Version efter årsmöte

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR UPSALA IF:s ORIENTERINGSSEKTION
2009
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 18 januari 2009 i
UIF-villan i Flogsta.
MEDLEMMAR OCH VALDA FUNKTIONÄRER
Sektionens medlemsantal var vid årets slut 70 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
Sektionens medlemmar har under året deltagit i 32 nationella tävlingar (OL och PreO) med
cirka 65 starter.
5-dagars: I PreO-A deltog Åke och Ulla-Britt Wallén. I UIFs namn tävlade familjen
Sibbmark och familjen Olof och Maria Åslund.
Fjällorienteringen: Karl Göran Gustafsson (UIF) och Rune Haulin (IF Thor) segrare i H65
DM-Medel: Martin Engqvist 2:a H70
DM-Lång: Martin Engqvist segrare i H70
DM-Natt: Martin Engqvist segrare H70
FM-mästare Dag-OL: Gunnar Norman
FM-mästare natt-OL: Inställt.
FM-mästare Cykel-dag-OL: Kjell Wallén H21 Veikko Grönqvist H21 Elcykel
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FM-mästare Skid-OL: Inställt
FM-mästare i PreO: Kjell Wallén (A-svårighet)
Bockhornet första etappen: PreO vanns av Kjell Wallén och i OL delade David Gustafsson
och Katarina Beregander på segern. .

TÄVLINGSARRANGEMANG
Den 66:e vårorienteringen arrangerades som en nationell nattorientering i samarbete med
Rasbo IK fredagen den 24 april. TC var förlagt till Sunnerstastugan. Kartan var Norra Lunsen
med start och mål strax öster om gamla Stockholmsvägen och snitslade transportsträckor TCstart och mål-TC. Tävlingsledarfunktionen delades mellan UIF och RIK med David
Gustafsson tävlingsledare, Leonard Jansson biträdande tävlingsledare ch Håkan Bergander
allmän hjälpreda under 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 215.
Två protokollförda planeringsmöten (januari och april) har ägt rum under våren inför vårtävlingen den 24 april 2009. Ett första planeringsmöte inför tävlingen 2010 (23 april) har ägt rum
under september 2009.
DM-natt PreO arrangerades av UIFs OL-sektion onsdag 26 augusti på norra delen av Röboåsen. Samling och TC var vid Kaplansgården. Åke Wallén och Ulla-Britt Wallén delade på
tävlings- och banläggarjobbet, Jan-Erik Larsson skötte sekretariatet, och tävlingskontrollant
var Nils Wahlberg. De tävlande fick starta med två tidkontroller vilket gav ett naturlig
startdjup. Banan gick först söderut och sedan norrut efter Eriksleden med målgång strax söder
om sydligaste storhögen (strax bredvid platsen för valborgsmässobål). Återsamling skedde i
Kaplansgården DM-mästare blev Jens Andersson OK Roslagen. Antalet anmälda deltagare
var 21. Totala antalet funktionärer var åtta. Vädret var optimalt för utslagsgivande tävling.
FM-dag: Under helgen -3-4 oktober hade OL sektionen OL läger med dag-FM i medeldistans. Tävlingen gick av stapeln söndag tidig förmiddag med start och mål vid Singö kyrka.
Dagen innan var det träning i form av för-FM på Åland (Käringssund) med efterföljande viltbord på Eckerölinjen vid returresan till Grisslehamn. För-FM startade i sol och slutade i kyla.
Både För-FM och dag-FM skedde mellan skurarna. Tävlingsledare var Martin Engqvist med
Britt Engqvist som tidtagare på söndagen och Kjell Wallén på lördagen. Banorna var båda dagarna hårda, svåra och utslagsgivande. Guldmedaljör i dag-FM blev Gunnar Norman. Silvret
gick till Kjell Wallén och bronset till Karl Göran Gustafsson. För-FM vanns av Torbjörn Johansson. Övernattning skedde i Torbjörns föräldrars stuga. Publik under lördagen var Helena
Gustafsson, Britt Engqvist och Annika Bergander.
FM i cykel-dag-OL: Detta KM avgjordes den 11 juni i markerna runt Kung Björns hög. Det
rikliga regnandet dagarna före hade gjort stigarna leriga och hala. Detta avskräckte emellertid
inte de tävlande som satsade allt för att vinna, utan att bry sig om att cyklarna blev smutsiga.
Snabbast av alla var Kjell Wallén som vissa sträckor sprang genom skogen och drog cykeln. I
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H21 normal gick guldet till Kjell Wallén, silvret till Torbjörn Johansson och bronset till Bernt
Åslund. I H21 elcykel gick guldet till Veikko Grönqvist.
FM i PreO: Under tidig Juli 2009 arrangerade Åke och Ulla-Britt Wallén en onsdag kväll
PreO-träning på Röbo-åsen för Upplands PreO-grupp. Samtidigt passade UIF på att ha sitt
dag-KM i PreO. KM-mästare blev Kjell Wallén med Martin Engqvist på andra plats.
Bockhornet (första etappen) ägde rum söndagen den 8 november på nyreviderade Högstakartan med TC vid Ärentuna IP. Deltagarantalet var tio i OL och nio i PreO plus tre hundar.
Funktionärer var Bernt Åslund, Ulla Winge och Håkan Bergander. Vädret var 3-5° plus och
gråmulet som övergick i lätt regn efter tävlingarna. Superb buffé från Hambergs Fisk inmundigades efter tävlingarna. Till kaffet berättade Bernt Åslund som hemlig gäst med bilder från
resor i Inka-området i Sydamerika och Ruanda i Afrika.
PreO: Segrare Kjell Wallén. Banan var cirka 1,5 km med 11 vanliga PreO-kontroller och avslutades i strumplästen med två tidskontroller under tak vid Ärentuna IP. Kampen blev hård
mellan lekmännen Kjell W och Annika B. Avgörandet kom först vid tidkontrollen med seger
till snabbtänkte Kjell W.
OL. Segrare Katrina Bergander och David Gustafsson. Tävlingen bestod av två moment: A)
Vanlig OL-bana på snabbast möjliga tid med maxtid fram till 11.30, och B) Uppskattning av
den tid man ansåg sig behöva för OL-banan med två minuters påslag i moment A per missad
kontroll (fel- eller o-stämplad) och per påbörjad helminut för sen målgång. Banan mätte 3,6
km och bestod av tre slingor A (1,2 km, 9 kontroller), B (1,1 km, 7 kontroller) och C (1,3 km,
8 kontroller). Första och sista kontrollerna i slingorna var alltid samma och gemensam för
slingorna. Start- och målstämpling skedde strax innan respektive strax efter den slinggemensamma kontrollen. Varje löpare skulle ta slingorna i förutbestämd ordning. Ordningen på
slingorna skilde mellan löparna. Starten var gemensam och skedde från Ärentuna IP där löparna började med att titta på kartan och uppskatta hur lång tid de ansåg sig behöva. Egna
klockor lämnades till startern Bernt. Kampen var hård mellan Katrina B och David G som
slutade på delad första plats med Katrina som vassast i OL-löp och David med extraordinär
kunskap om den egna OL-förmågan.

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. Högstaåsen (6 km2) har nyritats. I söder återstår 1 km2 av etapp 1. En eventuell etapp 2
öster om Ärentunavägen kan bli aktuell om terrängen håller tillräcklig OL-kvalitet.
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2. Framställningen av kartdatabas Uppsalakarta, över tätorten Uppsala, i samarbete
mellan klubbarna ingående i Uppsala orienteringsallians har fortsatt. 2009 års arbete
har gällt etapp 3 i norra delen av Uppsala samt Flogsta/Stabbyområdet. Thomas har
gjort grundkartan för etapp 4 över Stenhagen samt kompletterat befintlig karta med
nya planbildsdetaljer exempelvis vägar och hus. Återstående delen av Uppsala tätort
(16 km2) kommer att framställas av OK Linné inför projektet HITTAUT där Thomas
fungerar som utbildare av nya kartritare. Ett stort antal skolkartor har producerats till
gagn för både elever och lärare i sin utbildning.
3. Ytterliggare kartprojekt inom Uppsala OL-allians, där UIF medverkat i, är nyritning
av Storvreta (6 km2) samt produktion av grundkarta inför nytritning av Nåsten (26
km2).
Vid årsskiftet uppgår därmed den sammanlagda arealen i den för OL-alliansen gemensamma
kartdatabasen till 445 km2.
Representation i kartrådet och Uppsala OL-allians.
Under 2009 har samarbetet med Uppsala kommun fortsatt i syfte att varaktigt behålla det
kommunala kartbidraget (Fritids och Naturkontoret) samt utveckla det tekniska samarbetet
(Stadsbyggnadskontoret). Kartbidraget för 2010 uppgår 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.
Kartförsäljning
Försäljning av analoga kartor för UIF 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 bland annat försäljning över Internet.
Övrigt.
1 juni arrangerade OL-alliansen årets kartpromenad vid Uppsala slott med tema sprintkartor.
Uppland har tilldelats SM i orientering 2014 med tyngdpunkten av arrangemangen till
Uppsala kommun.
NATURPASSET
Under perioden slutet april t.o.m. september har anordnats Naturpass i N Lunsen. Försäljningen har skett vid Sunnerstastugan, Apoteket Kronan (Svartbäcksgatan) 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.
109 Naturpasspaket har sålts. 20 deltagare har skickat in stämpelkort, varav tre 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
Skidlägret arrangerades i Idre Fjäll 5 -8 februari. Förläggning var en tjusig 145 m2 tvåplans
lägenhet med 14 sängplatser fördelade på sju sovrum och en fantastisk utsikt över dalaskogar4
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na med Idre by som en liten plätt nästan vid horisonten. Tre toaletter, tre duschar, en bastu,
två TV-apparater etc. Antalet deltagare var 11 så det var gott om plats. Skidspåret startade 50
meter utanför huset, dock med cirka 1,5 km till spårcentral och de mest intressanta längdspåren. Första skidpasset var omedelbart efter framkomst för de som kom när det var ljust och
fortsatte sedan med ytterligare pass under fredag och lördag. Träningen på fredag innebar för
halva gruppen fjälltur där de välutrustade järngänget kämpade i djup snö på kalfjället medan
de mindre välutrustade fick åka fort för att snabbt komma in i värmen. Delar av järngänget
besökte bl.a. någon av de två våffelstugorna efter väl förtjänt fjällpass. På söndagen var de
flesta skidtrötta och valde att städa i stugan innan hemfärd.
OL-läger arrangerades i Roslagen/Åland i samband med dag-FM. Se ovan.
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 söndagen 13.12 (tredje advent) med Gunnar Norman
som dirigerande tomte. Samling och mål var omklädningsrummen vid Ärentuna IP. Antal deltagare var 15 varav 8 löpare och resten funktionärer och/eller glöggserverare. Löpet var en del
av Högstaåsens Gozzi-spår. Längden var ca 3 km med extraslinga för de löpstarka och servering av glögg och pepparkakor strax innan extraslingan. Efter löpet och dusch åts tomtegröt
varefter Gunnar gick ut för att köpa tidning. Snabbt dök den kontrakterade tomten upp och
delade ut julklappar. Sedan åkte alla hem.

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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