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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR UPSALA IF:s ORIENTERINGSSEKTION
2007
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
David Gustafsson
Ledamot
Torbjörn Johansson
Ledamot
Jan-Erik Larsson
Styrelsen har under året sammanträtt 4 gånger. Årsmöte hölls den söndagen 21 januari 2007
på Svista Värdshus.

MEDLEMMAR OCH VALDA FUNKTIONÄRER
Sektionens medlemsantal var vid årets slut 65 stycken.
I valberedningen har ingått Sven Åhrman (avliden under året) och Tore Jansson med den förre
som vald sammankallande.
Bernt Åslund och Håkan Bergander har varit ledamöter i huvudstyrelsen (HS) med Bernt
Åslund som sekreterare och kansliföreståndare och Håkan Bergander som
sektionsrepresentant.

TÄVLINGSDELTAGANDE OCH RESULTAT
Sektionens medlemmar har under året deltagit i 35 tävlingar med 130 antal starter.
Vi deltog tillsammans med Rasbo IK med ett gemensamt lag i årets 25-mannabudkavle.
Platsen var flygfältet i Tullinge. UIF bidrog med 14 löpare och RIK med 11 löpare. På grund
av olyckliga omständigheter blev laget diskat (tre felstämplingar) men alla fick en trevlig OLlördag. Håkan Bergander (UIF) och Leonard Jansson (RIK) var lagledare. .

5-dagars: Endast Åke och Ulla-Britt Wallén deltog (PreO).
FM-mästare Dag-OL: Göran Elfverson i H(yngre), Karl Göran Gustafsson i H(äldre) och Lisa
Norman i D-klass.
FM-mästare natt-OL: Martin Engqvist.
FM-mästare Cykel-dag-OL: Torbjörn Johansson i H(individuell) och Håkan & Annika
Bergander i mixed patrullklass.
FM-mästare Skid-OL: Kjell Wallén i klassen Herrar (individuell) och Gunnar N/Gudrun
N/Daniel van Royen i mixed patrullklass.
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Julgrisen (tredje och sista etappen): Etappsegrare tredje året blev Tomas Blomberg (OL) och
Åke Wallén (PreO). Sammanlagt efter tre år vann David Gustafsson i OL och Åke Wallén i
PreO.

TÄVLINGSARRANGEMANG
Den 64:e vårorienteringen arrangerades som en nationell nattorientering i samarbete med
Rasbo IK fredagen den 20 april. TC var förlagt till Sävjaskolan i Sävja. Karta var särtryck
som kombinerade valda delar av UIF-kartan N Lunsen med valda delar av Uppsalaalliansens
Bergsbrunna-karta. Tävlingsledarfunktionen delades mellan UIF och RIK (David Gustafsson
tävlingsledare med Leonard Jansson som biträdande). 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 20 april. Ett första planeringsmöte inför tävlingen 2008 (18 april) har ägt
rum under september 2007.
FM-dag arrangerades den 21 august på kartan Lunsen SO med start vid vägbom där
Ekedalsvägens går in i Lunsenskogen (Alsike). Antalet startande var 13. Klasser: H(äldre)
(3,0 km) med två startande, H(yngre) (4,9 km) med 10 startande och D(yngre) (3,0 km) med
en startande. Banläggare och arrangör var Torbjörn Johansson och Håkan Bergander vilka
utnyttjade OK Puh-banor lagda under juni. Efter målgång serverades Möllers grillade
lyxkorvar med bröd, ketchup, senap och saft. I H(äldre) gick guldet till Karl Göran
Gustafsson, silver till Rune Persson. I H(yngre) gick guldet till Göran Elfverson, silvret till
Simon Olsson och bronset till David Gustafsson. I D(yngre) kneps guldet av Lisa Norman.
Alla slutförde sina lopp.
FM i cykel-dag-OL arrangerades den 5 juni med start (TC) kl 19.00 från södra delen av
parkeringen söder om Studenternas IP. Arrangör var Gunnar Norman tillika fikaserverare.
Klasser var H(individuell), mixed patrullklass och öppen klass. Antal deltagare var 9. I
klassen H(individuell) gick guldet till Torbjörn Johansson, silvret till Sören Winge och
bronset till Karl Göran Gustafsson. Åldersparet Bergander tog guldet i patrullklassen med
åldersparet Å&U-B Wallén på silverplats.
FM-natt ägde rum den 26 september i samband med Sigtuna OKs FM.natt vid Hällbostugan i
Sigtuna. Antal startande var tre med guld till Martin Engqvist, silver till Torbjörn Johansson
och brons till Karl Göran Gustafsson.
FM i Skid-dag-OL arrangerades under skidlägret i Lofsdalen på Hovärkens sydsluttning.
Arrangörer var Håkan Bergander och Torbjörn Johansson. Totalt 14 tävlande fördelade på åtta
i H(individuell) och sex (2x3) i patrullklassen. I klassen H(individuell) gick guldet till Kjell
Wallén, silvret till Eric Grönqvist och bronset till Sven Åhrman. I mixed patrullklass vann
patrull Normans/van Royeen med Gålnander/Bergander T/Ekwall T på silverplats. .
Lördagen den 10/11 arrangerade Håkan Bergander och Bernt Åslund den traditionella
handikapptävlingen (just nu Julgrisen) med PreO för de som inte är springsugna. Ärets etapp
var den tredje och sista i Julgrisen. Platsen var ett mindre skogsområde mellan Flogstavägen
och Enköpingsvägen med TC vid UIF-villan. Segrare i årets etapp av Spring-OL blev Tomas
Blomberg och i PreO Åke Wallén. Antal startande i springdelen var 11 och i PreO-delen 8.
Efter tävling och dusch intogs buffé från Hambergs fisk i UIF-villan. Arrangemanget
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avslutades med bildspel från Eva och Claes Gejkes senaste långtur i kajak utefter
norrlandskusten och resultatredovisning. Etapp-pris var smågrisar i porslin och pris till
totalvinnare var för spring-OL större halmgris och för PreO 15 st Marabou Sportlunch modell
större..
TRÄNINGAR
Under våren, vintern 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 till viss grad utnyttjats. .

KARTVERKSAMHET
Kartprojekt
1. Framställning av kartdatabas Uppsalakarta, över tätorten Uppsala, i produktion av
Uppsala OL-allians har fortsatt. 2007:s arbete har gällt etapp 2 samt förberedelse för en
etapp 3 i norra delen av Uppsala. Det kan nämnas att projektet har fått 50 000:- i stöd av
Sparbanksstiftelsen i Upland.
2. Beslut har tagits att i samarbete med övriga Uppsalaklubbar ansöka om SM 2012. En
tillfällig organisation har inlett förberedande arbeten och några terrängbesök i trakten av
Siggefora har genomförts. Samarbete med Uppsala Kommun samt några entreprenörer
för kartframställning har inletts.
Representation i kartrådet och Uppsala OL-allians.
Under 2007 har arbetet att fördjupa och konsolidera samarbetet med Uppsala kommun fortsatt
i syfte att varaktigt behålla det kommunala kartbidraget samt utveckla det tekniska
samarbetet. Kartbidraget har höjts och diskussioner om en bredare publicering av våra
kartdatabaser pågår.
Vidare har Uppsala OL-allians inrättat en kartkommitté där bland annat arbetet att upprätta en
gemensam symboluppsättning inklusive färgtabell slutförts. Med det som grund har arbetet att
upprätta en gemensam fil för alla våra kartdatabaser inletts. Syftet är att lättare kunna utbyta
och utnyttja varandras kartmaterial samt på ett enklare sätt samarbeta med andra
organisationer samt sälja kartmaterial till gamla och nya användare, exempelvis till handburna
GPS-mottagare.
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.
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. 71 Naturpasspaket har sålts. Nio 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.
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LÄGER
Skidläger ordnades 25-28 januari i Lofsdalen med förläggning i två stugor. Antalet deltagare
var 17. Vädret var bra med god sikt och sol större delen av lägret. Under lägret kördes KM i
Skid-OL på Hovärkens sydsluttning. Frukost och lunch sköttes individuellt. Middag var
gemensam på fredag och lördag där alla hjälpte till med matlagningen och med Tryggve
Bergander som förtjänstfull chefskock.
UPPVAKTNINGAR
Uppvaktningar av decennie-jubilarer har skett (dvs de som under året fyllt 50, 60, 70, 80, 90
etc år)
AVLIDNA
Under året har Sven Åhrman och Gunnar Jansson avlidit.
ÖVRIGT
Årets Tomtemara gick av stapeln den 16.12 (tredje advent) med Gunnar Norman som
dirigerande tomte. Samling och mål var omklädningsrummen i Fjällnora Friluftsgård. Antal
deltagare var 12 varav 4 var löpare och 8 promenerare tillika glöggserverare. Efteråt åts gröt
med tillbehör i Fjällnoras servering. 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

4

