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1. Verksamhetsberättelse för
IF Hallby Skid- och Orienteringsklubb för verksamhetsåret
2017-11-01 - 2018-10-31
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
Anna Eklöf
Ledamot
Tomas Laago
Åke Wallin
Ledamot
Anders Ohlin
Göran Berg
Ledamot
Håkan Rydell
Ledamot
Revisorer:
Dhan Åstrand
Marie Mouchard

Suppleant
Suppleant
Suppleant

Valberedning:
Ulf Björkman, sammankallande
Anders Ohlin
Per-Gunnar Jonsson

Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under året 2017 - 2018.
IF Hallby SOK:s verksamhetsår 2017 – 2018 har inneburit ekonomiska restriktioner efter fjolårets stora
investeringar i konstsnöanläggningen., men efter årets snösäsong har konstsnön bidragit till en ökning av
ekonomiska intäkter till föreningen. Sektionernas verksamheter har fortsatt att utvecklas, vilket även Hallbys
idrottsarena har gjort när det finns ett stort engagemang av ideella krafter i föreningen. Medlemmars
fantastiska engagemang är ovärderligt och det är engagemanget som skapar ”vikänslan” och bidrar till att hela
föreningen 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!
Vid årsmötet den 13 december 2017 beslutades att ändringar av medlemskap. Förändringen innebar att
medlemmar från 21 år (senior) är enskilda medlemmar alternativt familjemedlem om man har egna barn.
Detta har inneburit att en rensning av passiva medlemmar har gjorts och föreningen är idag 1162 medlemmar
fördelat på 429 kvinnor och 733 män. Föreningen fortsätter öka i medlemskap och under året har 114 nya
medlemmar registrerat sig. Den positiva trenden med medlemsökning är mycket positivt för föreningens
framtida utveckling. IF Hallby SOK har aldrig varit en så stor förening som vi är idag.
Verksamhetsåret inleds med att skidsektionen tar över träningsverksamheten efter orienteringens och cykelns
säsongsavslutningar. Vintern kom igång sent, vilket gjorde att IF Hallby skidor som arrangör av JSM skidor
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ficka arbeta hårt med att producera konstsnö inför stundande mästerskap. Med många ideella arbetstimmar
lyckades Hallby skidor genomföra JSM skidor med bravur. Arrangemanget imponerade både på Svenska
Skidförbundet, men även på skidåkarna som trodde att de skulle få åka på flacka banor. Hallbys skidarena
bjöd på tuffa kuperade banor med nästan 700 m stigning på de längsta distanserna, vilket gjorde att svenska
juniorskideliten fick stor respekt för konstsnöbanorna. Hallbys egna skidåkare lyckades ta två JSM-silver i
sprint klassisk stil genom Jonathan Norder H17-18 och Adam Persson H 19-20. Jonathan Norder tog även
en individuell bronsmedalj i masstart 15 km klassik stil. JSM veckan avslutades med stafetter och där gick
silvret till IF Hallby skidor genom Jonathan Norder, Simon Jonsson och Adam Persson.
Hallby skidor är en av de största skidföreningarna i Småland och Götaland, vilket syns i resultatlistorna både
på DM och GM. Många av Hallbys skidungdomar har fått representera Smålands Skidförbund både vid
Folksam Cup och ICA cup.
En av årets höjdpunkter är Vasaloppet och även 2018 kunde Hallby skidor stoltsera med två senioråkare som
placerade sig bland de hundra bästa skidåkarna. Johannes Eklöf åkte i mål på en 43:s plats, endast 5 minuter
efter täten och efter ytterligare 5 minuter passerade Oscar Claesson mållinjen i Mora, som 77.e man.
Även om skidsäsongen kom igång sent så blev det en lång och kall vinter med många skidmil för både
nybörjaren och den mer rutinerade skidåkaren. 2018 kunde erbjuda många skidspår på Hallbys skidarena och
skidspår på Dumme mosse, som nästintill bidrog till att hela Jönköping åkte skidor!
Efter skidsäsongen tog orienteringen och cykel över träningsverksamheten vid Hallbystugan.
Orienteringssektionen har ett trettiotal aktiva barn och ungdomar på träningarna två gånger per veckan.
Engagerade ledare har bidragit till att skapa en härlig gemenskap i orienteringsgruppen. Orienteringen har
prioriterat närliggande tävlingar, såsom ungdomens femdagars. Orienteringssäsongen avslutades med ett
ungdomsläger i Hallbystugan.
Orienteringssektionen har varit medarrangörer av 2018 års fem tävlingshelger i SM orientering. Den största
insatsen gjordes i samband med sprint SM som avgjordes på Stadssparkskartan den 2-3 juni.
Intresset för cykel fortsätter att växa och cykelsektionen har den största barn- och ungdomsverksamheten i
föreningen. 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. Antalet
tävlingsaktiva cyklister har dubblerats jämfört med 2017. IF Hallby Cykel är en av Götalands största
cykelklubbar i landet och bidrar till att sätta Jönköping på kartan som en cykelstad. Intresset för cykel är stort
och det är positivt för IF Hallby SOK att Jönköping kommun vill vara med att utveckla cykelidrotten genom
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att skapa ett nationellt cykelcentrum. Detta ger uttryck i att Jönköpings kommun skapar förutsättningar för att
underlätta cykling i vår stad. Jönköpings kommun är intresserade av att föreningar arrangerar stora event som
bidrar till att marknadsföra Jönköping. I nuläget har inte cykelsektionen ansökt om någon större tävling, men
det finns med i den långsiktiga planeringen att IF Hallby Cykel ska arrangera något mästerskap eller cup.
Hallbys elitcyklist Martin Setterberg är tillbaka efter fjolårets rehabiliteringar för en knäoperation.
Under 2018 har det anordnats två gemensamma arbetsdagar, där syftet har varit att främja
föreningsgemenskapen samtidigt som vi hjälps åt att utveckla vår arena och stuga. Vid första
tillfället den 25 mars hade inte snön försvunnit, vilket gjorde att det var ett tjugofemtal
medlemmar som hjälpes åt att storstäda stugan och arbeta med annat underhållsarbete. Styrelsen
genom Håkan Rydell anordnade tipspromenad och gemenensamhetsaktiviteter som uppskattades
av deltagarna. Vid den andra arbetsdagen, den 20 oktober kom återigen ett trettiotal medlemmar
som röjde parkeringen, storstädade stugan, målade gymmet och arbetade med arenautveckling.
Inför kommande verksamhetsår behöver styrelsen fundera på hur fler medlemmar kan bli
engagerade i att vara en del av föreningens helhetsutveckling och ta ansvar för gemensamma
ansvarsområden.
De utvecklingsprojekt som pågår är bland annat att färdigställa damduschen, vilket gjordes till
JSM skidor 2018. Det som kvarstår är att installera ett bastuaggregat.
I gymmet har ett uppfräschningsarbete påbörjats av de medlemmar som använder gymmet
frekvent i deras träning. Väggar målas vita och planen är att lägga in en ny matta samt att
investera i modern och funktionell utrustning.
Under sommaren har stadion breddats, vattentillförseln till dammen har förbättrats, spåret utmed
dammen har höjts, dräneringsarbeten och grusning har gjorts på spåren, skyddsräcken har byggts
samt har ”drakryggen” förstärkts med belysningsstolpar.
Jönköpings kommun har bytt ut belysning på elljuspåren (ej Hallbyleden) till LED-belysning,
vilket innebär en energieffektivisering och minskade energikostnader för föreningen.
Parkeringen är i dåligt skick, på grund av tjälskador. Tanken är att föreningen grusar
parkeringsytan samt att se över ett bättre parkeringsflöde för en ringa kostnad. Att asfaltera
parkeringsytan samt asfaltera om vägen till parkeringen är en kommunal angelägenhet, vilket
styrelsen för en dialog med Jönköpings kommun.
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Cykelssektionen har dialog med Kultur- och fritidsförvaltningen angående markerade cykelspår.
Det finns tankar om att skapa en MTB-mil.
Inför JSM i skidor installerades fiberkabel till Hallbystugan, vilket innebär en snabb
internetkommunikation. Jönköping Energi AB sponsrade föreningen med installationen. Under
hösten har det uppkommit problem när boende i området ansökte om fiberinstallation och
Jönköping Energis entreprenör startade arbetet innan beslut av Jönköpings kommuns mark- och
exploateringsavdelning togs. Detta har inneburit att fiberkabel har grävts ner i friluftsområdet
med konsekvensen att kablar till elljuspår och konstsnöanläggning grävdes av. Hallbyledens
kabelbrott har inte åtgärdats under sex veckor, vilket gör att styrelsen har en tät dialog med
Jönköpings Energi AB.
Hallbystugan är i ett dåligt skick och det har varit två vattenläckor under året. Den ena
vattenläckan beror på ett söndrigt takfönster i stugans kapprum. Den andra vattenläckan har
uppkommit av att filtret som renar stugans dricksvatten från mangan inte har bytts på många år.
Båda läckorna är temporärt åtgärdade, så att det inte vatten läcker in i huset.
IF Hallby SOK har fått stort stöd av Bankeryds Rör AB med rör både till konstsnöanläggningen,
duschutrymmen och vattenläckor samt Happy Home med färg för ommålning. Stort tack för sponsring!
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 och
engagemang är viktigt att visa för kommunen, så att beslutsfattande tjänstemän och politiker ser 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 har under 2018 genererat 500 tkr, vilket är en
fördubbling av den budgeterade intäkten. JSM i skidor gav 450 tkr i vinst, vilket visar på att event
är en stark inkomstbringande aktivitet 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
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elitidrottare samt att arenautvecklingen är viktig för att vi ska kunna bedriva verksamheter med en
hög kvalité.
Under 2018 kommer IF Hallby SOK fortsätta arrangera Rallarloppen och nationella cykel-, längdskid-,
skidskytte-, löp-, och orienteringstävlingar. Cykel för en dialog med kommunen om att ansöka om ett större
cykelevent inför 2020.
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 2018-10-31

…………………………
Carin Rosjö

………………………… ………………………… ……………………………………..
Eskil Laago, sekreterare
Ulf Björkman, 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 Johan Granat suppleant
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2. Arenasektionens verksamhetsberättelse
Sektionen har bestått av:
Ordförande: Åke Wallin, Sekreterare: Lars Svensson, 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.
Åke Wallin har varit ansvarig för löpande underhåll, kontroller och akuta händelser som är
kopplade till Hallbystugan.
Efter att vaktmästaren Bela Molnar avslutade sin anställning kopplade till statliga bidrag har ingen
ny vaktmästare anställts. 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 2017-11-01 till 2018-10-31.
Verksamhetsplan för IF Hallby SOK:s förvaltningssektion 2018-2019
Projekt
✓ Fortsätta utveckla Hallbys idrottsarena utan för stora investeringar under kommande
verksamhetsår
✓ Färdigställa bastun i damduschen
✓ Grusning av parkering
✓ Utomhusarbeten – takfönster förtätas
✓ Gym – målning, matta och inventarier
✓ Införskaffa en ny fyrhjuling
✓ Byta ut Hallbystugans kök
Mål
✓ Att skapa en organiserad arenasektion med fyra sammanträden per år
✓ Att få fler medlemmar att engagera sig för hela föreningen
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✓ 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 2018
Åke Wallin, ordförande i arenasektionen
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3. Verksamhetsberättelse för IF Hallby SOK:s skidsektion
2017-11-01 - 2018-10-31
Skidsektionen har under året bestått av
Ordförande:

Lars-Åke Bertilsson

Sektretare:

Anna Eklöf

Kassör:

Annika Elmeke

Ledamöter:

Bengt-Åke Lindgren, Krister Rosjö, Per Wernersson, Lars Claesson,
Lars-Johan Lundell

Sektionen har haft sju protokollförda sammanträden under året.

Verksamhet
Vi kan lägga bakom oss ett framgångsrikt år vad gäller våra idrotter skidor, skidskytte och
rullskidor, men framförallt är vi nöjda med vårt JSM-arrangemang (se nedan).
Vår ungdomsverksamhet på skidor blomstrar med 75 aktiva och flera nya ledare. På det populära
Orsalägret i december deltog 65 st. Tisdags- och torsdagsträningarna har varit välbesökta. I
november ordnades ett barmarksläger. I april avslutades säsongen med en uppskattad fest.
Bland juniorerna tog Jonathan Norder stora kliv framåt under säsongen bl. a genom sina tre
medaljer på JSM. Han är numera en del av Svenska skidförbundets utvecklingslandslag.
Bland seniorerna tog Johannes Eklöf en fin 14:e plats på SM och imponerade också på
Vasaloppet där han blev 43:a, 5 minuter efter segaren.
Skidskyttets framgångar har fortsatt detta år med fler tävlande och fler aktiviteter.
Idrottslyftspengar har sökts och beviljats och fler gevär har köpts in.
Olivia Grönqvist blev 3:a på Riksfinalen i Östersund och blev därmed uttagen till
ungdomslandskamp.
På rullskidor imponerade Adam Persson stort när han blev 3:a på Alliansloppets Sting Hill Race.
Motionsverksamheten för vuxna på tisdagar har varit uppskattade.
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Skidspåren var välbesökta under vintern och mycket pengar från spåravgifter kom in till
huvudkassan.
Konstsnöprojektet har fortsatt under vår, sommar och höst. Rör har lagts för att få undan vatten
från stadion och ledas ner till dammen. Ytskiktet har förbättrats och bygget av staket vid dammen
och ”drakryggen” har satts igång.
Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med året och Hallby fortsätter att leva upp till att vara
den starkaste småländska klubben inom såväl bredd som topp.

Arrangemang
Årets stora uppgift för skidsektionen var att anordna JSM v 7. Planeringsarbetet pågick under ett
helt år under ledning av Krister Rosjö. Åtskilliga timmar lades ner för att få till ett bra
arrangemang. Inte minst snösprutarna gjorde ett fantastiskt arbete. När det sedan kom
natursnödagarna innan tävlingarna fick vi möjlighet att visa upp en vacker Hallbyvinterarena för
skidåkare från hela Sverige.
Tävlingsmässigt lyckades klubben erövra tre individuella medaljer samt ett silver i stafett. Tyvärr
var Eric Rosjö sjuk och kunde därmed inte försvara sitt JSM guld från förra året.
Svenska skidförbundet var mycket nöjda med arrangemanget. Speciellt berömdes tävlingsorganisationen och funktionärernas insats. Ett extra plus tyckte de att det var att vi engagerade
ungdomar såväl som föråkare som i serveringen.
Sammanlagt 100 funktionärer ställde upp under JSM dagarna och många upplevde det som
väldigt positivt och något som svetsade samman klubben. Ett dokument med noggrann
utvärdering av arrangemanget har upprättats.
Barnens Vasalopp arrangerades i direkt anslutning till JSM på söndagseftermiddagen. Det blev
mycket lyckat med över 300 barn.
Hallbyloppet - kombinerad skidtävling med skidskyttetävling. 129 anmälda.
Lidingöloppet on Tour arrangerades på våren. Ca 60 deltagare.
11

Resultat
Som nämndes tidigare har året varit framgångsrikt med många framstående placeringar för såväl
ungdomarna som juniorer och seniorer.
Här följer ett urval:
SKIDOR
Götalndsmästerskapen (Borås)
Individuellt

Teamsprint

1:a Adam Persson H 19-20

1:a Elliot Åkesson + Anton Grahn H 13-14

2:a Simon Jonsson H 19-20

2:a Simon Nilsson + Alexander Jonsson H 15-16

2:a Erik Persson H 21

2:a Simon Jonsson + Filip Rosjö H 17-20

2:a Filip Rosjö H 17-18

3:a Agnes Hertz + Ida Rosjö D 13-14

2:a Emma Ling D 15-15

3:a Adam Persson + Erik Persson

2:a Ida Rosjö D 13-14
2:a Matilda Grahn D 11-12
Pölder cup
Totalsegrare D 15-16: Emma Ling
Totalsegrare H 15-16: Simon Nilsson
Totalsegrare H 13-14: Anton Grahn
Totalsegrare D 13-14 Ida Rosjö

JSM (Hallby)

2:a Adam Persson H 19-20 – sprint
2:a Jonathan Norder H 17-18 – sprint
3:a Jonathan Norder H 17-18 – masstart
2:a Jonathan Norder, Simon Nilsson, Adam Persson – stafett
JVM (Goms, Schweiz)

11:a Eric Rosjö, skiathlon
Scandic Cup (juniorer):
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Östersund

3:a Eric Rosjö

H 19-20 – distans

3:a Jonathan Norder

H 17-18 -distans

Örnsköldsvik 2:a Jonathan Norder

H 17-18 – jaktstart

Totalt Scandic cup

3:a Jonathan Norder
SM (Skellefteå)

14:e Johannes Eklöf, 21:a Eric Rosjö - 30 km fristil
Vasloppet

43:a Johannes Eklöf, 77:a Oskar Claesson

SKIDSKYTTE
Regionmästerskap
1:a Märta Wernersson
2:a Olivia Grönqvist
2:a Axel Wernersson

Riksfinal (Östersund)
3:a Oliva Grönqvist

USM (Hede)
4:a Olivia Grönqvist, distans

RULLSKIDOR
USM (Nybro)
2:a Anton Grahn H 15-16

Världscup (Torsby)
10:a Johannes Eklöf, totalt i touren
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Alliansloppet, Sting Hill Race
3:a Adam Persson, sprint

Ekonomi
Ett lyckat JSM gav en vinst på 450 tkr. Detta är ett välkommet tillskott till en verksamhet som
växer. Övriga inkomstkällor var våra parkeringsintäkter från matcher och mässor. Här bidrog alla
aktiva och föräldrar med åtskilliga arbetstimmar.
De stora utgifterna för sektionen var anmälningsavgifter till tävlingar, samt resor till och från
cuperna och SM-tävlingarna för elitsatsande juniorer och seniorer.

Sponsring
Ett flitigt sponsorarbete inför JSM bidrog till det goda ekonomiska resultatet. Vi har under året
också arbetat vidare med våra sponsorpaket för företag, där eventsponsring och
friskvårdsaktiviteter för företag är exempel.

Slutord
Vi tackar alla ledare och föräldrar för ert engagemang under året och särskilt då under JSM. Tack
vare allas idoga arbete kunde vi sammanfatta JSM med ett ord - SUCCÉ!
Vi tackar även er sponsorer som genom ert bidrag gör det möjligt för våra aktiva att utöva sin
favoritsport.
Tillslut hoppas vi på ett lika framgångsrikt, nytt år.
För skidsektionen – Anna Eklöf, sekreterare
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Verksamhetsidé för IF Hallby SOK:s skidsektion
-

Sektionen skall verka för att möjlighet ges till alla som vill pröva på tjusningen med
skidor och skidskytte.

-

Aktiva och ledare skall uppträde 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 våra idrotter 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, informerar dessutom varje år aktiva och ledare om
klubbens policy samt vilket ansvar varje aktiv har.

Verksamhetsplan för IF Hallby SOK:s skidsektion 2018-2019
Träning/tävling
•

Träningsgrupper för skidåkning med minst två tränare varav en med formell utbildning.

•

En grupp för skidskytteträning.

•

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

•

Stimulera att juniorer fortsätter upp i senioråldern.

•

Tillhandahålla utbud för motionsträning.

•

Verka för att bra möjligheter till skidträning i både klassisk och fri stil finns för våra aktiva
samt allmänheten. Sikta på att snösäsongen blir så lång som möjligt.

Mål
•

Att öka antalet aktiva och behålla dem i verksamheten.
15

•

Att på sikt ha ett dam- och ett herrlag på juniorsidan.

•

Att få fler föräldrar delaktiga i verksamheten.

•

Att fortsätta utveckla våra arrangemang.

•

Att bygga ett permanent skidskytteplank på stadion.

Arrangemang
Vi har ansökt om att få arrangera DM samt Hallbyloppet. Därtill planerar vi att arrangera Barnens
Vasalopp, en zontävling och Lidingöloppet on Tour.
Rekrytering
Nytillskott av ungdom via skidskola, Barnens Vasalopp samt vid våra barmarksarrangemang.
Etik
Genomföra Riksidrottsförbundets antidopingsprojekt ”Vaccinera klubben mot dopning” för
aktiva och ledare.

Jönköping 31 oktober 2018
Lars-Åke Bertilsson, ordförande och Anna Eklöf, sekreterare i skidsektionen
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4. Verksamhetsberättelse för IF Hallby SOK:s orienteringssektion
Tävlingar & Träningar
Glädjande nog växer orienteringssektionen sig större för varje säsong som går. Ett litet bevis för
detta är sprinten på High Chaparral, där IF Hallby var största klubb i anmälningslistan. Riktigt
rolig dag med många fina prestationer och roliga aktiviteter på eftermiddagen.
Vi har, såväl vuxna som ungdomar och barn, mestadels deltagit på distriktstävlingar men
målsättningen inför nästa säsong är att fler av oss deltar mer på regionala tävlingar än förut.
Hallbys ungdomar och barn har med framgång deltagit i Ungdomens 5-dagars även detta år, en
ungdomstävling bestående av fem deltävlingar. Frida Mouchard uppgraderade sin silvermedalj
från förra året i D14 till en fin guldmedalj i tävlingsklassen D16. Nästa år hoppas vi att våra
duktiga löpare i utvecklingsklasserna tar steget upp i tävlingsklass och slåss om totalsegern.
Det blev inget deltagande i varken 10-MILA eller Tjoget för IF Hallby, även om det fanns med i
planen. Däremot fick vi ihop ett lag till en av klasserna i ungdomsstafetten Lämmeltåget som gick
av stapeln i Nässjö den 27:e Maj. Väl där blev det en fin sjundeplats i hårt motstånd.
Efter en utvärdering av ungdomens 5-dagars bestämdes det att vi tillsammans med de andra
klubbarna i serien ska köra en gemensam träningsdag i Februari för ungdomar 10+.

Ungdomsverksamhet
Tillväxten inom orienteringssektionens barn- och ungdomsverksamhet är som nämnt ovan stabil.
Det är i år ännu mer 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.
Under året har det fokuserats på att utveckla deltagarnas orienteringskunskaper. Vi har även tagit
emot nya medlemmar och försökt lägga grunden för ett fortsatt intresse för sporten. Vi har
skickat vår ledarstab på banritarkurs för att kunna ha rätt nivå på träningarna och få en mer
övergripande bild av vad som förväntas av de yngre på sina respektive tävlingsbanor.
Under året har vi anordnat ett läger i Norrköping som förberedelse till O-ringen 2019, inte i det
avlysta området, men tillräckligt nära för att få en snarlik känsla av terrängen. Vi har även
genomfört ett läger på hemmaplan vid Hallbystugan med en säsongsavslutning för alla
orienterare med familjer sista dagen.
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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 för oss tre huvudledare att klara av det.

MTB-Orientering
Några medlemmar har under sommarsäsongen deltagit på moutainbikeorienteringstävlingar i
Småland.
Arrangemang
IF Hallby Orientering har under året arrangerat en närtävling som hölls i stadsparken på vår fina
karta som fick en uppdatering i samband med Sprint-SM i Juni. På SM ställde vi upp som
kontrollvakter. Vädret var riktigt bra med klarblå himmel och strålande sol hela helgen och
tävlingarna flöt på bra rakt igenom.
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 fortfarande inte av den kvalitén som krävs för att kunna arrangera större tävlingar.
Men vi kan glädjande nog meddela att vår Hallbykarta kommer vara helt uppdaterad till våren
2019!
Arbetet med konvertering av Hallbykartan till MTB-O får invänta slutdatumet av uppdateringen
innan den kan färdigställas. Målsättningen är att ha en tillräckligt stor del av kartan konverterad
till lite efter sommaren så att träning kan startas.

Ekonomi
När det gäller Orienteringsektionens ekonomi har vi i år investerat ganska mycket i material som
ger oss en möjlighet att hålla högre nivå på träningarna. Men investeringen ger oss också en
möjlighet att så småningom kunna ha en mindre tävling utan att behöva låna in allt material från
OL-alliansen.
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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.

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

Lars Lundström, Erik Stillemark, Johan Granath

Ungdomsansvariga

Anna Benderius, Anna Haraldsson, Erik Stillemark, Håkan Rydell

Materialansvarig

Erik Stillemark, Anna Haraldsson, Håkan Rydell

Övriga ledamöter

Katarina Holm, Hans Lingfors, Johan Granath

Tävlingsansvarig

Hans Lingfors

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
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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.
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 2018/2019
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.
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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.
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.
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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, efter Hallbykartans
uppdatering, kunna fortsätta med Odensbergskartan.. Men vi ser också gärna att Axamokartan
uppdateras så snart som möjligt för att kunna delta i Hittaut.nu, en uppdatering vi kanske
kommer få genomföra själva.

För orienteringssektionen den 31 oktober 2018
Jönköping 31 oktober 2018
Erik Stillemark, Ordförande IF Hallby OL
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5. Verksamhetsberättelse Cykelsektionen
2017-11-01 - 2018-10-31
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 och Klas Wilson (som valde att hoppa av
under året).

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.
Detta är något som vi ändå behöver titta på under kommande år.
Likt 2017 så har vi år valt att fokusera på att arbeta med att sätta en ännu bättre struktur i vår
verksamhet vilket har gett resultat och våra träningar fungerar betydligt bättre för varje år som
går. Det är en stor utmaning att ha 200 cyklister på träning samtidigt men det fungerar på ett
överlag mycket bra sätt. Vi ser dock behovet av att se över grupperna för de i mellanstadiet.
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. 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
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. Även i
Långloppscupen ökar antalet Hallbyiter vilket är roligt då det finns andra föreningar i Jönköping
som bara fokuserar på Långloppscupen. 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 och vuxna
peppar varandra i med och motgång.
Det är otroligt glädjande att vi numera har två elitcyklister i klubben.
Martin Setterberg har under året gjort många fina resultat och var snubblande nära medalj på
MTB SM. I Swe-Cup så kom Martin på en sammanlagd fjärde plats. Tyvärr har inte Martin blivit
uttagen i landslaget i år även om resultaten varit i linje med övriga uttagna cyklister.
Sofia Ekdahl tog i år klivet upp i damernas elitklass och har tävlat mycket under året och
utvecklats på ett riktigt fint sätt. Sofia lyckades knipa en tredje plats i den totala Västgötacupen.

Arenan
Under året har vi fortsatt arbetet med vår MTB arena. Under 2018 har vi främst förbättrat
befintliga MTB spår och framförallt skapat bättre flow och mer tekniska utmaningar. Vår arena
får lovord av både motionärer och elit vilket inte minst Emil Lindgren var tydlig med efter
Hallbyrundan i år och bedömde vår tävlingsbana som en av de bästa i Sverige.
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.
Under 2019 kommer Hallbys milspår att märkas upp även för cykel. Detta görs i tätt samarbete
med kommunen som ser detta som en naturlig utveckling av arenorna. En viktig aspekt är
uppmärkning och därför kommer detta inte stressas fram.
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Evenemang
Under året har vi genomfört Rallarloppen samt Hallbyrundan som är en deltävling i
Västgötacupen på ett mycket bra sätt.

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. Under kommande vinter är även tanken att börja med fysträning i vårt
gym på måndagar.
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 två elitcyklister Martin Setterberg och Sofia Ekdahl på liknande sätt som 2018. Våra
ungdomar som vill testa på att tävla utomlands kommer också ges möjlighet till det.
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. Till kommande år står upprustning av vår pumptrack samt
en teknikyta i anknytning till vår pumptrack högst på listan. Vi kommer även att markera ut
Hallbys milspår för cykling med inriktning mot motionärer. Detta sammantaget gör att vår arena
bli komplett från de yngsta till motionär och elit.
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Arrangemang
•

Hallbyrundan genomförs som en deltävling i Västgötacupen. Nytt till 2019 är att vi kommer att
göra en tvådagarstävling med både XCC och XCO.

•

Rallarloppen.

•

Vättercrossen i samarbete med en eller flera Jönköpingsklubbar

•

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 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.

Jönköping 31 oktober 2018
Eskil Laago, Ordförande IF Hallby Cykel
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6. Rallarloppen 2018
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.
Rallarloppet skidor
Sedan 2009 har Rallarloppet på skidor kunnat genomföras varje år förutom 2015, då inställt pga
snöbrist. Årets Rallarlopp var planerat till 21 januari, men vintern i Vätterbygden var mild och
snöfattig ända fram till slutet av januari. Chanserna till att genomföra loppet på
grundsträckningen Bottnaryd-Hallbystugan på natursnö vid ordinarie datum fick tyvärr avskrivas.
Konstsnöalternativet vid Hallbystugan kunde ej heller rädda arrangemanget, då det var för milda
temperaturer. Dessutom var snöproduktionen av naturliga skäl inriktad för att rädda JSM i
februari.
Tävlingsledningen tog då beslutet att försöka med ett Rallarlopp på reservdatum i mars, en så
kallad ReservRallare, vilket provades 2016 med gott resultat. Mars kunde även 2018 erbjuda
riktigt fina skidförhållande med gott om snö och den 11 mars kunde så årets Rallarlopp
genomföras, helt på natursnö. Tävlingsplats var förlagd till Bottnaryds IP med både start och mål.
Konceptet för ReservRallarn är ”lite kortare, lite enklare” än ordinarie datum. Arrangemanget
blev mycket lyckat och uppskattat bland de 180 deltagarna, framförallt för en 27 km lång slinga i
ett och samma varv. ReservRallarn lockade ett mycket starkt elitfält, där Markus Johansson
Ulricehamns IF och Johanna Sundström Hestra IF segrade i huvudklasserna. Bästa Hallbyåkare,
Oscar Claesson 7a, och Kristin Barkman 3a.
Cykelrallaren 2018
CykelRallarn 2018 kommer att gå till historien som ”den där gången det var så varmt”.
Prognosen talade om sol och höga temperaturer och den infriades verkligen. Redan vid starten i
Bottnaryd kl 11 så visade tempen på 27 grader och högre skulle det bli. Utmed banan och vid
målet Hallbystugan så låg termometern på 30-31 grader. Lägg därtill svaga eller nästan ingen vind
alls så förstår man att det var svettigt värre. Extra vätskekontroll var tillagd mot slutet till de tre
som fanns med sen tidigare på den långa banan över 65 km. 607 st cyklister tog sig i mål, och av
dessa så cyklade 121 st 35 km, detta är mycket glädjande speciellt med tanke på värmen.
CykelRallarn lockar en stor bredd av cyklister från yppersta nationella elit till den
vardagsmotionären och nybörjaren.
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En hel del ungdomar också som provade utmaningen på den korta banan 35 km. På herrsidan så
satte efteranmälde och välmeriterade Alexander Wetterhall, Team Treberg upp farten. Här
hängde till en början pålitiga cyklisterna i CykelRallarn Daniel Brengdahl CK Hymer och Michael
Stjernqvist IKHP med i Wetterhalls tempo. Dock var det Wetterhall som var starkast över
samtliga tre bergspriser och med ca 20 km kvar till mål så kunde inte övriga i tättrion hålla
Wetterhalls fart längre.
Till målet vid Hallbystugan kom så en solokörande Alexander Wetterhall och tog segern och
samtliga bergspris i debutloppet. Daniel Brengdahl tog en lika säker andraplats medans
Stjernqvist som var stark inledningsvis tvingades bryta. Tredjeplatsen gick nu i stället till Viktor
Ludvigsson CK Skövde. I damernas elitsklass så kom det att handla om samma tjejer som i fjol
var i täten. Åsa Erlandsson Varbergs MTB ryckte ganska snabbt åt sig en ledning på runt minuet.
Hon klart först över samtliga tre bergspris och. Bakom Åsa kämpade till en början Sandra
Salinger och Jessica Blomkvist tillsammans i en jagande duo. När publiken stod och väntade på
att Åsa Erlandsson som skulle cykla in mot segern i ohotad ledning, ja då dyker Sandra Salinger
upp istället. Efter en formidabel sista tredjedel av loppet så har hon gått ikapp Erlandsson och
även rykt ifrån henne. Trots trasig växel så kunde Sandra Salinger soloköra in mot mål och ta sin
tredjeseger i CykelRallarn. En helt slutkörd Åsa Erlandsson kunde dock ta sig mål på en
andraplats. Trea blev förra årets fyra Erica Zetterlund Hjo CK.
Ekonomi, har inte fått alla uppgifter klart men i stora drag så är följande: Omsättning 333 tkr
kostnader 162 tkr= resultat 171 tkr.
LöpRallarn
LöpRallarn, som är minstingen i Rallarloppen avgjordes 16 september och lockade i år över 180
deltagare. En glädjande ökning med 20%. Till årets lopp hade ungdomsklasserna utökats i antal,
och det känns som om loppet nu börjar att få fäste och ökade kännedom bland både unga och
äldre terränglöpare. Det är nu tredje året som LöpRallarn arrangerats med både start och mål i
Bottnaryd, i syfte att få ökat deltagarantal. Vi hoppas och tror att loppet ska kunna locka 200-300
deltagare inom några år. I år visade LöpRallarn upp ett välmeriterat elitfält på både dam- och
herrsidan med landslagsmeriterade löpare. Oscar Claesson Sävedalens AIK (Hallby SOK) och
Jenny Johannesson Mullsjö SOK segrade. Edvin Claesson Hallby två bland herrarna. Därutöver
ett flertal framskjutna placering av Hallbylöpare i ungdomsklasserna.
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Summering
Ekonomiskt så genererade årets Rallarlopp ett plus om 167 tkr. Av den summan delades 80 tkr ut
till respektive arrangörsklubb, IF Hallby SOK och Bottnaryds IF, dvs i stort sett hela överskottet.
Kvar i kapital finns en kassa om ca 100 tkr, dels som reservkassa, men även för att säkra ett antal
nödvändiga investeringar för 2019. Det handlar främst om material för att utveckla Rallarloppen
och med de senaste årens goda resultat så kan investeringarna säkras. Intäkter kommer främst
från anmälningsavgifter men också från några mycket viktiga sponsorer som bidrar i olika former
till loppet.
Rallarloppen kräver en hel del funktionärsresurser vid varje lopp. 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.

För Rallarloppen; IF Hallby SOKs del av tävlingsledningen
Tomas Pettersson Hjelmkvist, Thomas Laago, Lars-Johan Lundell
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7. Ekonomisk rapport 2017-11-01 – 2018-10-31
Föreningens ekonomiska resultat blev en vinst på totalt 328 kkr mot budgeterat 4 kkr.
Huvudkassans (HK) resultat blev +122 kkr, jämfört en budget på ungefär nollresultat. Det goda
resultatet beror främst på högre intäkter via spåravgifter, och att ett mycket stor ideellt arbete
inom föreningen. Högre intäkter på spåravgifterna har möjliggjorts genom en effektiv
snöproduktion, och god service till våra besökare via välskötta spår. Detta gäller både
konstsnöspår och natursnöspår.
Våra parkeringsintäkter från samarbetet med Severins är fortsatt en mycket viktig inkomstkälla
för sektionerna. Detta år genererade det totalt 261 kkr.’
Intäkterna från aktivitetsbidrag och medlemsavgifter har ökat under året. Vi har under året jobbat
med att förbättra vår registrering av närvaro vid idrottsaktiviteter, detta för att kunna erhålla
kommunala och statliga aktivitetsbidrag fullt ut för respektive sektion. Föreningens
medlemsregister har därför flyttats till IdrottOnline, och det gamla Hogia-baserade registret är
avvecklat. Ett gemensamt system för både närvaroregistrering och medlemsregister förenklar
hanteringen, och kommer öka intäkterna från aktivitetsbidrag. Genom en direktkoppling till vårt
ekonomisystem kommer fakturering av medlemsavgifter förenklas och det blir lättare att följa
upp att betalningar görs.
Skidsektionens resultat blev 284 kkr. Ett idrottsmässigt mycket lyckat JSM-arrangemang följdes
upp med ett överskott på 461 kkr. Överskottet skapades främst genom stort ideellt arbete,
framgångsrikt sponsorarbete och lösningar för att hålla nere kostnader. Ett nära samarbete med
Destination Jönköping var också av stor vikt för det ekonomiska resultatet. Utöver JSM så är
parkeringsintäkter och sponsorstöd två stora intäktskällor för skidsektionen. Skidskyttet har
fortsatt kunna öka antalet gevär och annan utrustning via statligt stöd på 22 kkr, och därmed
kunna behålla fler inom sporten.
Cykelsektionens resultat blev en mindre förlust på 13 kkr mot budget på +2 kkr. Intäkter från
arrangemang har varit lägre än budget, ett stort arbete med närvaroregistrering har mer än
fördubblat den intäkten. Även sponsorintäkter har ökat. Kostnader för anmälningsavgifter och
chiphyra har varit högre än budget.
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Orienteringssektionens resultat blev en förlust på 64 kkr mot budgeterad minus på 30 kkr.
Intäkterna har i stort följt budget. Sektionen har under året köpt en större mängd
idrottsutrustning som belastar årets resultat, i storlek som det negativa resultatet.
Fortsatta renoveringar av Hallbystugan har kunnat utföras till stora delar ideellt, och t.ex. har
delar av möblerna i samlingssalen kunnat ersättas utan kostnad för föreningen. Stora
samlingssalen är nu mycket attraktivare för uthyrning. Damduschens renovering är också till stora
delar färdig, och renoveringen av gymmet har också kommit långt. Investeringsbidrag har sökts
för dessa projekt. Olika former av stöd från sponsorer sänker i många fall våra kostnader
ytterligare.
Hallbystugan har flitigt hyrts ut under året till privatpersoner och organisationer. Intäkterna har
ökat något, det bör finnas ett framtida utrymme att höja hyran och öka intäkterna.
Föreningen har inte längre någon fast anställd personal, vilket håller ner kostnaderna. Städning av
Hallbystugan, pistning av konstsnöspåret och arbete med vägar och leder är ett par exempel där
vi istället hyr in resurser eller har personal på timbasis för att säkerställa kvalitén.
Grusning av stadion och anslutande spår, och uppskyltning av spåret på Dumme Mosse har till
stor del bekostats via riktat stöd från Jönköpings Kommun.
Huvudkassans balansräkning visar att vi stärkt HKs kassa med 456 kkr. Under året har ett
planerat låneutrymme hos Swedbank på 700 kkr utnyttjats. Under året har lån på 199 kkr betalats
av. Föreningen har vid bokslutet en nettobelåning på 1692 kkr. Föreningen har vid samma
tidpunkt sammantaget en kassa på 1758 kkr. Våra räntekostnader är totalt 53 kkr.
Planenliga avskrivningar har gjorts på totalt 323 kkr, jämfört med 322 kkr för året innan. Den
planerade investeringen i Konstsnöanläggningen har avslutats och slutredovisats mot det
kommunala investeringsbidraget på 2500 kkr. För konstsnöanläggningen har vi tagit fram en
avskrivningsplan som vi nu följer. Planen är uppdelad på maskiner samt fasta installationer/
markanläggning. Vi har använt avskrivningsperioder motsvarande de som Skistar beskriver i sin
årsredovisning för sina konstsnöanläggningar.
För kommande året finns ett förslag från styrelsen på en investeringsbudget på upp till 500 kkr,
där fokus är Hallbystugan (utrustning till gymmet, renovering av köket, omklädningsrum). Den
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gamla fyrhjulingen kommer ersättas under året. Om de planerade intäkterna för HK följer vår
budgetplanering, så bör investeringarna kunna finansieras utan att öka vår belåning. Förslagsvis
sprider vi investeringarna över året, och startar dem efterhand som kassan tillåter.
Ett planerat byte av bokföringssystem i föreningen har genomförts vid detta årsbokslut. Vi
kommer i fortsättningen använda ett webbaserat system där Fortnox är leverantör. Detta
kommer ge oss många fördelar. Systemet är lättanvänt och enkelt att komma igång med. Vi
redovisar i ett gemensamt system för HK och sektionerna. Ekonomirapporteringen till våra
styrelser förenklas. Informationen lagras centralt och minskar personberoendet och fysisk tillgång
till en speciell dator. Fakturering av medlemsavgifter kan automatiseras via kopplingar till
IdrottOnline. Det finns fler funktioner att efterhand bygga på med för att ytterligare förenkla det
administrativa arbetet.
Rollen som kassör för Huvudkassan är helt inriktat på ekonomiredovisning. Under det gångna
året har denna roll inte varit en del av huvudstyrelsen. Förslaget är att även göra så
fortsättningsvis.
Till sist ett stort tack till Gunnar Brolin, som redan vid förra årsmötet avgick som kassör. Gunnar
har dock varit en mycket god hjälp under detta verksamhetsår. Han fortsatte hantera HKs
redovisning fram till 1 juni. Dessutom all redovisning och ekonomi gällande JSM på skidor.
Gunnar har under året hela tiden varit mycket behjälplig och gjort övertagandet av
ekonomiredovisningen enkel.

Jönköping 31 oktober 2018
Ulf Björkman, IF Hallby SOK, Kassör

.
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*Bilagor
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