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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR UPSALA IF:s ORIENTERINGSSEKTION
2008
SEKTIONSSTYRELSEN
Har sedan senaste årsmötet haft följande sammansättning:
Sammankallande Håkan Bergander
Vice ordförande David Gustafsson
Kassör
Martin Engqvist
Sekreterare
Bo Wiksten
Ledamot
Göran Elfverson
Ledamot
Torbjörn Johansson
Ledamot
Jan-Erik Larsson
Styrelsen har under året sammanträtt 5 gånger. Årsmöte hölls den söndagen 27 januari 2008 i
UIF-villan i Flogsta.
MEDLEMMAR OCH VALDA FUNKTIONÄRER
Sektionens medlemsantal var vid årets slut 75 stycken.
I valberedningen har ingått Tore Jansson som ensam ledamot.
Bernt Åslund och Håkan Bergander har varit ledamöter i huvudstyrelsen (HS) med Bernt
Åslund som sekreterare och kansliföreståndare och Håkan Bergander som sektionens representant.

TÄVLINGSDELTAGANDE OCH RESULTAT
Sektionens medlemmar har under året deltagit i 41 individuella tävlingar (OL och PreO) med
cirka 120 starter och en stafett (PreO vid 10-mila).
5-dagars: Åke och Ulla-Britt Wallén deltog i PreO-A och Göran Elfversson i H50 kort.
DM-Medel: Martin Engqvist silver H70
DM-Lång: Martin Engqvist silver H70
FM-mästare Dag-OL: Göran Elfverson i Herrar yngre elit, Kjell Wallén i Herrar äldre elit och
Anna Staaf i Damer elit.
FM-mästare natt-OL: Karl Göran Gustafsson i H60.
FM-mästare Cykel-dag-OL: Torbjörn Johansson i H21 och Maria Blomberg i par med Maria
Ingvarsson (kompis) i Parklass.
FM-mästare Skid-OL: Göran Elfversson i Herrklassen och Maria Blomberg/Ann aus Berlin i
Parklassen.
FM-mästare i PreO: Kjell Wallén (A-svårighet)
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Bockhornet första etappen): Bockhornet den 29 november, som ersatt tidigare tävlingen
Julgrisen (OL och PreO), inställdes på grund av alltför mycket snö. Istället arrangerades
tipspromenad och lunch i Fjällnora.

25-Manna: På grund av sjukdom och andra förhinder för löpare för längre sträckor kunde
sektionen inte samla lag tillsammans med Rasbo IK för 25-mannabudkavlen.

TÄVLINGSARRANGEMANG
Den 65:e vårorienteringen arrangerades som en nationell nattorientering i samarbete med
Rasbo IK fredagen den 18 april. TC var förlagt till Eriksbergsskolan. Karta var särtryck som
kombinerade valda delar av kartallainsens karta mellersta Uppsala (i huvudsak Stadsskogen).
Tävlingsledarfunktionen delades mellan UIF och RIK (Leonard Jansson som tävlingsledare,
David Gustafsson biträdande och Håkan Bergander som allmän hjälpreda i förberedelsestadiet. Tävlingssekreterare var Jan-Erik Larsson (UIF). Banläggare var Martin Engqvist
(UIF) med Thomas Kampf (UIF/Linné) som bankontrollant. Övriga arbetsuppgifter delades
ungefär lika mellan UIF och RIK. Antal anmälda cirka 300-325.
Två protokollförda planeringsmöten (januari och april) har ägt rum under våren inför
vårtävlingen den 18 april. Ett första planeringsmöte inför tävlingen 2009 (24 april) har ägt
rum under september 2008.
FM-dag arrangerades den 21 august på Vedyxakartan med start vid Skansen (avfart mot
Bärby/Locksta från Almungevägen där denna passerat Vedyxaskogen). Antalet startande var
8. Klasser: H äldre elit (2,6 km) med fyra startande, H yngre elit (4,5 km) med 2 startande och
D elit (4,5 km) med två startande. Banläggare och arrangör var Torbjörn Johansson och
hjälpredan Håkan Bergander. Tidigare lagda OK Puh-banor utnyttjades. Efter målgång
serverades Möllers grillade lyxkorvar med bröd, ketchup, senap och saft. I H äldre elit gick
guldet till Kjell Wallén, silver till Karl Göran Gustafsson, och brons till Gunnar Norman med
Jan-Erik Larsson på väl genomförd fjärdeplats. I H yngre elit gick guldet till Göran Elfverson
och silvret till David Gustafsson. I D elit kneps guldet av Anna Staaf före Sara Norman som
tog silvret.
FM i cykel-dag-OL arrangerades den 4 juni med start (TC) kl 18.00 från OK Linnés
klubbstuga med en gemensam bana på 5 km på Hågadalskartan. Arrangör var Gunnar
Norman tillika fikaserverare. Antal deltagare var 11 (varav en var från universitet) fördelade
på 5 herrar H21, tre par i parklass och en dam i D21 (ej UIF). Guldet i H21gick till Torbjörn
Johannson, silvret till Kjell Wallén och bronset till Martin Engkvist därefter följde Karl Göran
Gustafsson och Bernt Åslund. I Parklassen gick guldet till ungdomarna Maria Blomberg och
Maria Ingvarsson, silvret till Ulla-Britt och Åke Wallén och bronset och sista platsen till äkta
paret Bergander.
FM-natt ägde rum i Länna den 27 september som ett samarrangemang för alla
Uppsalaklubbarna gjort av Länna IF. Guldet gick till Karl Göran Gustafsson och silvret till
Martin Engkvist. Noterbart är att UIF-mästaren var tvåa totalt i klassen H60.
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FM i Skid-dag-OL arrangerades lördagen den andra februari under skidlägret i Harsa.
Arrangörer var Håkan Bergander och Martin Engqvist. Snöstorm rådde dygnet innan med
kvarvarande blåst under tävlingen. Banorna kortades därför. Guldet i Herrklassen (6
deltagare) gick till Göran Elfverson med silver och brons till Anders Hermansson respektive
Leif Jansson tätt följd med 30 sek av Karl Göran Gustafsson och något därefter Gunnar
Norman. Torbjörn Johanson utgick. I Parklassen (2 par) gick guldet till Maria Blomberg i par
med Ann aus Berlin följt av silverparet Margaretha och Veikko Grönqvist. Samma bana för
alla klasser (4,6 km).
FM i PreO ägde rum vid Sävja S och arrangerades av Åke och Ulla-Britt Wallén. Guldet gick
till Kjell Wallén. Med Annika och Håkan på silver och bronsplats. Mästerskapet skedde
tillsammans med att PreO-gruppen i Uppsala hade träning.
Bockhornet, dvs Julgrisens efterföljare, var planerad till lördagen 29 november i Fjällnora.
Alltför mycket snö gjorde att tävlandet ersattes med tipspromenad runt Fjällnora friluftsgård.
Ämne: UIF-kunskap. Ett pris i form av stipendium till UIFs skidläger lottades ut bland de
deltagare som hade för avsikt att delta i 2009 års skidläger. Priset gick till Gunnar Norman.
God lunch serverades av Friluftsgårdens personal. Som hemlig gäst var Bernt Åslund utsedd
med uppgift att berätta om sin och Birgittas resa i Sydamerika. Tyvärr fungerade inte
datorerna så det blev istället ett axplock av Gunnar Normans videofilmer från UIF-aktiviteter
under 90-talet.

TRÄNINGAR
Under vintern, våren och hösten har Martin Engqvist ansvarat för träningsverksamhet. Målet
har varit en kväll per vecka. Dessa övningar har bestått i egna mörker-OL-övningar,
deltagande i OK-Linnés mörker-OL övningar eller vintertid skidor i Nåsten. Under sommaren
har Naturpasskontroller och alliansens sommarbanor utnyttjats. .

KARTVERKSAMHETEN
Kartprojekt
1. Hela Lunsen har som del i Uppsalaklubbarnas gemensamma kartdatabas rektifierats
(geografiskt rättats till). Syftet är att skapa en attraktivare produkt som lättare kan
anpassas till handburna GPS-enheter (klockor, datorer). Under hösten har vi fått
tillgång till kommunens nya höjdkurvor baserade på laserscanning vilket innebär ännu
större möjlighet att rektifiera exakt samt också möjligheten att rita om alla höjdkurvor
då noggrannheten är näst intill 100%-ig. Arbetet har inletts och kommer att fortsätta
under 2009.
2. Inför vårtävlingen 2009 har nyritning av 6 km2 i Lunsen, söder och öster från
Plantskolan, ägt rum. Området väster om v.255 (3 km2) har reviderats. Som
grundmaterial har kommunens nya höjdkurvor använts.

3

Version efter årsmöte

4

3. Framställningen av kartdatabas Uppsalakarta, över tätorten Uppsala, i samarbete
mellan klubbarna ingående i Uppsala OL-allians har fortsatt. 2008:s arbete har gällt
inledning av etapp 3 i norra delen av Uppsala. Sista etappen är planerad till
Stenhagenområdet.
4. Beslut har tagits att nyrita del (5 km2) av Högstaåsen under 2009. En grundkarta håller
på att färdigställas som underlag för fältarbetet.
Representation i kartrådet och Uppsala OL-allians.
Under 2008 har samarbetet med Uppsala kommun fortsatt i syfte att varaktigt behålla det
kommunala kartbidraget samt utveckla det tekniska samarbetet. Kartbidraget har för 2009
höjts från 156 500 kr till 195 000 kr. Samarbetet innebär att vi har stor tillgång till kartdata för
kartritning och i gengäld har kommunen tillgång till vårt kartmaterial för egen verksamhet.
Thomas Kampf och Martin Engqvist är sektionens representanter i kartalliansen.
Kartförsäljning
Försäljning av analoga kartor har skett på ett förtjänstfullt sätt av Håkan Bergander.
Försäljningen mellan klubbarna i Uppsala har reducerats då vi sedan några år utbyter
kartdatabaserna mellan varandra. Uthyrning/försäljning av kartdatabaser har fortsatt och nya
marknader undersöks. Försäljning av skolkartor i form av särtryck ökar för varje år.
NATURPASSET
Under perioden slutet april t.o.m. september har anordnats Naturpass i N Lunsen. Försäljningen har skett vid Sunnerstastugan och ICA Supermarket i Sävja och av Tryggve Bergander
till ett flertal av dennes arbetskamrater. Håkan har varit huvudansvarig men har haft god hjälp
av flera medlemmar vid utsättning och intgning. 81 Naturpasspaket har sålts. 16 deltagare har
skickat in stämpelkort, varav fem dragits och skickats till Naturpasset centralt för att delta i
utlottning av Idreveckor. Tre stämpelkort har dragits och belönats med presentkort à 125:- på
Intersport.
LÄGER
Skidläger ordnades 31.1-3.2 i Harsa med förläggning i två 8-bäddsstugor och fyra bäddar på
vandrarhemmet. Antalet deltagare var 18. Vädret var bra men blåsigt med snöstorm en natt
och en förmiddag. Under lägret kördes KM i Skid-OL. Frukost, lunch och middag intogs i
restaurangen.
UPPVAKTNINGAR
Uppvaktningar av decennie-jubilarer har skett (dvs de som under året fyllt 50, 60, 70, 80, 90
etc år)
ÖVRIGT
Årets Tomtemara gick av stapeln den 13.12 (tredje advent) med Gunnar Norman som
dirigerande tomte. Samling och mål var omklädningsrummen i Flogstaskolan. Antal deltagare
var 8 varav 5 löpare och 3 promenerare tillika glöggserverare. Löpet på 4,5 respektive 6 km
gick västerut på stigar till Kvarnbolund, över ån och vid Håga österut mot kung Björns hög
där glögg serverades. Därefter gick löpet på stigar ner mot bron över Hågaån och uppemot
gamla banvallen och UIF-villan. De yngre och starkare hade en extra sväng nere i Nåsten.
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Efter dusch åts gröt med tillbehör i UIF-villan. Sedvanlig tomte uppenbarade sig och delade
ut julklappar till sektionens förmenta ungdomar.

Styrelsen har representerat UIF på årsmöte och diverse andra möten arrangerade av Upplands
Orienteringsförbund och i möte för arrangörsföreningen OrienteringsRingen i Uppland
(ORiU).

Styrelsen
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