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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR UPSALA IF:s ORIENTERINGSSEKTION
2010
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 4 gånger. Årsmöte hölls den söndagen 17 januari 2010 i
UIF-villan i Flogsta.
MEDLEMMAR OCH VALDA FUNKTIONÄRER
Sektionens medlemsantal var vid årets slut 61 stycken.
I valberedningen har ingått Tore Jansson som ensam ledamot.
Bernt Åslund och Håkan Bergander har varit ledamöter i huvudstyrelsen (HS) med Bernt Åslund i kontinutitetsfunktion och Håkan Bergander som sektionens representant.
Thomas Kampf och Martin Engqvist har varit OL-sektionens representanter i Uppsala OLallians.

TÄVLINGSDELTAGANDE OCH RESULTAT
Nationella tävlingar: Sektionens medlemmar har under året deltagit i 27 tävlingar med
drygt 40 starter.
9 av tävlingarna har resulterat i vinst, dessutom 26 placeringar i 6 i topp.
Bästa placering i Sverigelistan är nr 14 i H70 (Martin Engqvist)
Pre-O: Medlemmarna har här deltagit i 15-tql tävligar med 30-tal starter.

5-dagars: I PreO-A deltog Åke och Ulla-Britt Wallén. I UIFs namn tävlade familjen
Sibbmark i öppna klasser vid etapp 4.
Fjällorienteringen: Karl Göran Gustafsson (UIF) och Lars Ahlström (Rasbo IK) deltog i H65
(och segrade) och Ulrika och Erik Grönqvist i klassen mix K.
DM-Lång: Tre deltagare från UIF.
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DM-medel: 3 deltagare

DM-Natt: Två deltagare.
FM-mästare Dag-OL: David Gustafsson
FM-mästare Natt-OL: Martin Engqvist
Bockhornet andra etappen: Segrare i PreO Thomas Kampf och i OL Maria Blomberg.
Sammanlagt efter två etapper leder Ulla-Britt W i PreO och Bengt
Melin i OL.

TÄVLINGSARRANGEMANG
Den 67:e vårorienteringen arrangerades som en nationell nattorientering i samarbete med
Rasbo IK fredagen den 23 april 2010. TC var förlagt till Hall 2000 i Gåvsta. Karta var
nyreviderat Gåvstablad (Rasbo IK) med start ca 300m Norr Hall 2000 på elljusspåret.
Tävlingsledarfunktionen delades mellan UIF och RIK med Leonard Jansson RIK som
tävlingsledare och David Gustafsson UIF som biträdande tävlingsledare. Deras hjälpredor var
Lars-Erik Karlsson respektive Håkan Bergander. Tävlingssekreterare var Jan-Erik Larsson
UIF. Banläggare var Leonard Jansson och Nils Jansson RIK med Anders Eriksson OK Linné
som bankontrollant. Övriga arbetsuppgifter delades ungefär lika mellan UIF och RIK. Vädret
var hotande med mörka moln. Antal anmälda 238 plus 23 direktanmälda i öppen klass.
Två protokollförda planeringsmöten för tävlingen har ägt rum (januari och april). Ett första
förberedande planeringsmöte inför tävlingen 2011 (långfredagen 22 april vid Stenhagen) har
ägt rum 2010-10-12.
DM-dag PreO arrangerades av UIFs OL-sektion onsdag 7 juli på södra delen av nya kartan
över Högstaåsen. Samling och TC var vid Ärentuna IP med start nere i grustaget. Åke Wallén
och Ulla-Britt Wallén delade på tävlings- och banläggarjobbet. Jan-Erik Larsson skötte
sekretariatet. Tävlingskontrollant var Tomas Jansson (Björklinge SOK). Kontrollerna fick tas
i valfri ordning och avslutades med två tidkontroller. DM-mästare blev Martin Fredholm.
Arrangemanget var öppet med 22 deltagare från Uppland och 16 från andra distrikt. Totala
antalet funktionärer var åtta. Vädret var optimalt för utslagsgivande tävling.
FM-dag arrangerades av Torbjörn Johansson i samband med ett OK Puh arrangemang.
Samling och start vid Läbybro med banor söderut in i norra delen av Nåsten. Vädret var soligt
men kyligt. Håkan Bergander skötte med bravur servering. Guldet i mästarklassen gick till
David Gustafsson, silvret till Martin Engqvist och bronset till Claes Gejke. Bäst i
motionsklassen blev Kjell Wallén med Bo Wiksten på andra plats.
FM-natt hade vi i samband med OK Puhs nattarrangemang den 22 september med Nils
Wahlberg OK Puh som förtjänstfull tävlingsledare. Start/Samling var vid Rosendalsskolan
med utslagsgivande banor i Stadsskogen. Mästare blev Martin Engqvist med Torbjörn
Johansson som silver- och David Gustafsson som bronsmedaljör.
2

Slutversion 2011-01-23

Bockhornet (andra etappen) ägde rum den lördagen den 13 november 2010 med samling vid
Gläntan i Stadsskogen. Vädret var snöblaskigt på backen med omkring 0°C i luften. Antalet
deltagare var i 12 PreO och 8 i OL. OL omfattade 3,9 km fördelade på 2 slingor vanlig OL
med fem vanliga kontroller vardera och en micro-OL slinga där det för varje kontroll fanns en
sann kontroll och i nära anknytning till denna två falska. Efteråt följde samkväm i UIF-villan i
Flogsta med suberb buffé från Lasses Spis och resultatredovisning. Hemlige gästen var Mr
Invisible som inte var pratglad. Sammanlagt efter två etapper leder Ulla-Britt W i PreO och
Bengt Melin i OL. Etappsegrare blev Thomas Kampf i PreO och Maria Blomberg i OL.
.

OK Puh-arrangemang av UIF-medlemmar: Tävlingar för OK Puh har arrangerats av
Torbjörn Johansson den 4 september i Nåsten med start från Läbybro, Håkan Bergander den
11 september på Norra delen av Högstaåsen/Drälinge (Naturpasskontroller) och Martin
Engqvist den 27 oktober vid Ekebyboda (natt).
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.

KARTVERKSAMHETEN
Kartprojekt
1. Högstaåsen:s etapp 1 har avslutats. En eventuell etapp 2 öster om Ärentunavägen kan
bli aktuell om terrängen håller tillräcklig OL-kvalitet vilket kommer att undersökas
under året.
2. Uppdatering av kartdatabas Uppsalakarta, i samarbete mellan klubbarna ingående i
Uppsala orienteringsallians har fortsatt. 2010 års arbete har innefattat revidering av
Vilan-området, nyritning av Stenhagen, östra delen av Nåsten samt delar av Uppsala
tätort ingående i projektet HITTAUT. Produktionen av skolkartor är fortsatt
omfattande och ökar.
Vid årsskiftet uppgår den sammanlagda arealen i den gemensamma kartdatabasen till 445
km2.
Representation i kartrådet och Uppsala OL-allians.
Under 2010 har samarbetet med Uppsala kommun haft inriktningen att fortsätta utveckla det
kommunala kartbidraget samt det tekniska samarbetet. Kartbidraget som Fritids och
Naturkontoret förmedlar ligger kvar på 195 000 kr under 2011. Samarbetet med
Stadsbyggnadskontoret innebär att vi har stor tillgång till kartdata för kartritning och i
gengäld har kommunen tillgång till vårt kartmaterial för egen verksamhet.
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Kartförsäljning
Försäljning av analoga kartor har skett på ett förtjänstfullt sätt av Håkan Bergander.
Försäljningen av traditionella tryckta kartor minskar till förmån för uthyrning av digitalt
kartdata. Förutsättningarna att utnyttja Internet för våra produkter ska undersökas under 2011.
Övrigt.
En kartpromenad genomfördes maj med tema ny teknik.
Arbetet med de olika kartprojekten inför SM i orientering 2014 har fortsatt, under vintern
framställs grundkartorna inför fältarbetet som påbörjas under 2011.

NATURPASSET
Under perioden slutet april t.o.m. september har anordnats Naturpass på Högstaåsen och i N
Lunsen. Martin Engqvist har ansvarat för Högstaåsen och Håkan Bergander för Norra Lunsen.
Försäljning av N Lunsen har skett vid Sunnerstastugan och ICA Supermarket i Sävja och av
Höstaåsen vid ICA Supermarket vid Torbjörns torg, Träffpunkten i Bälinge, Hemköp i
Björklinge och vid Sunnerstastugan. Antalet sålda Naturpass var 102 fördelade på 31 för
Högstaåsen och 71 för N Lunsen. 28 deltagare skickade in kontrollkorten och deltog därmed i
SOFTs slogantävling och i UIFs egen utlottning av 5 st presentkort à 125:- (Intersport). Flera
klubbmedlemmar har hjälpt till med utsättning och inplockning av kontrollskärmar och
stämplar.
LÄGER
Skidlägret arrangerades i Harsa 4-7 februari. Förläggning var två 8-bäddars stugor. Antalet
deltagare var 14. Färden till Harsa skedde under ymnigt snöfall i fyra bilar varav tre for redan
på torsdag morgon/förmiddag och en senare kvällsbil för de som arbetade på torsdagen. Två
åkte i egen bil från Karlskoga respektive Ramsjö (Hälsingland). Första skidpasset var
omedelbart efter framkomst och lunch för de som kom under dagtid. Vädret fredag till söndag
var väl lämpat för skidåkning. Avslutning skedde på söndagen med frukost för några och efter
lunch för övriga. OL-sektionen subventionerade resan till/från lägret, spåravgift och stughyra
med ca 50%.
UTFLYKT

Uggel-utflykt på skidor arrangerades lördag eftermiddag-kväll 13 mars av Gunnar Norman.
Färden ställdes till Flororna där några UIFare tillsammans med Gunnar Norman skidade och
grillade korv i fint väder i väntan på mörkret. Tyvärr uteblev uggel-lätena men turen var
lyckad. Vi var åter i Uppsala ca 22.00.
UPPVAKTNINGAR
Uppvaktningar av decennie-jubilarer har skett under året (dvs de som under året fyllt 50, 60,
70, 80, 90 etc år)

Styrelsen
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