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SKOGSLUFFARNAS ORIENTERINGSKLUBB 
STOCKHOLM 

Bildad den 22 april 1934 
 
 

 

Årsberättelsen 2022 
Styrelsen för Skogsluffarnas Orienteringsklubb får härmed avlämna redogörelse för 
verksamheten under klubbens 89:e verksamhetsår, 1 januari – 31 december 2022. 

Årsmöte 
Klubbens årsmöte ägde rum den 23 februari. Totalt närvarade 19 medlemmar. Till för 
ordförande för årsmötet valdes Charlotte Pruth och till sekreterare Håkan Enmark. 
 
Följande val förrättades: Marcus Westin, Olle Öberg och Michael Thulin omvaldes för en tid 
av två år. Karin Führ Lindqvist omvaldes till ordförande för ett år. 
 
Till revisorer valdes Douglas Lundin och Tomas Eklund. Till revisorssuppleanter omvaldes 
Per Liljeqvist och Göran Hyttfors. Till valberedning valdes Erika Carlinger 
(sammankallande), Fredrik Palmgren och Christer Moreau. 
 
Under året gällde den årsavgift och tävlingsavgift som beslutades på årsmötet 2019: 
Medlemmar upp till 20 år 250 kr 
Medlemmar fr.o.m. 21 år 500 kr 
Familjeavgift 800 kr 
Tävlingsavgift, t.o.m. 20 år  ingen avgift 
Tävlingsavgift, fr.o.m. 21 år  800 kr (berättigar till fria startavgifter) 
Starter i sommartävlingar betalas av samtliga. 

Styrelsen 
Styrelsen, som sammanträtt vid elva tillfällen, har under året haft följande sammansättning: 
Ordförande: Karin Führ Lindqvist 
Vice ordförande: Tommy Ljusenius 
Sekreterare: Marcus Westin 
Kassör: Olle Öberg 
Ledamot Johanna Dahlin 
Ledamot: Michael Thulin  
Ledamot Bjarne Johansson 
Adjungerad ledamot: Britt-Marie Skog 
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Organisation 
Arbetet i de olika verksamheterna har genomförts enligt nedanstående organisation. Vi har 
många medlemmar som är intresserade och aktivt bidragit till att föreningen genomför så 
mycket som den gör! Grovplanering för 2023 genomfördes på planeringsdagen den 20/11 
med styrelsen samt representanter från samtliga kommittéer samt ytterligare intresserade 
medlemmar.  

Barn- och ungdomskommittén: 
Sköter Barn- och ungdomsträning, läger (interna & externa) och klubbresor (ungdom) 
 
Ledare:  
Erika Carlinger Jakob Andersson 
Cecilia Silva Perucha Torkel Skogman  
Karolina Nääs Gryzelius  Johan Hardell  
Sara Nordenskjöld  Emilie Sandell  
Annika Ekengren  Lena Stina Andersson  
Anna McLean  Kalle Lindqvist  
Lars Högberg  Susanna Öst  
Björn Molin  Hanna Åstrand  
Annika Elwin  Emma Blom 
Erika Isaksson  Alexander Berg Rendahl  
Maria Lindgren  Ingrid Paulsson 
Erik Mild  Torbjörn Thorsén 
Anders Forsberg  Charlotte Pruth 
Erik Rydvall   

Arrangemangskommittén 
Sköter planering av beslutade tävlingar, rekrytering av huvudfunktionärer och rekrytering av 
funktionärer till tävlingsdagen. 
 
Medlemmar: 
Michael Thulin (kontaktperson) 
Olle Öberg 
Tommy Ljusenius 
Tomas Eklund 
Per Westerlund (KM-tävlingar) 

Kartkommittén 
Sköter administrationen av de kartor som Skogsluffarna äger ensamt eller tillsammans med 
andra klubbar. 
 
Medlemmar: 
Michael Thulin (kontaktperson) 
Olle Öberg 
Hans Rosén, klubbens representant i Nackareservatets Kartgrupp och ordförande i SÖKA, 
Söderkartor Stockholm 
Mats Björkman, kassör Nackareservatskartan 
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Brotorpskommittén 
Sköter drift och underhåll av vår klubblokal. 
 
Medlemmar: 
Britt-Marie Skog (kontaktperson) 
Ulf Ranhed 
Olle Öberg 
Peter Claesson 
Karin Lindqvist (uthyrning) 

Uttagningskommittén 
Sköter uttagning till större kavlar som 10-mila och 25-manna. 
 
Medlemmar: 
Karin Lindqvist (kontaktperson) 
Torbjörn Thorsén 

Cafékommittén 
Sköter drift och bemanning av Café Brotorp. 
 
Medlemmar: 
Peter Claesson (kontaktperson) 
Anna Palmgren 
Ulrika Nylander 
 

Medlemmar 
Vid årets början var antalet medlemmar 460 st. Vid årets slut hade vi ökat till 482 st 
medlemmar, vilket är det största antalet medlemmar föreningen någonsin haft. Procentuellt är 
det ca 42% kvinnor och 58% män.  

Medlemsservice 
Luffarkavlen utkom med två nummer. I redaktionen ingick Britt-Marie Skog och Tommy 
Ljusenius. För layout och redigering stod Göran Andersson.  
Johanna Dahlin har ansvarat för innehållet på klubbens hemsida. Ett arbete har pågått med att 
uppdatera hemsidan och flytta den till en ny leverantör. Ingrid Paulsson har hjälp till med 
support av teknik, struktur och design på hemsidan. 
Ansvarig för tränings-och tävlingskläder var också i år Tomas Eklund. Klubben har fortsatt att 
ge rabatter (50%) till barn och ungdomar som köper klubbens kläder. 
Peter Claesson har ansvarat för medlemsregister och utskick av medlemsavgifter.  

Digitalisering 
Under året har samtliga styrelsemöten, planeringsdagen och årsmötet genomförts digitalt eller 
med möjlighet att delta digitalt. Klubben använder nu Microsofts paket för ideella föreningar 
och lagrar väsentlig information på sharepoint. Digitala mötesplatser för barn- och 
ungdomsledarna har skapats där de kan utbyta erfarenheter, träningsupplägg och övningar 
mm. Ansvarig för digitaliseringsarbetet har varit Michael Thulin med stöd av Fredrik 
Wallstedt. 
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Ekonomi för 2022 
Klubbens ekonomi är bra med goda intäkter från främst ”Öppet Hus vinter” samt bidrag från 
förbund och Stockholms stad. Tävlingskostnader har ökat efter coronauppehållet 

Ett större arrangemang med USM 2022 har genomförts med sprint i Högdalen och långdistans 
och stafett på Gålö. Redovisning av vinsten är uppdelad mellan tre klubbar Skarpnäck, 
Enskede och oss. Vinsten för arrangemanget kommer att slutföras under 2023 (ca. 100 000kr) 
kommer att slutföras. 

En större justering av våra kartor/delägda med andra klubbar håller på att justeras En större 
justering av Ågesta-kartan pågår. Bidrag från förbundet har erhållits men slutrevideringen 
innebär att klubbarna Enskede och Skogsluffarna bör lägga till ca 45 000kr. I Skogsluffarnas 
OK fall har vi redan tillfört beloppet 36888,00Kr i denna resultaträkning. 

OL-material. Orienteringsmateriel 

Följande orienteringsmateriel har införskaffats under 2022: 
• Tillbehör för SI-pinnar 
• 1 st Låda för SI-enheter 
• Reservdelar till enheter 
• 2000 plastfodral 
• 2 st Beachflaggor 
• 1st Högtalare 
• BSF 8 & SRR-material 
• 100 skärmar 15X15 
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Bokslut i sammandrag (tkr) 
 
  2022 2021 
Resultaträkning (sammandrag) Tkr Tkr 
Intäkter     
Öppet hus vinter 178 162 
Läger 178 93 
Bidrag 140 129 
Medlemsavgifter 131 122 
USM 102 22 
Lagerförändring kläder 73 -40 
Bagisloppet 44 0 
Kartor 41 19 
Trailrun 36 34 
Naturpasset 32 47 
Kläder 31 57 
Vinter/sommar/luffarligan 8 7 
Övrigt 7 1 
Tävling 6 14 
Brotorp 4 1 
Utbildning -4 4 
Summa intäkter 1 005 671 
Kostnader    
Brotorp 231 149 
Läger 207 131 
Tävling 119 63 
Medlemsservice 62 69 
Kartor 61 125 
Administration 46 53 
USM 35 1 
Avskrivningar 31 31 
Ungdomar 31 42 
Bagisloppet 26 0 
OL material 20 19 
Övrigt 19 13 
Utbildning 19 26 
Förbundsavgifter 18 20 
Trailrun 3 4 
Naturpasset 1 0 
Kläder 9 141 
Summa kostnader 939 889 
Resultat 66 -218 

 



 7 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 8 

Kartverksamheten 

Klubben är ägare till kartorna enligt följande andel i procent: 
Nackareservatskartan 33% 
Hammarby-Nacka 33% 
Flatenkartan 100% 
Gömmarenkartan 50% 
Mörtsjön 33% 
Ågesta 50% 
 
Under 2022 återvände ett flertal verksamheter till en nivå som mer likande hur det såg ut 
innan pandemin. Kartanvändningen har gått ner något som t.ex. i anslutning till Naturpasset 
men är fortfarande på en hög nivå. 
Det har varit några intensiva år då alla kartor som Skogsluffarna har ägodel i genomgått 
revidering för att uppfylla den senaste kartnormen ISOM 2017. Ågestakartan är den sista 
kartan som genomgår revidering i denna omgång och beräknas vara klar under 2023. 
Skogsluffarna har under året varit medlemmar i två kartgrupper samt underhållit ytterligare 4 
kartor. 
 
Söderkartor, SÖKA 
SÖKA har 14 föreningar samt Stockholms OF som medlemmar och förvaltar ett stort antal 
kartor ”söder om söder” främst för tävlingsverksamhet. SÖKA är ägare till Gålökartan där 
USM avgjordes i september 2022. SÖKA administreras i föreningsform med en egen 
ekonomi. Ordförande i SÖKA under 2022 har varit Hans Rosén, Skogsluffarna. 
 
Nackareservatets kartgrupp 
Kartgruppen består av Järla Orientering, OK Ravinen och Skogsluffarnas OK. Gruppen 
hanterar kartan som täcker Nackareservatet samt Sprintkartan över Bagarmossen-Skarpnäck. 
Under 2022 har endast mindre justeringar av Nackareservatskartan gjorts. Nackareservatets 
kartgrupp administreras i föreningsform med en egen ekonomi. Ordförande i föreningen 
under 2022 har varit Hans Rosén, Skogsluffarna. 
 
 
Övriga kartor 
 
Flaten 
En revidering av kartan blev klar under våren 2022 och har använts flitigt för träning och 
närtävlingar som andra klubbar i regionen har genomfört. Det har också tagits fram en karta i 
A3 format för försäljning till allmänheten. Den har bl.a. till försäljning på Flatens camping. 
Ågesta 
Det har under året påbörjats en revidering av kartan i Ågesta. Den kommer att avslutas under 
2023. Finansieringen från RF SISU är slut varför ett gemensamt beslut av Skogsluffarna och 
Enskede har tagits att slutföra kartan från egen budget. Detta är enligt den plan som tags fram 
i samband med ansöka om bidrag. Kartan revideras av Fredrik Ahnlén. 
Mörtsjön 
Revidering avslutades under hösten 2021 och endast smärre justeringar har gjorts. Mörtsjön 
finns tillgänglig för tävlingsverksamhet samt försäljning. 
Gömmaren 
Kartan reviderades 2020 enligt den nya kartnormen så endast mindre justeringar har gjorts 
under året. 
Övrigt 
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Skogsluffarna har två licenser av OCAD 12 för att hantera utskrifter av de digitala kartfilerna 
samt banläggning. Intern kurs i hur man använder OCAD har genomförts. Målet är att 
samtliga banläggare ska ha tillgång till OCAD samt vårt digitala kartarkiv i Teams/OneDrive 
från Microsoft. 
 

Rekrytering 
Öppet hus vinter med Café Brotorp genomfördes under året. All försäljning skedde genom ett 
fönster. Alla gäster åt utomhus.  
Prova På med veckans bana genomfördes fyra lördagar i april och maj. Under hösten 
genomfördes åter Prova På med veckans bana vid fyra lördagar i augusti och september. Det 
finns tre olika banor, med olika svårighetsgrad och längd. Det säljs också Naturpasset, Lilla 
Naturpasset, kartor och kartbrickor och ger klubben en möjlighet att informera om 
verksamheten. Fika bjuds de som sprungit en bana.   
En nybörjarkurs för vuxna anordnades under våren med nio st deltagare. Under hösten 
genomfördes en fortsättningskurs med sju st deltagare. 

Arrangemang 

2022 hade Skogsluffarna ingen deltävling inom Ungdomsserien. 

Årets stora arrangemang och kraftsamling var USM 9-11 september. Tävlingen 
arrangerades tillsammans med IFK Enskede och Skarpnäcks OL. 

Sprinten avgjordes på fredagen i Högdalen, lördagens långdistans liksom 
distriktsstafetten på Gålö. Efter pandemin så var det lite osäkert hur deltagarantalet 
skulle se ut. Glädjande nog så var antalet deltagande runt 415 i de individuella 
tävlingarna vilket var ett mycket bra. 

I anslutning till de tre USM-tävlingarna så arrangerades också publiktävlingar. 
Deltagarantalet i sprinten var inte så stort, 81 deltagare, med tävlingarna på Gålö 
attraherade många löpare till fina banor och skärgårdsterräng. Till lördagens 
medeldistans kom 776 orienterare och till söndagens långdistans 548 orienterare. 

Luffarna kordinerade banläggning för samtliga tävlingar och hade egna banläggare 
som ansvarade för USM lång och publiktävlingarna på Gålö. Under USM helgen så 
ingår gemensam förläggning på hårt underlag och matservering som Skogsluffarna 
också ansvarade för. Förläggningen var på Eriksdalsskolan med filial på 
Högalidsskolan. Ca 4000 måltider serverades på Eriksdalsskolan och på arenorna. 
En av tävlingsledarna för USM helgen var Michael Thulin. 

Natt-KM arrangerades för Skogsluffarna, IFK Enskede, OK Södertörn och 
Skarpnäcks OL. 

2022 arrangerades ingen sommarserie. 
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Luffarligan anordnades vid två tillfällen av ”Gamla luffare”. 21 september var 
Gustaf Richert ansvarig för tävlingen på Gömmarenkartan och 26 oktober 
arrangerade Tommy Ljusenius Luffarligan på Rösjökartan i Sollentuna. 

Klubbarrangemang 
Skidlägret i Orsa Grönklitt genomfördes med Coronaanpassningar, dvs transport i egen bil. 
Resan beskrivs som lyckad med ca 90 deltagare. Barn- och ungdomarna genomförde två 
organiserade träningar/dag samt kunde delta i frivilliga kvällsaktiviteter båda kvällarna.   
Våryran genomfördes den 27/4. Johanna Dahlin och Karin Lindqvist ansvarade för 
arrangemanget.  
Brostugedagen genomfördes med egen medhavd picnic och klubben bjöd på tårta till de som 
var med.  
Luffartjejernas höstträff genomfördes den 14/9 med ca 20 st deltagare. Johanna Dahlin och 
Britt-Marie Skog ansvarade för arrangemanget. Pizza serverades till självkostnadspris. Det 
var några nya deltagare som inte varit med tidigare.  
Handikapploppet arrangerades av fjolårets segrare Arvid Hammarbäck den 23 oktober. 
Svårighetsgraden var anpassad till ca 14 år och uppåt. Det var ett 20-tal deltagare. Segrare och 
nästa års arrangör blev Elis Östberg. 
Blotet den 26/11 var i år en krävande tillställning. Vissa deltagare sprang nästan två mil, 
Kartan var spegelvänd och det gick inte att följa stigarna. Fredrik Palmgren och Petter Lind 
ansvarade för arrangemanget. Det var flera nya medlemmar (5 st) som inte deltagit tidigare, 
vilket var positivt. Vinnare var Bjarne, Joel och Joel, som också får arrangera nästa Blotet.    
Skinkloppet genomfördes den 11/12 med 12 st deltagande, vilket var färre än vid tidigare år. Var 
en spegelvänd karta och man sprang två och två. Vinnare blev Elis Östborg och Lasse Mongård, 
som också arrangerar nästa år.  
Pepparkaksjakten genomfördes den 10/12 och arrangerades av barnledarna.  

Andra arrangemang 
Naturpasset premiären genomfördes den 2/4. 140 st köpte Naturpasset under dagen. Lasse 
Mongård ansvarade för arrangemanget.  
50-turen genomfördes i samband med Naturpasset premiären med 20 st startande. Tommy 
Ljusenius ansvarade för arrangemanget. 
Bagisloppet genomfördes den 8/6. Antalet deltagare i Lilla Bagisloppet var 283 st och i det 
stora loppet deltog 117 st. Det var ett gott genomförande med tre nya banrekord. Trenden är 
att alltfler anmäler sig sent till loppet. Eftersom det blev en stor vinst som inte budgeterats för 
skänktes 5000 kr av vinsten till välgörenhet.   
Brotorp Trailrun genomfördes med drygt 100 st startande. Fanns utrymme för fler. Tävlingen 
var lagd samma helg som Lidingöloppet, vilket kanske påverkade deltagandet. Olle och 
Monika hade publikservering. Loppet utsatt för sabotage i form av nedtagna band på ett 
avsnitt. Det hanns dock med att återställa innan start. Ansvarig för arrangemanget var Petter 
Lind.  

Brotorp 
Arrendeavtal 
Vårt arrendeavtal gäller ytterligare 5 år. Arrendet räknas upp varje år med 
konsumentprisindex, så den löpande kostnaden blir successivt högre. 



 11 

Fixardag 22 oktober 
Ett 20-tal medlemmar träffades vid 10-tiden och städade och röjde i förråd, kontor och på 
tomten. Sly klipptes och hängrännor och taket på omklädningsbyggnaden sopades. Krokar 
sattes upp på vedbons gavel vid dörren, där snöplogen kan hängas under vintersäsongen. På 
kontoret har bättre skyltning satts upp för att alla ska kunna hitta material som finns. 
Underhåll av byggnader mm. 
Farstutaket på stugan byttes ut av inhyrd firma under tre dagar i maj. Takstege sattes upp för 
att kunna genomför brandskyddskontroll. Avslutande målningsarbeten gjordes av 
medlemmar. 
I stugan har takarmaturen bytts ut till energisnåla lampor, som ger ett bättre ljus och som sitter 
i infällda i taket. Ny frys har installerats i omklädningsbyggnadens förråd, som en 
energisparande åtgärd. 
En starkare lampa har satts upp på stugans gavel mot omklädningsbyggnaden. 
Övrigt 
Gräsklippning har gjorts av ett 10-tal medlemmar enligt schema från mitten av maj t o m 
september. 
I samband med ett kraftigt snöfall i slutet av november, knäcktes många grenar och mindre 
träd på tomten.. En av de stora ekarna vid stugan fick tas ner då den visade sig vara rutten och 
hotade att falla över stugan. Detta ombesörjdes av stadsdelsförvaltningens entrepenör som i 
övrigt vårdar markerna runt Brotorp. 
En mer grundlig städning av stuga och omklädningsrum, duschar, bastu och toaletter har 
gjorts en gång per månad sedan september av nytt städföretag, Elitegruppen 24 AB. Vid första 
tillfället gjordes en mer omfattande städning, med förnsterputs mm, vilket var välbehövligt. 
Sophämtning sker en gång per vecka. 
Vedförrådet fylls på kontinuerligt av Ulf Ranhed, som skänker ved. 
 

Barn- och Ungdomsverksamhet 
Under 2022 har barn- och ungdomsverksamheten varit uppdelad i grupper enligt nedan.   
  
Grupp  Nivå  Huvudansvarig  Födda  Antal  Tränare  
Busluffarna  -  Erika Carlinger  2017-

2019  
Många    

 
Örnarna  

Ljusgrön  Karolina 
Nääs Gryzelius  

2015  25-30 st  10 st tränare. Karolina, Lars, Annika 
Elwin, Annika Ekegren,  Anna, Maria, 
Erika I, Björn M, Johan Knutsson, Sara 

 
Ugglorna  

Grön  Erik Mild  2013-
2014  

16-18 st  3 tränare. Erik Mild, Anders Forsberg, 
Jakob Andersson, Erik Rydvall 

Hökarna  (Grön)-
Vit-(Gul) 

Torkel Skogman  2012-
2014  

20-23 st  4 tränare. Torkel, Johan, Emelie, 
Lena-Stina 

Gula Gul  Kalle Lindqvist  2011-
2013  

15 st  5 tränare. Kalle, Hanna, Susanna, 
Emma och Alex  

 
Tisdagsgrupp 1  

Gul  Charlotte Pruth + 
Ingrid Paulsson  

2010-
2012  

10 st  2 tränare. Charlotte P, Ingrid P  

Tisdagsgrupp 2  Orange  Charlotte Pruth + 
Ingrid Paulsson  

2008-
2010  

5-6 st  2 tränare. Charlotte P, Ingrid P  

Tisdagsgrupp 3  Violett-
Svart  

Charlotte Pruth + 
Ingrid Paulsson  

2006-
2008  

4 st  3 tränare. Charlotte P, Ingrid P. 
Ruslan Glebov har tränat denna 
grupp (inkl teori) under högsäsong. 

Torsdagsgrupp Orange-
Violett-
Svart  

Torbjörn Thorsén 2006-
2007 

4 st  Torbjörn T tränar gruppen på 
torsdagar. Teknikträningar i 
samarbete med andra 
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söderortsklubbar under högsäsong 
och löpträning under lågsäsong. 
Under lågsäsong inkluderas även ett 
pass långdistans om helgerna.  

  
Klubben har en fortsatt fin barn- och ungdomsverksamhet tack vare stort engagemang bland 
tränarna. Även om inflödet av nya barn mattats sedan pandemin är det överlag många aktiva.  
 

Träning Vuxna 
Under våren och hösten har Karin Skog och Petter Lind ansvarat för en vuxengrupp. 
Målsättningen har varit att anordna träningar som kan passa ett brett spann av vuxna och även 
bidra till en träningsgemenskap för vuxna inom klubben. Träningarna har i huvudsak bestått 
av övningar som går att anpassa efter sin egen löp- och orienteringsnivå som exempelvis 
slingor, kortare stafetter och intervaller. Gruppen har haft ca 10 deltagare per träff. En del av 
dessa har varit föräldrar till ungdomar som även de tränar på tisdagarna men även andra både 
äldre och yngre vuxna har deltagit. 

Tävlingsresultat, DM 
Distriktsmästerskapen genomfördes under hösten.  
DM-medel genomfördes den 28/8 i Brevik, Värmdö kommun. Sten Bergstrand blev tvåa i 
H85.  
DM-lång genomfördes den 27/8 i Brevik, Värmdö kommun. Sten Bergstrand blev trea i H85.  
DM-natt genomfördes den 2/9 vid Ängsjö friluftsgård i Järfälla. Cathrine Johnson blev trea i 
D60.  
DM-sprint genomfördes den 11/5 i Akalla. Där blev Sten Bergstrand tvåa i  klassen H85. 

Klubbmästerskap 
Resultat       
  1 2 3 
medel 2021-05-10    
D21 Helena Wintgren Sara Rendahl  
D45 Johanna Dahlin Cathrine Johnson Sara Jernetz 
H12 Arthur Rendahl Folke Andersson Östholm  
H21 Johan Hardell Douglas Lundin Adam Malmcrona 
H45 Adam Dahlin Bjarne Johansson  
H60 Ulf Malmborg Lars Mongård  
H16 Ture Johansson Ruben Hård Sandro Pruth 
lång 2022-08-15    
D21 Susanna Öst Irina Hjälle  
H60 Ulf Malmborg Lars Mongård  
H45 Douglas Lundin Kalle Lindqvist Fredrik Palmgren 
H21 Johan Hardell Adam Malmcrona   
sprint 2022-06-13   
H12 Ossian Amborn Liam Hausmann  
H16 Ture Johansson Sandro Pruth Elis Östborg 
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H21 Torbjörn Thorsén Adam Malmcrona Fredrik Palmgren 
natt 2022-03-23      
H21 Torbjörn Thorsén Johan Hardell  
H45 Hans Christian Höie Bjarne Johansson Fredrik Palmgren 
H16 Simon Palmgren Ture Johansson Ruben Hård 
terräng 2021-04-27     
Herrar Erik Mild Petter Lind Adam Malmcrona 
Damer Karin Führ Lindqvist Karin Edström Jenny Axelsson 
Ungdomar Arthur Rendahl Folke Andersson Östholm  

Representation   
Klubben har under året varit ansluten till Svenska Orienteringsförbundet och Svenska 
Skidförbundet samt till deras distriktsförbund. Magnus Falkenström invaldes som vår 
representant i 10MILA-styrelsen. Ett ägarråd bildades där Tommy Ljusenius representerar 
klubben. Hans Rosén har varit klubbens representant i Föreningen Söderkartor. Han har även 
varit representerat  klubben i Nackareservatets kartgrupp.  
Klubben är medlem i: 

• Föreningen Tiomilakavlen 
• Föreningen Söderkartor 
• Åsö Föreningsråd 
• Stiftelsen Skogssportens Gynnare 

Gamla Skogsluffares verksamhetsberättelse för år 2022 
Styrelse 
Ordförande Tommy Ljusenius 
Vice ordförande Ulf Ranhed 
Sekreterare Leif Magnusson 
Kassör Lilian Ireby 
Klubbmästare Ina Widegren 
 
Verksamhet 
Gamla Skogsluffare hade vid årets slut 45 medlemmar. Årsmötet hölls den 22 mars i 
Hartwickska huset med 15 medlemmar närvarande. Ny styrelse valdes enligt ovan. Vid mötet 
togs beslut om fortsatt årsavgift på 200 kr för 2023. 
En fråga som togs upp på årsmötet var vilken verksamhet som Gamla Skogsluffare ska 
genomföra under året. Styrelsen bjöd in till en diskussion med medlemmarna i Brotorp den 28 
april. 17 medlemmar kom och diskuterade glatt. Frågor som togs upp var rekrytering av nya 
medlemmar, fortsatt utgivning av Gammelluffaren, tematräffar mm. 
Den traditionella 70-iaden genomfördes i Brotorp den 16 juni, med regn som tvingade oss att 
duka om inomhus. 26 var anmälda, varav 7 jubilarer. Den traditionella tipspromenaden hade 
kluriga frågor sammanställda av Tommy. 
Hösten inleddes med ett besök vid Vaxholms fästning den 19 augusti med 17 deltagare, inlett 
med båtresa och god lunch på Vaxholms hotell. Besöket gick inte riktigt enligt plan, guiden 
hade glömt att vi skulle komma, och när han kom var guidningen rätt bristfällig. Lite plåster 
på såren var att vi fick återbetalning av avgiften. 
Den 6 oktober genomfördes ett nytt studiebesök i Tyresta, med visning av Nationalparkernas 
hus, gemensam lunch samt rundvandring på "urskogsstigen" med guide. Här bars avgift och 
lunchkostnader av återbetald avgift för Vaxholmsbesöket! 
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Visafton var ett förslag vid medlemsmötet. Den 17 november hade Tommy bjudit in till en 
visafton i Brotorp. Tio sångare bjöds på räkor och annat gott och sjöng glatt under Tommys 
ledning och ackompanjemang med gitarren. 
Den traditionella jullunchen hölls den 15 december på Hartwickska huset med 30 anmälda 
deltagare varav några föll ifrån pga sjukdom. Det bjöds en god och välfylld jultallrik och hög 
och gemytlig stämning. Traditionsenligt uppträdde styrelsen med sång under ledning av 
Tommy med gitarr. Tommys tipsrunda vanns av Gösta Gustavsson. 
Gustaf Richert och Tommy Ljusenius var banläggare för två tävlingar i Luffarligan under 
hösten med ett stort antal deltagare. Vi var ett gäng Gamla Skogsluffare som var med och 
arrangerade båda tävlingarna. Tävlingarna gav ett stort tillskott till föreningens kassa. 
Under året har Bengt Åhlander lämnat oss för alltid. Vi bevarar honom i våra minnen. 
Gammelluffaren utkom med 3 nummer under 2022, varav det första byggde på material från 
Omar Magnergård som dottern Tina hjälpte oss med. De två senare sammanställdes av 
Tommy, Leif och Per Liljeqvist, med bidrag från flera Gammelluffare. 

Slutord 
Redan i början av året togs de flesta restriktioner med anledning av pandemin bort och efter 
det kändes det som om allt återgick mer eller mindre till det normala i med det fick vi ett 
härligt orienteringsår. 
 
Säsongen inleddes med Måsentävlingarna, ett efterlängtat vårtecken. I Måsenstafetten hade 
klubben två mixade lag och två ungdomslag samt att 14 barn med föräldrar sprang individuell 
tävling på lördagen och Måsenstafetten på söndagen och däremellan hanns det med både 
 bowling och pizza. 
 
Efter två års uppehåll på grund av pandemin kunde 10-mila arrangeras igen och denna gång i 
klassisk orienteringsterräng i Kilsbergen utanför Örebro. Skogsluffarna deltog både med ett 
lag i den stora kaveln och ett i damkaveln. Inga toppenplaceringar noterades men det var ett 
glatt gäng luffare som var nöjda med sina insatser. 
 
På sommaren kunde äntligen O-ringen i Uppsala genomföras, efter två års uppehåll på grund 
av pandemin, och ett litet tappert skogsluffargäng deltog och utmanades av bland annat 
Lunsens erkänt svåra terräng. När det var dags för 25-manna i Visättra blev det ganska snart 
tydligt att klubben inte just då hade underlag för två lag plus ett antal reserver. Dock löste sig 
detta på ett mycket bra sätt i och med att vi kunde ha ett skogsluffarlag och ett 
kombinationslag med Skarpnäcks OL och alla som ville fick springa. Båda lagen kom runt, 
det börjar bli en tradition! 
 
I början av september var det dags för det som klubben förberett sig för (några medlemmar 
lite mer än andra) i flera år, Ungdoms-SM i orientering för 15- och 16 åringar från hela landet. 
En tre dagar lång orienteringsfest i Hökarängen (sprint) och på Gålö som Skogsluffarna 
arrangerade tillsammans med IFK Enskede och Skarpnäcks OL. Klubben hade ansvar för 
skogen och allt som kommer med det, banläggning, markering av kontroller, utsättning av 
kontroller mm samt förläggning, dvs matservering och boende. En stor arbetsinsats gjordes av 
många luffare, både i förberedelserna men också ute på tävlingarna och på skolorna där 
ungdomarna åt och sov, som bidrog till det lyckade resultatet. 
I det KM-samarbete som Skogsluffarna har tillsammans med OK Södertörn och Skarpnäcks 
OL arrangerade klubben detta år medel-KM med start och mål vid Örnboet vid Flatens södra 
vik. Det var en fin vårkväll och 31 luffare deltog av 150 orienterare totalt. Terräng-KM 
arrangerades som vanligt på en tisdagsträning på vårkanten och det var ett 20-tal luffare som 
sprang ett, två eller tre varv runt kanalen. 
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I och med att vi återgått till det normala efter pandemin har klubben genomfört alla de 
klubbaktiviteter under 2022 som traditionen bjuder. Som tidigare år, även under pandemin, 
inleddes säsongen med Naturpassetpremiär och 25/50-turen i början av april. När det sen var 
dags för Brostugedagen var vi nog lite ringrostiga ändå och den genomfördes i en lite annan 
tappning än förr. Det blev picknick på tunet med medhavd matsäck men klubben bjöd på 
kaffe och tårta. En ordning som passade bra med tanke på hur många barn vi har i vår 
barnverksamhet. Men sen har det flutit på med Handicaploppet i oktober, Blotet i november 
och Skinkloppet i december. En våryra och luffartjejernas höstträff har vi också hunnit med 
samt nybörjarkurs både vår och höst. Bagisloppet gjorde comeback i juni och vi fick se en 
världsmästare i orientering slå både banrekordet och sitt personliga rekord på milen med 
makalösa 29.57! Även det populära Brotorp Trailrun arrangerades som vanligt i slutet av 
september. 
 
De äldre ungdomarnas träningar med Ruslan Glebov på tisdagar har fortsatt med tillskott av 
några ungdomar från andra klubbar. Vid sidan om den har det funnits en grupp med yngre 
ungdomar som under hösten fylldes på med barn från lördagsträningen samt en grupp för 
vuxna på tisdagarna. Under hösten gjordes även en extra satsning på nattorientering och teori 
med Ruslan Glebov. Träningssamarbetet med IFK Enskede och Skarpnäcks OL med långpass 
varje söndag under vintern med lättare orienteringsinslag fortsatte. 
Barnträningen på lördagarna har fortsatt varit mycket populär och de olika träningsgrupperna 
har varit fyllda med orienteringssugna barn. Initiativ har också tagits till en träning på 
lördagar under vintern för de yngre barnen med lekfull orientering inomhus i Bagarmossens 
skola. 
 
Café Brotorp öppnade sina portar första helgen i februari. Det var i en coronaanpassad form 
med enbart servering utomhus och ett begränsat utbud. Detta till trots var caféet välbesökt och 
intäkterna i paritet med tidigare år. Konceptet var så lyckat att cafékommittén beslutade att 
även för vintern 2022 öppna caféet i februari och att fortsätta med enbart servering utomhus 
och mer eller mindre samma utbud. I år hade cafét på försök även öppet på söndagarna i april 
vilket föll väl ut. De totala intäkterna för cafésäsongen 21/22 var i samma nivå som tidigare. 
Som alltid händer det massor i Skogsluffarna! Nu ser vi fram emot en härlig vår med massor 
av kul orientering och trevlig samvaro i denna fina klubb! 
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