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1. Verksamhetsberättelse för IF Hallby Skid- och Orienteringsklubb 
för verksamhetsåret 2015-11-01 - 2016-10-31 

IF Hallby SOK har under verksamhetsåret haft följande ledamöter: 
Styrelse: 
Carin Rosjö Ordförande 

Lars-Åke Bertilsson Vice ordförande 
Björn Hertz Sekreterare                          

Gunnar Brolin Kassör 
Erik Stillemark Ledamot                          Lars Lundström Suppleant 
Anna Eklöf Ledamot                           Tomas Laago  Suppleant 
Eskil Laago Ledamot  Oskar Rydberg Suppleant 
Göran Berg Ledamot   

Johan Lindh Ledamot  

Revisorer: Revisorssuppleanter:    Valberedning: 
Dhan Åstrand     Rolf  Egelrud                  Ulf Björkman, sammankallande 
Lars Peterson     Kjell-Åke Svensson      Gunnar Green 

     Per-Gunnar Jonsson 

 

Verksamhetsåret 2015 – 2016 har varit ett av de mest framgångsrika åren i IF Hallby SOK:s historia. 

Föreningen har lyckats att få igång barn- och ungdomsverksamheterna i alla sektioner på ett mycket 

imponerande sätt. Sektionernas verksamheter växer och det ideella engagemanget ökar genom att medlemmar 

upplever gemenskap och idrottsglädje i föreningen. Alla medlemmar, äldre och yngre, ledare, funktionärer, 

aktiva ungdomar, juniorer och seniorer genomför ett fantastiskt arbete. 

Föreningen ökar i medlemskap och under året har 237 nya medlemmar registrerat sig. 63 medlemmar av 

avregistrerats eftersom inbetald medlemsavgift saknas. Totalt är vi 999 medlemmar, varav 193 

familjemedlemmar, 304 enskilda medlemmar och 49 ungdomsmedlemmar. Den stora tillströmningen av 

medlemmar har varit till cykel, men vi ser att medlemmarna väljer att även vara aktiva i både skidor och 

orientering. 

Året inleddes med skidsäsong där föreningen lyckades att producerasnö till konstsnöslingan som höll från 

början av januari till mars ut trots en mycket mild vinter. Föreningens skidsatsande juniorer och seniorer har 

visat att IF Hallby SOK är en förening som just nu är en av Sveriges bästa föreningar inom längdskidor. En 

JSM guldmedalj genom Eric Rosjö och fyra Hallbyåkare av topp tio i Junior SM visar på att IF Hallby SOK är 

i toppklass. IF Hallby SOK lyckades även ta en silvermedalj i Junior SM i Rullskidor genom Erik Bertilsson. 
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Efter skidsäsongen blev två av IF Hallby SOK:s skidåkare, Adam Persson och Eric Rosjö uttagna till 

juniorlängdlandslaget. Föreningens seniorer genomförde en säsong som förstaårsseniorer, vilket innebär mer 

tid för toppresultat. Våra seniorer har efter skidsäsongen visat på att de är att räkna med inför kommande 

vintergenom Oscar Claesson andra plats i Lidingöloppet M22 klassen och Johannes Eklöfs 35:e placering i 

Lidingöloppet 30 km. I skidskytte har IF Hallby SOK varit i topp i flera sammanhang och  genom Annie 

Lindh blev det ett JSM silver. 

Rallarloppet kom att genomföras på ett reservdatum, då snötillgången var för dålig vid planerat tillfälle. En av 

de sista dagarna i början av mars genomförde IF Hallby SOK och Bottnaryds IF Rallarloppet på en 

specialrunda på banvallen vid Västra Jära. 

Efter skidsäsongen tog orienteringen och cykel över träningsverksamheten vid Hallbystugan. Orienteringen 

har haft målsättningen att få igång en bra barn- och ungdomsverksamhet, vilket har lyckats genom engagerade 

ledare. Ett trettiotal nya medlemmar har börjat orientera. Sektionen har satsat på gemensamhetskapande 

tävlingar och har medverkat vid ungdomens 5-dagars och Skara Sommarlandssprinten. Läger har genomförts 

och samhörigheten, gemenskapen och idrottsglädjen har gjort att några aktiva orienteringsmedlemmar har valt 

att även pröva på skidverksamheten med start säsongen 2016 - 2017. 

Den stora tillströmningen av medlemmar har skett till cykel. Några träningar under våren och hösten har 

cykelsektionen tagit emot mer än 200 aktiva cyklister. Cykelintresset är imponerande stort och medlemmarna 

behålls i klubben tack vare engagerade ledare och goda förebilder. Cykelssektionens stora fokus 2016 var 

MTB EM som genomfördes som ett samengagemang med tre ytterligare cykelföreningar i Jönköping. MTB 

EM blev en otrolig upplevelse, en succé som nästan är svår att beskriva utan måste upplevas. MTB EM 

genomfördes på Huskvarnaberget vid IKHP-stugan i strålande solsken. Efter otroligt många ideella 

arbetstimmar och ett stort engagemang genom att alla fyra föreningars mål var att levererar ett event i 

EUROPAKLASS, blev det ett event i VÄRLDSKLASS. Det var inte bara eventet som var i världsklass. Utan 

vår egen MTB -cyklist Martin Setterberg representerade Sverige i U 23 landslaget och levererade på toppnivå i 

sprintklassen. Fredagen den 6 maj 2016 är endag som går till historien i Hallbys cykelhistoria, då lyckades 

Martin Setterberg att cykla i mål som tredje man och därmed kan han titulera sig som EM Bronsmedaljör i 

U23 klassen. Samarbetet, gemenskapen och idrottsglädjen har bidragit till en stor stolthet över genomfört 

event vilket har smittat av sig till att intresset ökar för cykel som vi ser effekt av i föreningen. 

Den 25 januari anställde föreningen Bela Molnar som vaktmästare för ett år. Anställningen grundar sig på 

Arbetsförmedlingens särskilda anställningsstöd SAS. Vaktmästarens har arbetat med att hålla stugan öppen 
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dagtid, service och underhåll av stugan och runt om stugan. Föreningens personalkostnader har minskat med 

ca 200 000 kr när förändringen av tjänst från föreningsutvecklare till vaktmästare inrättades 2016. 

Ekonomin i föreningen är i balans innevarande budget år, men önskvärt är att intäktssidan ökar så att 

föreningen kan göra investeringar som behövs göras för att underhålla stugan och arenan. Föreningen 

behöver också ekonomi till att utveckla arenan samt att satsa på barn- och ungdomar och elitverksamheten.  

Styrelsen har under året skickat två skrivelser till kommunen för att visa på att föreningen behöver kommunalt 

stöd för att kunna utveckla IF Hallby SOK:s arena. En av skrivelserna är ett samarbete med IKHP och 

Jönköpings Slalomklubb där föreningarna lyfter fram behovet av stöd för att skapa, utveckla samt underhålla 

en konstsnöanläggning.  

När engagemang och ideell arbetskraft finns i föreningen har styrelsen valt att låna pengar till att färdigställa 

konstsnöanläggningen samt att renovera damernas dusch och därefter stugan med köksdel. 

Våra viktiga inkomstbringande aktiviteter är tipspromenaden som pågår årligen från september till maj och 

Severins parkering. Våra sponsorer har betydelse för att föreningen utvecklas. Styrelsen riktarett stort TACK 

till alla våra sponsorer, men vår största sponsor är Severins Möbler som styrelsen vill rikta ett särskilt tack till. 

IF Hallby SOK befinner sig i en positiv utvecklingstrend genom tillströmning av nya medlemmar. Drivet, 

kraften och engagemanget som finns hos våra medlemmar har gjort att sektionerna har sökt och några 

sektioner har tilldelats stora event inför 2018.  

2018 kommer Orienterings SM att genomföras som ett samarrangemang av flera orienteringsklubbar runt 

Södra Vätterbygden. Svenska Skidförbundet har tilldelat IF Hallby SOK JSM i längdskidor som också 

kommer att genomföras med stöd av närliggande skidklubbar. Cykelsektionen ligger i startgroparna för att 

ansöka om en världscuptävling i MTB 2018. Även detta arrangemanget planeras som ett samarrangemang 

som Jönköpings cykelklubbar har goda erfarenheter av när de tillsammans genomförde MTB EM 2016. 

Föreningens ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2015-11-01 – 2016-10-31visar ett överskott 

på 461 280:-. Föreningens skulder 2016-10-31 uppgår till 3 303 442 kronor och tillgångarna 

uppgår till 6 330 376 kronor, varav likvida medel 2 117 243. Likviditeten i föreningen är god.  

Ekonomin i föreningen är i balans innevarande budget år, men önskvärt är att intäktssidan ökar 

så att föreningen kan göra investeringar som behövs göras för att underhålla stugan och arenan. 
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Föreningen behöver också ekonomi till att utveckla arenan samt att satsa på barn- och ungdomar 

och elitverksamheten.   

Styrelsen har protokollfört tio möten under innevarande verksamhetsår. 

 
Jönköping 2016-10-31 
 
 
 
………………………… 
Carin Rosjö 
 
 
 
………………………… ………………………… …………………………………….. 
Björn Hertz, sekreterare Gunnar Brolin, kassör Lars-Åke Bertilsson, vice ordförande 
 
 
 
………………………… ………………………… ………………………… 
Eskil Laago, ledamot  Anna Eklöf, ledamot Erik Stillemark, ledamot 
 
 
 
………………………… …………………………  
Johan Lindh, ledamot Göran Berg, ledamot 
 
 
 
………………………..     …………………………    …………………………….. 
Thomas Laago, suppleant  Oskar Rydberg, suppleant Lars Lundström, suppleant 
 
 
 
………………………… 
Peter Green, suppleant 
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2. Verksamhetsberättelse för IF Hallby SOK:s skidsektion 
 
Skidsektionen har under året bestått av 
Ordförande:  Lars-Åke Bertilsson 

Sektretare:  Anna Eklöf 

Kassör:  Lars-Johan Lundell 

Ledamöter:  Bengt-Åke Lindgren, Krister Rosjö, Annika Carlén, Per Wernersson, 

  Lars Claesson      

  (Tomas Petersson Hjelmkvist och Thomas Laago avgick i samband 

med årsmötet och ersattes av Annika Carlén, Per Wernersson och 

Lars Claesson). 

 

Sektionen har haft åtta protokollförda sammanträden under året. 

 
Verksamhet 
Trots att vintern var opålitlig vädermässigt med mycket mildväder och regn, lyckades våra aktiva 

prestera på topp och vi kan lägga bakom oss ett år som kan sammanfattas med ett ord – 

fantastiskt! 

 

Förutom stora framgångar på cuper och mästerskap (såväl på skidor, som rullskidor och 

skidskytte) lyckades vi även få med två Hallbyåkare till Ungdoms OS i Lillehammer. De båda, 

Adam Persson och Eric Rosjö, presterade så bra under säsongen att de nu blivit uttagna till 

Juniorlandslaget. 

 

Vår ungdomsverksamhet har under året utökats till att omfatta 55 aktiva och därtill har vi 

rekryterat flera nya ledare. På det populära Orsalägret i december deltog 60 st. Tisdags- och 

torsdagsträningarna har varit välbesökta och under året har klubben ordnat ett barmarksläger i 

november och ett i juli. I april ordnade skidsektionen den årliga skidavslutningen med över 100 

gäster. 

 

Motionsverksamheten för vuxna på tisdagar har varit uppskattade. 

Skidspåren kunde öppnas för allmänheten den 9/1, efter ett idogt arbete av snösprutarna. Under 

våren, sommaren och hösten har konstsnöprojektet gått på högvarv. Många timmar av ideellt 

arbete ligger bakom det som under kommande säsong förhoppningsvis ska leda till kanonfina 

spår. 
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Skidsektionen har under året sökt och beviljats att få arrangerar JSM 2018. 

Hallby har under året positionerat sig som den starkaste småländska klubben både vad gäller 

bredd och topp. 

 
Arrangemang 
Barnens Vasalopp arrangerade den 7/2 och trots det milda vädret lockade det nästan 100 glada 

barn. En zontävling arrangerades den 11/2 med 50 startande och fina skidspår.   

Hallbyloppet arrangerades 6/3. 

Rallarloppet fick ställas in men ersattes med Reservrallarn den 13/3. 

Lidingöloppet on Tour arrangerades 9/8 

För första gången kunde vi arrangera en kombinerad rullskids- och rullskidskyttetävling på 

gocartbanan, Vauhti Rullskidsfestival, den 4/9. Det blev en mycket uppskattad tävling! 

 
 
Resultat 
Som nämndes tidigare har året varit framgångsrikt med många framstående placeringar för såväl 
ungdomarna som juniorer och seniorer.  
 
SKIDOR 
 
Tour de Mösseberg (Falköping) 
2:a Agnes Hertz D 11 
2:a Filip Rosjö H 16 
3:a Alexander Jonsson H 14 
 
Götalandsmästerskapen (Boxholm): 
Individuellt   Teamsprint 
1:a Eric Rosjö H 18  1:a Gabriel Claesson – Anton Grahn H 11-12 
2:a Annie Lindh D 20  1:a  Harald Eklöf – Filip Rosjö H 15-16 
2:a Filip Rosjö H 16  1:a Adam Persson – Eric Rosjö H 17-20 
3:a Anton Grahn H 12 
3:a Erik Bertilsson H18 
 
ICA-cup (Ulricehamn) 
10:a Simon Nilsson H 14 – sprint 
 
JSM (Torsby) 
1:a Eric Rosjö            H 17-18 – distans 
6:a Adam Persson    H 17-18 – distans 
10:a Erik Bertilsson  H 17-18 -  distans 
5:a Eric Rosjö            H 17-18 -  skiathlon 
9:a Simon Jonsson   H 17-18 -  skiathlon 
4:a Adam Persson, Erik Bertilsson, Eric Rosjö – stafett H 17-20 
2 st Lag-guld till Hallby  
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Scandic Cup (juniorer): 
Idre –  2:a Adam Persson  H 17-18 - sprint 
 4:a Eric Rosjö          H 17-18 - sprint 
                     1:a Eric Rosjö         H 17-18 - distans 
 
Åsarna 1:a Adam Persson  H 17-18- sprint 
 
Hudiksvall        3:a Erik Bertilsson   H 17-20 - distriktsstafett 
 
Gällivare 1:a Adam Persson   H 17-18 – prolog 
 2:a Eric Rosjö          H 17-18 – prolog 
 1:a Eric Rosjö           H 17-18 – jaktstart 
 
Totalt Scandic cup – 2:a Adam Persson, 3:a Eric Rosjö 
 
 
 
Vasloppet 
175:a Johannes Eklöf 
 
SKIDSKYTTE 
Swecup: 
Boden -  5:a Annie Lindh 
Lima -  3:a Annie Lindh 
 
JSM (Piteå) 
2:a Annie Lindh 
 
RULLSKIDSKYTTE 
SM 
2:a Annie Lindh 
 
RULLSKIDOR 
WC 
Kroatien -  6:a Johannes Eklöf H 21 
Sollefteå - 3:a Adam Persson H 17-20 
 7:a Erik Bertilsson H 17-20 
 
SM (Norrköping): 
6:a Erik Bertilsson, Johannes Eklöf – sprintstafett 
 
SM (Slite): 
2:a Erik Bertilsson H 17-20 
4:a Simon Jonsson H 17-20 
 
Totalt STS Roll Cup – 3:a Erik Bertilsson H 17-20, 3:a Johannes Eklöf H 21 
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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. Juniorerna och seniorerna fick i vintras hjälpa till att leda 

skidskolor för företag, ett nytt sätt att få in pengar till verksamheten. Vi jobbar aktivt med att 

hitta fler inkomstkällor till sektionen och där har vi förhoppningar om att JSM 2018 ska vara en 

sådan. 

 
Sponsring 
Vi har under året 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 

 

2.1. Verksamhetsidé för IF Hallby SOK:s skidsektion 
 

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

- Aktiva och ledare skall uppträde 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 god kamratskap kan utöva sin idrott som 

därmed blir ett positivt minne för livet. 

- Alla aktiva och ledare ska verka för en ren idrott. Hallby skidor tar klart avstånd från alla 

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

ledare om klubbens policy samt vilket ansvar varje aktiv har. 
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2.2. Verksamhetsplan för IF Hallby SOK:s skidsektion 
 

Träning/tävling 

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

formell utbildning. 

Krav på 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 med 10 %. 

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

 

Arrangemang 

Rallarloppskonceptet med skidor/cykel och löpning ska genomföras tillsammans med Bottnaryds 

IF. 

En distriktstävling på skidor. 

En kombinerad rullskidstävling och rullskidsskyttetävling. 

 

Rekrytering 

Nytillskott av ungdom via skidskola, Barnens Vasalopp samt vid våra barmarksarrangemang. 

 

Jönköping den 31 oktober 2016 

Lars-Åke Bertilsson, ordförande i skidsektionen 
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3. Verksamhetsberättelse för IF Hallby SOK:s cykelsektion  
 

Det är med stor glädje vi kan summera ett framgångsrikt år för IF Hallby Cykel. För att förstå 

den utveckling vi just nu är inne i så vill jag påminna om vad jag skrev för två år sedan… 

”Träningsverksamheten på torsdagar har fortsatt att växa och vi är ofta ca65 cyklister som 

delas in från nybörjare till elit. Tränarsituationen har varit riktigt positiv under året och vi är 

nu 8st tränare som delar på våra fyra träningsgrupper. Detta är viktigt och en förutsättning 

för att kunna få till en bra verksamhet”. 

 

Vår utveckling har fortsatt spikrakt uppåt och ni som har varit vid Hallbystugan på torsdagar 

har sett att vi fyller skogarna med cyklister. Vi närmar oss 200 cyklister på träningarna och vi 

har nu över 20st ledare som gör det här möjligt. Även på tävlingsbanorna ökar antalet 

Hallbyiter rejält och det är så roligt att följa den utveckling som våra cyklister gör.  

 

Några höjdpunkter från året som bör belysas lite extra. 

 

I maj så arrangerade vi Euro MTB tillsammans med vännerna i IKHP, LLS och JCK. Fyra 

fantastiska tävlingsdagarna som går till historien då IF Hallby fick sin första internationella 

medalj i Mountainbike. Den fredagskvällen glömmer ingen, Martin Setterberg kör felfritt i 

heat efter heat för att i finalen köra till sig ett brons i EM på hemmaplan.  Hela eventet fick 

toppbetyg av cyklister från de olika landslagen, publik, Svenska Cykelförbundet och från 

Destination Jönköping som gjorde det hela möjligt. Samabete är nyckeln och återigen visar vi 

att dessa fyra klubbar kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Många la ner väldigt 

mycket tid på EM men en person som bör lyftas fram är tävlingsledare Göran Berg från IF 

Hallby. Att ha en ledare som ser möjligheter och lösningar på alla de bekymmer som dyker 

upp på ett stort event är ovärderligt.  

 

Under MTB SM i Värnamo så lyckades våra yngre cyklister köra till sig fina SM Medaljer 

Simon Åkerlund lyckades köra till sig två medaljer (brons XCE och Silver XCO) och 

tillsammans med Axel Persmeen och Melvin Andersson blev det lagsilver i P10-12. 

Martin Setterberg vann kvalet i XCE men körde tyvärr omkull i kvartsfinalen så hans SM blev 

kort. Riktigt tråkigt för Martin som efter en fin säsong med både EMoch VM naturligtvis såg 

fram mot SM.  

 

SCF utsåg oss till månadens ungdomsförening i September. Bakgrunden till utmärkelsen är 

vår fina utveckling på både träning och tävling och att vi uppnår detta genom fokus på glädje 

och gemenskap. Detta gav en hel del uppmärksamhet i media samt att flera andra 

cykelklubbar hörde av sig och ville ha tips på hur de ska lägga upp sin verksamhet. 

 

Martin Setterberg som har fortsatt att visa fina resultat undre året är nominerad till årets 

Postnord cyklist av SCF. Detta tack vare sin bronsmedalj på EM i Huskvarna i år.  

 

Det är med stolthet och glädje jag summerar detta år. Vår förening utvecklas i en riktnig och 

vi kan alla vara en del av detta.  Nu ser vi fram mot våren och en ny härlig cykelsäsong.  

 

Eskil Laago 

Ordförande IF Hallby Cykel 
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3.1. 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. 

Torsdagar har vi träningar för alla. 

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. 

 

Vår arena räcker inte till för vår verksamhet. Det ligger i plan att utveckla befintliga slingor 

med fler tekniska utmaningar samt även bygga fler enkla slingor på det plattare delarna av 

Hallby terrängen. 

 

Arrangemang 

Hallbyrundan genomförs som en deltävling i Västgötacupen den 11e september 

 

 

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. 
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4. Verksamhetsberättelse för IF Hallby SOK:s orienteringssektion  
 

 

Tävlingar & Träningar 

Även detta året hade IF Hallbys orienterare bra fart under fötterna på Skara 

Sommarlandssprinten. Lars Lundström som nu börjar kunna kartan rätt bra tog hand om 

förstaplatsen i klassen H21 Extravaganza för femte gången totalt. Där tog även en hallbyit  

hand om tredjeplatsen, Johannes Eklöf spurtade bra och knep den eftertraktade sista platsen 

på prispallen. Även våra ungdomar sprang bra inne bland poolerna och åkatraktionerna och 

tre av dom placerade sig topp-5 i sina klasser. 

Hallbys nybörjare har med framgång deltagit i Ungdomens 5-dagars, en ungdomstävling 

bestående av fem deltävlingar. Allra bäst gick det för Felix Blomberg som tog hem 

totalsegern i klassen U2. 

Glädjande var även att Hallby lyckades ställa ett lag på startlinjen i årets Smålandskavle. Efter 

fem sträckor tog laget sig i mål på en hedrande 17:e plats, något som gav mersmak och 

förhoppningar om ytterligare lag till nästa säsong 

 

 

Ungdomsverksamhet 

Tillväxten inom orienteringssektionens barn- och ungdomsverksamhet har under dom senare 

åren varit svag. Det är därför extra 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 de lite större lagtävlingarna. 

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. Nybörjarkurserna under förra året och detta har gett god effekt 

och nu ligger det största fokuset på att göra våra aktiva, oavsett ålder, redo för kommande 

säsonger i lite svårare klasser. 

Under året har vi genomfört två läger med bra respons från deltagarna. Ett där vi åkte till OK 

Kålmårdens klubbstuga en helg och ett på hemmaplan vid Hallbystugan med en 

säsongsavslutning för alla 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 
Inom MTB-O har Hallby under 2016 varit representerat i 14 tävlingar samt O-ringen med 

totalt 3 personer. Däribland bägge SM-helgerna och 5 av 8 deltävlingar i Svenska cupen. Emil 

Granath i H14 placerade sig först i Medel-SM och på andra plats i långdistans, masstart. Nästa 

säsong är förhoppningen att fler deltagare kommer till start på SM och att Hallby kan ställa 

upp med fler personer för att konkurrera om medaljerna. 

 

Arrangemang 

IF Hallby Orientering har under året arrangerat bland annat Ungdomens 5-dagars, Vinter-OL 

och ett par veterantävlingar. 
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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 vi skulle vilja för att ta större tävlingar men det är 

något vi jobbar på inför nästa och kommande säsonger. 

Arbete med att konvertera Hallby-kartan till MTB-O-norm påbörjades under året, och 

förhoppningen är att den ska vara klar till våren för både träning och ev. en eller flera 

Närtävlingar 

 

 

Ekonomi 

När det gäller Orienteringssektionens ekonomi kan vi berätta att vi i år fått ett litet plusresultat 

beroende på uteblivet inköp av material och en mindre lägerkostnad än beräknat. 

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. 

 

Orienteringssektionens styrelse har under det gångna året haft följande sammansättning:   

Sammankallande Erik Stillemark, Anna Haraldsson 

Kassör o postmottagare Bertil Gustafsson 

Sekreterare Anna Haraldsson 

Kartansvariga Hans Lingfors 

Ungdomsansvariga Anna Haraldsson, Mats Lindgren, Erik Stillemark, Lars Lundström, Håkan 
Rydell 

Materialansvarig Erik Stillemark, Mats Lindgren, Lars Lundström 

Övriga ledamöter Katarina Holm, Anna Benderius, Håkan Rydell 

Tävlingsansvarig Hans Lingfors 

Dataansvarig/Sportident Lars Lundström 

Tidtagning Lars Lundström 

 

4.1. Verksamhetsidé för säsongen 2016/2017. 
   

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 ras, 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 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.   

   

   

4.2. Verksamhetsplan för säsongen 2016/2017   
   

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 eller 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 ungdomar och äldre personer 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. 

   



__________________________________________________________________________________ 
Verksamhetsberättelse IF Hallby SOK 2015/2016                                                                          Sida 16/22 

 
 

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. 

Under den kommande säsongen planeras en ordentlig revidering av i första hand 

Hallbykartan. Men vi ser också gärna att Odensbergskartan uppdateras för att kunna delta i 

Hittaut.nu. 

   

 

För orienteringssektionen den 1 december 2016.   

  

Erik Stillemark och Lars Lundström. 
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5. Verksamhetsberättelse för IF Hallby SOK:s förvaltningssektion 
 

Sektionen har bestått av: 

Ordförande: Johan Lindh, Sekreterare: Gunnar Brolin, Björn Hertz, Johan Ragnar, Peter 

Green, Gunnar Green, Mats Höglund 

 

I början av verksamhetsåret anställdes vaktmästaren Bela Molnar för service, skötsel och 

underhåll av stugan och närliggande arena. Vaktmästaren är anställd 100%, vilket har bidragit 

till att Hallbystugan har kunnat vara öppen dagtid under vardagar. 

 

Arbetsdagar har genomförts i olika konstellationer och en gemensam arbetsdag genomfördes i 

november där utrensning och städning i stugan skedde. 

 

Förvaltningsektionens stora arbete verksamhetsåret 2016 har varit att slutföra påbörjat 

konstsnöprojekt. För att kunna använda full snöproduktionskapacitet i anläggningen behövdes 

dammen byggas ut, vilket genomfördes under våren 2016. Konstsnöprojektet har näst intill 

slutförts genom att rör har dragits runt hela stadion. Det har också dragits rör så att slingorna 

har kopplats ihop till en hel konstsnöbana på 4 km. Spåren har breddats och skogsgallring har 

skett med hjälp av Jönköpings kommun. Ett skjul vid Krylbo har rivits för att få en bättre 

sträckning av konstsnöslingan. Många ideella timmar har lagts ner i konstsnöprojektet, men 

som har medfört till att flera medlemmar tycker det är roligt att bidra med sina arbetsinsatser i 

föreningen. Sponsring till föreningen har skett på olika sett, men den stora hjälpen har varit 

från Bankeryds rör som har bistått med många rörmeter i projektet. Grävmaskin har fått lånats 

och professionella grävmaskinister har hjälp till utan kostnad.  

 

Cykelbanonorna behöver utvecklas i takt med att barn- och ungdomsverksamheten blir större 

och behöver mer utmaningar. Planer finns att utöka spårsystemet på Rödjorna. 

 

Orientering planerar att rita om närliggande kartor runt Hallbystugan. 

 

Förvaltningsektionens arbete bygger på engagemang från medlemmar som är kopplade till 

intresse. För att bygga upp ett ökat engagemang i förvaltningssektionen, diskuteras sektionens 

ansvarsområden tillsammans med styrelsen och valberedningen.  Tanken är att utse 

arbetsgrupper som har ett visst ansvarsområde som t.e.x. underhåll av stugan, organisera och 

inköp till tipspromenader, underhåll av spår och leder och andra behov som finns i 

föreningen. 

 

Förvaltningen vill tacka 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.  

 

Under året har inga protokollförda möten genomförts. 

 

5.1. Verksamhetsplan för IF Hallby SOK:s förvaltningssektion 2016-2017 
 

Projekt 

Färdigställa konstsnöanläggning 

Underhållsarbeten i stugan 
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Skapa en arena som håller en internationell nivå för föreningens olika idrotter 

 

Mål 

Att skapa en förvaltningssektion med ansvariga medlemmar för olika arbetsgrupper 

Att kommunen ska bistå med ett ökat stöd till föreningen. 

 

Jönköping oktober 2016 

Johan Lindh, ordförande i förvaltningssektionen 
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6. Ekonomisk rapport 
 

Föreningens ekonomiska resultat, 461 kkr är ca 480 kkr bättre än föregående år. Under förra 

året beslutades om kraftiga kostnadsbesparingar vilket gjort att 

huvudkassan/förvaltningssektionen förbättrat sitt resultat med 185 kkr. Genom ökade 

tävlings- och arrangemangsintäkter samt besparingar på inköpt material har skidsektionen 

förbättrat sitt resultat med ca 100 kkr. MTB-sektionens deltagande i arrangemanget av MTB-

EM i våras gav ett överskott på ca 180 kkr vilket gjorde att sektionens resultat förbättrades 

med ca 200 kkr mot föregående år. 

Under året har vi gjort nettoinvesteringar på ca 800 kkr i främst konstsnöanläggningen och 

utbyggnad av vattendammen. Vi håller på att slutföra investeringar på ytterligare 1,2 msek 

under november och december i konstsnöanläggningen. Under de kommande åren har vi 

beslutat att investera ytterligare 700 kkr i konstsnöanläggningen. Därmed har vi investerat 

totalt 4,7 msek i densamma. Av detta får vi bidrag på 2,35 msek från Jönköpings kommun. 

Resterande har/kommer att finansierats med föreningens egna medel samt lån från Swedbank 

på 0,7 msek.  

Vår stuga är också i stort behov av renovering. För detta ändamål har vi fått beviljat lån i 

Swedbank på 0,8 msek. Med dessa pengar, och med gängse bidrag från kommunen, kan vi 

göra renoveringar för ca 1,1 msek. Prioriterade områden är damernas omklädning/dusch samt 

uppfräschning av ytskikt i samlingssalar och entréer. 

Dessa investeringar har gjort att föreningens likviditet minskat kraftigt och att vi tagit upp/fått 

beviljat lån på 1,5 msek. För att klara dessa återbetalningsåtaganden framöver bedömer vi att 

vi måste ha ett ekonomiskt överskott före avskrivningar på 300 – 350 kkr i 

Huvudkassan/Förvaltningen. Detta är mer än vad vi haft tidigare men med de besparingar vi 

genomfört och med ökade spårintäkter från en utbyggd konstsnöanläggning bedömer vi att 

föreningen ska klara de ökade kostnaderna investeringarna medför. 

Ekonomisk redovisning, se bilagor*. 

Jönköping den 31 oktober 2016 

Gunnar Brolin, styrelsens kassör 
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*Bilagor 
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