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1. Verksamhetsberättelse för  

 
IF Hallby Skid- och Orienteringsklubb för 
verksamhetsåret    
2018-11-01 - 2019-10-31 

IF Hallby SOK har under verksamhetsåret haft följande ledamöter: 
Styrelse: 

Carin Rosjö Ordförande 

Lars-Åke Bertilsson Vice ordförande 
Eskil Laago Sekreterare                          

Ulf Björkman Kassör 
Erik Stillemark Ledamot                          Johan Granath  Suppleant 

Anna Eklöf Ledamot                           Thomas Laago  Suppleant 
Håkan Rydell Ledamot  Anders Ohlin   Suppleant 
Göran Berg Ledamot   
  
Revisorer:   Valberedning: 
Dhan Åstrand       Jennie Lanerud, sammankallande 
Marie Mouchard       Anders Ohlin 
 
Ersättare revisorer: 
Per-Gunnar Jonsson 
Lars Claesson 

Hallby fyller 90 år i år! 

1929 bildades IF Hallby, en gemensam förening med idrotterna skidor, orientering, handboll och 

fotboll. Idag är vi tre föreningar med samma namn HALLBY. Delningen skedde 2001, då IF Hallby 

SOK bildades. Handboll samt fotboll blev egna föreningar. Föreningens namn H A L L B Y kommer 

från DunkeHALLa och BYmarken. Hallbystugan byggdes 1938. Föreningen firas genom att en 

gemensam jubileumskrift har publicerats hösten 2019. 

IF Hallby SOK:s styrelse har intentionen att sektionerna ska driva och utveckla föreningens 

verksamheter utifrån ett stort idrottsengagemang. Detta sker genom ideella krafter, som skapar en 

god gemenskap tillsammans. För att kunna utöva våra idrotter krävs ett gemensamt ansvar för 

utveckling av vår idrottsarena. Arenautvecklingen är under ständig utveckling tack vare entusiastiska 

medlemma i vår gemensamma förening. Styrelsen har i uppgift att styra och leda verksamheterna 

utifrån sektionernas intresse och drivkraft. Under verksamhetsåret 2018 – 2019 har styrelsen haft åtta 

protokollförda möten. 

Idag 1021 medlemmar fördelat på 389 kvinnor och 632 män. Medlemmarnas ideella engagemang är 

ovärderligt och det är engagemanget som skapar ”vikänslan” och bidrar till att hela föreningen 
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utvecklas mot vår vision; Hallby ska vara en av Sveriges ledande föreningar på idrotterna skidor, 

orientering och cykel som utövas i utmanande hallbyterräng!  Medlemmarnas härliga gemenskap skapar 

äkta idrottsglädje i föreningen. Alla medlemmar, äldre och yngre, ledare, funktionärer, aktiva 

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

IF Hallby SOK:s verksamhetsår 2018 – 2019 har varit ett år med både idrottsliga framgångar och 

fortsatta utvecklingsprojekt i sektionerna. Hallbys verksamhetsår börjar med skidsektionen tar över 

barn- och ungdomsverksamheten efter cykel och orientering. 

Intresset för längdskidåkning växer, framförallt bland flickor, vilket syns i våra barn-

/ungdomsgrupper. Under säsongen har det varit närmare 100 medlemmar inklusive 

motionsgruppen som tränar tillsammans i grupp. IF Hallby skidor är välrepresenterade på tävlingar, 

främst distriktets tävlingar, men också på både nationell och internationell nivå.  

IF Hallby SOK fick stor publicitet i SVT:s Vinterstudio då Anders Blomquist refererade Johannes 

Eklöfs utbrytning från tätklungan i Vasaloppet 2019 och tog hem spurtpriset i Risberg. Johannes åkte 

i mål som 49:e man efter 9 mil i fädernas spår, för framtidens segrar – Vasaloppet 2019. 

En internationell framgång fick IF Hallby SOK genom Filip Rosjö, som tog hem ett rullskid - JVM 

silver i teamsprint, som avgjordes i Lettlands Madona i augusti 2019. 

I slutet på rullskidsäsongen lyckades Johannes Eklöf att ta ett SM-guld i H21 fristil och Anton Grahn 

tog två USM-guld i rullskidor klassisk stil och fristil.  

Orienteringssektionen fortsätter att öka antalet aktiva medlemmar genom att fler familjer har hittat 

glädjen i att utmana sig själv med karta och kompass i skogen. Sektionen har haft många 

träningstillfällen under året med olika inslag av aktiviteter, vilket har skapat en god gemenskap mellan 

de aktiva. Målet för sektionen har varit att genomföra en tävling, vilket genomfördes under hösten 

när Vätterbygdens Ungdomens 5-dagars avslutades med Hallbys orienteringstävling vid 

Hallbystugan. 

Cykelsektionen har den största verksamheten med ca 150 – 200 aktiva medlemmar i träning vid varje 

träningstillfälle. Föryngringen är säkrad inom mountainbike, genom att intresset är mycket stort bland 

unga cyklister. Det stora målet för sektionen under året har varit att genomföra Swe Cup vid 

Hallbystugan. En tvådagarstävling med ca 350 - 400 starter per dag. Tävlingarna kunde genomföras i 

perfekta väderleksförhållanden och med en välorganiserad tävling, utmanande banor och snygg 

inramning upplevdes arrangemangen högkvalitativt. 
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Rallarloppen har genomförts enligt planering. Först ut var Skidrallarn i mitten av februari, som fick 

genomföras på konstsnön vid Hallbystugan. Det milda vädret bidrog till tungt skidföre, men 

skidåkarna bet ihop och kämpade alla sina varv för att genomföra ett drygt fyramilslopp.  

I början av juni var det dags för Cykelrallarn. Nästan 750 personer kom till start en vacker 

försommardag. Väderförhållanden var perfekta och cyklisterna kunde njuta av härlig cykling mellan 

Bottnaryd eller från Västra Jära till målet vid Hallbystugan. 

Rallarloppsserien avslutas med Löprallen i mitten av september. Loppet har förlagds till Bottnaryd, 

där löparna både startar och går i mål på lite olika distanser. Dagen då Löprallarn genomfördes, så var 

det kraftiga byiga vindar, men trots utmanande väder så kom ett 80-tal löpare till start. 

Arenasektionen har samordnat sektionernas olika intressen för att utveckla arenan. Stadion har 

fortsatt att breddas, en ny anslutningsväg mellan stadion och Hallbystugan har byggts, sly har gallrats 

på och runt stadion, pumptracken har förbättrats, grusning av spår och leder, samt har dessa röjts 

från sly och fällda träd. Jönköpings kommun har gallrat skog på flera ställen friluftsområdet. 

Den största spektakulära händelsen var när Jönköpings Energi AB:s entreprenör som startade 

fiberkabeldragning till permanentboende innan kommunens tillåtelse i Hallbys friluftsområde. Detta 

resulterade i att grävmaskiner gick fram på elljusspåret och drog söder både kabel till belysning, rör, 

elledningar och pump till konstsnöanläggningen. För några av våra medlemmar har detta inneburit 

mycket arbete under året.   

Äldregänget har fortsatt att underhålla ytor runt Hallbystugan, så att det ser snyggt och välkomnande 

ut. Under sommaren tillverkades nya stolpar till tipspromenadsfrågorna. 

I stugan har gymmet rustats upp och nya inventarier har införskaffats, så nu har vi ett nytt och fräscht 

samt funktionellt gym. En investering som har uppskattats av många träningsvilliga medlemmar. 

Under året har två gemensamma arbetsdagar anordnats för att tillsammans ta ett ansvar för vår 

idrottsarena, stugan och parkeringsytor. Fortsatt diskussion pågår med kommunen om vem som har 

ansvar för att rusta upp och underhålla väg och parkeringen.  

Dialogen med Jönköpings kommunalråd gällande stöd till konstsnöanläggningen pågår. Under året 

har presentationer gjorts i olika sittningar, samt pågår en offentlig debatt kring konstsnösatsning i 

lokal media. 
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Vid verksamhetsårets slut ser vi att ekonomin ligger i balans, men för att kunna driva vidare en stor 

friluftsanläggning krävs betydligt mer resurser, både ekonomiska resurser, men även ett större ideellt 

engagemang. 

Föreningen har länge diskuterat hur sponsorintäkter kan öka, men det har varit svårt att hitta någon 

medlem som vill ta på sig ansvaret att driva partnerskap mellan företag och förening. Dagens 

samarbetspartners har stor betydelse för vår föreningsutveckling, så styrelsen vill rikta ett särskilt tack 

till företag som stödjer IF Hallby SOK:s verksamheter.  

Idag är vår största inkomstkälla spåravgifter, vilket på sikt kan öka genom att anläggningen kan 

garantera snö mellan december och mars varje säsong. Nästa steg är att utveckla vårt koncept 

kring att kunna få hjälp av företag, genom att få anställda medarbetare att 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 2020 kommer IF Hallby SOK fortsätta arrangera Rallarloppen och nationella cykel-, 

längdskid-, skidskytte-, löp-, och orienteringstävlingar. Cykelsektionen tillsammans med andra lokala 

cykelföreningar samt kommunen planerar att söka en större internationell tävling.   

Jönköpings orienteringsföreningar har ansökt om O-ringen 2023, vilket Jönköpings kommunalråd är 

positiva till. 

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. Tack! 
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Jönköping 2019-10-31 
 

IF Hallby SOK:s styrelse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförande 
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2. Arenasektionens verksamhetsberättelse 

 
Sektionen har bestått av: 

Ordförande: Lars-Åke Bertilsson, Sekreterare: Lars Svensson, Åke Wallin, Björn Hertz, 

Gunnar Green, Katarina Holm, Per-Gunnar Jonsson 

 

Arenasektionen har arbetat utifrån sektionernas och medlemmarnas behov. Under året 

har olika möten genomförts utan att protokollföras. Många medlemmar är inte 

intresserade av att sitta i möten utan vill praktiskt arbeta i föreningen på sin ideella tid. 

 

Lars-Åke Bertilsson har samordnat arenafrågor och Åke Wallin har varit ansvarig för 

löpande underhåll, kontroller och akuta händelser som är kopplade till Hallbystugan.  

 

Föreningen köper in städtjänst och några timmar pistning av konstsnörpåret. Föreningen 

har också varit positiva till att ta emot 50-timmars samhällstjänst, snickerikompetens. I 

övrigt sköts föreningen helt ideellt. 

 

I verksamhetsberättelsens inledning beskrivs vad arenasektionen tillsammans med övriga 

sektioner har genomför 2018-11-01 till 2019-10-31. Utöver det som är beskrivet har 

arenasektionen haft ett samarbete med Kriminalvården, där några personer har fått utföra 

sin samhällstjänst vid Hallbystugan. Detta har resulterat i att herrbastuns panel har bytts 

ut samt har maskiner rustats upp. Arenasektionen har också installerat nytt brandlarm, då 

det gamla brandlarmet blev utdömt av Räddningstjänsten. I samband med installation av 

brandlarm, så har tidslås installerats för att kunna reglera öppetider för dusch/toalett för 

allmänheten. 

 

Verksamhetsplan för IF Hallby SOK:s arenasektion 2019-2020 
 

Projekt 

✓ Fortsätta utveckla Hallbys idrottsarena utan för stora investeringar under 

kommande verksamhetsår 

✓ Fortsätta utveckla konstsnöanläggningen 

✓ Färdigställa bastun i damduschen 

✓ Utomhusarbeten – takfönster förtätas 

✓ Byta ut Hallbystugans kök 
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Mål 

✓ 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 31 oktober 2019 
Lars-Åke Bertilsson, ordförande i arenasektionen 
 

 
 

3. Verksamhetsberättelse för IF Hallby SOK:s skidsektion 

2018-11-01 - 2019-10-31 

Skidsektionen har under året bestått av 

Ordförande: Lars-Åke Bertilsson (fram t o m årsskiftet), därefter 

Krister Rosjö 

Sekreterare:  Anna Eklöf 

Kassör:  Annika Elmeke 

Ledamöter: Bengt-Åke Lindgren, Lars-Johan Lundell, Per 

Wernersson,  Lars Claesson och Magnus Grah

  

Sektionen har haft sex protokollförda sammanträden under året. 

 

Verksamhetsberättelse skidor 2018 - 2019 
Vi kan lägga bakom oss ännu ett framgångsrikt år såväl på skidor, rullskidor som 

skidskytte och glädja oss åt en välfungerande verksamhet. 

 

Snötillverkning kom igång i slutet av november och det blev en bra konstsnösäsong. 

Trots brist på natursnö lyckades vi, tack vare alla ideella arbetstimmar, hålla öppet spåren 

från början av december till slutet av mars. 

 

Ungdomsverksamheten blomstrade med välbesökta träningar och fina tävlingsresultat. 

Därtill det sedvanliga, mycket uppskattade lägret i Orsa samt sommarlägret i Hallby. En 

utökad ledarstab ser till att vår verksamhet håller god kvalitet. 
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Junior/seniorgruppen bestod av 13 aktiva. För första gången i klubbens historia fick vi en 

åkare som blev uttagen till en världscuptävling. Johannes Eklöf åkte 15 km fristil på 

världscupen i Ulricehamn, vilket uppmärksammades en hel del i lokalpressen. Än mer 

uppmärksammat blev dock hans spurtpris i Risberg på Vasaloppet då han fick mycket 

TV-tid och klubbens verksamhet och konstsnöanläggning rosades SVT´s 

kommentatorer. Resultatmässigt tog Johannes ett kliv framåt under säsongen då han fick 

sin bästa placering på SM när han blev 13:e man på 50 km. Jonathan Norder gjorde även 

han en bra säsong och lyckades vinna en av Scandic cup tävlingarna. 

På rullskidor lyckades klubben få en JVM-medaljör då Filip Rosjö tog hem silvret i 

teamsprinten. Vi fick även två svenska mästare på SM-avslutningen i Skövde. Anton 

Grahn blev dubbel ungdomsmästare då han vann både backracet och långdistansloppet 

och Johannes Eklöf vann backracet. Elliot Åkesson lyckades ta ett USM – silver i rullskidor 

klassisk stil. På Alliansloppet gjorde Filip en mycket stark insats när han blev 10:a på 

Hillracet och Johannes var med täten ända in i mål på långdistansen. 

I skidskytte hade Olivia Grönqvist stora framgångar under säsongen och Märta 

Wernersson och Axel Wernersson vann sina respektive klasser i den sammanlagda 

rullskidlskyttecupen. 

Motionsverksamheten för vuxna på tisdagar har varit uppskattade, med i snitt 12 

motionärer/gång. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Hallby fortsätter att även denna säsong 

positionera sig som den starkaste småländska skidklubben både vad gäller bredd och 

topp. 

Arrangemang 

Smålands DM 19 januari - 120 anmälda 

Hallbyloppet 29 januari - 144 anmälda. 

Barnens Vasalopp 10 februari med cirka 150 deltagande barn.  

Lidingöloppet on Tour 8 maj, 60 deltagare. 

Resultat 

Som nämndes tidigare har året varit framgångsrikt med många framstående placeringar 

för såväl ungdomarna som juniorer och seniorer.  

Här följer ett urval: 
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SKIDOR 

Pölder cup 
Totalsegrare: 

D 13-14 Agnes Hertz 

D 14-15 Ida Rosjö 

H 13-14 Axel Wernersson 

H 14-15 Anton Grahn 

 

Götalandsmästerskapen (Landsbro): 
Individuellt   Sprintstafetter 

H 21: 1:a Johannes Eklöf  H 11-12: 3:a Edvin och Sixten 

D 19-20: 2:a Alma Haag  H 15-16: 2:a Anton och Gabriel 

H 19-20: 2:a Harald Eklöf  H 21: 3:a Edvin och Simon 

D 15-16: 2:a Ida Rosjö 

H 15-16: 2:a Anton Grahn 

 

 

DM (Hallby) 
D 9-10: 1:a Ester Hjelmkvist 

H 9-10: 3:a Lukas Clasén 

D 11: 1:a Elvira Hjelmkvist 

D 12: 2:a Matilda Grahn 

H 12: 1:a Anton H, 2:a Edvin H, 3:a Emil Ling 

D 13: 2:a Tuva Carlén 

D14: 1:a Agnes Hertz, 2:a Ida Georgsson, 3:a Sandra Ling 

H 14: 2:a Axel Wernersson 

D 15: 1:a Ida Rosjö 

H 15: 1:a Agnes Grahn, 2:a Elliot Åkesson, 3:a Gabriel Claesson 

H 17-18: 2:a Alexander Jonsson 

H 19-20: 1:a Harald Eklöf 

H 21: 1:a Simon Jonsson, 3:a Edvin Claesson  

 

SM (Sundsvall) 
15:e Johannes Eklöf (15 km klassiskt) 

 

USM (Falköping) 
12:a Anton Grahn (sprint) 

16:e Ida Rosjö (distans) 

 

JSM (Sollefteå) 
6:a Jonathan Norder (20 km) samt 10:a (10 km) 

5:a stafetten (Harald Eklöf, Filip Rosjö och Jonathan Norder) 

 

Folksam Cup (Torsby) 
6:a Ida Rosjö (sprint) och totalt 15:e (jaktstart) 

18:e Anton Grahn (jaktstart) 
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Scandic Cup (juniorer): 
Boden: Jonathan Norder semifinal sprint, 10:a Filip Rosjö (distans) 

Hudiksvall: 1:a Jonathan Norder (masstart), 4:a Jonathan och 10:a Filip (distans) 

 

Vasaloppet 
49:a Johannes Eklöf, 113:e Simon Jonsson 

RULLSKIDOR 
JVM (Madona) 

2:a Filip Rosjö (sprintstafett) 

 

SM  

Malmö: 5:a Johannes Eklöf (distans) 

Skövde: 1:a Johannes Eklöf (backrace) 

 

USM 

Skövde: 1:a Anton Grahn (backrace) 

             1:a Anton Grahn (distans) 

 

Alliansloppet 

10:a Filip Rosjö (backrace) 

21.a Johannes Eklöf (distans) 

 

SKIDSKYTTE 
JSM 

12:a Olivia Grönqvist 

 

Ekonomi 
Skidsektionen har under året lyckats förvalta och behålla det mesta av överskottet från 

JSM 2018. Detta trots att vi haft stora utgifter för tävlingsavgifter och för vallning, resor 

och boende i samband med cuper och mästerskap. Individuella åkarkontrakt har 

upprättats med seniorerna i syfte att premiera goda resultat men även för att tydliggöra 

vad klubben i sin tur förväntar sig att få tillbaka från åkarna. Sektionens främsta 

inkomstkälla är parkeringsavgifter från Severinsparkeringen där föräldrar och aktiva gör 

en värdefull insats. Vi har även erbjudit personlig skidträning vilket genererat en god 

inkomst. Ett överskott från spåravgifter har tillfallit skidsektionen och vår förhoppning är 

att denna inkomstkälla ökar under kommande säsong. 

 

Slutord 
Ett stort tack till alla ledare och föräldrar som deltagit och hjälpt till vid alla våra olika 

aktiviteter under året. Tillsammans gör vi Hallby skidor till en verksamhet som präglas av 

glädje och framgång! 
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Ett särskilt tack till er sponsorer som genom ert bidrag gör det möjligt för våra aktiva att 

utöva den sport de älskar.   

 

För skidsektionen – Anna Eklöf, sekreterare 

 

Verksamhetsplan för IF Hallby SOK:s skidsektion 
 

Verksamhetsidé  
• Sektionen skall verka för att möjlighet ges till alla som vill prova på skidåkning. 

• Aktiva och ledare skall uppträda på ett sådant sätt att hon/han blir en bra 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 har roligt och med en god kamratskap kan utöva sin idrott 

som därmed blir ett positivt minne för livet. 

• Alla aktiva och ledare skall verka för en ren idrott. Hallby skidor tar klart avstånd från 

alla former av dopning och annat fusk. Dessutom informeras varje år aktiva och 

ledare om klubbens policy samt vilket ansvar varje aktiv har. 

 

Verksamhetsplan för IF Hallby SOK:s skidsektion säsongen 2019-2020 
 

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 



14 
 

• Målsättning att få fler föräldrar delaktiga i verksamheten 

• Utveckla våra arrangemang 

 

 

Arrangemang 

• Genomföra två distriktstävlingar på skidor, samt en zontävling 

• Arrangera Barnens Vasalopp 

• Arrangera löptävlingen Lidingöloppet on Tour 

 

Jönköping 31 oktober 2019 

Anna Eklöf, Sekreterare IF Hallby Skidor 

 

 

4. Verksamhetsberättelse för IF Hallby SOK:s orienteringssektion  

Tävlingar & Träningar 

Orienteringssektionen har de senaste åren från ledarstabens sida beskrivit sig som den 

lilla sektionen med det stora hjärtat. Något som detta året till det positiva måste ändras till 

den stora sektionen, då vi på upptakten var över 75 personer. Detta tror vi är rekord eller 

i alla fall i närheten av ett sådant för IF Hallby Orientering. Vi har under året haft en 

stabil tillströmning av barn och ungdomar som har en nyfikenhet för orientering. 

Vi har, såväl vuxna som ungdomar och barn, mestadels deltagit på distriktstävlingar även 

i år men vi jobbar sakta men säkert med att locka ut fler på regionala tävlingar också. 

Hallbys ungdomar och barn har med framgång deltagit i Ungdomens 5-dagars i år också, 

en ungdomstävling bestående av fem deltävlingar. Vi hoppas kunna hålla kvar de få som 

tagit steget upp till tävlingsklass i sin respektive klass och vi hoppas också på att tillskottet 

av nya medlemmar ska öka antalet tävlingsaktiva. 

På stafettsidan hoppas vi på att kunna köra Tjoget nästa år och att vi kan få fler lag i den 

klassiska sprintstafetten för barn och ungdomar, Lämmeltåget. 

 

Ungdomsverksamhet 

Tillväxten inom orienteringssektionens barn- och ungdomsverksamhet är som nämnt 

ovan mer än stabil. Vi ledare sitter just nu i tankar och funderingar kring hur vi ska lyckas 

följa upp och utveckla alla våra orienterare i rätt takt. Men en sak är säker, ett av målen 
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för kommande år är att hitta fler engagerade personer som kan stötta oss ledare eller till 

och med ta ett eget större ansvar. Vi ser verkligen fram emot kommande vår- och 

höstsäsong. 

 

Under året har det fokuserats på att utveckla deltagarnas orienteringskunskaper. Vi har 

även tagit emot alla nya medlemmar med glädje och försökt lägga grunden för ett fortsatt 

intresse för sporten. Vi har fått hjälp med fysträningen för vit grupp och uppåt av de 

fantastiska personerna Axel Björkman, Elise Josefsson och Oscar Claesson. Stort tack! 

 

Under året har vi anordnat ett läger i Mullsjö och som vanligt blev det succé. Vi har ännu 

inte fått till en helg för ett hemmaläger då stugan är bokad på helgerna året ut, men det 

har planerats in i januari istället. 

 

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 som har ställt upp med allt 

ifrån skuggning till matlagning. Utan deras hjälp hade det aldrig varit möjligt för ledarna 

att klara av det. 

 

MTB-Orientering 

Det har tävlats ganska lite under året, men vi har några tappra utövare fortfarande. 

Tanken är att få till en MTB-Orienteringskarta runt stugan för att kunna locka fler aktiva 

till denna del av orienteringssektionen. 

 

Arrangemang 

IF Hallby Orientering har under året arrangerat en deltävling i Ungdomens 5-dagars som 

hölls på hemmaplan. Äntligen säger vi, äntligen är kartan uppdaterad och kan användas 

till arrangemang vid Hallbystugan! Vi jobbar nu vidare med en annan av våra kartor för 

att få fler träningsområden att hålla till i. 

 

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. Vi har dessutom tillåtit ett extra kontrollsläpp på vår hemmakarta. 
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Arbetet med konvertering av Hallbykartan till MTB-O har tidigare varit i behov av en 

uppdaterad grundkarta, vilket vi nu har så detta arbetet kan nu påbörjas. Målsättningen är 

att ha en tillräckligt stor del av kartan konverterad till lite efter sommaren så att vi kan 

erbjuda träningsmöjligheter. 

 

Ekonomi 

När det gäller Orienteringsektionens ekonomi har vi i år investerat väldigt mycket i 

material som ger oss en möjlighet att hålla högre nivå på träningarna. Den ger oss 

dessutom en möjlighet att jobba smartare och underlättar enormt för ansvariga ledare när 

det gäller genomförandet av träningarna. 

 

Vi har under året som varit stått kvar på 6 severinsmatcher, till förmån för våra andra 

otroligt snabbt växande sektioner. Vi ser dock ljust på framtiden och hoppas på ännu fler 

medlemmar inom vår sektion och fler inkomstbringande aktiviteter. 

 

Vi vill tacka våra sponsorer för den här säsongen och ser fram emot ett fortsatt 

samarbete nästkommande säsong. 

 

Vi vill även tacka våra aktiva för ett roligt och givande år och vi ser fram emot att få träna 

och tävla med er nästa år också. 

 

Orienteringssektionens styrelse har under det gångna året haft följande sammansättning:   

Sammankallande   Erik Stillemark, Anna Haraldsson   

Kassör o postmottagare   Bertil Gustafsson   

Sekreterare    Anna Haraldsson   

Kartansvariga   Lars Lundström, Erik Stillemark, Johan 

Granath 

Ungdomsansvariga   Anna Benderius, Anna Haraldsson, Erik 

Stillemark, Håkan Rydell 

Materialansvarig   Erik Stillemark, Anna Haraldsson, Håkan 

Rydell 
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Övriga ledamöter   Katarina Holm, Hans Lingfors, Johan 

Granath 

Tävlingsansvarig   Erik Stillemark   

Dataansvarig/Sportident   Johan Granath 

Tidtagning   Johan Granath 

Banläggare    Torbjörn Lundström, Lars Lundström, Hans 

Lingfors 

   

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.   

   

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.   
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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 orientering 2019/2020 

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 

hoppas vi kunna fortsätta med Odensbergskartan.   

   
Jönköping 31 oktober 2019 

Erik Stillemark, Ordförande IF Hallby OL 
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5. Verksamhetsberättelse Cykelsektionen 2018 - 2019 

2018-11-01  -  2019-10-31 

Cykelsektionen har under året bestått av 
Ordförande:  Eskil Laago 
Sekreterare:  Anders Ohlin 
Kassör:  Carl Adell 
Ledamöter: Victoria Adell, Anders Persmeen, Göran Berg, Åke Wallin, Anders Ohlin, 
Viktor Benderius  
   

Sektionen har haft fyra protokollförda sammanträden under året och utöver detta har vi 

möten online där större beslut protokollförts. Vi ser ett behov av att träffas mer frekvent 

men det är väldigt svårt då mer än hälften av sektionsmedlemmarna har arbete som 

innebär mycket resande. Vi behöver hitta en bättre struktur att mötas. 

 

Det är fantastiskt kul men också en stor utmaning att ha 200 cyklister på våra 

torsdagsträningar. I år har vi testat att starta upp direkt i våra grupper vilket ha haft 

fördelar men också nackdelar. Vi känner att vi tappat en viktig ingrediens i 

klubbgemenskapen som de gemensamma samlingarna ger. Vi ser också att vi har haft 

svårare att engagera medlemmar till ideellt arbete vilket kan ha en koppling till att vi inte 

haft den gemensamma samlingen. Det är bra att testa olika saker men nu vet vi att den 

gemensamma samlingen är viktig och något vi kommer satsa på till nästa säsong igen. 

 

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. Detta märktes tydligt till Hallbyrundan då fler och fler kliver fram och tar ett 

större ansvar till vår största inkomstkälla. Vi ser ett behov av att få in fler medlemmar i de 

inre ansvarsområdena såsom sektionsarbete, styrelse och i Hallbystugan. 

 

Träningsverksamhet 

Våra träningar har fortsatt att vara väldigt välbesökta under året. Det är en mäktig syn att 

se 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 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. 
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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. 

 

Tävlingsverksamhet 

I år har antalet ungdomar som tävlat minskat lite. Största anledningen är att det inte fyllt 

på underifrån på samma sätt som tidigare år. Men hårt arbete av ledarna i blå grupp 

gjorde att vi hade ett stort gäng killar som tävlade de sista tre loppen på hösten. Detta 

bådar gott inför nästa år. 

 

Däremot har antalet ungdomar som valt att köra SWE-CUP och även testat på att tävla 

utomlands ökat vilket är väldigt kul. Olle Wallin körde även i år Ungdoms EM i Italien 

och presterade på en mycket hög nivå i det tuffa motståndet och har nu börjat på 

Cykelymnasiet i Falun. 

 

Olle Wallin och Axel Persmeen har under året börjat köra landsväg och presterat mycket 

bra båda två. Än så länge har vi ingen organiserad landsvägsträning för ungdomar men 

intresset för landsväg ökar i vår förening. 

 

Våra elitcyklister har fortsatt att prestera på en bra nivå. 

Martin Setterberg har under året gjort många fina resultat men har också haft en del 

bekymmer med materialet såsom punkteringar och kedjebrott som ställt till det. 

Men ett tecken på att Martin är en av landets bästa cyklister är att han vi fick köra VM i 

XCE i Belgien. Efter ett startkval och första heat så åkte han sen ut efter att ha hamnat i 

kravallstaketet i en tight passage där han försökte avancera. Små marginaler i XCE. 

Sofia Ekdahl har fortsatt köra i damernas elitklass och har tävlat mycket under året och 

fortsatt att utvecklats på ett riktigt fint sätt.  

I slutet av säsongen valde Carl Jarnhagen att göra comeback i elitklassen och nu i de 

blåvita Hallbykläderna. Så 2020 har vi tre elitcyklister som representerar IF Hallby SOK. 

 

Arenan 

Under året har vi fortsatt arbetet med vår MTB arena. Vi har förbättrat våra 

tävlingsbanor som nu håller absolut högsta nationella standard samt även renoverat vår 

pumptrack.  
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Numera består IF Hallbys MTB arena av en Svart slinga på 5,1km, Blå slinga på 3,7km, 

Grön slinga (Gunnar Green 0,7km och Sandbäckarn 0,35km) samt Kidstrack och 

Pumptrack.  Under året har vi påbörjat arbetet med kommunen och länsstyrelsen för att 

märka upp milspåret även för cykel. Detta görs i tätt samarbete med kommunen som ser 

detta som en naturlig utveckling av arenorna. Detta har tagit längre tid än beräknat så 

milen märks först upp under 2020. 

 

Evenemang 

Under året har vi genomfört Rallarloppen samt Hallbyrundan i år var avslutningstävlingar 

i SWE-Cup samt deltävling i Västgötacupen. I år lyfte vi evenemanget till en ny nivå och 

fick idel beröm av åkare, ledare, publik och samarbetspartners. Vi har nästan fördubblat 

den ekonomiska vinsten från 2018 och vi ser att evenemang är vägen om man vill göra 

bra idrottsliga och ekonomiska vinster. 

 

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. 

 

Under vinterhalvåret så bjuds det in till distanspass på helgerna med olika startpunkt för 

större variation på våra rundor.  

 

Vi ser att fler testar på att tävla, både yngre och äldre. Detta vill vi uppmuntra oavsett 

ålder eller ambitionsnivå. Till kommande år kommer vi satsa mer på att hjälpa de som 

inte kommer från en familj med kunskap och erfarenhet från att tävla till att komma ut 

och testa på. Vi kommer även hjälpa våra elitcyklister Martin Setterberg och Sofia Ekdahl 

på liknande sätt som 2019. Våra ungdomar som vill testa på att tävla utomlands kommer 

också ges möjlighet till det där vi hjälper till ekonomiskt för att underlätta resandet. 
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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. För oss är det viktigt att kunna anpassa träningsupplägg så att det passar även för de 

som vill ta steget upp i elitklass. 

 

Vi vill fortsätta att utveckla vår arena. Det handlar om att löpande förbättra våra MTB 

slingor samt skapa fler alternativa spår för att alla ska få en lagom utmaning. Att märka 

upp milspåret för MTB är något som både vi och kommunen vill och det skulle göra vår 

arena mer attraktiv för motionärer som idag väljer andra arenor för träning. Detta 

sammantaget gör att vår arena bli komplett från de yngsta till motionär och elit. 

 

Arrangemang 

• Hallbyrundan genomföras på i stort sett samma sätt som 2019 med både XCC och 

XCO som avslutning i SWE-CUP. VI har även en ambition att skapa ett 

internationellt event och har sökt UCI Cat2 vilket vi har stora förhoppningar om att 

få godkänt. 

• Rallarloppen. 

• Vi arbetar även för att på sikt arrangera ett internationellt event i samarbete 

med en eller flera Jönköpingsklubbar (likt Euro MTB). 

 

Rekrytering 

Vi är i ett fortsatt expansivt skede främst till våra yngre grupper. Vi utför ingen aktiv 

rekrytering av aktiva utöver att vi berättar om vår verksamhet på hemsida och sociala 

medier. Rekrytering av kvinnliga ledare står som fortsatt fokus. Vi behöver fler kvinnliga 

förebilder inom cykelsporten. 

 

Jönköping 31 oktober 2019 

Eskil Laago, Ordförande IF Hallby Cykel 
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6. Rallarloppen 2019 

Rallarloppen, ett samarrangemang mellan IF Hallby SOK och Bottnaryds IF.  Sedan 2012 

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

samma namn. Rallarloppet skidor kördes första gången 1968. 

 

Rallarloppen 2019 
 

Rallarloppet skidor 17 feb 

Snömässigt såg det bra ut inför årets lopp med förhoppning att loppet skulle kunna köras 

på natursnö och i dess originalsträckning. Så sent som två veckor innan loppet var det 30 

cm snö och mycket fina spår längs med stora delar av Rallarloppsbanan. Men med en 

vecka kvar drog ett alltför varmt och blåsigt mildväder in över Vätterbygden, vilken 

skrinlade planerna på ett Rallarlopp på natursnö.  Rallarloppet fick då räddas med 

reservalternativet, Hallbystugans konstsnöspår. Ett spår som höll mycket god kvalité med 

tjock och brett snötäcke och kunde erbjuda ett fint varv om 4 km. Dock var de yttre 

förutsättningarna under tävlingsdagen väldigt utmanande med flertal plusgrader och 

fuktigt väder, vilket gjorde att skidföret blev allt annat än lättåkt.  Huvudklasserna vanns 

av Erik Nero Mullsjö SOK och Selma Moqvist Sävedalens AIK.  Totalt var det knappt 

200 deltagare i årets Rallarlopp. 

 

 

CykelRallarn 2 juni 

2019 års Cykelrallare var den 8:e upplagan.  Återigen så lockade CykelRallarn ett stort 

startfält, där 653 cyklister tog sig i mål vid Hallbystugan. Framförallt är det i 

motionsklasserna med över 500 startande, där många glada och entusiastiska kommer 

tillbaka år efter år.  Tävlingsklasserna lockar fina elitfält årligen. Damklassen vanns av 

Erica Zetterlund Hjo Velocipedklubb. Herrklassen vanns av Anders Ljungberg IKHP. 

Cykelförhållanden var de bästa tänkbara ur MTB syn. Till årets lopp hade vi gjort en 

justering på banan för att höja säkerheten. Förändringen var innan cyklisterna kom till 

första vätskan i Bottnaryd.  

 

LöpRallarn 15 sep 

LöpRallarn, lockade i år över 160 deltagare, där barnklasserna glädjande står för mer än 

hälften av deltagarantalet. Det är nu fjärde året som LöpRallarn arrangeras med både start 
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och mål i Bottnaryd. Det har blivit ett lyckat koncept, där vi försöker utveckla loppet år 

för år. Vi hoppas och tror att loppet ska kunna locka 200-300 deltagare inom några år.  I 

år visade LöpRallarn åter igen upp ett välmeriterat elitfält på både dam- och herrsidan 

med landslagsmeriterade löpare. Oscar Claesson Sävedalens AIK (Hallby SOK) och 

Jenny Johannesson Mullsjö SOK segrade bägge två för andra året i rad. Nytt banrekord 

sattes av Oscar Claesson över herrarnas 15 km med 51.58.  

 

Summering 

 
Ekonomiskt så genererade årets Rallarlopp ett plus om 112 tkr. Den summan plus 8 tkr 

delades till respektive arrangörsklubb, IF Hallby SOK och Bottnaryds IF. Det var ca 50 

tkr lägre resultat i år jämfört med 2018. Det förklaras med högre kostnader för tidtagning 

samt planerade investeringar av profilmaterial, samt satsning på marknadsföring.  Kvar i 

kapital finns ett kapital om 119 tkr, dels som reservkassa men även för att säkra 

investeringar för 2020.  Intäkter kommer främst från anmälningsavgifter men också från 

några mycket viktiga sponsorer som bidrar i olika former till loppet. Stort tack till alla 

sponsorer. 

 

Rallarloppen är ett funktionärskrävande arrangemang.   Ett Stort Tack för det gånga året 

riktas härmed till samtliga funktionärer, samt alla markägare som upplåter mark till 

Rallarloppen! Den traditionsenliga Rallarfesten med julbord i december är en uppskattad 

tillställning och bra tillfälle att bjuda tillbaka till funktionärer, såväl som sponsorer och 

markägare. 

 

Jönköping 31 oktober 2019 

För Rallarloppen; IF Hallby SOKs del av tävlingsledningen  

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