
 

Tormestorps IF 1995 

 
Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Lars Lindborg   Orientering 

V. ordf. Arne Lindberg   Skidor 

Sekr. Ingemar Johansson  Ungdom 

Kassör Alte Christoffersson  Motion 

V. sekr. Jan Nilsson   Ekonomi 

    Fest 

 

Antal medlemmar 
291 st 

 

Ekonomi 
Inkomst- och utgiftsstaten balanseras på 165 000:- 

Bokslutet finns i arkivet. 

 

Antal möten 
Årsmöte, höstmöte och ett antal klubbträffar 

 

Lokaler 
Klubbhuset – ny kyl/frys hade köpts in. 

Elljusspåret och motions-/skidspåren hade underhållits. Tyvärr hade Hässleholms Fritid inte medel till 

ny beläggning på elljusspåret. 

Tennisbanan hade utnyttjats flitigt under året.  

Bollplanen hade fått löpande underhåll. 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna 
Styrelsen redovisade följande arrangemang: 

-  Nyårsorienteringen 

-  Göingecupen, ungdomsbudkavle 

-  Klubbmästerskap för OK Gynge, Malmö OK och Frosta OK 

-  Kretsträningar 

-  Medarrangör vid 5-dagars 

-  Tormestorpsträffen med U-cupfinal 

-  Skoj på Hoj 

-  Valborgsmässofirande 

-  Skinkloppet 

-  Julmarknad 

-  Klubbfester 

Ekonomisektionen hade tagit fram en ny tävlingsdräkt som i huvudsak var sponsorfinansierad. 

Festsektionen hade arrangerat funktionärs-, valborgs- och femdagarsfest samt svarat för värdskapet 

vid olika möten och träffar. 

Kartan över Göingeåsen blev klar under våren och användes som träningskarta vid femdagars samt 

vid Tormestorpsträffen. Kartan användes dessutom av SOFT vid riksmästerskapet i banläggning 

(RM) samt vid en deltävling i Svenska Cupen i fälttävlan helgen före 5-dagars 

Femdagars genomfördes i underbart väder. Många testade träningsbanorna på Göingeåsen. Segrande 

bana vid RM i ”banläggning” hade dessutom märkts ut i terrängen och kunde provspringas av 

intresserade elitlöpare. TIF hade medansvar för sista etappen i Vedema tillsammans med HOK, OK 

Tyringe och Hästveda OK. Arrangemanget blev en succé. Alla jobbiga förberedelser glömdes bort. Ett  

minus noteras för det lokala näringslivets dåliga stöd som gjorde att det ekonomiska resultatet blev 

sämre än förväntat. 

 

                                 

Siv Persson och Gösta 

Nilsson avtackades vid 

årsmötet efter många års 

arbete i föreningen. 



 

 
 

Ledarproblemet i allmänna sektionen hade lösts genom att  en föräldraförening hade bildats – TFF. 

Denna bedrev verksamheter som dans, innebandy och fritidsgårdsverksamhet – TIF skötte 

administrationen. 

Ungdomarna ramlade visserligen ur Elitserien men visade i övrigt upp många  bra resultat. Det blev 

en fjärdeplats i U-cupfinalen vilket tydde på bra bredd. 

Marcus Svenssons tredjeplats på USM var ett av föreningens bästa resultat någonsin. 

Trängseln i klubbtältet vid tävlingarna ställde krav på ytterligare ett tält.  

 

                             
 

 

Orienteringssektionen berättade som vanligt om idrottsveriges första arrangemang för året – 

Nyårsorienteringen i Tormestorp – som gick för 47-de gången. Svår halka på vägarna skrämde bort en 

del, men 169 löpare från 35 föreningar startade. 

Kretsträningar genomfördes varje vecka fram till säsongsstarten. 

Vid kretsmästerskapet i nattorientering fick föreningen flera mästare. 

Marcus Svensson och Frida Karlsson var uttagna till en tävlingsresa till Hälsingland. 

Två TIF-are var på veteran-VM i Ryssland och några tävlade i Belgien. 

 

    
 

 

Kartan över Göingeåsen 

användes vid Riksmästerskapet i 

banläggning. Den var dessutom 

träningskarta vid 5-dagars. 

Kartan användes också vid 

Tormestorpsträffen i orientering 

Marcus i 

skogen  och 

med 

”Nisse” på 

prispallen. 

Lars Lindborg och Bertil Nordenfelt 

vid veteran-VM i Ryssland. 

Bertil spelade en framträdande roll 

vid bildandet av Svenska 

Orienteringsförbundet. Han var 

ordförande 1961 - 1971 och ingick i 

SOFT-styrelsen under 33 år  



 

Vid 5-dagars deltog ett antal ungdomar – de äldre hade startförbud. 

Marcus Svensson och Frida Karlsson var uttagna till Götalandsmästerskapet på Gotland. 

Marcus och Roger Svensson deltog i ungdomens 10-mila i ett kombinationslag. 

Lars Lindborg tog tre DM-tecken, på lång-, klassisk- och kortdistanserna. Den sista efter omtävling  

p g a arrangörsmiss – han vann även den ordinarie tävlingen men diskade sig själv eftersom han satt i 

tävlingsjuryn . 

Erik Karlsson, Ludvig Lundgren och Roger Svensson vann DM-budkavlen i H 12 efter 

spurtuppgörelse. 

 

 
 

Vid fyrklubbs blev det en andraplats efter omräkning av resultatet. 

Marcus Svensson blev samma dag trea på USM. 

TIF arrangerade ANSVAR cup med samling i Ebbjörnarp och med Bengt Andersson som banläggare. 

Ungdomarna utförde där fina prestationer. 

Under året hade 92 orienterare representerat vid 84 tävlingar och gjort 1157 starter – 41 ungdomar 

svarade för 583 av dessa. 

Året gav 61 första-, 69 andra- och 74 tredjeplaceringar. 

 

                
 

Skidsektionen kunde berätta att ett DM hade genomförts i distriktet under året på Vittsjö golfbana. 

TIF hade deltagare både i herr- och damklassen. 

Under några fina skiddagar kunde vår egen 6-kmslinga utnyttjas för träning. Föreningen var 

representerad vid Vasaloppet, öppet spår och i Tjejvasan.  

 

Ungdomssektionen startade upp sin verksamhet med ett läger i Hästvedas klubbstuga. 

Man bedömde året som ett av de mest framgångsrika i föreningens historia. 

I ungdomscupen blev det en andraplats och i A-finalen en fjärdeplats efter många fina prestationer. 

Man gladde sig mycket åt Marcus tredjeplats på USM. 

Kretslägret var förlagt till Tostarpsgården med TIF som arrangör. 

 

Motionssektionen berättade om Skoj på Hoj där man sålde 25 paket.  

Man hade en tipspromenad i samband med TFF-s avslutningsfest. 

Man arrangerade Riksmarschen för canserfonden  med ICA som huvudsponsor. 

Julmarknaden i byn blev inte av, istället deltog man med åltombola och lotteri vid julskyltningen i 

Hässleholm.  

 

Roger Svensson, Ludvig Lundgren och Erik 

Karlsson på prispallen i H12 

Prisutdelare var Anette Nilsson en av Skånes 

och Sveriges bästa orienterare 

TIF hade tunga arrangörsuppgifter 

vid 5-dagars sista etapp 

tillsammans med HOK, Hästveda 

och Tyringe 



Tormestorps IF 1996 

 
Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Lars Lindborg   Orientering 

V. ordf. Arne Lindberg   Skidor 

Sekr. Ingemar Johansson  Ungdom 

Kassör Alte Christoffersson  Motion 

V. sekr. Jan Nilsson   Fest 

Suppl. Göte Karlsson   Ekonomi 

Suppl. Helena Andersson 

 

Antal medlemmar 
281 st 

 

Ekonomi 
Inkomst- och utgiftsstaten balanserades på 210 000:- 

Bokslutet finns i arkivet 

 

Antal möten 
Årsmöte, höstmöte och ett antal klubbträffar 

 

Lokaler 
Klubbhuset som utnyttjats flitigt. Löpande underhåll hade skett. 

Elljusspåret hade tidvis varit i dåligt skick p g a omfattande avverkning. Efter påtryckningar hade 

Hässleholms Fritid lagt på en ny grusyta. Viss finjustering återstod. 

Motionsspåren hade också fått en översyn under året. 

Tennisbanan utnyttjades nu flitigt. Underhåll och bokning fungerade utmärkt genom Tommys och 

Rolands försorg. Tyvärr fuskade en del personer med avgiften som togs ut för att bekosta 

underhållet . 

På bollplanen hade löpande underhåll och tillsyn skett. 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna 
Styrelsen redovisade följande arrangemang: 

- Nyårsorienteringen 

- Klubbmästerskap i orientering för Göingekretsens klubbar 

- Kretsträningar 

- Tormestorpsträffen i orientering 

- Skoj på Hoj 

- Skinkloppet 

Tormestorpsloppet på skidor inställdes p g a snöbrist och Julmarknaden genomfördes ej eftersom 

Köpmannaföreningen inte hörde av sig. 

Festkommittén hade arrangerat funktionärs-, Valborgs- och Luciafest samt svarat för värdskapet 

vid olika möten och träffar. 

Ekonomisektionen hade tagit fram en ny skiddräkt som till stor del sponsorfinansierats. 

Arbetet med  Tykarpskartan hade påbörjats. Markägarregister och grundmaterial var framtagna. 

Leif Claesson och Jan-Åke Jeppsson skulle svara för rek resp renritning. Kartan skulle användas vid 

klubbens tävlingar 1999 och 2000. 

Man hade haft inbrott i klubbhuset men ingenting blev stulet – smärre skador på låsta skåp o dyl. 

Femdagarsföreningen hade sitt sista möte och slutreglering av ekonomin blev klar. För TIF:s del 

blev det en vinst på 43 000:-. Dessutom fick man kartan Göingeåsen till ett mycket förmånligt pris. 

Ungdomsverksamheten hade varit mycket framgångsrik, men styrelsen var bekymrad över att 

juniorer och seniorer saknades vilket kunde leda till att ungdomarna gick över till andra klubbar för 

att få deltaga i olika budkavlar och lagtävlingar. Basen för nya ledare försvinner. 

Föreningens traditioner visade sig i det stora intresse som fanns för skidsport. Man hade ett 20-tal 

deltagare på olika Vasalopp. 

 



  
 

Orienteringssektionen  hade genomfört den 48-de nyårsorienteringen med 103 löpare från 30 

föreningar. 22 minusgrader kvällen före avskräckte nog en del. 

Kretsträningar genomfördes under försäsongen och nästan hela tävlingssäsongen. 

Ett par tävlingar under vårsäsongen fick inställas p g a snöproblem. 

Vid Göingemästerskapet i nattorientering fick klubben tre mästare – ej namngivna. 

Marcus Svensson, Andreas Nilsson och Frida Karlsson var uttagna till SSM. 

Under sommaren deltog många TIF-are på olika arrangemang inom och utom landet. 

Klubben hade ett lag på Tjoget. 

28 orienterare från klubben deltog på 5-dagars i Värmland. 

Den egna tävlingen i Gulastorp med banor av Leif Claesson och Aron Johansson gick i utmärkt 

väder och fick fina vitsord. 

Vid kretsmästerskapet i dagorientering fick klubben 5 mästare. 

Vid DM-budkavlen blev det en andraplats för Erik Karlsson, Ludvig Lundgren och Roger Svensson i 

H 12. 

Roger Svensson vann både Natt-DM och Kort-DM. 

Marcus Svensson vann DM-titeln på klassisk distans. 

Marcus var med på USM samt i ungdomslandskampen Skåne-Danmark-Polen-Lettland. 

Fyrklubbslaget ramlade ur gruppen. 

Vid ungdomens sjumanna gjorde klubbens ungdomar bra ifrån sig i hård konkurrens. 

Skinkloppet avslutade tävlingsåret. 

84 orienterare deltog i 91 tävlingar och gjorde 1145 starter varav 35 ungdomar svarade för 555. 

Året gav 55 första-, 62 andra- och 75 tredjeplaceringar. 

 

 

     
 

 

Tre TIF-are i öppet spår, 

Lars Lindborg, Bengt 

”Plåtis” Karlsson och Sven 

Törnkvist 

En tusenkonstnär hade fixat 

startnumren. 

”A-lagen” 

Ytterligheterna berörde 

varandra när 

orienterarna flyttade in i 

stan. 

Årets idrottsbild i Skåne 

togs av SDS-fotografen 

Göran Olsson och visar 

Marcus Svensson vid 

Eslövs stadsorientering. 



Skidsektionen berättade att samtliga DM-tävlingar genomförts med samling i Degeberga skola och 

spår i Rebbetuaröd.  

Ett antal rullskidtävlingar genomfördes också och klubben hade deltagare på samtliga. 

Under några dagar med bra snötillgång  utnyttjades klubbens skidspår flitigt. 

Tormestorpsloppet fick ställas in. 

 

Ungdomssektionen började året med ett läger i Bockatorpet där 16 ungdomar och 6 ledare deltog. 

43 ungdomar deltog därefter i olika träningsaktiviteter vid 17 tillfällen. 

Man deltog i Div 1-serien där det blev en femteplats. 

I ungdomscupen blev det seger i Göingekretsen och deltagande i A-finalen, där det blev en 

femteplats. 

Man gladde sig åt bröderna Svensson DM-tecken. 

 

     
 

Motionssektionen arrangerade detta år Skoj på Hoj på Hovdalakartan vilket uppskattades av 

många. Det blev 75 sålda paket, en bra ökning. 

Många sevärdheter besöktes som hittills varit ”okända” trots att de fanns på så nära håll. 

Skolan arrangerade själva Riksmarschen för cancerfonden. 

Både julmarknad och deltagande i julskyltningen uteblev eftersom man ej fått någon förfrågan från 

Köpmannaföreningen. 

 

 

 
Föreningen deltog i en informationsträff, anordnad av Skånes OF, om det 

elektroniska stämplings- och tidtagningssystemet Rengly. Vid ett 

föreningsmöte beslöts att TIF skulle köpa ett startpaket som beräknades 

kosta cirka 20 000 kronor. 

 

Ida, Erika och Emelie  

var framgångsrika vid 

Göingekaveln 



 

Tormestorps IF 1997 

 
Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Lars Lindborg   Orientering 

V. ordf. Ingemar Johansson  Skidor 

Sekr. Helena Andersson  Ungdom 

Kassör Alte Christoffersson  Motion 

Suppl. Göte Karlsson   Fest 

Suppl. Håkan Hallgren  Ekonomi 

 

Antal medlemmar 
290 st 

 

Ekonomi 
Inkomst- och utgiftsstaten balanserades på 209 000:- 

Årets förlust blev  c:a 37 000:- som främst kan hänföras till anskaffning av regnlysystemet samt 

kostnad för ungdomsverksamheten. Bokslutet finns i arkivet. 

 

Antal möten 
Årsmöte, höstmöte samt ett antal klubbmöten 

 

Lokaler 
Klubbhuset som hade utnyttjats flitigt under året och bl a hyrts ut till dagmammor, föräldraförening 

och andra föreningar. Klubbhuset var nu 10 år och en del större förbättringar krävdes bl a  av 

uppvärmningssystem och utbyte av balkongräck. 

Hässleholms Fritid hade sagt upp avtalet om tillsyn av elljusspåret samt Skåneleden p g a dålig 

ekonomi. Översyn av skidspåren hade dock skett inför vintern. 

Tennisbanan utnyttjades flitigt och Tommy/Roland hade god ordning på underhåll och bokning. 

Bollplanen hade fått löpande underhåll. 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna 
Styrelsen redovisade följande arrangemang: 

- Nyårsorienteringen 

- Kretsträningar 

- Tormestorpsträffen i orientering 

- Deltävling i U-cupen för Göingekretsen 

- Skoj på Hoj 

- Skink- och pepparkaksloppet 

Föreningens 60-årsjubileum firades i Finja Bygdegård med ett 50-tal medlemmar och ett 15-tal 

inbjudna gäster. Middag, dans till orkester samt utdelning av utmärkelser var några inslag. 

Festkommittén ansvarade på ett utmärkt sätt. 

 

 
 

Festkommittén arrangerade dessutom Valborgsmässofest och Luciafest samt svarade för  värdskapet 

vid möten och träffar. 

Fältarbetet på Tykarpskartan var klart och renritning pågick. Aron Johansson höll på med 

efterkontroll. 

Eftersom Hässleholms Fritid dragit ner på kartbidraget måste andra ekonomiska lösningar till för 

finansieringen. Man diskuterade om ”ny teknik” skulle användas i stället för tryckning på 

traditionellt sätt. 

 

Alte medaljeras av Gösta Lindberg, Skånes 

Orienteringsförbund. 



 
 

 

 

 

                  
 

1968             1975                        1997 

1:25 000             1:20 000                       1:15 000 

 

Man hade tidigare talat om behovet av många och bra ledare för en livlig förening. 

Ungdomssektionen i synnerhet hade visat att detta var sant. Ett 40-tal ungdomar i träning, en 4-de 

plats i U-cupsfinalen samt en 3-djeplats i serien div 1 blev årets resultat. Man hoppades få behålla 

ungdomarna. 

Man diskuterade någon form av intern ledarutbildning för att få fler delaktiga i föreningsarbetet och 

därigenom en starkare förening. 

En boulebana hade byggts vid klubbhuset för att få fler bybor att känna samhörighet med 

föreningen. 

Man betonade att man måste se över föreningens utgifter och försöka hitta nya inkomstkällor när 

kommunen nu drar in på bidragen. 

Man skulle också utveckla tävlingsarrangemang och föreningens administration med olika IT-

lösningar. 

 

Orienteringssektionen inledde året med nyårsorienteringen för 49 året. Det var 17 minusgrader men 

trots detta kom närmare 100 löpare från 35 klubbar till start. 

Kretsträningarna genomfördes som tidigare. 

Från vårsäsongen nämns att Ulla Karlsson blev klubbens enda kretsmästare i nattorientering. 

Andreas Nilsson och Frida Karlsson hade varit uttagna till SSM. 

Regnlysystemet användes första gången vid Hästvedas tävling. 

Under sommaren deltog klubbens orienterare i ett antal tävlingar inom landet. 

Andreas Nilsson och Frida Karlsson var uttagna till Götalandsmästerskapet. 

Vid Göingemästerskapet i dagorientering fick klubben 7 mästare. 

Den egna tävlingen genomfördes med samling i Lövkvists backe med  Lars L som tävlingsledare och 

Alte som banläggare. Regnlysystemet användes vid ett lyckat jubileumsarrangemang.  

Vid fyrklubbs blev föreningens lag tvåa i grupp F och flyttades upp i högre grupp. 

U-cupen arrangerades med samling i Ebbjörnarp. Våra ungdomar segrade där och även 

sammanlagt i U-cupen. 

I A-finalen blev det en hedrande 4-deplats bland 10 föreningar. 

TIF hade ett lag med i ungdomens 7-mannakavle. 

Säsongen avslutades med skink-/pepparkaksloppet. 

103 orienterare startade i 78 tävlingar. Totalt blev det 1217 starter och av dessa svarade 53 

ungdomar för 541 starter. 

Under verksamhetsåret tog föreningen 73 första-, 70 andra- och 91 tredjeplaceringar. 

 

 

Olika årgångar och skalor på 

Ilasjöbladet/Tykarpskartan 

Kravet på detaljrikedom hade 

ökat med åren. 

En jubileumsskrift hade tagits fram inför 60-

årsfirandet. Den innehöll ett förord av Lasse, en 

resumé från de 60 åren av Leif samt en 

sammanställning av styrelsefunktionärerna 

genom åren. 



 

          
 

Skidsektionen kunde åter berätta om en snöfattig vinter. En DM-tävling genomfördes dock utan 

deltagare från föreningen. 

Träning kunde dock bedrivas på skidspår i Älmhult och många föreningsmedlemmar deltog i 

Vasaloppet, Öppet spår och Tjejvasan. 

Spårkälken ändrades för att bli skonsammare mot underlaget vid spårning på golfbanor, bl a kunde 

Skyrup utnyttjas.  

 

Ungdomssektionen hade aktiverat 53 ungdomar uppdelade på tre grupper, nybörjare, mellingar och 

värstingar. 

Före höstsäsongen gjordes en enkät som visade att värstingarna ville ha mer och hårdare träning. 

På tävlingssidan redovisade man en tredjeplats i U-serien div 1, en fjärdeplats i U-cupens A-final 

samt många andra fina resultat. 

Man kopplade av en dag vid Ugglebadet i Perstorp tillsammans med många föräldrar. 

TIF-ungdomarna vann Göingecupen i innebandy mellan OL-klubbarna efter finalseger över OK 

Tuvan. 

Under vintern hölls konditionen uppe genom innebandyträning i Tormestorp och Stoby samt 

löpträning en till två gånger i veckan. 

Man gladde sig åt att ha rekryterat och utbildat nya ledare till sektionen. 

 

Motionssektionen berättade om Skoj på Hoj som genomfördes på Hovdalakartan. 54 startpaket 

såldes och priset en cykel hade sponsrats av Hässleholms cykelaffär. 

Den nybyggda boulebanan utnyttjades flitigt. 

 

Renglys elektroniska stämplings- och tidtagningssystem 

användes för första gången i Skåne på Hästveda OK:s 

tvådagarstävling våren 1997. TIF hade observatörer som 

studerade och lärde sig systemet. 10 klubbar hade investerat i 

systemet, däribland Tormestorps IF. Föreningen använde 

systemet vid sin tävling som en av 5 klubbar i distriktet det året. 

Vid en av Skånes OF anordnad utvärderingsträff angående 

elektroniska stämplingssystem presenterade Gunnar Larsson, 

Utesport, Sport-Ident. 

Man konstaterade att det var bra med konkurrens, men att 

utvecklingen av Rengly-systemet riskerade att fördröjas. 

Rolf Gustavsson och Ingemar Johansson studerade och testade ett 

dataprogram för banpåtryck/banläggarstöd. 

 



 

 

Tormestorps IF 1998 

 
Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Lars Lindborg   Orientering 

V. ordf. Ingemar Johansson  Skidor  

Sekr. Helena Andersson  Motion 

V. sekr. Jan Nilsson   Ungdom 

Kassör Alte Christoffersson  Fest 

    Ekonomi 

    Dessutom fanns verksamhets-   

     ansvariga för ett antal olika områden 

 

Antal medlemmar 
298 stycken 

 

Ekonomi 
Ekonomisektionen hade under året anordnat medlemslotteri samt skaffat sponsorer till 

Tykarpskartan. Bokslutet finns i arkivet. 

 

Antal möten 
Årsmöte och höstmöte samt ett antal klubbträffar. 

 

Lokaler 
Klubbhuset som använts flitigt. Balkongräcket hade bytts ut och nya element hade köpts in. 

Nytt avtal hade tecknats med Hässleholms kommun angående tillsyn av elljusspåret och Skåneleden. 

Översyn och röjningsarbeten hade därför utförts. 

Tennisbanan hade använts i ungefär samma utsträckning som tidigare år – Mats och Jan hade haft 

god ordning på bokningarna och banan. 

Bollplanen hade fått löpande underhåll, dock påpekades problem med översvämningar vid häftig 

nederbörd. Upprensning av kommunens diken erfordrades. 

 

 

                
 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna 
Styrelsen redovisade följande: 

- Årets arrangemang: Nyårsorienteringen, kretsträningar, Tormestorpsträffen, Skoj  på  hoj samt     

  Skink- och Pepparkaksloppet. 

- Tormestorpsloppet fick ställas in på grund av snöbrist. 

- Valborgsmässofest och Luciafest hade ordnats av festkommittén. 

- Föreningsmedlemmar hade deltagit i olika sammankomster och kurser främst  

  ordnade av SKOF.    

- Man gladde sig åt att ungdomssektionens framgångar fortsatt under året. Föreningen vann U-serien         

  div 1,  segrade i kretsen U-cup och fick en andraplats i Skånefinalen. 

- Föreningens lag gick dåligt i fyrklubbs och ramlade ner i grupp E. 

- Trots avsaknaden av snö fanns ett skidintresse som visade sig i stort Vasaloppsdeltagande. 

- Julgransförsäljning och julpyntspaket gav bra tillskott i föreningskassan. 

- Man sökte något som skulle kunna bli en stabil bas för föreningens ekonomi tillsammans med klubbens  

Några trötta 

gubbar och 

pigga 

ungdomar 



  arrangemang. De idéer som fanns hoppades man kunna förverkliga under 1999. 

- För att utveckla ungdomarna skulle de få möjlighet att tävla utanför distriktet. 

- Ett av föreningens problem var att skapa verksamheter efter ungdomsåren och här strävade   man 

  efter samarbete med grannklubbarna som hade samma problem. 

- En styrelseledamot var utsedd för att bevaka ledarvården. 

- Dagmammorna hade återigen flyttat till skolan. 

- Tykarpskartan blev klar under året och blev tryckt enligt tidigare tryckmetod, offset. 

   Man konstaterade att nya tryckmetoder säkert kommer att användas i framtiden vilket underlättar             

   banpåtryck och kartjusteringar. Eftersom kommunen halverat kartbidraget blev finansieringen ett 

bekymmer men ekonomisektionen hade gjort ett bra arbete så föreningens ekonomi äventyrades   

inte. Kartan skulle användas för tävlingar 1999 och 2000. 

   Nästa kartprojekt måste startas under 1999 för tävling 2001. 

 

 Orienteringssektionen berättade att Nyårsorienteringen genomfördes för 50-de året i följd. 216  

  orienterare från 37 klubbar deltog. 

 

   
 

Vårsäsongen avslutades med Göingemästerskapet i nattorientering där föreningen fick två mästare. 

Andreas Nilsson blev uttagen av SKOF till ett par tävlingar i Västergötland. 

Sommartävlingarna i och utom distriktet besöktes av ett flertal familjer. Föreningen hade ett lag i 

budkavletävlingen Tjoget som gick i Lessebotrakten. 

Vid 5-dagars i Gästrikland fick föreningen två etappsegrar genom Ida Bengtsson och Roger 

Svensson. 

 

       
 

 

Höstsäsongen startade med GM i dagorientering där TIF fick tre mästare. 

Den egna tävlingen gick i Tykarp på nyritad karta av Leif C. Lars L var tävlingsledare, Bengt och 

Helena Andersson var banläggare och arrangemanget genomfördes på ett strålande sätt. 

Leif C tog två DM-tecken (dag- och nattorientering) liksom Agnes Söderlund (dag- och 

kortdistansorientering) 

 

Jan-Erik Nelking 

överlämnade på Skånes 

Orienteringsförbunds vägnar 

ett specialdesignat diplom till  

”Mister Nyårs-OL”, Alte 

Christoffersson  

Ida Bengtsson  

och Roger 

Svensson tog  

etappsegrar vid 

5-dagars 



 
 

Under året uppnåddes följande plac vid sanktionerade tävlingar: 

17 år och äldre 16 år och yngre 

52 1:a plac 41 1:a plac 

51 2:a ”  40 2:a ” 

50 3:e ”  47 3:e ” 

54 4:e ”  38 4:e ” 

27 5:e ”  36 5:e ” 

 

Träningsstatistiken hade slopats i verksamhetsberättelsen eftersom många av orienterarna inte 

bodde och tränade i Tormestorp. 

Sektionen tog upp tjejträningen som bedrivits torsdagar och söndagar. 

Klubbmästarna redovisades liksom erövrade orienteringsmärken och avlagda märkesprov. 

Antalet starter för föreningsmedlemmarna var 1356. 725 gjordes av orienterare 17 år och äldre och 

631 av orienterare 16 år och yngre. 

 

Skidsektionen berättade om en genomförd tävling i Skåne, på Östanå skidcentrum, där Andreas 

Nilsson deltog i klassen H 16. 

13 deltagare genomförde Vasaloppet och här nämns särskilt Lars Söderlund som åkte på 4,51 samt 

att nästan alla presterade personliga rekord i bästa tänkbara före. 

En orsak till att klubbens deltagarantal ökat anses vara att grannklubbarna lagt ner sin 

skidverksamhet och ej längre var medlemmar i Svenska Skidförbundet. 

Skidspåren i Tormestorp var röjda och klara för Tormestorpsloppet, som dock fick ställas in för 13:e 

året i följd. 

 

Motionssektionen genomförde Skoj på hoj med 64 sålda paket. 

Orienteringsförbundets projekt Naturpasset genomfördes efter en gemensam annonsering med 

grannklubbarna. 64 paket såldes – ungefär som tidigare. En förnämlig prissamling som skänkts av 

sponsorer lottades ut. 

Ett långlöpargäng var framgångsrikt under året med bl a en tredjeplacering vid Snapphanestafetten 

och en andraplacering för laget i Hässleholmsloppet. 

Individuellt var Kenneth Christiansson mest framgångsrik. 

 

Ungdomssektionen berättade med stolthet att Tormestorp utsetts till årets UNGDOMSKLUBB I 

SKÅNE. 

Föreningen vann div 1 och skulle nästa år tävla i Elitserien. I U-cupens A-final blev det en 

andraplacering efter FK Göingarna. 

Träningen hade bedrivits en gång i veckan för de yngre och två gånger i veckan för de äldre. 

Innebandy hade bedrivits i skolan och ungdomarna blev tvåa i Göingecupen. 

Under den tävlingsfria delen av året hade utöver innebandyträning även löpträning genomförts en 

gång i veckan. 

Ledarna hade genomfört fortbildningskurser för ungdomstränarna. 

Verksamhetsplan  och budget för 1999 bifogas verksamhetsberättelsen.  

 

    

Ungdomarna hade 

avslutning i Ugglebadet 

Maria, Emmie, Louse 

Agnes och Emelie njuter av 

strutglassen. 

Agnes Söderlund tog två DM-

titlar, här på prispallen vid 

kort-DM 



 

Tormestorps IF 1999 

 
Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet. 

 

Styrelse    Sektioner 
Ordf. Lars Lindborg   Orientering 

V. ordf. Håkan Hallgren  Skidor 

Sekr. Helena Andersson  Ungdom 

V. sekr. Ingemar Johansson  Motion 

Kassör Alte Christoffersson  Fest 

    Ekonomi  

    Dessutom hade funktionärer för olika 

    ansvarsområden valts vid årsmötet. 

 

Antal medlemmar 
258 stycken. 

 

Ekonomi 
Ekonomisektionen hade under året anordnat ett medlemslotteri. 

Bokslutet finns i arkivet  

 

Antal möten 
Årsmöte, höstmöte samt styrelsemöte varje månad (utom juli). 

 

Lokaler 
TIF-huset – inga investeringar hade gjorts under året. Det fanns dock ett visst behov av 

”uppfräschning” efter 14 år till vilket medel skulle avsättas i budgeten. 

Nytt elavtal hade tecknats med Sydkraft för att sänka elkostnaden. 

Belysningen på elljusspåret skadades under en decemberstorm. Röjning utfördes av klubben och 

belysningsskadorna anmäldes till Hässleholms Fritid. 

Tennisbanan hade använts som tidigare år. Mats och Jan hade ansvarat för bokning och ordning. 

Man påpekade att det fanns utrymme för flera utövare av sporten. 

Bollplanen hade underhållits under året. Den påtalade rensningen av dikena hade ej skett och 

kommunen hade åter kontaktats i ärendet. 

 

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna 
Styrelsen redovisade följande: 

- Årets arrangemang: Nyårsorienteringen, kretsträningar, Broloppet, Tormestorpsträffen, DM  

   klassiskt (i samverkan med OK Tuvan), deltävling i U-cupen, Skoj på hoj samt Skink- och 

   Pepparkaksloppet. 

- Tormestorpsloppet fick ställas in på grund av snöbrist. 

- Festsektionen arrangerade Valborgsmässofest och Luciafest. Dessutom hade sektionen svarat   

   för förtäring vid möten och träffar. 

- Föreningsmedlemmar hade deltagit vid kurser och sammankomster, främst anordnade av  

  SKOF. 

-  17 medlemmar deltog i en Första Hjälpen-utbildning (”Säker i skogen”) på P 2 som     

   arrangerades i regi av SISU. 

- Utvecklingen av ungdomsverksamheten hade stannat upp men man klarade sig kvar i elitserien. 

- Vid fyrklubbs blev man tvåa i gruppen och gick upp till grupp D. 

 

          
 

Alte hyllades för sin 60:de start i fyrklubbs 



- Intresset för Vasaloppet hade hållit i sig. 

 

- Broloppet blev ett lyckat inslag med över 300 deltagare i huvudsak från Tormestorp. 

 

                
 

- Hässleholms Cykelklubb hade tagit kontakt och ville utnyttja  klubbhuset. Man diskuterade hur  

   samverkan skulle ske. 

- Julgransförsäljningen gav bättre resultat än första året och man avsåg fortsätta med     

   försäljningen för att bättra på föreningens ekonomi. 

- Man hade samverkat med OK Tuvan dels vid orienteringsarrangemangen och dels  genom  

  gemensamt lag vid Tjoget och andra ungdomskavlar. 

- Inom Göinge Idrottskrets diskuterades att klubbarna skulle samverka vid något större 

  arrangemang – möjligen runt 2005. 

- Man använde en ny tryckmetod vid årets orienteringstävling – banpåtryck via databas och          

           färgskrivare. Resultatet blev mycket lyckat och skapar  möjligheter vid framtida arrangemang. 

Revidering av Brönnestad SV hade påbörjats av Leif C (rekognosering) och Jan-Åke Jeppson 

(renritning). Kartan skulle vara klar våren 2001 och skulle användas första gången vid DM-kavlen 

i sept. 2001. 

Alla klubbens kartor blir därefter inlagda i en databas, vilket kommer att underlätta vid 

kartframställningen. Kostnaden beräknades till c:a 50 000 kronor varav 10 000 förväntades i 

kommunalt bidrag. 

 

Orienteringssektionen berättade om nyårsorienteringen som genomfördes för 51-a gången och hade 

196 deltagare från 48 klubbar. 

Man redovisade ett stort antal träningar och tävlingar under vår, sommar och höst med flitigt 

deltagande från föreningen.  

Johan Burman hade varit med i Skånelaget vid SSM. 

Vid den egna tävlingen som genomfördes i Asmoarp hade Lars L varit tävlingsledare och Aron 

Johansson banläggare. Vid DM i klassiskt hade Lars L också varit tävlingsledare,  banläggare var 

Krister Larsson från OK Tuvan. De båda klubbarna samarbetade vid bägge tävlingarna och fick 

mycket beröm. 

Leif Claesson vann Lång-DM. 

 

             
 

Från tävlingen i Sandåkra. 

Markägaren Sonja Lind syns här 

tillsammans med en av deltagarna 

Nisse Andersson OK Kompassen. 

Ungdomarna väntar otåligt 

på att Bent Andersson ska 

klippa det blågula bandet. 

När startskottet ljöd rusade 

de allra ivrigaste iväg 



 

Föreningen arrangerade en deltävling i U-cupen. 

Året avslutades med Jättemilen i Danmark där man hade 5 deltagare. 

Sektionen tog även upp Skink- och Pepparkaksloppet i sin verksamhetsberättelse samt att tjejträning 

hade genomförts torsdagar och söndagar. 

Klubbmästarna, erövrade märken och märkesprov under året samt medlemmarnas tävlingsstarter 

redovisades utförligt precis som tidigare år. 

Totalt gjordes 1015 starter under året av 92 orienterare. 44 orienterare som var 17 år och äldre 

svarade för 566 av dessa. 48 ungdomar 16 år och yngre hade gjort 449 starter. 

 

Skidsektionen berättade att ett par DM-tävlingar genomförts bl. a. DM på 50 och 20 km på 

Bulltoftafältet i Malmö. Kjell Nilsson segrade i klassen H 60, Tommy Andersson och Lars Lindborg 

blev 3:a i sina klasser. DM på 30 och 15 km hade genomförts i Tågeröd. 

Tormestorpsloppet ställdes in på grund av snöbrist. 

Vid Vasaloppet som varit svårvallat och slitsamt blev Lars Söderlund bäste TIF-are. 

 

Ungdomssektionen redovisade 11 ledare och c:a 30 ungdomar som tränat två gånger i veckan vår 

och höst. Löpträning hade skett under den tävlingsfria delen av året en gång i veckan. 

Innebandyträning hade skett i Tormestorps skola. TIF hade två lag med i Göingecupen där 16-

åringarna vann sin klass och det andra laget kom trea i sin. 

Man hade deltagit i SKOF:s läger i Furuboda och Glimåkra samt haft ett eget läger i FK Göingarnas 

stuga i Tågeröd. 

 

          
 

I U-cupens A-final kom TIF fyra efter FK Göingarna, Hässleholms OK och Hjärnarps GIF. 

Föreningen klarade sig kvar i elitserien med knapp nöd. 

Tre ungdomar hade tränat och tävlat i orienteringsskytte. Grenen hette tidigare fälttävlan. Det nya 

namnet hade fastställts vid SMI:s årsmöte efter en motion från Leif Claesson och Skånes 

Mångkampsförbund.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Säsongsavslutning vid 

klubbhuset 

Syskonen Christina och 

Christoffer Andreasson tog 

etappsegrar på 5-dagars i 

Borlänge. 



Motionssektionen redovisade följande: 

- Skoj på hoj som arrangerades på Göingeåsen och med 51 sålda paket. Priserna hade skänkts av 

   affärer i Hässleholm.            

- Broloppet som arrangerades tillsammans med Byalaget, Brobyggarna NCC och Skanska Stålteknik.              

   Starten skedde uppe på den nya bron och målet var vid klubbhuset. Banlängden var 10 km,    

  men en kortare bana med tipsfrågor fanns för de som ville ta det lugnt. Två mountainbikes delades ut  

  där den ena gick till Simon Svensson som sprang långa banan. Granförsäljning skedde vid två   

  tillfällen, ena gången med utegranar och granris och den andra med innegranar. 

 

 Som bilagor till verksamhetsberättelserna fanns förslag till arbetsplaner för nästa år , ett       

 budgetförslag  samt bestämmelser för  anmälnings- och reseersättningar vid deltagande i tävlingar  

 för Tormestorps IF. 

 

 

   
  

 

  

Klubbkänslan stärktes vid 

gemensamma 

kvällsmåltider under 5-

dagars 


