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I styrelsen sitter Johan Hagströmer (ordförande), Anna Nordholm (Vice Ordförande),
Johanna Gustås (Kassör), Filip Möller (Festansvarig) samt Emil Grehn och Irmalinn Nilsson
(Träningsansvariga)

Sammanfattning
LiTHe Vilse har under 2021/2022 haft 138 medlemmar, varav 10 hedersmedlemmar. Under
året har föreningen bedrivit sin verksamhet med träningar och sociala aktiviteter som beskrivs
utförligare i kommande två avsnitt. Totalt har LiTHe Vilse anordnat 98 stycken
LOK-stödberättigande sammankomster. Föreningen har under verksamhetsåret gjort ett
resultat på ca + 2 300 kr vilket förklaras närmare i avsnittet om ekonomin. Corona-pandemin
till trots har verksamheten bedrivits i relativt normal utsträckning under hösten. Under våren
har endast Vilsegalan blivit lidande med en flytt till senare datum.

Träningar
Under året har LiTHe Vilse arrangerat flera olika träningar. Ansvaret för dessa träningar har
fördelats på föreningens medlemmar och har i första hand bestått av teknikträningar i Ryd
och Vallaskogen, men har också varit deltävlingar i Höst-, Winter-, och Vårcuperna samt
klubbmästerskap. Höst-, Vårcup och klubbmästerskap har, med undantag för sprint
distanserna, arrangerats på kartor utanför Linköping. I samarbete med LiTHe Syra och LiU
Elitidrott har även intervall-, distanspass och rockgympa genomförts.



Segrare i klubbmästerskap och cuper under verksamhetsåret 2021/2022:

Damer Herrar

Sprint-KM Hanna Hugosson Jesper Sjöblom

Höstcupen Matilda Eriksson Johan Hagströmer

Natt-KM Hanna Lagerberg Gustaf Sundbüe

Stadsmästerskapen Emma Beskow Johan Stenström

Wintercupen Frida Jönsson Hellstadius Gunnar Engström & Fritjof
Axelsson

Skid-KM Emma Forsberg Tim Yngesjö

Medel-KM Hanna Lagerberg Erik Wigle

Lång-KM Hanna Lagerberg Jesper Sjöblom

Vårcup Hanna Lagerberg Erik Wigle

ÖL-OL Frida Jönsson Hellstadius Sven Engström

Utöver träningar arrangerades under året även ett skidlägret i slutet av januari i Orsa, där 38
medlemmar deltog. Samt ett vårläger  i Åhus under Sverigepremiären där 16 personer deltog.

Fester/Sociala aktiviteter
Under verksamhetsåret 21/22 har alla fester och sociala aktiviteter kunnat arrangeras i
traditionsenliga Vilse-anda nu efter att Covid-19 pandemin har lagt sig.

Kräftskiva

Året inleddes med kräftskiva på innergården mellan OL1 och OL3 där nya och befintliga
medlemmar samlades vid långbordet för att dela sommarminnen och sjunga “Våran kräfta”.
Nya styret bjöd på underhållning i form av gyckelframträdande.

Höstfesten

Den 2:a oktober började dagen med samling runt Vilse-baren på en klippa i Rydsskogen för
starten av årets ploj-OL. Efter dagens träning följdes det av fulvinslekar på Skålland och en
sittning på HG med hela 57 medlemmar. Styret och korridorerna framförde härliga gyckel
och efterfest hölls i OL1.



Maskeraden

11:e december deltog 63 medlemmar på Vilses andra stora fest, Maskeraden, med en
fulsittning på Örat. Månaden innan teasades temat på Vilses Instagram för tidiga
spekulationer och presenteras slutligen som “Känd på Internet”. Vilse stod för
matplaneringen av en 2-rätters middag bestående av rostbiff och potatissallad följt av
kladdkaka med vispgrädde och bär.

Vilsegalan

Vilses finaste sittning gick av stapeln senare än vanligt med anledning av en ökad smittoläge
av Covid-19 i början av året 2021. Den första april hölls sittningen på HG och under
middagens gång uppmärksammades enskilda prestationer av Vilsare under det gångna året
och tilldelades priser. Vinnarna utsågs av en jury på förhand utom Årets Vilsare som röstades
fram på plats. MedSex inledde med ett fint uppträdande i början och under sittningens gång
hölls det flera tal. Sittningen avrundades med visning av Styrets film med inspiration av
Snabba Cash-serien. Eftersläppet skedde nere i KK.s lokaler på SpringBreakk där Vilse
säkrade förköpsbiljetter för alla anmälda medlemmar. 51 anmälda deltagare.

Vinnare av kvällens priser:

Årets arrangemang: Sprint-KM

Årets kvinnliga idrottare: Klara Ljunggren

Årets Manliga idrottare: Philip Carlsson

Årets Nykomling: Maja Porle

Årets Prestation: Jesper Sjöblom

Årets Solstråle: Emma Forsberg

Årets Vilsare: Johan Stenström

ÖL-OL

21:a maj hölls den årliga ÖL-OL i Vallaskogen med 65 startande. Temat för ÖL-OL var
Tropiskt och efteråt bjöd Styret på grillad korv och snacks på plats. Segrare i herrklassen var
Sven Engström och i Damklassen Frida Hellstadius.

Styrelsearbetet
Under året har 9 protokollförda styrelsemöten hållits. Majoriteten av styrelsemötena har
genomförts fysiskt. Utöver dessa har även ett årsmöte och ett valmöte arrangerats. Under
årsmötet fanns möjlighet att delta på Zoom, vilket några gjorde. Under både års- och valmötet
bjöd styrelsen på fika.

Ekonomi
Verksamhetsåret för LiTHe Vilse Orientering resulterade i ett resultat på 2 335,09 kr. Enligt
budget skulle LiTHe Vilse nå ett resultat på -9 357 kr. Avvikelsen kan förklaras av flera
anledningar, huvudsakligen av att; vi fick mer LOK-stöd och mer i pris från Studentsteget än



budgeterat. Föreningen erhöll 12 800,21 kr i LOK-stöd. På balansdagen hade föreningen
totalt kapital på 66 876,20 kr varav skulderna uppgick till 3 887,10 kr. Tillgångarna bestod av
likvida medel på postgirokonto (52 743,20 kr) och kontantkassa (2 895,00 kr) samt
inventarier i form av klubbtröjor, klubbjackor och märken (11 238,00 kr). Under året hade
föreningen totalt 130 betalande medlemmar samt tio hedersmedlemmar. Två investeringar
som gjorts under verksamhetsåret 21/22 är inköp av en ny SI-enhet och ny vilse-bandare
(högtalare).

Övrigt
LiTHe Vilse närvarade på föreningsmässan Kalasmottagningen för att marknadsföra
föreningen och synas för främst nya studenter. Dock var denna mässa på distans, men vi hade
ett Zoom rum där folk kunde komma in och prata med oss om dom kände för det. Dock var
det endast en ny student som kom in i Zoom rummet, och ett fåtal som chattade med oss.
LiTHe Vilses, LiTHe Syras och LiU Elits gemensamma upptakt genomfördes på plats i C1
för att kunna sprida ut folk. Där kunde man prova kläder, köpa märken samt äta fika.

LiTHe Vilse har även varit aktiv på främst Instagram med uppdateringar om vad som händer
i föreningen. På Facebook har det varje söndag kommit en summering över vilka
träningar/aktiviteter som sker under den närmaste veckan.

LiTHe Vilse har även varit delaktig i arrangemanget LiU-loppet. Loppet arrangerades
tillsammans med Campushallen och LiTHe Syra under våren. I arrangörskommitén ingår från
Vilses sida Fredrik Johansson samt Simon Svahn (Fredrik slutar dock nu, och en till från
Vilse hade varit bra att få in i arrangörsgruppen).


