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Ordförande 
 
Under 2012 har vi fortsatt ha ett relativt gott deltagarantal med en stor andel 
utbytesstudenter. Tyvärr ligger fortfarande bördan att organisera och arrangera på ett 
litet antal personer. Eftersom det inte är mycket lättare att arrangera för några få än 
för ett stort antal blir arbetsbördan ofta orimligt hög. 
 
Under våren har det hunnits med en hel del roligt! Året inleddes traditionsenligt med 
Lappis Open och årsmöte. Mer om vilka arrangemang som genomförts och vilka vi 
deltagit i finns att läsa om i Tränings- och Festkommitéernas berättelser.  
 
Årets höjdpunkt var såklart firandet av förenings 30årsjubileum! I förra årets 
verksamhetsberättelse stod att det skulle bli en utmaning, men att förhoppningen var 
att det skulle bli ett lyckat och uppskattat arrangemang. Det stämmer in väldigt bra 
med hur det sedan blev! Ett stort tack till alla som hjälpte till att arrangera! 
 
2013 års utmaning blir att få till en organisation som kan överleva och fungera även i 
framtiden. 
 
Tina Eriksson 
Ordförande 2012 
 

Träningskommittén 
 
Träningar 
Träningarna har som brukligt genomförts på tisdags- och torsdagskvällar under 
terminerna. Träningarna under våren bestod av en blandning av distanslöpning och 
intervaller. Under 4 veckor anordnades orienteringsteori med diskussion och 
orienteringsövningar. Temat för träffarna var:  
 

1. Kompassen och höjdkurvor 
2. Växla teknik och fart 
3. Vägval 
4. Kontrolltagning och planera sträckan 

 
Hösten började med ett träningsplaneringsmöte på biblioteket på KTH där första 
delen av terminen planerades. I augusti anordnades en upptaktsträning med ett 20 tal 
deltagare. Det fanns två orienteringsbanor att välja mellan och efteråt grillade vi korv. 
Veckan efter upptaktsträffen började KOT cupen, en serie träningstävlingar på olika 
platser runt staden som var mycket uppskattat. Det var många orienteringsträningar 
under hösten även efter att KOT cupen slutat. Träningar efter KOT cupen slutat var 
exempelvis orientering i Kungshamra, sprint i Gamla stan och rogaining på Lappis. 
Ett nytt koncept med träningsvärdar provades. Träningsvärden ansvarar för att 
omklädningsrummen är upplåsta och för att uppvärmning och träningen genomförs. 
Det positiva är att arbetsfördelningen jämnas ut och att den som är träningsansvarig 
inte behöver dra hela lasset med att anordna träningar. Resultatet blev mer orientering 
och högre kvalitet på träningarna. Upplägget på första delen av hösten, med 
upptaktsträff följt av KOT cup, kändes lyckat. Det som var bra var att det hela tiden 
fanns något att göra reklam för på träningarna. 



 
Arrangerade läger 
Under helgen 21-22 april ordnade KOT ett träningsläger i KIs stuga Solvik på 
Värmdö. Tina höll i 3 orienteringspass och sedan grillade vi och ägnade oss åt sociala 
aktiviteter. 12 deltagare. Lägret var ett uppskattat inslag.    
 
Arrangerade tävlingar 
Under hösten anordnades en KOT cup med 5 deltävlingar 

1. Datum: 11/9, Plats: Kungshamra, Banlängd: 3,8 km, Antal deltagare: 16st. 
Arrangör: Tina Eriksson, Herrsegrare: Fredrik Åkerlind, Damsegrare: Viktoria 
Helmersson 

2. Datum:18/9, KTH-mästerskap 
3. Datum: 25/9 Plats: Lappis, Banlängd: 6km, Antal deltagare: 16st. Arrangör: 

Björn Löfroth och Emil Hyttinen. Herrsegrare: Rickard Seger, Damsegrare: 
Tina Eriksson  

4. Datum: 2/10, Plats: Hammarbybacken, Arrangör: Rickard Seger och Christina 
Westermark, 2 olika banor. Antal deltagare: 12st. Segrare bana 1 herrar: 
Magnus Yngvesson, Segrare bana 1 damer: Tina Eriksson, Segrare bana 2: 
John McClean 

5. Datum: 9/10, Plats: Hagaparken, Banlängd: 4km, Antal deltagare: 17st. 
Herrsegrare: Rickard Seger, Damsegrare: Esther Candela 

Totalsegrare, Herrar: Rickard Seger, Damer: Esther Candela 
 
Den 18 september anordnade KOT, KTH mästerskap med start vid Ugglevikskällan 
där 22 personer deltog. Damerbanan var 4,5km och segrade gjorde Elin Pramlid på 
tiden 00:37:16. Herrarbanan var 5,5km och segrade gjorde Clement Fumey på 
00:35:33. Banan i motionsklassen var 3km och segrare var John McClean på 
00:38:15. 
 
Deltagande i tävlingar 
KOT hade 2 deltagande lag i Pampas Night den 24 oktober. Det resulterade i en 2:a 
och 3:e plats i högskole- och gymnasieklassen (D).  Segrade gjorde lag Fredrika 
Bremer. KOT hade näst snabbaste tid av alla deltagande lag i tävlingen efter ovan 
nämnda Fredrika Bremer. 
 
KOT deltog på NSM i Karlskrona med 7 deltagare. Mer om KOTs deltagande i NSM 
i avsnitt Festkommitén/NSM. 

 
Festkommittén 
 
Skiftesfest/Årsfest/Inflyttningsfest 
Liksom 2011 var alla medlemmar inbjudna till skiftesfesten, dvs årsfesten. Vi höll till 
hemma hos nyinflyttade Tina&Robert i Kungshamra, och därav blev det även en 
inflyttningsfest. Temat var Hippie och det var en trevlig kväll! 
 
Vårfesten 
Tyvärr blev det ingen vårfest under 2012. Det ansågs att för få hade anmält sig för att 
det skulle vara värt besväret att arrangera. Det var ändå ett gäng KOTare som 
träffades för att äta hamburgare och dricka öl. Det var trevligt det också! 



 
NSM 
KOT hade sju deltagare på årets NSM som gick i Karlskrona. Vi åkte på fredag 
förmiddag i en minibuss. Boendet var traditionellt beläget i en skolgympasal. 
Fredagens nattsprint sprangs på campusområdet med mål vid förläggningen och efter 
loppet dansade vi intensivt tillsammans med andra orienterare och vanliga studenter 
på OL-puben. 
Efter busskaos och orolig väntan fick sju kor springa ut på vinterbete i den vackra 
kustterrängen på lördagens långdistans. Glögg, sång och svansviftande förgyllde 
dagen. På kvällens bankett hade alla KOTare klätt upp sig och tagit på sig vackra rosa 
masker. 
På söndagen ställde KOT upp med tre lag i tvåmanna-sprintstafetten med 
skidsprintstafett-koncept. Emil och Björn var först i mål av KOT-lagen, men en 
felstämpling gav segern till Martin och Tina. 
Trötta och glada åkte vi tillbaka till Stockholm på söndagseftermiddagen efter ett 
näringsrikt mål på Max.   
 
Lussefesten 
I år arrangerade KOT varken Lusselöp eller Lussefest. Till förmån för… 
 
30årsjubileum 
I år arrangerade KOT en fest för att fira KOTs 30års-jubileum. Festen föregicks av ett 
uppskattat jubileumslöp med 3d-kartor och uppiggande glögg. Själva festen hölls i 
puben i nymble och lockade ca 40 personer. Det bjöds på många nostalgiska inslag, 
bland annat bildspel. Festen blev mycket lyckad. 
 

Informations- och Materialkommittén 
 
Förrådet bor kvar på den smidiga platsen bredvid omklädningsrummet på Lappis. Inte 
mycket nytt på materialfronten än, men diskussioner pågår fortfarande om att utöka 
utbudet med nya KOT-tröjor eller dylikt. 
 
Information har under året främst spridits via den nya hemsidan, 
http://kotif.wordpress.com, men även via anslag på KTH, genom ombud (Tina och 
Martin) på Kårens dag.  


