän 

     Fest 

     Ekonomi 

Antal medlemmar 
291 st 

 

Antal möten 
Årsmöte, höstmöte samt ett antal klubbträffar 

 

Lokaler 
Klubbhuset som vårdades på bästa sätt. 

Elljusspår/motionsspår som försetts med orienteringstavlor. Utmärkning i terrängen hade påbörjats. 

Tennisbanans grundarbete var klart (kostnad 60 000:- ). 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna. 
Styrelsen redovisade årets tävlingsarrangemang, Nyårsorienteringen, Tormestorpsträffen, Skoj på Hoj 

och Motionsbingo. 

Festkommittén hade arrangerat funktionärsfest, Valborgsmässofest och grisfest. 

Kartprojektet ”Hovdalabladet” hade fått klartecken och den skulle ritas i etapper. Första etappen skulle 

bli klar till 1992 (Kortdistans-DM). Enligt avtal med P 2 skulle även resten färdigställas. Jan-Åke 

Jeppsson och Roger Svensson hade anlitats och kartan skulle dataritas. 

Planeringen för 5-dagars pågick. Göingeåsen skulle bli reservområde. 

Göinge Idrottskrets diskuterade ett samarbetsavtal för träningar och tävlingar. 

Pingstkyrkan hade hyrt Klubbhuset två kvällar i veckan för ungdomsverksamhet. 

 

Orienteringssektionen inledde som vanligt med att berätta om Nyårsorienteringen som gick för 43 året. 

Det var barmark och mildväder. 170 orienterare från 39 föreningar ställde upp. 

Under vintern bedrevs träningsorienteringar som organiserades av Göingekretsen. 

Från vårtävlingarna nämns att Aron Johansson deltog på SSM. 

Vid 5-dagars i Västmanland deltog 28 TIF-are. 

Den egna tävlingen genomfördes i Brönnestad med Kjell Dahlman som banläggare och i halvdåligt väder. 

Det hade varit ett gediget arrangemang enligt verksamhetsberättelsen. 

Richard Johansson och Aron Johansson var med på Götalandsmästerskapet. 

Lars Lindborg försvarade sin DM-titel.  

Lars Lindborg och Leif Claesson blev göingemästare i nattorientering. 

Eva Persson gjorde en bra vårsäsong i klassen D 20. 

Marcus Svensson vann alla deltävlingarna i U-cupen. 

Skinkloppen med Rune Nilsson som initiativtagare genomfördes före jul. 

Ungdomssektionens uppryckning poängterades. 

82 orienterare ( nytt rekord) representerade vid 62 tävlingar och gjorde 1006 starter. 27 ungdomar 

svarade för 307 av dessa. 

Man redovisade 67 första-, 66 andra- och 69 tredjeplaceringar under året. 

Tjejträningen fortsatte – 39 träningar med 157 starter. 

 

Skidsektionen kunde som vanligt berätta om ett inställt Tormestorpslopp. 

Skidspåren var dock spårade och vädret fint under några februaridagar och många tränade i spåret. 

Vid DM på 3-milen blev Lars Lindborg och Kjell Nilsson tvåa i sina klasser. 

Föreningen var representerad i Vasaloppet. Färgmärkning av skidspåren pågick. 

 

Motionssektionen hade arrangerat Gökotta med utgångspunkt från Klubbhuset. 

Man hade två lag i Byastafetten. Lagen kom på 23 resp 25 plats. 

8 tjejer deltog i Tjejmilen i Malmö. 

Motionsbingot sålde 3 000 brickor och Skoj på Hoj 65 startpaket. 

Vid kommunkampen deltog 60 personer. 

 

 



 
 

           
 

 

Ungdomssektionen berättade att nybörjarträning i orientering bedrivits från Klubbhuset. 

Fortsättningsträning hade skett på kretsens träningar med ledare från föreningen. 

Ett träningsläger för kretsens 9-12 åringar genomfördes i Klubbhuset med ett 30 tal ungdomar. 

5 deltagare från TIF var med på Hästvedalägret. 

Göingekretsens ungdomskavle gick i Osby med två lag från föreningen. Det blev en fin tredjeplats totalt. 

Fyra tävlingar i ungdomsserien genomfördes och TIF kom på andra plats i div 3. 

I ungdomscupen blev det en fjärdeplacering och i B-finalen en åttondeplats. 

I ungdomens 10-mila och sjumanna deltog man med lag, mixade med Tyringe och Torfinn. 

 

Allmänna sektionen redovisade landhockey (innebandy) varje torsdag med runt 40 deltagare. 

Man hade bjudit in till fria aktiviteter  varje fredagskväll men preciserade inte omfattning och utfall. 

Man deltog med ett lag i landhockey i Sydkraft Cup i Broby och laget från Tormestorp ”gick fram som en 

ångvält” med seger som följd. 

Fotbollsträning genomfördes 22 gånger med c:a 15 deltagare per gång. 

 

 

   
 

Samarbetet med 

Tormeshallen fortsatte  

Den treväxlade cykeln 

erövrades av Sara 

Lindborg. 

Prisutdelare Håkan 

Hallgren 

Föreningens herr- och damlag i 

Byastafetten 

TIF:s segrande lag i Sydkraft-cup 

Johan Kristiansson, Martin Göransson, 

Ola Kristiansson, Andreas Jannerstig, 

Bengt Johansson, Fredirk Olofsson, Tomas 

Olsson, Aron Johansson och Eric Karlsson 



    
 

 

 

        

Tävlingsreglerna gällde i tvåårsperioder.  

Leif var ordförande i regelgruppen. Många 

regeländringar smögs in som s k 

”korrekturjusteringar” och behövde då inte 

granskas av SOFT:s förbundsmöte !! 

Häftet kontrollbeskrivningar kom i en ny utgåva. 

Herbert Lindgrens teckningar användes fortfarande. 



 

Tormestorps IF 1992 

 
Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet. 

 

Styrelse     Sektioner 
Ordf. Lars Lindborg    Orientering 

V. ordf. Åke Johansson    Skidor 

Sekr. Siw Persson    Ungdom 

Kassör Alte Christoffersson   Motion 

V. sekr. Jan Nilsson    Allmän 

     Fest 

     Ekonomi 

 

Antal medlemmar 
315 st 

 

Antal möten 
Årsmöte, höstmöte och ett antal klubbmöten 

 

Lokaler 
Klubbhuset där löpande underhåll hade skett. Ny kopiator hade köpts in. 

Vid ett inbrott strax för jul genomletades huset, men inget stals. 

Elljusslinga och spår hade underhållits – viss skadegörelse hade skett, lampor som krossats, märkning 

som försvunnit o dyl. 

Arbetet med tennisbanan hade stått stilla men skulle återupptas nästa år då 40 000:- disponerades. 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna 
Styrelsen  berättade att man genomfört Nyårsorienteringen, Tormestorpsträffen med Kort-DM, 

Ungdomscup, Skoj på Hoj samt motionsbingo. 

Tormestorpsloppet på skidor ställdes in. 

Kartan Hovdala Östra användes vid årets tävling – ekonomisekt hade ordnat sponsorer- 

 

   
 

Till 1995 års 5-dagars var föreningens arbetsuppgifter spikade. Det skulle bli sista etappen i Vedema med 

huvudinriktning mark/vilt, yttre TC samt viss banläggning. C:a 100 TIF-are skulle krävas under dessa 

dagar. 

Pappersinsamlingen hade blivit rutin. Under året ökade man med 0,5 ton och hoppades bli bäst i 

kommunen för tredje året. 

Samarbetet med Pingstkyrkan hade skurits ner till en kväll per vecka. 

Barnomsorgen disponerade Klubbhuset en dag i veckan – samarbetet fungerade perfekt. 

Kartritningen över Hovdala fortsatte. Den nya delen skulle användas vid Natt-DM våren –93 och 

Tormestorpsträffen samma år. 

Till det nya kartprojektet Göingeåsen hade Leif Claesson knutits med J-Å Jeppson som renritare. När 

kartplanen var genomförd vid slutet av 90-talet skulle föreningen ha ett viktigt kapital i sina kartor. 

Man ville utveckla samarbetet inom Göingekretsen ytterligare. 

Man uppmärksammade den s k OL-döden inom sporten, sörjde bortgångna kamrater och hoppades att 

läkare och forskare snart skulle hitta lösningen på gåtan. 

 

Orienteringssektionen berättade om milt väder och barmark vid nyårsorienteringen. 174 orienterare från 

45 klubbar ställde upp på den 44-de upplagan. Alte basade som vanligt. 

Man nämnde kretsens träningar som genomförts hela året med undantag för ett kortare uppehåll under 

sommaren. 

 

 

Ett samarbetsavtal om kartritningen hade 

upprättats med P2  



Under vårsäsongen hade Richard J och Aron J varit på en tävlingsresa i Sundsvallstrakten och  

föreningen hade varit representerad i Tyskland, Österrike, Italien och Dolomiterna på 

flerdagarstävlingar. 

Kort-DM avgjordes på den nya kartan med Nösdala som samlingsplats och Bengt Andersson som 

banläggare. Utmärkt tävlingsväder och bra arrangemang. 

Från höstsäsongen nämndes att Lars Lindborg försvarade sin DM-titel, att Andreas Nilsson tog en DM-

titel i H 10 och att Marcus Svensson, Andreas och Gustav Karlsson tog DM-titeln i H 12  vid budkavle-

DM. 

Man noterade bra resultat även av övriga ungdomar. 

Vid Fyrklubbs klarade man målet att bli kvar i gruppen. 

Aron Johansson gjorde bra ifrån sig vid USM. 

Föreningen fick tre Göingemästare detta år, Lars Lindborg, Marcus Svensson och Andreas Nilsson. 

 

  
 

En deltävling i U-cupen arrangerades från Klubbhuset. 

75 orienterare startade på 64 tävlingar och gjorde 1088 starter – 23 ungdomar gjorde 363 av dessa. 

Året gav 61 första-, 71 andra- och 62 tredjeplaceringar. 

Vid tjejträningen gjordes 109 starter vid 37 tillfällen. 

 

Skidsektionen beklagade sig över de återkommande gröna vintrarna. 

Ett par rullskidlopp hade haft TIF-are på startlinjen. 

Föreningen hade också varit representerad i Vasaloppet. 

 

 

   
 

Ungdomssektionen hade fortsatt orienteringsutbildningen enligt trappstegsmetoden och gladde sig åt 

ungdomarnas framsteg. 16 träningstillfällen blev det samt avslutning med en resa till Aqva Kul i Malmö. 

Man hade deltagare i Hästvedalägret, deltog i U-cupen och avslutade med att bli 11 i B-finalen. 

 

 

 

Motionssektionen beklagade att klippan i sektionen Ingrid Andersson slutat – men hon hade uppvaktats 

med många telefonsamtal för att det hela skulle flyta. 

Motionsbingot sålde 2 500 brickor. 

Skoj på Hoj sålde 40 paket. Även detta år var det en cykel som förstapris. 

Man tog också upp tjejträningen som genomförts en kväll i veckan. 

 

Andreas Nilsson fick Skånes Skogskarlar pris 

för fina insatser i H10 under året. 

Lasse tränade för sitt andra Vasalopp. 

När det gällde vintervädret hade han kluvna önskemål. 

Som anställd på Vägverket hoppades han på snö- och 

halkfria vägbanor, men på fritiden har han hela vintern gått 

och längtat efter rejäla snömängder. 



 
 

Allmänna sektionen beskrev sin verksamhet nästan i lyrikform – trevligt initiativ. 

-Landhockeyns knattegrupp där idrotten ska vara en lek kan för vissa bli allvar och tårfylld när fel lag 

vinner – att trösta är en härlig uppgift. 

Mellangruppen började bli skicklig och en stabil grupp på 12-15 st deltog regelbundet i verksamheten. 

I äldregruppen (som man kallar elever från högstadiet och äldre) fanns det verkligt stora 

aktivitetsbehovet och där uppstod ofta väntetider. Man skulle presentera ett förslag till förändringar för 

styrelsen. 

Landhockeyns fredagsgrupp som uppstått spontant utan åldersindelning och med en förälder som ledare 

hade fått kritik från skolan upprepade gånger för bl a städproblem. 

Vid ett försök att ligga lågt med verksamheten och skapa bättre ordningsregler blev det istället kritik från 

ungdomarna som ville ha kvar verksamheten. Tillsammans med styrelsen försökte man komma tillrätta 

med problemen. 

En kväll tränade äldre ungdomar karate/styrka. 

En grupp på c:a 15 st – främst flickor – tränade Fame-dans. Initiativet kom från skolan. Ledare var 

Karita Larsson från Bjärnum. 

Sektionen såg med stor entusiasm fram mot att utveckla och ta vara på önskemål från byns ungdomar. 

 

   
 

 

 

 

     
 

 

Allemansrätten var föremål för diskussioner. 

SOFT anlitade juristen och orienteraren Åke 

Söderman för att klara ut rättsförhållandet 

mellan orienteringen och allemansrätten 

”Fläsket brinner” 
tyckte klubbens damer som hade 

tjejträning en gång i veckan. 

Kontrollmarkering vid nattorientering var nu 

reflexstav. Nattlöparna hade nu kraftigare 

pannlampor och kunde genom upprepade 

huvudvridningar i närheten av kontrollen upptäcka 

reflexer. 



 

 

 

 

 

 



     Tormestorps IF 1993 

 
      Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Lars Lindborg   Orientering 

V. ordf. Åke Johansson   Skidor 

Sekr. Siw Persson   Ungdom 

Kassör Alte Christoffersson  Motion 

V. sekr. Jan Nilsson   Allmän 

 

Antal medlemmar 
285 st 

 

Antal möten 
Årsmöte, höstmöte och ett antal klubbträffar 

 

Lokaler 
Klubbhuset där löpande underhåll skett, bl a målningsarbete genom Gustav Martinsson och Birger 

Månsson. 

Färdigställandet av tennisbanan hade tagit fart med pengar från Hässleholms Fritid och stora insatser 

av Roger Tallroth och hans ALU-gäng. 

Elljus-/motionsspår hade underhållits. Viss förstörelse hade skett bl a sönderslagna belysningar och 

bortförda märkningar. Skogsavverkningar hade också ställt till problem. 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna 
Styrelsen  redovisade följande arrangemang: Nyårsorienteringen, Tormestorpsträffen i orientering, 

Natt-DM i orientering, Skoj på Hoj och motionsbingo. 

Festkommittén hade arrangerat funktionärs-, Valborgs- och grisfest samt varit värd vid olika 

möten/träffar. 

Hovdalakartan blev klar inför årets arrangemang – det största kartprojekt som förening genomfört 

både till yta och kostnad. Ekonomisektionen hade ordnat sponsorer till kartan. 

Pappersinsamlingen hade fungerat utmärkt, även om man förlorat Sjörrödsområdet. Efter våren –94 

skulle källsortering införas och föreningen skulle mista en inkomstkälla som under 3,5 år gett 

föreningen c:a 75 000:- . 

Samarbetet med Pingstkyrkan hade fortsatt och fungerat utmärkt. 

Barnomsorgen hade flyttat tillbaka till Johannesgården där lokalerna nu räckte till. 

Kartritningen över Göingeåsen hade påbörjats och den beräknades blir klar våren 1994. 

Funktionärsanskaffning och utbildning inför 5-dagars hade påbörjats. 

 

 
 

Orienteringssektionen berättade om den 45-te nyårsorienteringen som detta år hade 153 startande 

från 35 föreningar. 

Kretsträningarna hade genomförts hela året med undantag för ett kortare uppehåll under sommaren. 

Under våren blev det rekord både i antal tävlingar och starter vilket inte minst hade  varit 

ungdomarnas förtjänst. Flest deltagare hade man vid Hästvedas tävling med 41 anmälda. 

25 orienterare var med på 5-dagars i Halland. 

Alte var en flitig cykelmotionär och 

deltog både i Vätternrundan och 

Ringsjön Runt 



Från höstsäsongen nämns att: 

-  Föreningen fick sju Göingemästare i dagorientering. 

-  Föreningen var representerad vid ett antal utlandstävlingar 

-  Natt-DM arrangerades med samling vid Hovdala och med Lars Lindborg som banläggare.      

   Arrangemanget blev en stor framgång för föreningen. 

-  Aron Johansson hade varit med på SSM. 

-  Föreningen nådde målet att bli kvar i sin grupp vid fyrklubbs. 

-  Ungdomarna deltog i A-finalen i Ansvar Cup för första gången. 

 

  
 

-  Lars Lindborg tog en titel vid Lång-DM. 

-  Leif Claesson blev Göingemästare i nattorientering. 

-  Tormestorpsträffen genomfördes på ett utmärkt sätt med samling på Hovdala och i blåsigt väder.  

   Richard Johansson och Aron Johansson debuterade som banläggare och fick bra betyg. 

-  77 orienterare startade på 75 tävlingar och gjorde 1115 starter. 28 ungdomar svarade för 437 av dessa. 

-  Man redovisade 62 första-, 63 andra- och 71 tredjeplaceringar under året. 

-  Vid tjejträningen hade 13 tjejer under 44 träningstillfällen gjort 166 starter. 

 

 
 

 

Skidsektionen kunde redovisa ytterligare en tävlingsfattig säsong. Endast en tävling i distriktet kunde 

genomföras, DM på 15 km, som gick på golfbanan i Vittsjö. 

5 tjejer skulle åka 1994 års tjejvasa och önskades lycka till. 

 

Ungdomssektionen såg tillbaka på ett fint år där man ökat sin verksamhet mer än någon annan klubb 

i Skåne.  

Föreningens 

duktiga 

ungdomar 

deltog för 

första gången 

i  ungdoms-

cupens A-

final 

Ett gäng tjejer deltog i 

Stockholms Tjejmil 



Träningar hade genomförts varje onsdag med uppehåll under sommaren. Man hade även haft ett par 

uppskattade natträningar. 

I Ungdomscupen deltog man för första gången i A-final och lyckades besegra HOK. 

I serien slutade man på andra plats och flyttades upp till div 1. 

Man fick tre Göingemästare i klasserna H 10, H 14 och H 16. 

Dessutom hade man varit representerade vid USM, Skof-s breddläger, Götalandsmästerskapet och 

Hästvedalägret 

 

   
 

Motionssektionen tog upp motionsbingot där 2000 brickor hade sålts och Skoj på Hoj där 63 paket 

såldes. Första pris var en cykel. 

 Orienteringens dag hade inga deltagare. 

Vid Julmarknaden hade man ordnat en bingorunda. 

 

Allmänna sektionen hade haft skador på ledarsidan som inneburit effekter på bredd och variation av 

aktiviteterna. En trogen skara hade dock tränat landhockey på tisdagskvällarna i tre grupper, i regel 

35-40 ungdomar, någon gång mer än 40. 

Ingen fotbollsträning hade organiserats.  

 

 
 

 

    
 

 

Handikapporienteringen 

började hitta sin form och 

SOFT kom med anvisningar för 

arrangemangen. 

Aron Johansson fick 

Skånes Skogskarlars 

pris  

Göte Karlsson håller tal vid 

Femdagars i Arboga 



   
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Idrottsaktiviteter för ungdomar skulle nu 

upplevas som ”häftiga”. SOFT tog fram 

ett studiecirkelmaterial där ungdomarna 

själva skulle kunna forma och 

genomföra sina orienteringsaktiviteter. 

Vem är orienteraren, med Torgny Ottosson som 

huvudredaktör, är en kartläggning av orienteringsrörelsens 

medlemmar. Skriften rapporterar om en 

livsstilsundersökning som gick under namnet ORM-

projektet. 

Torgny ingick under 80-talet i SOFT:s tekniska kommitté 

och skrev i samarbete med Leif och K-B Gawelin en mängd 

teknisk litteratur. Torgny bor numera i Tormestorp. 

1993 tog försvaret fram ett nytt utbildningsmaterial. Begreppet 

orientering som tävlingsform tonades ner och i stället lyftes 

förmågan att förstå och läsa kartan fram. 

Kartläsningsförmågan skulle var och en anpassa till sin 

situation och utbildningsgren. Kartkunskap skulle bli en 

basfärdighet, jämförbar med simkunnighet. Tävlingsbiten 

ansågs vara mindre viktig, jämförbar med motsvarigheten 

inom simningen t ex fjärilsimning. Självklart förklaras även 

tävlingsbiten orientering och dess regler och krav på hänsyn 

utförligt. 

Materialet består av flera delar, en faktabok, en övningsbank 

för grundutbildning och en för vidareutbildning, dessutom 

lärarhandledning, stordia och prov. 

Leif Claesson ingick i projektgruppen. Många övningar och 

kartor är från Göingeåsen och Hässleholmstrakten och kan 

direkt anpassas till en orienteringsklubbs verksamhet. 

Grundtankarna i utbildningsmaterialet borde kunna användas 

i skolorna. När man själv kan hitta vardagssituationer  där 

förmågan att förstå och använda kartan underlättar, borde 

motivationen att lära sig öka betydligt. 

 



 

Tormestorps IF 1994 

 
Verksamhetsberättelser, protokoll från genomförda möten samt bokslut finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Lars Lindborg   Orientering 

V. ordf. Ingemar Johansson  Skidor 

Sekr. Siw Persson   Ungdom 

Kassör Alte Christoffersson  Motion 

V. sekr. Jan Nilsson   Allmän 

    Fest 

    Ekonomi 

 

Antal medlemmar 
301 st 

 

Antal möten 
Årsmöte, höstmöte och ett antal klubbträffar 

 

Lokaler 
Klubbhuset – löpande underhåll hade skett under stugfogdens ledning 

Elljusslinga och skidspår hade underhållits. Ny ytbeläggning på elljusslingan hade ej kunnat läggas p g a 

reducerat anslag. 

Tennisbanan var klar. Bokning skulle ske i Tormeshallen. 

Bollplanen – löpande underhåll hade skett. 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna. 
Styrelsen redovisade följande arrangemang: 

- Nyårsorienteringen 

- Göingemästerskapet i nattorientering 

- U-cup i orientering 

- Tormestorpsträffen i orientering 

- Motionsbingo 

- Skoj på Hoj 

- Valborgsmässofirande 

- Skinkloppet 

- Julmarknad 

- Klubbfester 

Deltagande i olika kurser, främst anordnade av Skof 

Kartritningen över Göingeåsen var klar. Översyn skulle ske efter vintern. 

Pappersinsamlingen hade upphört eftersom Hlms kommun infört källsortering. 

Samarbetet med Pingstkyrkan hade upphört  p g a ledarbrist. 

Allmänna sektionen hade ledarbrist – höstverksamheten hade inte kunnat starta upp. 

Man gladde sig åt samarbetet med skolan när det gällde Famedansen – ett 40-tal ungdomar deltog. 

Man gladde sig också över ungdomssektionens förbättrade resultat. Seger i ungdomsserien Div 1 samt 

SSM-seger för Marcus Svensson. 

Man jobbade vidare med förberedelserna inför 5-dagars 1995. 

 

 

 
 

 

 

Åke Johansson avtackades efter 37 år  

i TIF-s styrelse. Åke kom med P2 till 

Hässleholm. Han spelade fotboll i 

föreningen  i början på 50-talet. 

Hustrun Siv som han hittade  i 

Tormestorp bidrog starkt till att han 

stannade i byn och föreningen. 



 

 
 

 

Orienteringssektionen redovisade 157 deltagare från 37 klubbar vid nyårsorienteringen. 

Kretsträningar hade bedrivits fram till oktober med uppehåll under sommaren. 

Vårsäsongen hade varit intensiv med en regnig och stormpiskad premiär och många tävlingar. 

Marcus Svensson blev segrare i H 14 vid SSM. 

Alte var banläggare vid GM i nattorientering som gick vid Klubbhuset i sämsta tänkbara väder. 

Lars L och Aron J var med i ett mixat lag på 10-mila. 

21 orienterare från klubben deltog på 5-dagars i Ångermanland där Aron överraskade med en etappseger 

fjärde dagen i klass H 18 A. 

Alte fortsatte sitt utlandstävlande och deltog på veteranmästerskapet i Skottland. 

Aron J och Marcus S var med på Götalandsmästerskapet, Aron deltog dessutom i ett mixat budkavlelag 

vid ungdomens 10-mila utanför Skövde. 

Vid Göingemästerskapet i dagorientering tog klubben 5 titlar genom Leif Claesson ( H 60 ), Göte Karlsson 

( H 45 ), Aron Johansson ( H 18 ), Marcus Svensson ( H 14 ) och Erik Karlsson ( H 10 ). 

Vid DM i kortdistans blev det två titlar genom Marcus Svensson och Roger Svensson ( H 14 resp H 10) 

Erik Karlsson segrade i H10 vid DM i klassisk distans. 

 

       
 

Klubben arrangerade U-cuptävling vid Hammarmöllan med Aron som banläggare. TIF segrade i denna 

tävling. 

Man hade nytt deltagarrekord vid Ringsjös tävling med 51 startande. 

Aron Johansson var uttagen till ungdomslandskampen mot Polen. 

Man hade ett lag ihop med Tyringe vid ungdomens 7-mannabudkavle. 

Vid den egna tävlingen som hade samling vid Dallaröd hade man 1143 startande. Kjell Dahlman fick 

beröm för sina banor och även i övrigt var det ett bra arrangemang. 

Skinkloppet avslutade året som gav ett nytt deltagarrekord. Föreningen hade 1177 starter av 82 

orienterare vid 91 tävlingar och det var främst ungdomarna som svarade för ökningen genom att 33 

ungdomar gjorde 542 starter. 

Året gav 102 första-, 91 andra- och 64 tredjeplaceringar. 

 

Marcus Svensson (vänstra bilden) blev 

Sydsvensk mästare. Marcus och lillebror 

Roger(till vänster på den högra bilden ) 

vann båda vid DM i kortdistans  . 

Erik Karlsson (längst till höger) segrade 

i H10 vid DM i klassisk distans där 

Roger blev tvåa. Marcus och Erik   

belönades av Skånes Skogskarlar som 

bäst i sina klasser under året. 

Marcus Svensson segrade i H14 vid SSM 



              
 

8 st TIF-damer genomförde Klassikern, Tjejvasan 30 km skidor, Tjejcykling i Motala 90 km, 

Vansbrosimning 1000 m och Lidingöloppet 1 mil. De duktiga tjejerna var: Pia Lindberg, Viola Svensson, 

Ulla Karlsson, Irene Nilsson, Kerstin Nilsson, Margareta Nilsson, Ingrid Andersson och Helena 

Andersson. 

 

                  
 

                            
 

 

Klassikern inleddes med Tjejvasan 

den 27 febr 

Med stöd av servicemanskapet 

kunde man starta Tjejvättern den 

12 juni 

I häftet Kartritning sammanfattade SOFT:s kartkommitté 

kartritningens historik, aktuella läge och framtidsvisioner. 

Kartritarna får många tips om materiel och metoder. 

På den tiden trycktes alla kartor i offset och renritningsarbetet 

och rekognosörens arbete fram till färdigt koncept ges stort 

utrymme. Även datoriserad kartframställning behandlas och som 

skåning gläds man över att det var Åke Åkesson från Höör som 

startade den utvecklingen. 

 



     
 

 

              
 

 

Skidsektionen berättade att Skånes första DM i rullskidor genomförts och att Viola Svensson blivit trea i 

damklassen. 

Det kom mycket snö i slutet av februari och föreningen svarade för spårning på den egna slingan, P 2-

slingan och Ljungdalaslingan. 

Utöver tjejerna hade föreningen ytterligare några deltagare i Vasaloppet. 

 

Ungdomssektionen gladde sig över att allt nedlagt arbete börjat  ge resultat.  

Man inledde året med ett läger i OK Torfinns stuga och hade sedan 16 träningar med 36 ungdomar. 

Man vann Div 1 med 100 poängs marginal och gick upp i Elitserien. 

I ungdomscupen blev man tvåa och deltog i A-finalen. 

Klubben svarade för kretslägret som var förlagt till Tostarp. 

Årets verksamhet avslutades med en bussresa till Aqva Kul i malmö. 

 

Motionssektionen arrangerade Skoj på Hoj med 32 sålda paket. 

Motionsbingot som arrangerades under hösten  saknade startande vid någon helg och sektionen beslutade 

därför att lägga ner arrangemanget. 

En julmarknad ordnades framför allt genom fina insatser av ett gäng tjejer, som svarade för  

förberedelser, annonsering  och genomförande. Arrangemang skulle återkomma nästa år. 

 

 

 

Lidingö tjejlopp var sista grenen i 

klassikern. 

Kvällen före besökte man 

teaterpjäsen ” I hetaste laget”  

Mössprovning inför 

Vansbrosimningen den 9 juli 



   
         

 

       
 

 

Glada TIF-

are vid 

Femdagars i 

Örnsköldsvik 

En ny banläggarbok hade tagits fram. I den 

fick svårighetsnivåerna en färgmarkering, 

anpassad till den” inlärningstrappa” som 

användes inom nybörjar och 

ungdomsträningen. 


