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Verksamhetsberättelse för IF Hallby Skid- och Orienteringsklubb för 
verksamhetsåret 2016-11-01 - 2017-10-31 

IF Hallby SOK har under verksamhetsåret haft följande ledamöter: 
Styrelse: 
Carin Rosjö Ordförande 
Lars-Åke Bertilsson Vice ordförande 
Eskil Laago Sekreterare                          
Gunnar Brolin Kassör 
Erik Stillemark Ledamot                          Lars Lundström Suppleant 
Anna Eklöf Ledamot                           Tomas Laago  Suppleant 
Åke Wallin Ledamot  Anders Ohlin   Suppleant 
Göran Berg Ledamot   
Johan Lindh Ledamot  

Revisorer: Revisorssuppleanter:    Valberedning: 
Dhan Åstrand     Rolf Egelrud                  Ulf Björkman, sammankallande 
Lars Peterson     Sören Bergström Anders Ohlin 

    Per-Gunnar Jonsson 

Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under året 2016 - 2017. 

IF Hallby SOK:s verksamhetsår 2016 – 2017 har inneburit utveckling av sektionernas verksamheter och 

utveckling av Hallbys idrottsarena. Föreningen växer och blomstrar på många sätt, men framförallt genom 

medlemmarnas fantastiska engagemang. Under året har föreningen visat på en stark vilja till att samarbeta för 

att bidra till att föreningen ska utvecklas mot vår vision; Hallby ska vara en av Sveriges ledande föreningar på 

idrotterna skidor, orientering och cykel som utövas i utmanande hallbyterräng!  Medlemmarnas engagemang 

bidrar till en härlig gemenskap och idrottsglädje i föreningen. Alla medlemmar, äldre och yngre, ledare, 

funktionärer, aktiva ungdomar, juniorer och seniorer genomför ett fantastiskt arbete. Ett stort tack till alla. 

Föreningen ökar i medlemskap och under året har 107 nya medlemmar registrerat sig. 59 medlemmar av 

avregistrerats eftersom inbetald medlemsavgift saknas. Totalt är vi 1058 medlemmar, varav 215 

familjemedlemmar, 200 enskilda medlemmar och 65 ungdomsmedlemmar. Föreningen fortsätter att öka i 

medlemskap, vilket är mycket positivt för föreningens framtida utveckling. IF Hallby SOK har aldrig varit en 

så stor förening som vi är idag.  

Även om föreningen ökar stadigt i medlemsantal, så gick en av våra absolut främsta eldsjälar bort 28 februari. 

Många av föreningens medlemmar minns Bengt Ragnar som en innovativ och handlingskraftig man som har 

haft stor betydelse för Hallbys utveckling. Bengt var anställd som idrottskonsulent av Jönköpings kommun 

och uppdraget var att utveckla föreningen IF Hallby. Bengts hjärta slog främst för längdskidor, vilket gjorde att 

Hallby var Sveriges första förening som började tillverka konstsnö. Redan 1983 anlades konstsnöanläggningen 

vid Hallbystugan. Under 80-talet drev Bengt eventsutveckling genom att anordna företagslopp som en 
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inkomstkälla till föreningen. 24-timmarsloppet var en lokal succé som bidrog till Jönköpingstraktens stora 

skidintresse. 

Verksamhetsåret inleds med att skidsektionen tar över träningsverksamheten efter orienteringens och cykelns 

säsongsavslutningar. Skidintresset är stort i södra Sverige trots snöfattiga vintrar. Skidsektionen fick igång 

snöproduktionen i början av januari. Vintern 2017 har varit extremt mild, men genom ett intensivt arbete 

lyckades skidsektionen få ihop en bra snöbädd som höll marsmånad ut. Skidsektionen har haft igång nästan 

hundra ungdomar och motionärer i skidträning på tisdagar och torsdagar. Många ungdomar tävlar under 

säsongen och IF Hallby SOK är en av de största aktiva skidföreningar i distriktet och i Götaland. Många 

framgångar har det varit under säsongen både på lokal-, distrikt, regional-, nationell- och internationell nivå. 

Hallbys skidsektion har just nu mycket starka juniorer och seniorer, vilket har resulterat i JSM Guld (Eric 

Rosjö), JVM guld i rullskidor (Adam Persson), JVM silver i rullskidor (Eric Rosjö). Både Adam Persson och 

Eric Rosjö har ingått i Svenska juniorlandslaget säsongen 16/17. Erik Bertilsson har ingått i Svenska 

rullskidlandslaget under säsongen 2017. Johannes Eklöf presterade på mycket hög nivå under Vasaloppet 

2017, genom att passera mållinjen i Mora (I fädernas spår för framtidens segrar) som 52:a man. 

Rallarloppet - skidor genomfördes planerat datum, men fick genomföras i form av ett varvlopp på Hallbys 

skidarena eftersom snöbristen var ett faktum säsongen 2017. Tack vare konstsnön kan Rallarloppet 

genomföras vintertid, vilket är en viktig inkomstbringande aktivitet till föreningen. Rallarloppen sommartid 

(Cykelrallarn och Löprallarn) är enklare att genomföra när förutsättningarna finns, men tillsammans är alla tre 

loppen viktiga för föreningens ekonomiska intäkter. Rallarloppen genomförs i samarbete mellan IF Hallby 

SOK och Bottnaryds IF.  

Efter skidsäsongen tog orienteringen och cykel över träningsverksamheten vid Hallbystugan. 

Orienteringssektionen har ett trettiotal aktiva barn och ungdomar på träningarna två gånger i veckan. 

Engagerade ledare har bidragit till att skapa en härlig gemenskap i orienteringsgruppen genom att avsluta 

träningar med gemensam kvällsmat i stugan. Orienteringen har prioriterat närliggande tävlingar, såsom 

ungdomens femdagars och Skara sommarlandssprinten. Orienteringssäsongen avslutades med ett 

ungdomsläger i Hallbystugan.  

Inför säsongsstart valde cykelsektionen som har den största barn- och ungdomsverksamheten i föreningen att 

inte marknadsföra MTB – träningar på sociala medier i lika stor omfattning som tidigare år, eftersom det krävs 

en stor ledarorganisation att ta emot alla barn och ungdomar som vill cykla. Samtidigt är det en mycket positiv 

trend av intresset för cykel växer. Cykelsektionen anordnar träningar för barn och ungdomar på tisdagar och 

torsdagar samt för dammotionärer på måndagar. Många av de träningsvilliga cyklisterna har börjat tävla under 

säsongen och idag är IF Hallby Cykel en av Götalands största cykelklubbar i landet och bidrar till att sätta 
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Jönköping på kartan som en cykelstad. Under året har även Jönköpings kommun skrivit en avsiktsförklaring 

med Svenska Cykelförbundet att skapa ett nationellt centrum för cykel i Jönköping. Svenska cykelförbundet 

kommer att flytta sin verksamhet till Jönköping 1 januari 2019. Intresset för cykel är stort och det är positivt 

för IF Hallby SOK att Jönköping kommun vill vara med att utveckla cykelidrotten i kommunen. Hallbys 

elitcyklist Martin Setterberg har haft ett rehabiliterings år när han opererade sitt knä efter avslutad cykelsäsong 

2016. 

Föreningens ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2016-11-01 – 2017-10-31, se ekonomisk 

rapport. 

Under innevarande verksamhetsår har investeringar har gjorts i konstsnöanläggningen. Även underhållsarbetet 

har påbörjats i stugan för att fräscha upp eftersatta ytor. Damduschen har prioriterats i underhållsarbetet. 

Bäckadalsgymnasiet har använt duschutrymmet som undervisningsmaterial för plattsättning, vilket har gjort att 

arbetet har varit kostnadsfritt. Hallby har fått stöd av Happy Home med färg för ommålning och Bankeryds Rör 

AB med rör både till konstsnöanläggningen och duschutrymmen.  Nästa investering är installation av fiber för 

att kunna effektivisera föreningens digitala kommunikation. Jönköpings Energi AB har sponsrar Hallby med 

femtio procent vid installation av fiber. För att täcka finanserna av föreningens investeringar har styrelsen 

beslutat om att låna en och en halvmiljon kronor av banken. 

IF Hallby SOK är just nu i en mycket positiv utvecklingsfas. Det händer många saker i föreningen som ligger i 

linje med föreningens visions och målarbete. Föreningen blomstrar idrottsmässig och utvecklingen av vår 

arena har stor betydelse för medlemmars och medborgares fysiska aktivitet. Medlemmarnas drivkraft att visa 

på att det händer saker i föreningen är viktig för att visa kommunen att vi vill skapa möjligheter för att utöva 

våra tre idrotter i utmanande Hallbyterräng. Dialog förs med kommunen (Kultur- och Fritidsförvaltningen) 

om att prioriterade resurser till friluftsarenor där en liten insats ger en stor hälsoeffekt i vår kommun. 

Föreningen behöver fortsätta med att hitta nya inkomstbringande aktiviteter till föreningen. Den 

stora investeringen i konstsnöanläggningen ska på sikt generera intäkter tillbaka till föreningen. 

Sponsorarbetet behöver förbättras för att vi ska kunna få hjälp av företag som ser vinsten i att 

anställda medarbetare får motionera på Hallbys idrottsarena. En god ekonomi i föreningen bidrar 

till att vi kan fortsätta utveckla våra verksamheter för barn- och ungdomar, motionärer och 

elitidrottare samt att arenautvecklingen är viktig för att vi ska kunna bedriva verksamheter med en 

hög kvalité. 

Under 2018 kommer IF Hallby SOK arrangera två stora event, JSM i längdskidor och SM i orientering 

förutom Rallarloppen och nationella cykel-, längdskid-, löp-, och orienteringstävlingar. Förberedelser inför 
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dessa event har pågått under hela verksamhetsåret 2017. Cykel för en dialog med kommunen om att ansöka 

om ett större cykelevent inför 2019. 

Styrelsen avslutar verksamhetsåret att rikta sitt stora tack till föreningens sponsorer och alla medlemmars 

engagemang och vilja att bidra till att utveckla IF Hallby SOK till en av Sveriges ledande föreningar inom 

idrotterna cykel, orientering och längdskidor.  

 
 
Jönköping 2017-10-31 
 
 
 
………………………… 
Carin Rosjö 
 
 
 
………………………… ………………………… …………………………………….. 
Eskil Laago, sekreterare Gunnar Brolin, kassör Lars-Åke Bertilsson, vice ordförande 
 
 
 
………………………… ………………………… ………………………… 
Åke Wallin, ledamot  Anna Eklöf, ledamot Erik Stillemark, ledamot 
 
 
 
………………………… …………………………  
Johan Lindh, ledamot Göran Berg, ledamot 
 
 
 
………………………..     …………………………   …………………………………………. 
Thomas Laago, suppleant  Anders Ohlin, suppleant    Lars Lundström/Johan Granat suppleant 
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Arenasektionens verksamhetsberättelse 
 
Sektionen har bestått av: 

Ordförande: Johan Lindh, Sekreterare: Lars Svensson, Björn Hertz, Gunnar Green, Katarina 

Holm, Per-Gunnar Jonsson 

 

Årsmötet 2016 beslutade att förändra Förvaltningssektionen till Arenasektionen där uttalade 

ansvarsområden kopplas till undergrupper. Arenasektionen leds av sektionsordförande. Till varje 

undergrupp kopplas en ansvarig medlem som i sin tur kopplar medlemmar till olika 

arbetsuppgifter inom ansvarsområdet. Undergruppen är: spår och leder, konstsnöanläggning och 

konstsnöproduktion, stugan inre, stugan yttre, bemanning tipspromenad/servering och 

bemanning till Severins AB:s parkering.  

 

Arenasektionen har haft två gemensamma protokollförda möten. Under innevarande 

verksamhetsår har det visats sig att behovet av kommunikation i arenagruppen är viktigt för att 

föreningen ska dra åt samma håll. Inför kommande verksamhetsår ska arenasektionen träffas 

minst fyra gånger för att kunna föra en konstruktiv dialog om pågående projekt. 

 

Föreningens anställda vaktmästare Bela Molnar har utfört dagliga underhållsarbeten samt 

städning i Hallbystugan. Styrelsen har beslutat att inte förlänga vaktmästaravtalet när det löper ut 

den 25 januari 2018. Styrelsen arbetar med att se över vilka tjänster som föreningen vill köpa in 

istället för att dessa ska utföras ideellt, exempelvis städning.  

 

Arenasektionens stora projekt har varit att avsluta konstsnöprojektet. Många ideella arbetstimmar 

har lagts under året för att slutföra påbörjade arbetet med konstsnöanläggningen. Spår har 

breddats, elarbeten har utförts för att effektivisera konstsnöproduktion samt har rör anlagts i 

marken för att förbättra vattentillförsel till snökanoner. 

 

Jönköpings kommun har bytt ut alla armaturer på arenans elljusspår. Arenasektionen har förlängt 

elljusspåret med några belysningsstolpar för att få hela konstsnöspåret upplyst vintertid. 

 

Cykelspåren har utvecklats genom att en ny slinga har skapats (grön slinga) för nybörjarcyklister. 

Cyklisterna behöver fler och mer utmanande banor vilket ha medfört att befintliga svarta och blå 

banor har byggts ut med nya hopp, drops och hinder som kräver goda tekniska färdigheter. 
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Orienteringskartorna behöver revideras, men eftersom Jönköpings orienteringsklubbar genomför 

orienterings SM 2018 finns inga kartritare lediga. Några föreningsmedlemmar har börjat revidera 

kartan ”Hallbystugan” på eget inaktiv. 

 

Ny dragning av milspåret har utförts under sommaren. Milspåret passerar aldrig Russtorpsvägen 

utan slingan går närmare Hallbystugan. Även nya markeringar till spår/leder och cykelleder har 

Jönköpings kommun sponsrat föreningen med. Uppsättningen av spårmarkeringar har 

genomförts av ideella krafter. 

 

Tipspromenader och serveringen är fortfarande ett attraktivt söndagsnöje och en viktig 

inkomstkälla till föreningen. Likaså är arbetet med att dra in parkeringsavgifter på Severins s AB:s 

parkering i samband med HV 71:s hemmamatcher och mässor som anordnas på Elmia området. 

Bemanningen till dessa inkomstbringande aktiviteter är prioriterade och sköts mycket bra av 

föreningens medlemmar. 

 

Underhållsarbeten pågår i stugan där damduschen är prioriterad för renovering. Under året har 

Bäckdalsgymnasiet använt damduschens ytor som undervisningsmaterial vid plattsättning, vilket 

har bidraget till kostnadsfritt arbete. Damduschen ska färdigställas i slutet av 2017. Genom 

kontakter har även IF Hallby SOK fått ta emot möbler och diverse materiella ting som har 

rensats ut från SAAB Combitech AB i samband med företagets flytt till nya lokaler under 2017. 

Målningsarbeten och uppfräschning fortsätter under kommande verksamhetsår. 

 

Ytterområdet kring stugan och andra byggnader sköts främst av onsdagsgänget som bidrar till att 

mötet med Hallbys idrottsarena ska ge ett välkomnande intryck genom att ytor underhålls efter 

årstidernas behov. 

 

Under året har två gemensamma arbetsdagar anordnats, där medlemmar har samlat arbetskraft 

för att gemensamt arbeta med underhållsarbetet i stugan och på idrottsarenan. 

 

Arenasektionen tillsammans med styrelsen fortsätter att hålla en aktiv dialog med Kultur- och 

Fritidsförvaltningen och Kultur- och Fritidsnämnden kring arenafrågor, konstsnö och andra 

stödinsatser som bidrar till ett av kommunens mål att bli en av Sveriges bästa friluftskommunen 

samt idrottskommun. 
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Arenasektionen tackar ALLA medlemmar som bidrar till att föreningen utvecklas så att de 

idrottsliga verksamheterna kan få bästa möjliga förutsättningar att utöva idrotterna orientering, 

löpning, cykel, skidor och skidskytte.  

 

 
Verksamhetsplan för IF Hallby SOK:s förvaltningssektion 2017-2018 
 

Projekt 

� Fortsätta utveckla Hallbys idrottsarena utan för stora investeringar under kommande 

verksamhetsår 

� Ansluta fiberkabel till Hallbystugan 

� Färdigställa damduschen 

� Fortsätta med underhållsarbeten i stugan 

 
Mål 

� Att skapa en organiserad arenasektion med fyra sammanträden per år 

� Att få fler medlemmar att engagera sig för hela föreningen 

� Att skapa en arena som håller en internationell nivå för föreningens olika idrotter 

� Att bibehålla en god dialog med Jönköpings kommun för att på sikt få ett ökat stöd till 

föreningen 

 

 

Jönköping oktober 2017 
Johan Lindh, ordförande i arenasektionen 
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Rallarloppen 2017 
Rallarloppen, ett samarrangemang och koncept mellan IF Hallby SOK och Bottnaryds IF.  Sedan 

2012 tre stycken årligen återkommande arrangemang, skidor, cykel, löpning inom ett och samma 

namn. på. Grundidén till tre olika delar är att Rallarloppen ska leva året om och därigenom 

utvecklas.  Vi vet av erfarenhet att Rallarloppet drabbas av snöfattiga och milda vintrar.  

CykelRallarn och LöpRallarn ska då kunna ge kontinuitet i arrangemanget och bidra till 

ekonomisk stabilitet för hela Rallarloppen.  

 

Rallarloppet skidor 

Rallarloppet på skidor är äldst inom Rallarloppen, vilket kördes första gången 1968.   Loppet har 

sedan starten arrangerats i olika omgångar med lite olika koncept. 2009 bestämde de arrangerande 

föreningarna att satsa på loppet ordentligt igen och med ambitionen, Södra Sveriges största 

skidfest. Sedan 2009 har Rallarloppet på skidor kunnat genomföras varje år förutom 2015, då 

inställt pga snöbrist.  Årets Rallarlopp fick gå en tuff match till mötes under en väldigt snöfattig 

vinter. Chanserna till att genomföra loppet på grundsträckningen Bottnaryd-Hallbystugan på 

natursnö kunde med två veckor kvar till loppet avskrivas. Räddningen blev då Hallbystugans 

konstsnöspår som kunde erbjuda en 3km slinga. Detta kompletterades med en snökörningsinsats 

av isskrapssnö från Råslätts bandyplan under parollen ”rädda Rallarloppet”.  Ca 30 lastbilslass 

med snö fraktades till Hallbystugan och kördes ut med grävmaskin till spåret. 4 km varvbana 

kunde därmed erbjudas. Ett koncept som prövats några gånger tidigare.  Det är dock en kostsam 

lösning då antalet deltagare också måste begränsas.   Årets Rallarlopp lockade i år under 200 

deltagare så maxtaket på ca 350 för konstsnö behövde aldrig sättas in.  Jämföras ett Rallarlopp på 

natursnö, grundsträckning lockar 700-900 deltagare. Resultatmässigt för Hallby, två fina 

pallplatser. Andraplats i H21 genom Edvin Claesson och en tredjeplats genom Josefin Lindberg i 

D21.   

 

CykelRallarn 

CykelRallarn 4 juni blev en klang och jubelföreställning i bästa sommarväder och återigen över 

700 deltagare! Loppet har sedan starten 2012 vuxit, är nu ett etablerat långlopp.  Ambitionen med 

CykelRallarn har varit densamma som för skidor att locka elitåkare av bra nationell rang till 

vardagsmotionären. En ambition som har slagit mycket väl ut! De olika banalternativen har varit i 

stort desamma sedan starten med några mindre modifieringar. Den stora fördelen med 

CykelRallarn jämfört med Rallarloppet på skidor är att cyklingen inte är beroende av vädrets 

makter utan kan genomföras varje år. Det gör också att vi kan jobba utifrån att arrangemanget 

ska ge ett ekonomiskt tillskott tillbaka till arrangörsföreningarna. 
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LöpRallarn 

För minstingen inom Rallarloppen LöpRallarn som lockar runt 150 deltagare så prövades ifjol ett 

nytt koncept med att ha start och mål vid en och samma plats, Bottnaryds IP. Detta i syfte att få 

även LöpRallarn att växa då vi utökade arrangemanget med barn- och ungdomsklasser. Det har 

blivit ett litet lyft deltagarmässigt, framförallt för barnklasserna. Vi har därmed beslutat att 

fortsätta på den inslagna vägen med LöpRallarn. Förhoppningen är att nå 200-300 deltagare inom 

några år. 

 

Summering 

Ekonomiskt så genererade årets Rallarlopp ett plus om 217 tkr. Av den summan delades 75 tkr ut 

till respektive arrangörsklubb, IF Hallby SOK och Bottnaryds IF.  Ett antal nödvändiga 

investeringar för att utveckla Rallarloppen ligger i planeringen för 2018 och med årets goda 

resultat så möjliggörs även det utöver vinstfördelningen.  Intäkter kommer främst från 

anmälningsavgifter men också från några mycket viktiga sponsorer som bidrar i olika former till 

loppet. 

 

Rallarloppen kräver också en hel del funktionärsresurser vid varje lopp.   Utan funktionärer inga 

Rallarlopp. Ett Stort Tack för det gånga året riktas härmed till samtliga funktionärer! Den 

traditionsenliga Rallarfesten med julbord i december är en uppskattad tillställning och bra tillfälle 

att bjuda tillbaka till funktionärerna. 

 

Rallarleden 

Rallarloppen har i samarbete med Jönköpings kommun märkt ut en ny motions- och 

rekreationsled för skidor, cykel och löpning/ vandring mellan Hallbystugan och Bottnaryd under 

namnet Rallarleden.  För Hallbys halva av leden markerats upp med stolpar och skyltar av 

klubbens viktiga och värdefulla gubbar i äldrelaget. Ett stort tack för insatsen riktas härmed till 

dem!  Leden går närmsta sträckan mellan Hallbystugan och Bottnaryd och mäter 20 km. Leden är 

uppmärkt åt båda håll och tanken är Rallarleden ska locka ut fler motionärer på 

Rallarloppsspåren, vilket kommer att ge positiv klang åt Rallarloppen samt bidra till ökad 

folkhälsa.  

 

För Rallarloppen; IF Hallby SOKs del av tävlingsledningen  

Tomas Pettersson Hjelmkvist, Thomas Laago, Lars-Johan Lundell 
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Ekonomisk rapport 
 

Föreningens ekonomiska resultat blev en förlust på 90 kkr mot budgeterat 44 kkr. Alltså 46 kkr 

sämre än budget.  

 

Huvudkassans resultat blev 123 kkr sämre än budget främst beroende på lägre spåravgifter, 

lägre hyresintäkter på uthyrning av Hallbystugan och kraftigt ökade driftskostnader (elkostnader 

för snöproduktion).  

 

Skidsektionens resultat blev 86 kkr sämre än budget. Den del av föreningens spåravgifter som 

översteg 300 kkr skulle enligt budgeten tillfalla skidsektionen. I sektionsbudgeten fanns 

spåravgifter på 230 kkr. Eftersom föreningens totala spårintäkter bara uppgick till 260 kkr blev 

det ingen tilldelning till skidsektionen. Genom något högre andra intäkter samt besparingar på 

kostnadssidan stannade sektionens förlust på 132 kkr mot budget 46 kkr. 

 

OL-sektionens resultat blev en vinst på 7 kkr mot budgeterad förlust på 121 kkr. Främsta 

anledningen är att man inte gjort de materialinköp som budgeterats samt att man haft större 

intäkter på tävlingar och arrangemang än budgeterat. 

 

Cykelsektionens resultat blev 35 kkr mot budget 0. Större netto på tävlingar och arrangemang 

samt att man inte lagt ned så mycket kostnader på banor som man budgeterat är de huvudsakliga 

orsakerna. 

Investeringar i konstsnö och skidspår har fortsatt. Totalt har vi investerat 1 818 kkr under året 

och är nu uppe i totala investeringar på 4 776 kkr. Utöver detta har vi investerat i en ny 4-hjuling 

för 147 kkr. 

 

Tyvärr har inte alla investeringar i konstsnö beslutats om på ett korrekt sätt i styrelsen. Detta har 

medfört att vi inte haft likvida medel att betala med när fakturorna kommit. För att lösa detta 

problem har vi blivit tvungna att under november 2017 ta i anspråk det lånelöfte på 700 kkr som 

vi haft sedan förra hösten hos Swedbank. Detta lånelöfte var, som jag skrev om i förra årets 

ekonomiska rapport, främst avsett att användas till renovering av stugan. Det ekonomiska 

utrymmet för renovering av stugan är därmed kraftigt begränsat. 

 

Med det nyupptagna lånet har vi idag långfristiga krediter till externa kreditgivare på ca 1 900 kkr. 

Därtill har huvudkassan ett internt lån från OL-sektionen på 500 kkr. Under de närmast två åren 
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har vi amorteringsåtaganden på 210 kkr per år till externa kreditgivare. Skulden till OL-sektionen 

har vi haft ett antal år nu och inte gjort någon amortering på. En årlig amortering på minst 25 kkr 

budgeteras för under kommande år. Därtill behövs en beredskap att återbetala mera den dag OL-

sektionen behöver pengarna för att rita nya kartor. 

 

Av vår stora sponsor Bankeryds Rör AB har vi köpt utrustning för betydande belopp. Hur 

mycket vi ska betala är i dagsläget oklart då Bankeryds Rör AB inte har bestämt sig för hur 

mycket de ska sponsra oss med. 

 

För att klara dessa åtaganden och få ett litet utrymme för små investeringar behöver huvudkassan 

ha ett resultat före avskrivningar, räntor och skatt på minst 350 kkr. I budgeten för 2017/2018 är 

motsvarande resultat 361 kkr, d.v.s. vi har inget utrymme för negativa budgetavvikelser nästa år. 

 

Jönköping 2017-10-31 

Gunnar Brolin 

Kassör i huvudstyrelsen 

*Bilagor 
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IF Hallby SOK, Resultaträkning för tiden 2016-11-01  - 2017-10-31
Totalt

Intäkter HK/Förv. Budget OL Budget Skidor Budget MTB Budget Totalt Budget 2016-10-31

Tävlingar och arrangemang 0 65 085 30 000 315 405 293 000 127 829 95 000 508 319 418 000 731 274

Tipspromenader 140 377 135 000 0 0 0 140 377 135 000 147 831

Serveringen 192 187 210 000 0 0 14 145 206 332 210 000 186 987

Försäljning av material m.m.  951 26 580 14 000 3 425 0 7 303 0 38 259 14 000 66 517

Spåravgifter 263 240 300 000 0 0 230 000 0 263 240 530 000 201 918

Lotterier 13 068 10 000 0 0 0 13 068 10 000 15 760

Bingolotto 24 635 0 0 0 0 0 24 635 0 44 623

City Bingo 0 0 0 0 0 0 0 0 5 600

Reklam 51 500 64 000 0 78 646 64 500 5 000 30 000 135 146 158 500 190 500

Medlemsavgifter 199 600 210 000 0 0 0 199 600 210 000 207 900

Kommunala bidrag 326 210 270 000 0 65 000 38 176 12 000 0 15 000 364 386 362 000 365 034

Statliga bidrag 254 840 240 000 580 5 000 25 000 10 000 8 930 10 000 289 350 265 000 222 616

Övriga bidrag 500 0 5 517 4 606 10 623 0 12 896

Interna överföringar/stipendier 0 0 0 0 0

Hyra tillsynsbostaden 51 600 50 000 0 0 0 51 600 50 000 51 600

Hyra Hallbystugan 57 505 100 000 0 0 0 57 505 100 000 71 210

0 0 0

S:a Intäkter 1 576 213 1 589 000 92 245 114 000 466 169 609 500 167 813 150 000 2 302 440 2 462 500 2 522 266

Totalt

Kostnader HK/Förv. Budget OL Budget Skidor Budget MTB Budget Totalt Budget 2016-10-31

Tävlingar & arrangemang -9 758 -45 716 -30 000 -194 027 -140 000 -49 693 -65 000 -299 194 -235 000 -246 754

Tipspromenader -46 402 -65 000 0 0 0 -46 402 -65 000 -65 855

Serveringen -83 437 -90 000 0 0 -15 698 -99 135 -90 000 -73 095

Inköp av material m.m. 0 -23 637 -195 000 -143 402 -140 000 -42 642 -30 000 -209 681 -365 000 -180 488

Konstsnöspåret -27 253 -30 000 0 0 0 -27 253 -30 000 -19 753

BingoLotto -33 136 0 0 0 -33 136 0 -40 125

Drift o underhåll av Hallbystugan -456 606 -380 000 0 0 0 -456 606 -380 000 -365 414

Drift o underhåll av maskiner -96 133 -75 000 0 0 0 -96 133 -75 000 -91 961

Drift av vägar och leder -22 481 -35 000 0 0 -14 244 -50 000 -36 725 -85 000 -84 099

Telefon, porto -6 113 -10 000 0 -395 0 -6 508 -10 000 -7 573

Data o adm.kostnader -57 351 -50 000 0 -2 893 -844 -61 088 -50 000 -67 168

Interna överföringar/stipendier 0 0 0 0 0 0 0 0

Öviga kostnader -2 050 0 0 0 0 0 0 -2 050 0 -17 930

Summa externa kostnader -840 720 -735 000 -69 353 -225 000 -340 717 -280 000 -123 122 -145 000 -1 373 911 -1 385 000 -1 260 215

Löner o sociala avgifter -366 766 -390 000 0 0 0 0 -366 766 -390 000 -345 591

Resekostnader/Logi -5 910 0 0 0 -201 275 -275 000 0 -207 185 -275 000 -158 014

Läger/utbildningskostnad 0 0 -16 244 -10 000 -50 413 -100 000 -7 548 -5 000 -74 205 -115 000 -103 476

S:a personalkostnader -372 676 -390 000 -16 244 -10 000 -251 688 -375 000 -7 548 -5 000 -648 156 -780 000 -607 081

Resultat före avskrivningar 362 817 464 000 6 648 -121 000 -126 236 -45 500 37 143 0 280 373 297 500 654 970

Avskrivningar -322 120 -285 000 0 0 0 0 0 -322 120 -285 000 -161 052

 - varav mot investeringsbidrag -36 000 0 -36 000 -99 750

Resultat efter avskrivningar 40 697 179 000 6 648 -121 000 -126 236 -45 500 37 143 0 -41 747 12 500 493 918

Ränteintäkter 13 720 4 000 0 0 0 0 0 0 13 720 4 000 161

Räntekostnader -34 995 -40 000 0 0 0 0 0 -34 995 -40 000 -9 519

Reklamskatt -6 037 -8 000 0 -5 667 0 -2 407 0 -14 111 -8 000 -9 740

Fastighetsskatt -5 962 -7 000 0 0 0 0 0 -5 962 -7 000 -6 082

Inkomstskatt -7 411 -5 000 0 0 0 0 0 -7 411 -5 000 -7 458

Årets resultat 12 123 000 6 648 -121 000 -131 903 -45 500 34 736 0 -90 506 -43 500 461 280

I posten tävlingar och arrangemang ingår intäkter från Severins parkering med 340.000:-
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IF Hallby SOK, Balansräkning per 2017-10-31
Totalt

Tillgångar HK/Förv. OL Skidor MTB Elim. Totalt 2016-10-31

Byggnader 500 000 0 0 0 500 000 500 000
Ny värmeanläggning 622 104 0 0 0 622 104 622 104
Ack. avskrivningar värmeanläggning -622 104 0 0 0 -622 104 -622 104
Dammbyggnation 312 500 312 500 312 500
Ack. avskrivning Dammbyggnation -104 750 -104 750 -93 750
Arbetsfordon 1 259 730 0 0 0 1 259 730 1 112 500
Ack. avskrivningar arbetsfordon -903 500 0 0 0 -903 500 -782 500
Inventarier 918 138 0 0 0 918 138 918 138
Ack avskrivn inventarier -689 264 0 0 0 -689 264 -656 994
Snökanonautomatiseringen 4 775 913 4 775 913 2 958 201
Ack. Avskr. Snökanonautomatisering -217 186 -217 186 -59 336

Summa anläggningstillgångar 5 851 581 0 0 0 5 851 581 4 208 759

Kortfristiga fordringar 8 000 500 000 0 0 -500 000 8 000 4 375
Interimsfordringar 400 0 0 0 400 0
Varulager 0 0 0 0 0 0
Summa korta fordringar 8 400 500 000 0 0 -500 000 8 400 4 375

Kassa 10 598 349 0 900 11 847 7 367
PlusGirokonto 309 345 0 0 0 309 345 528 889
Bankkonto 14 795 154 016 249 985 343 164 761 961 1 578 022
Meyerhöffer fond, avkastningskonto 16 685 0 0 0 16 685 2 965

0 0
Summa kassa, bank o PlusGiro 351 423 154 364 249 985 34 4 064 1 099 837 2 117 243

Summa tillgångar 6 211 404 654 364 249 985 344 064 -500 000 6 959 818 6 330 376

Totalt
Eget kapital och skulder HK/Förv. OL Skidor MTB Elim. Tot alt 2016-10-31

Eget kapital -1 673 607 -647 716 -378 488 -309 328 -3 009 139 -2 547 859
Reparationsfond,Tillsyningsbostad -17 795 0 0 0 -17 795 -17 795
Redovisat resultat -12 -6 648 131 903 -34 736 90 506 -461 280

Summa eget kapital -1 691 414 -654 364 -246 585 -344 0 64 -2 936 428 -3 026 934

Lån Swedbank -742 215 -742 215 -795 555
Lån Pistmaskin/Holmgrens -379 156 0 0 0 -379 156 -428 291
Lån Nordea Finans/Gårdsman -59 546 -59 546
Summa långfristiga skulder -1 180 917 0 0 0 -1 180 917 -1 223 846

Lån från OL-sektionen -500 000 500 000 0 0
Förskott bidrag konstsnöanläggning -2 445 000 0 0 -2 445 000 -2 095 000
Övriga kortfristiga skulder -5 934 -3 400 -9 334 15 404
Leverantörsskulder -388 139 -388 139 0
Summa kortfristiga skulder -3 339 073 0 -3 400 0 500 000 -2 842 473 -2 079 596

Summa eget kapital och skulder -6 211 404 -654 364 -24 9 985 -344 064 500 000 -6 959 818 -6 330 376



15 

 

 

 



16 

 

 

IF Hallby Orientering Verksamhetsberättelse för säsongen 2016/2017. 

 

Tävlingar & Träningar 

Året som gått visade som vanligt att Hallbyiterna trivs på Skara sommarland med en omgjord 
karta i handen. Många fina insatser gjorde eftermiddagen fylld med bad och karuseller ännu 
roligare. Bäst gick det som så många gånger förut för Lars Lundström som knep tredjeplatsen 
endast minuten efter segraren. 

Hallbys övriga ungdomar och barn har med framgång deltagit i Ungdomens 5-dagars, en 
ungdomstävling bestående av fem deltävlingar. Frida Mouchard tog en fin silverplats totalt i 
tävlingsklassen D14. 

Lördagen den 10 juni avgjordes DM i sprintstafett.  På campingområdet och i skogsområdet 
utanför High Chaparral, tog Lars Lundström och Johannes Eklöf efter en mycket god kamp med 
Växjö OK en fin silvermedalj. 

 
Ungdomsverksamhet 

Tillväxten inom orienteringssektionens barn- och ungdomsverksamhet har under senaste året 
ökar så sakteliga. Det är mycket glädjande att vi nu är på god väg att bygga upp en långsiktigt 
fungerande barn- och ungdomsverksamhet. Med flertalet nya aktiva både på träningar och 
tävlingar ser vi fram emot kommande vår- och höstsäsong med fler tävlande och deltagande 
i lagtävlingar som Smålandskaveln och Tjoget. 

Under året har det fokuserats på att behålla de aktiva vi har och utveckla deras kunskaper inom 
orientering. Vi har även tagit emot nya medlemmar och försökt lägga grunden för ett fortsatt 
intresse för sporten. Två av våra ledare har utbildats till ledare för vit och grön nivå och tre andra 
ledare har vidareutbildats till gul och orange nivå. 

Under året har vi genomfört ett läger i Mullsjö där vi avslutade med en rolig tävling på söndagen. 
Vi har även genomfört ett läger på hemmaplan vid Hallbystugan med en säsongsavslutning för 
alla orienterare sista dagen. 

Sammanfattningsvis har det varit ett mycket lyckat år för sektionens ungdomsverksamhet som 
har alla förutsättningar att hålla i sig även över nästa säsong. Orsakerna till detta är bland annat 
god planering och genomförande av träningar. Men framförallt vill vi rikta ett stort tack till alla 
föräldrar och frivilliga inom föreningen har ställt upp med allt ifrån skuggning till matlagning. 
Utan deras hjälp hade det aldrig varit möjligt. 

 
MTB-Orientering 

Hallby har 2017 deltagit i ett antal MTB-O arrangemang. I juni deltog i ledare och en ungdom i 
det första rikslägret för MTB-O som ordandes i Idre. På SM i Ärla och Södertälje i juni deltog 3 
personer. Även på O-ringen, som för första gången hade 5 deltävlingar deltog samma 3 persone 

 

Arrangemang 

IF Hallby Orientering har under året arrangerat bland annat Ungdomens 5-dagars, Vinter-OL 
och ett par veterantävlingar. Samt en närtävling. 
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Vi har även i år samarbetat med IKHP när det gäller konceptet "Hittaut.nu" där allmänheten med 
en karta över stadsnära områden ska försöka att samla så många checkpoints de kan. 

Våra kartor är tyvärr inte av den kvalitén som krävs för att kunna arrangera större tävlingar men 
det är något vi fortfarande jobbar på inför nästa och kommande säsonger. 

Arbetet med konvertering av Hallbykartan till MTB-O har gått trögt under året, dels pga tidsbrist 
och dels pga att den vanliga kartan är dåligt uppdaterad. Målsättningen är att ha en tillräckligt stor 
del av kartan konverterad till våren så att träning kan startas. För det behöver även kartställ köpas 
in, och det har budgeterats. 

 
 

Ekonomi 

När det gäller Orienteringssektionens ekonomi kan vi berätta att vi i år fått ett litet plusresultat 
beroende på uppskjutet inköp av material. Detta inköp kommer att göras under kommande år för 
att underlätta träningar och tävlingar för sektionen. 

Vi har även i år lämnat över några av våra tillfällen på Severins parkering, som har varit vår 
största inkomstkälla tidigare år, till förmån för våra andra otroligt snabbt växande sektioner. Vår 
ambition är att även Orienteringssektionen snart ska blomma ut och växa sig stark. 

 
Vi vill tacka våra sponsorer för den här säsongen och ser fram emot ett fortsatt samarbete 
nästkommande säsong. 

Vi vill också tacka våra aktiva för ett rolig och givande år och vi ser fram emot att få träna och 
tävla med er nästa år. 

 
Verksamhetsplan för säsongen 2017/2018. 

Orienteringssektionens styrelse har under det gångna året haft följande sammansättning:   
Sammankallande: Erik Stillemark och Anna Haraldsson. 
Kassör/postmottagare: Bertil Gustafsson. 
Sekreterare: Anna Haraldsson. 
Kartansvariga: Erik Stillemark, Lars Lundström och Mats Lindgren. 
Ungdomsansvariga: Anna Haraldsson, Erik Stillemark, Håkan Rydell och Mats Lindgren. 
Materialansvariga: Anna Haraldsson, Erik Stillemark, Håkan Rydell och Mats Lindgren. 
Övriga ledarmöter: Hans Lingfors, Johan Granath och Katarina Holm. 
Tävlingsansvarig: Hans Lingfors. 
Data- och SPORTidentansvarig: Johan Granath. 
Banläggare tävling: Hans Lingfors, Lars Lundström och Torbjörn Lundström   
 
Vår verksamhetsidé 

   
Vi vill på alla nivåer bedriva orienteringsidrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt 
och psykiskt som socialt och kulturellt.   
   
Därför vill vi utforma orienteringen så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form 
och innehåll. Alla som vill, oavsett etnisk bakgrund, religion, ålder, kön, nationalitet eller fysiska 
och psykiska förutsättningar, får vara med för att få upplevelser och skapa kontakt mellan 
människor ur olika samhällsgrupperingar. De som deltar får vara med och bestämma om och ta 
ansvar för sin verksamhet. Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.   
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Ungdomsverksamhet 
   
Ungdomsverksamheten skall bedrivas så att allas förutsättningar tas tillvara. Var och en skall ges 
möjlighet att få träna och tävla på sina villkor. Vi vill erbjuda barn och ungdomar en allsidig och 
spännande verksamhet, som kan bidra till personlig utveckling samt ge ett livslångt intresse för 
orienteringsidrotten.   
   
All ungdomsverksamhet skall bedrivas så att alla ungdomar känner trivsel, trygghet och 
samhörighet.   
Den sociala gemenskapen är basen i verksamheten, vilket skall genomsyra alla arrangemang.   
   
För de ungdomar som har ambitioner med sin idrott skall verksamheten bedrivas med inriktning 
att utveckla dem till bättre tävlingsorienterare. De skall ges möjlighet att delta i 
mästerskapstävlingar samt genom lägerverksamhet och resor ges möjlighet till utvecklande 
träning och tävling.   
   
All ungdomsverksamhet skall bedrivas i en alkohol- och drogfri miljö och genomföras i en 
atmosfär som skapar förutsättningar för en i övrigt hälsosam livsstil.   
   
   
Verksamhetsplan för säsongen 2017/2018   
   
Medlemskap och rekrytering 

   
Vi vill erbjuda sektionens medlemmar gemenskap, tränings- och tävlingstillfällen under 
kommande säsong på ett sådant sätt att minst samma aktivitetsnivå uppehålls i sektionen som 
föregående säsong.   
   
Vi vill att sektionens verksamhet ska vara så attraktiv att ytterligare minst 20-30 nya ungdomar 
och vuxna prövar på orientering inom IF Hallby SOK under säsongen.   
   
Vi vill verka för ett fortsatt gott samarbete med övriga sektioner inom föreningen och erbjuda 
medlemmar i övriga sektioner att delta i orienteringssektionens verksamhet liksom att stimulera 
orienteringssektionens medlemmar att delta i övriga sektioners verksamhet.   
   
Träning 

   
Vi vill under säsongen erbjuda våra aktiva träningstillfällen vid minst två tillfällen per vecka under 
pågående säsong.   
   
Vi vill erbjuda nya barn, ungdomar och vuxna som vill pröva på orientering under säsongen såväl 
teoretisk som praktisk utbildning i orientering. 
   
Tävling 

   
Vi vill erbjuda sektionens medlemmar att delta i orienteringstävlingar såväl lokalt som nationellt.   
   
Vi vill stimulera de nybörjare som vill tävla att i första hand delta i Ungdomens 5-dagars, 
Orienteringsalliansens lokala ungdomscup för nybörjare. 
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Vi vill stimulera ungdomar, som kommit lite längre, att delta i Smålands ungdomscup Vetlanda 
Team Sportia OL-cup samt distriktsmästerskapstävlingar.   
   
Vi vill även stimulera såväl ungdomar som juniorer och seniorer, som tränat i flera år, att 
förbättra sina orienteringskunskaper, för att skapa möjligheter att bli uttagna att tävla i 
Sydsvenska mästerskapen, Götalandsmästerskapen och Svenska mästerskapen.   
   
Utbildning 

   
Det är vår strävan att under säsongen utveckla sektionens kunskaper vad gäller träning, 
banläggning, kartritning och arrangemang genom att delta i minst en av Smålands 
orienteringsförbund anordnade utbildningstillfällen.   
   
 

Arrangemang 

   
Vi vill under den kommande säsongen arrangera en närtävling, en deltävling i OL-alliansens 
vinterserie, en deltävling i Vätterbygden By Night och en deltävling i Veteranserien.   
   
Vi vill i samarbete med IK Hakarpspojkarna och Jönköpings OK fortsätta att arrangera 
Hittaut.nu.   
   
Vi vill under säsongen samarbeta med andra orienteringsklubbar i kommunen vad gäller träning.   
   
Kartor 

   
Det är sektionens strävan att varje år producera eller revidera en orienteringskarta för att kunna 
arrangera tävlingar och erbjuda medlemmar bra träningsterräng med bra kartmaterial. Detta har 
under flera år varit eftersatt. Under den kommande säsongen planeras därför en ordentlig 
revidering av i första hand Hallbykartan. Men vi ser också gärna att Odensbergskartan uppdateras 
så snart som möjligt för att kunna delta i Hittaut.nu. 
   
 
För orienteringssektionen den 31 November 2017.   
Erik Stillemark och Johan Granath. 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för IF Hallby SOK:s skidsektion 
2017-11-01  -  2018-10-31 
Skidsektionen har under året bestått av 
Ordförande:  Lars-Åke Bertilsson 
Sekreterare:  Anna Eklöf 
Kassör:  Lars-Johan Lundell (fram t o m årsskiftet), därefter Annika Elmeke 
Ledamöter:  Bengt-Åke Lindgren, Lars-Johan Lundell, Krister Rosjö, Per 
Wernersson,   Lars Claesson      
   
Sektionen har haft sju protokollförda sammanträden under året. 
 
Verksamhet 
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Tyvärr fick vi uppleva ännu en vintersäsong med blidväder och obefintlig snötillgång. Tack vare 
ett stort engagemang från snötillverkarna lyckades vi ändå få till fina spår från 10:e januari till 
mars.  
Vi kan lägga bakom oss ännu ett framgångsrikt år, både på skidor, rullskidor och inom skidskytte. 
Under snösäsongen hade Erik Rosjö störst framgångar som både vann JSM guld och blev 
totalvinnare av Scandic cup. Detta uppmärksammades med flera stipendier och har även lett till 
en plats i U 23 landslaget för Erik – grattis!  
Mycket uppmärksammat blev också Johannes Eklöfs insats under Vasaloppet då han hängde med 
täten fram till Oxberg och totalt blev bäste Smålänning på en 52:a plats. 
 
På rullskidor har klubben haft stora framgångar då Adam Persson lyckades ta både ett JVM guld 
och ett JVM silver och Erik Rosjö ett JVM silver. Erik Bertilsson tog JSM guld och JSM silver. I 
Alliansloppets juniorklass blev det dubbelt Hallby på pallen genom guld till Adam Persson och 
silver till Simon Jonsson. 
 
I skidskytte har våra aktiva tagit stora kliv framåt och Olivia Grönkvist har tävlat på USM både 
på snö och rullskidskytte. Tack vare engagerade ledare har verksamheten utökats under året och 
IF Hallby SOK blivit en klubb att räkna med även inom skidskytte. 
 
Vår ungdomsverksamhet har under året utökats till att omfatta 70 aktiva och därtill har vi 
rekryterat nya ledare. På det populära Orsalägret i december deltog 65 st. Tisdags- och 
torsdagsträningarna har varit välbesökta. I november ordnades ett barmarksläger. I april var det 
dags för den årliga skidavslutningen med rekordmånga gäster, 108 st. 
Motionsverksamheten för vuxna på tisdagar har varit uppskattade, med i snitt 12 
motionärer/gång. 
Under våren, sommaren och hösten har konstsnöprojektet gått på högvarv och är nu i princip 
avslutat. Många timmar av ideellt arbete ligger bakom och ska förhoppningsvis leda till fina spår 
och nöjda skidåkare. 
Skidsektionen kommer att arrangera JSM v 7 2018 och planeringen har varit i full gång under 
året. Vår förhoppning är att vi alla hjälps åt för att skapa ett toppen arrangemang. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Hallby fortsätter att positionera sig som den starkaste 
småländska skidklubben både vad gäller bredd och topp. 
 
 
 
Arrangemang 
 
Hallbyloppet arrangerades 24/1 med 180 startande. 
Rallarloppet kördes som varvlopp i Hallby 5/2. 
Barnens Vasalopp arrangerades den 12/2 med ca 150 deltagande barn.  
Zonavslutning 23/2.   
Lidingöloppet on Tour 10/8. 
Resultat 
Som nämndes tidigare har året varit framgångsrikt med många framstående placeringar för såväl 
ungdomarna som juniorer och seniorer.  
Här följer ett urval: 
SKIDOR 
Tour de Ski (Falköping) 
1:a Simon Nilsson H15 
2:a Agnes Hertz D12 
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3:a Anton Grahn H13 
3:a Simon Jonsson H17-20 
 
Pölder cup 
Totalsegrare H13-14 Anton Grahn 
2:a Elliot Åkesson 
3:a Gabriel Claesson 
 
Totalsegrare D13-14 Ida Rosjö 
 
Götalandsmästerskapen (Tranemo): 
Individuellt   Sprintstafetter 
1:a Filip Rosjö H17-18  2:a Erik Persson - Johannes Eklöf H21 
2:a Anton Grahn H13  2:a Simon Jonsson – Erik Bertilsson H17-20 
2:a Emil Ling H10  2:a Anton Grahn – Gabriel Claesson H13 
2:a Matilda Grahn D10  3:a Agnes Hertz – Sandra Ling D11-12 
3:a Johannes Eklöf H21  3:a Alfred Claesson – Emil Ling H9-10 
3:a Simon Jonsson H17-20 
3:a Simon Nilsson H15 
3:a Ida Rosjö D13 
 
JVM (Park City, USA) 
14:e Erik Rosjö (skiathlon) 
Adam Persson, vidare till kvartsfinal i sprint 
 
 
SM (Söderhamn) 
20:e Johannes Eklöf (skiathlon) 
 
USM (Borås) 
14:e Simon Nilsson (distans) 
 
JSM (Kalix) 
1:a Erik Rosjö H 19-20 (masstart) 
3:a Simon Jonsson, Erik Rosjö, Adam Persson (stafett) H17-20 
 
Folksam Cup (Torsby) 
13:e Simon Nilsson (distans) 
 
Scandic Cup (juniorer): 
Idre –  1:a Adam Persson     H19-20 (sprint) 
 1:a Erik Rosjö           H19-20 (distans) 
                      6:a Filip Rosj            H17-18 (distans) 
 
Östersund- 3:a Adam Persson     H19-20 (sprint) 
 
Falun -       4:a Erik Rosjö H19-20 (sprint) 
 
Umeå - 2:a Erik Rosjö           H19-20 (jaktstart) 
 
Totalt Scandic cup –1:a Erik Rosjö 
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Vasloppet 
52:a Johannes Eklöf 
 
RULLSKIDOR 
JVM (Sollefteå) 
1:a Adam Persson (sprint) 
2:a Erik Rosjö (distans) 
2:a Adam Persson (stafett) 
 
JSM (Borås) 
1:a Erik Bertilsson (fristil) 
2:a Erik Bertilsson (klassiskt) 
 
Alliansloppet 
1:a Adam Persson H17-20 
2:a Simon Jonsson H17-20 
 
RULLSKIDSKYTTE (Sollefteå) 
5:a Olivia Grönqvist 
 
Ekonomi 
Att ha en klubb med många aktiva som gärna tävlar nära och långt borta kostar förstås. För att 
finansiera detta läggs det ner många timmar av föräldrar och aktiva på såväl Severinsparkeringen 
som de arrangemang vi anordnar. Vi jobbar aktivt med att hitta fler inkomstkällor till sektionen 
och för att JSM ska gå med vinst. 
 
Sponsring 
Vi har under året fortsatt vårt arbetat med att ta fram olika sponsorpaket för företag, där 
eventsponsring och friskvårdsaktiviteter för företag är exempel. 
 
Slutord 
Ett stort tack till alla ledare och föräldrar som deltagit och hjälpt till vid alla våra olika aktiviteter 
under året! 
Ett särskilt tack till er sponsorer som genom ert bidrag gör det möjligt för våra aktiva att utöva 
den sport de älskar. Vi hoppas också att nya sponsorer nappar på våra sponsorpaket. 
 
För skidsektionen – Anna Eklöf, sekreterare 

 
Verksamhetsidé för IF Hallby SOK:s skidsektion 
 

- Sektionen skall verka för att möjlighet ges till alla som vill pröva på skidåkningens tjusning. 
 

- Aktiva och ledare skall uppträda på ett sådant sätt att hon/han blir en god samhällsmedborgare 
och en fin förebild för våra yngre som efterhand rekryteras till vår verksamhet. 

  
- Aktiva och ledare skall alltid göra sitt bästa vid träning, tävling, arrangemang och övriga 

föreningsaktiviteter. 
 

- Alla skall verka för att alla ska ha roligt och med god kamratskap utöva vår idrott som därmed 
blir ett positivt minne för livet. 
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- Alla aktiva och ledare ska verka för en ren idrott. Hallby skidor tar klart avstånd från alla former 

av dopning och annat fusk, informerar dessutom varje år aktiva och ledare om klubbens policy 
samt vilket ansvar varje aktiv har. 

 
 

Verksamhetsplan för IF Hallby SOK:s skidsektion säsongen 2017-2018 

 

Träning/tävling 

• Tre träningsgrupper, 7-11 år, 10-14 år, 14-16 år. Varje grupp minst två tränare varav en med formell 
utbildning. 

• Uppmuntra att ungdomar i träning bör tävla minst en gång under säsong. 

• Stimulera att juniorer fortsätter upp i senioråldern. 

• Tillhandahålla utbud för motionsträningsgrupp/er. 

• Verka för att bra möjligheter till skidträning i både klassisk och fri stil finns för våra aktiva samt även 
att allmänheten (familjer och motionärer) ges möjlighet att åka båda stilarna vid Hallbystugan. 

 
Mål 

• Målsättning att öka antalet aktiva och behålla dem i verksamheten. 

• Målsättning att långsiktigt ha ett dam- och ett herrlag på juniorsidan. 

• Målsättning att få fler föräldrar delaktiga i verksamheten 

• Utveckla våra arrangemang. 
 
 
Arrangemang 

• Rallarloppskonceptet med skidor/cykel och löpning ska genomföras tillsammans med Bottnaryds IF. 

• Genomföra en distriktstävling på skidor. 

• Genomföra en kombinerad rullskidstävling och rullskidsskyttetävling. 
 
Rekrytering 
Nytillskott av ungdom via skidskola, Barnens Vasalopp samt vid våra barmarksarrangemang. 
 
 

 

Verksamhetesberättelse Cykelsektionen 
 
2016-11-01  -  2017-10-31 
Cykelsektionen har under året bestått av 
Ordförande:  Eskil Laago 
Sekreterare:  Carl Adell 
Kassör:  Peter Silverhjelm 
Ledamöter:  Victoria Adell, Anders Persmeen, Göran Berg, Åke Wallin, Anders 

Ohlin, Viktor Benderius, Klas Wilson    
   
Sektionen har haft fyra protokollförda sammanträden under året och utöver detta har vi möten 
online där större beslut protokollförts.  
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Efter förra årets otroliga tillväxt så beslutade vi inför 2017 att fokusera på att arbeta med att sätta 
grunderna ordentligt. Vi satte en nedre gräns för när vi bedriver organiserad verksamhet och det 
har gjort att det har lugnat ner sig lite och våra yngre grupper fungerar på ett betydligt bättre sätt 
än föregående år. VI har även arbetat med strukturen och träningsplaneringen i övriga grupper 
och vi upplever att vår verksamhet har förbättrats ordentligt i år. 
Arbetet i cykelsektionen fungerar väl och fler medlemmar engagerar sig och gör att arbetet sprids 
på fler personer vilket är en förutsättning för att kunna arbeta på ett hållbart sätt. 
 
Träningsverksamhet 
Våra träningar har fortsatt att vara väldigt välbesökta undre året. Det är en mäktig syn att se upp 
mot 200 cyklister i alla åldrar samlas på torsdagar för att ge sig ut i vår terräng. Tack vara alla våra 
ledare så fungerar det här på ett mycket bra sätt. 
På tisdagar har vi haft träning från 10 år och uppåt för dem som tävlar eller vill träna för att 
kunna börja tävla. Vår motionsgrupp tränar även på tisdagar och i det här gänget är det många 
som testat på både långlopp och XCO. 
På måndagar har vår tjejgrupp tränat och här är det ett gott gäng som peppar varandra till att 
utvecklas på cykeln. 
Den här uppdelningen har gjort att vi har något som passar alla, från nybörjare till elit. 
Under våren genomförde vi för andra gången ett uppskattat läger på hemmaplan. Detta har 
bidragit till att bygga klubbkänsla och gemenskap och är något vi fortsätter med även nästa år. 
 
Tävlingsverksamhet 
Det är väldigt glädjande att antalet tävlande ungdomar och vuxna har fortsatt att öka. Störst fokus 
har vi lagt på Västgötacupen där vi ofta varit en av de största klubbarna. Våra cyklister har 
utvecklats riktigt bra under året med många fina prestationer som resultat av det hårda arbete de 
lagt ner. Det vi vill framhålla extra mycket är den kamratskap och klubbkänsla som byggts upp 
och hur våra ungdomar peppar varandra i med och motgång. 
Utöver ungdomsklasserna så är också antalet Hallbyiter som tävlar i seniorklasserna både i 
Västgötacupen och Långloppscupen betydligt fler än tidigare år vilket är väldigt roligt och ett 
tecken på vår satsning att erbjuda verksamhet för motionärer gett resultat. 
 
På Mountainbike SM i Värnamo ställde vi upp med rekordmånga cyklister från den yngsta 
klassen med SM status P/F10-12 upp till veteranklasserna. Extra kul att se att IF Hallby under 
SM var Sveriges största förening bland Pojkar 13-14 år med sju stycken duktiga ungdomar. 
Dessutom lyckades Olle Wallin, Victor Almhill och Axel Persmeen tog Brons i lagtävlingen.  I 
Flickor och Pojkar 10-12 har vi också ett stort antal tävlande. Här kan vi se att vårt arbete med 
bredd ger resultat. 
 
Martin Setterberg som under SM förra året skadade sig har under detta år fokuserat på 
rehabilitering efter sin operation. I slutet på säsongen så har vi åter sett Martin på startlinjen med 
flera pallplatser som resultat vilket känns väldigt bra inför 2018. 
 
 
Arenan 
Under året har vi fortsatt arbetet med vår MTB arena.  Behoven av fler stigar med större 
variation är stor och detta arbete kommer att fortsätta de kommande åren med tanke på att 
intresset för Mountainbike ökar fort både bland våra medlemmar och kommunens invånare.   
Numera består IF Hallbys MTB arena av en Svart slinga på 5,1km, Blå slinga på 3,7km, Grön 
slinga 0,7km samt Kidstrack och Pumptrack.  
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Evenemang 
Under året har vi genomfört Rallarloppen samt Hallbyrundan som är en deltävling i 
Västgötacupen. Årets upplaga går till historien som en extremt lerig tävling. 
 
 

Ekonomi 
Cykelsektionen har arbetat upp en stark ekonomi mycket tack vare intäkter från MTB SM 2014 
och EuroMTB 2016 men även genom våra sponsorer och intäkter tack vare vår huvudsponsor 
Severins parkering. Samtidigt är det inget självändamål med en stor likviditet, vi vill att pengarna 
ska användas till våra medlemmar och vi ser att vår verksamhet växer snabbt och att dessa pengar 
kommer komma till användning under kommande år. 
 
 
Verksamhetsplan IF Hallby Cykel 
 
 
Träning /tävling 
 
Vi har verksamhet och organiserade träningar för nybörjare till elit med träningsgrupper som 
passar alla. 
Måndagar tränar vår motionsgrupp för tjejer. 
Tisdagar har vi träning som inriktar sig mot dem som tävlar eller vill börja tävla. 
Torsdagar har vi träningar för alla från det år man fyller 6 år. 
Vi ser att fler testar på att tävla, både yngre och äldre. Detta vill vi uppmuntra oavsett ålder eller 
ambitionsnivå. 
 
 
Mål 
Vi vill vara en förening dit alla känner sig välkomna. Genom att satsa på bredden genom grupper 
för nybörjare till elit så tror vi att fler vill testa på att tävla och att bredd föder elit. 
 
Vi vill fortsätta att utveckla vår arena. Vi behöver både mer enkla slingor för nybörjarna men 
också svårare tekniska partier för våra ungdomar och seniorer. 
 
Arrangemang 
Hallbyrundan genomförs som en deltävling i Västgötacupen. 
Rallarloppen. 
 
 
Rekrytering 
Vi är i ett väldigt expansivt skede nu så vi utför ingen aktiv rekrytering av aktiva utöver att vi 
berättar om vår verksamhet på hemsida och Facebook sida. 
Rekrytering av kvinnliga ledare står som fortsatt fokus. Vi behöver fler kvinnliga förebilder inom 
cykelsporten. 
 
 
Eskil Laago, Ordförande IF Hallby Cykel 
 


