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1. Verksamhetsberättelse för
IF Hallby Skid- och Orienteringsklubb för verksamhetsåret
2019-11-01 - 2020-10-31
IF Hallby SOK har under verksamhetsåret haft följande ledamöter:
Styrelse:
Carin Rosjö
Lars-Åke Bertilsson
Eskil Laago
Ulf Björkman
Erik Stillemark
Anna Eklöf
Håkan Rydell
Annika Jönson

Ordförande
vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Revisorer:
Dhan Åstrand
Marie Mouchard

Anders Ohlin
Katarina Holm
Thomas Laago

Suppleant
Suppleant
Suppleant

Valberedning:
Jennie Lanerud, sammankallande
Anders Ohlin
Per-Gunnar Jonsson

Ersättare revisorer:
Per-Gunnar Jonsson
Lars Claesson
Styrseln har haft åtta protokollförda möten under verksamhetsåret 2019-2020.
Styrelsen verksamhetsberättelse
2020 blev ett annorlunda år och idrotten har fått ta ett steg tillbaka under rådande pandemi. När vi
startade det nya verksamhetsåret hade orienterings- och cykelsektionen precis avslutat sin säsong och
skidsektionens träning- och tävlingsverksamhet tog vid. I Småland och på hemmaplan i Jönköping, så
fick vi uppleva den mildaste vintern på många år och när vi väl lyckades göra konstsnö, så gick vår
pistmaskin sönder. Säsongen 19/20 blev kort och avbruten säsong. Pandemins restriktioner innebar
att tävlingssäsongen avbröts efter fösta deltävlingen i JSM längdskidor den 11 mars 2020. Efter den
dagen isolerades sig hela Sverige.
En oviss vår väntade, då ingen hade svar på om cykel och orientering skulle kunna komma igång med
tävlingssäsongen i respektive idrott. Styrelsen fick arbeta med att styra om föreningens aktiviteter så att
åtgärder för att minska smittspridning av Corona-viruset säkrades.
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Träningsverksamheterna har kunnat fortgå under våren och under hösten har kreativa lösningar på att
arrangera tävlingar genomförts. IF Hallby Cykel arrangerade en MTB-tävling första helgen i
september, vilket blev ett mycket lyckat arrangemang.
Det positiva med rådande pandemi har varit att många människor har sökt sig ut i skog och mark. IF
Hallby SOK har märkt av ett ökat intresse för cykel, löpning och vandring runt om på Hallbys fina
idrottsarena. Tipspromenader har varit välbesökt, trots att serveringen stängdes under våren, men
öppnade till hösten igen.
Det ekonomiska läget för föreningen har varit kontrollerat under innevarande år, tack vare statligt och
kommunalt Corona-stöd för ersättning av uteblivna intäkter. För att minska på föreningens utgifter
fattade styrelsen beslutet att inte köpa städtjänst, utan istället fördelar vi städansvar till medlemma som
har ansvar för söndags-tipspromenaden. Toaletter är inte öppet för allmänheten, vilket medför ett
minskat städbehov.
Under 2020 har styrelsen varit sparsamma med investeringar. Innan pandemin bröt ut hade installation
av nytt brandlarm och tidslås påbörjats, vilket har slutförts under 2020. Dialogen med Jönköpings
kommun har fortsatt gällande föreningens behov av ny pistmaskin. I juni kom beskedet att Jönköping
kommun går in och stödjer IF Hallby SOK i investering av en ny pistmaskin. Vår egeninsatts är
summan av försäljningen av den gamla maskinen, vilket gör att vi har kunnat investera i en ny
pistmaskin utan kostnader.
I en annorlunda tid har föreningens starka gemenskap blivit allt viktigare för våra medlemmar.
Föreningsmedlemmar har prioriterat sin tid och engagemang på att utveckla Hallbys idrottsarena,
istället för att tävla på helgerna. Många ideella timmar har bidragit till att IF Hallby SOK fortsätter att
utvecklas, trots att 2020 inte blev som vi hade tänkt.
Styrelsen avslutar verksamhetsåret 2020 och rikta ett stort TACK till sponsorer, Jönköpings kommun
och alla våra medlemmars engagemang, vilket är mer än värdefullt för IF Hallby SOK:s fortsatta
utveckling. Stort TACK!
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Jönköping 2020-10-31

……………………..

……………………

………………………

Carin Rosjö, ordförande

Lars-Åke Bertilsson,
vice ordförande

Ulf Björkman, kassör

…………………….

……………………

……………………….

Eskil Laago, sekreterare

Anna Eklöf,
vice sekreterare

Erik Stillemark, ledamot

…………………..

…………………….

Annika Jönsson, ledamot

Håkan Rydell, ledamot

…………………..

………………………

………………………….

Anders Ohlin
suppleant skidor

Katarina Holm
suppleant orientering

Thomas Laago
suppleant cykel
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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.
Arenasektionen haft ett samarbete med Kriminalvården, där några personer har fått
utföra sin samhällstjänst vid Hallbystugan. Detta har resulterat i att målarbeten har
påbörjats i stugan. 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 2020-2021
Projekt
✓ Fortsätta utveckla Hallbys idrottsarena utan för stora investeringar under
kommande verksamhetsår
✓ Fortsätta utveckla konstsnöanläggningen
✓ Utomhusarbeten – takfönster förtätas i kapprummet
✓ Byta ut Hallbystugans kök

Mål
✓ Att få fler medlemmar att engagera sig i 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 2020
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Lars-Åke Bertilsson, ordförande i arenasektionen

3. Verksamhetsberättelse för IF Hallby SOK:s skidsektion
2019-11-01 - 2020-10-31
Skidsektionen har under året bestått av
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:

Krister Rosjö
Anna Eklöf
Annika Elmeke
Bengt-Åke Lindgren, Lars-Johan Lundell, Per
Wernersson, Lars Claesson och Magnus Grahn

Sektionen har haft åtta protokollförda sammanträden under året.

Verksamhet
Detta år vill nog många skidfantaster i Småland helst glömma. Vädrets makter var helt
emot oss med blidväder och regn. Den lilla snö vi lyckades spruta smälte snabbt bort.
Endast ett fåtal tävlingar kunde arrangeras i Småland. Därtill kom Coronapandemin och
satte stopp för de nationella och internationella tävlingarna. Mest snopet blev det nog för
JSM-åkarna som var på plats i Åsarna och bara hann åka första tävlingsdagen innan
resten av tävlingarna blev inställda.
Trots detta blomstrade ungdomsverksamheten med välbesökta träningar och därtill det
sedvanliga, mycket uppskattade lägret i Orsa med 58 deltagare. På sommaren arrangerade
klubben ett lyckat ungdomsläger och ett junior/seniorläger.
Resultatmässigt på skidor lyckades Johannes Eklöf med den främsta bedriften genom att
ta en pallplats (3:a) på VW seniorcup i Falun. Jonathan Norder blev 4:a på den enda
tävlingsdagen på JSM och Anton Grahn blev 4:a på distansen på USM i Matfors. På
Folksam cup, Järpen, vann Anton Grahn och Ida Rosjö sprintstafetten tillsammans.
På Vasaloppet förbättrade Johannes sin placering från förra året genom att bli 38:a.
Skidskyttet har vuxit under året med fler tävlande. Bygget av en skidskyttevall är nästan
färdigt. Olivia Grönkvist har tävlat flitigt under året, såväl på skidor som rullskidor och
har nått flera framskjutna placeringar. Axel Wernersson blev 2:a i total Sydcupen på
rullskidskytte.
Motionsverksamheten för vuxna på tisdagar har varit uppskattade, med i snitt 12
motionärer/gång.
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Sammanfattningsvis lyckades Hallby skidor bedriva en bra ungdomsverksamhet och
elitsatsning, trots snöbrist och coronapandemi. Detta tack vare engagerade ledare,
föräldrar och inte minst alla fantastiska åkare som tränat flitigt i ur och skur och sällan på
snö.

Arrangemang
Vi hade planerat att arrangera två distriktstävlingar, en zontävling och en
skidskyttetävling. Tyvärr kunde ingen av dessa genomföras till följd av snöbrist och
senare Coronarestriktioner.

Ekonomi
Tyvärr har året även inneburit en ekonomisk påfrestning eftersom sektionens inkomster
minskade rejält. Vår största inkomstkälla, Severinsparkeringen med HV-slutspel och
mässor uteblev p g a Coronarestriktioner. Vi fick heller inte in några anmälningsavgifter
då vi inte kunde arrangera några tävlingar. Därför går skidsektionen i år back med 180
tkr. För att styra upp det ekonomiska läget har förändringar gjorts i elitverksamheten för
juniorer och seniorer inför kommande säsong. Åkarnas policydokument har reviderats så
att åkarna står för en större del av utgifterna. Vi hoppas också på att vi får en snörik
vinter så att intäkterna från spåravgifter ökar. Sektionen har beslutat att ansöka om att få
arrangera en junior- eller seniorcup säsongen 21-22 och hoppas på så vis fylla på med
intäkter. Det lyckade ekonomiska resultatet från JSM 2018 inspirerar till
eventarrangemang.

Slutord
Ett stort tack till alla ledare och föräldrar som deltagit och hjälpt till vid våra olika
aktiviteter under året. Att vi under en usel snövinter ändå kunnat bedriva meningsfull
träningsverksamhet och till och med rekrytera nya skidåkare är er förtjänst.
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

8

Verksamhetsplan för IF Hallby SOK:s skidsektion
Verksamhetsidé för IF Hallby SOK:s skidsektion
•

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 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 2020-21
Träning/tävling
• Tre träningsgrupper, 7-11 år, 10-14 år, 14-16 år. Varje grupp minst två tränare varav
en med formell utbildning.
•

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

•

Stimulera att juniorer fortsätter upp i senioråldern.

•

Tillhandahålla utbud för motionsträningsgrupp/er.

•

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

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

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

•

Målsättning att få fler föräldrar delaktiga i verksamheten

•

Utveckla våra arrangemang.
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Arrangemang
• Genomföra två distriktstävlingar på skidor och en skidskyttetävling, samt en
zontävling.
• Arrangera Barnens Vasalopp.
Jönköping 31 oktober 2020
Anna Eklöf, Sekreterare IF Hallby Skidor
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4. Verksamhetsberättelse för IF Hallby SOK:s orienteringssektion
2019-11-01 - 2020-10-31
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 Haraldsson, Erik Stillemark, Håkan
Rydell, Louise Granath
Materialansvarig
Erik Stillemark, Anna Haraldsson, Håkan
Rydell
Övriga ledamöter
Katarina Holm, Hans Lingfors, Johan Granath
Tävlingsansvarig
Dataansvarig/Sportident
Tidtagning
Banläggare tävlingar

Erik Stillemark
Johan Granath
Johan Granath
Torbjörn Lundström, Lars Lundström, Hans
Lingfors

Tävlingar & Träningar
Orienteringssektionen har en fortsatt positivt ökande trend på antalet medlemmar. Vi var
förra året en av de största klubbarna på en del av ungdomstävlingarna i närområdet. Men
tyvärr lever vi idag under restriktioner och har därför inte fått tävla på samma sätt och i
samma utsträckning som tidigare. Men förhoppningen är att få visa upp vår fantastiska
sektion lite mer till våren.
Vi har försökt att fokusera på roliga träningar i år med en stark röd tråd när det kommer
till de nya momenten och vikten av upprepning vid inlärning. Vi har, såväl vuxna som
ungdomar och barn på våra träningar. Detta gör det svårt att tillgodose allas behov med
den tappra, men alldeles för lilla ledarskaran.
Hallbys ungdomar och barn har med framgång deltagit i Ungdomens 5-dagars i år också.
Ungdomstävlingen består av fem deltävlingar, som denna säsong genomförts som en
”veckans bana” med olika tävlingsdag för alla deltagande klubbar. Vår förhoppning är att
fler ska våga ta steget upp till tävlingsklass i sin respektive åldersklass och vi hoppas också
på att tillskottet av nya medlemmar ska öka antalet tävlingsaktiva.
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Stafetter återstår att se om det blir några nästa säsong. Med tanke på att smittorisken ökar
då fler personer befinner sig på liten yta jämfört med vid individuell start, men vi tror och
hoppas att många av oss är sugna om bara tillfälle ges.
Ungdomsverksamhet
Tillväxten inom orienteringssektionens barn- och ungdomsverksamhet är som nämnt
ovan mer än stabil. Vi som ledargrupp har varit dåliga på att ta tag i ledarrekryteringen.
Men vi har en plan och hoppas kunna delegera ut en del av arbetet till de aktiva.
Under året har det som tidigare säsonger 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 flera personer och dessa tackar vi stort!
Sammanfattningsvis har det varit ett mycket lyckat år för sektionens ungdomsverksamhet
trots restriktioner och en annorlunda tävlingssäsong. 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 kontrollplockning. Utan deras hjälp hade det aldrig varit möjligt för ledarna att klara
av det.

MTB-Orientering
Tävlande har det inte blivit mycket av men vi har fortsatt en förhoppning om att få till en
MTB-Orienteringskarta runt stugan för att kunna locka fler aktiva till denna disciplin
inom orienteringssektionen.
Arrangemang
IF Hallby Orientering har under året arrangerat en närtävling som hölls på hemmaplan
med upplägget ”veckans bana”.
På Hallbystugans karta har vi lite småändringar att jobba med.
Odensbergskartan är också nyuppdaterad, dock behövs det även där en genomgång och
lite arbete med småsaker.
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.
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Arbetet med konvertering av Hallbykartan till MTB-O har ännu inte påbörjats. Det finns
förhoppningar att komma igång med detta men då behövs mer tid och engagemang än
vad vi just nu har inom ledarstaben.
Ekonomi
När det gäller Orienteringsektionens ekonomi har vi investerat i Odensbergskartans
uppdatering och material som behövs för att bedriva våra träningar. För att balansera
sämre intäkter pga pandemin har vi subventionerat en lägre summa för tävlingar än
vanligt.
Vi ser ljust på framtiden och hoppas på ännu fler medlemmar inom vår sektion och fler
inkomstbringande aktiviteter. Men också fler ledare!
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 mer nästa år.
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.
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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 2020/2021
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, samt
att vi önskar öka ledarantalet med minst 3-5 personer.
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.
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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 och få tävla i
Sydsvenska mästerskapen, Götalandsmästerskapen och Svenska mästerskapen.
Utbildning
Vårt prioriterade mål är att få minst två nya ledare att genomgå Orienteringsförbundet
barn- och ungdomsledarutbildning. Vår strävan är att fortsätta 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 ungdomens 5-dagars, 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 ytterligare en karta, vilken återstår att se.
Jönköping 31 oktober 2020
Erik Stillemark, Ordförande IF Hallby OL
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5. Verksamhetsberättelse Cykelsektionen 2019 - 2020
2019-11-01 - 2020-10-31
Cykelsektionen har under året bestått av
Ordförande:

Eskil Laago

Sekreterare:

Anders Ohlin

Kassör:

Carl Adell

Ledamöter:

Victoria Adell, Anders Persmeen, Göran Berg, Åke
Wallin och Annika Jönsson

Inför årets säsong så bestämde vi oss för att ta ett rejält kliv kring att skapa bättre
struktur. Detta gjorde vi genom ett nytt sätt att anmäla sig till vår verksamhet vilket har
gett väldigt bra genomslag. Det är fantastiskt att leda en verksamhet där vi inom loppet
av någon vecka fyllde de 240 platser vi har möjlighet att erbjuda i våra träningsgrupper.
Även om vi lyckats rekrytera flera nya ledare så är det just ledarna samt stignätverket
som sätter begränsningen. Ni som under året besökt Hallby en torsdagskväll har säkert
sett hur många som rör sig på cykel på vår arena.
Då säsongen inte alls blev som vi planerat och tävling efter tävling ställdes in så har vi
istället lagt ner mer tid än någonsin på att bygga och förbättra vår MTB arena. Vi kan se
ett stort engagemang i föreningen att tillsammans förbättra vår gemensamma arena.
Träningsverksamhet
Våra träningar har fortsatt att vara väldigt välbesökta under året. Det krävdes en del
justeringar i upplägg för att kunna arrangera corona-säkra träningar med så många
deltagare. För att få det att fungera så använde vi Riksidrottsförbundets riskmall och
skapade en ny struktur kring hur vi samlas och nyttjar arenan. Detta har fungerat bra,
men vi saknar verkligen de gemensamma samlingarna för att kunna bygga
klubbgemenskap.
På tisdagar har vi haft träning från ca 10 år och uppåt för dem som tävlar eller har
ambition att tävla. Vår motionsgrupp tränar även på tisdagar och i det här gänget är det
många som har ambition att tävla både långlopp och XCO. På måndagar har vår
tjejgrupp tränat och här är det ett gott gäng som peppar varandra till att utvecklas på
cykeln. Den här uppdelningen har gjort att vi har något som passar alla, från nybörjare
till elit.
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Tävlingsverksamhet
Det blev en speciell säsong då vi länge trodde att det inte skulle bli av. Men vi fick en
fin men betydligt kortare säsong än väntat där höjdpunkten blev SM i Göteborg.
Initialt så var det rätt få Hallbyiter ute på tävlingarna men på årets sista tävling så var IF
Hallby SOK största föreningen med 34 startande vilket lovar gott inför nästa säsong.
Arenan
Under året har vi fortsatt arbetet med vår MTB arena.
Vi har bland annat byggt en teknikyta för de yngsta barnen, förbättrar existerade slingor
samt markerat upp milspåret för MTB i ett samarbete med Jönköpings Kommun.
Mest tid har vi lagt på en redan bra tävlingsbana och vi kan nu stolt säga att
kommentaren från landets bästa cyklister enhälligt pekar ut vår tävlingsbana som en av
Sveriges absolut bästa vilket ger oss energi att fortsätta arbetet.
Evenemang
Vi trodde länge att våra tävlingar inte skulle bli av. Cykelrallarn fick tyvärr ställas in men
vi lyckades genomföra Hallbyrundan om än på ett begränsat sätt och utan den
planerade internationella klassificeringen.

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. Utöver detta sker det en del mer eller mindre spontana
initiativ såsom träningstävlingar, mörkercykling eller annan typ av träning.
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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. Till 2020 uppdaterade vi vår ersättningspolicy och kan nu stötta de som
vill tävla på ett bättre sätt. Vår ambition är att våra intäkter ska gå tillbaka till
verksamheten och en god ekonomi är en förutsättning för detta. 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 men lika viktig är verksamheten för de som vill
ha en meningsfull sysselsättning med gemenskap och motion i fokus.
Vi vill fortsätta att utveckla vår arena. Under 2021 planerar vi att förbättra vår
tävlingsbana för att kunna hantera större startfält men också skapa en del svårare partier
för att förbereda oss för internationell nivå. Lika viktigt är att vi fortsätter att förbättra
arenan för de allra yngsta och planer pågår att bygga ut de gröna slingorna mer.
Arrangemang
Det finns ett stort engagemang i sektionen för att arrangera tävlingar och event. Vi har
under de senaste åren etablerat Hallbyrundan som en av de mest uppskattade MTB*
tävlingarna i Sverige. Delvis genom en väldigt bra och publikvänlig tävlingsbana men
också genom proffsig organisation som levererar tävlingar i absolut toppklass.
Det finns vilja i sektionen att ta oss an fler event inom disciplinerna XCO*, XCE *och
XCC* och diskussioner pågår kring detta inför 2022.
Arrangemang 2021
•

Hallbyrundan genomförs som en tvådagarstävling. Vi kommer likt 2019 att vara
deltävling i SWE-Cup samt också ha internationell C2* och destination Jönköping
på liknande sätt som Euro MTB 2016. En världscup kan tidigast ske 2023.

Rekrytering
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Vi är i ett fortsatt expansivt skede 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 2020-10-31
Eskil Laago, Ordförande IF Hallby Cykel
*Förkortningar
MTB = Mountainbike
XCO = Cross Country
XCE = Cross Country Elimination
XCC = Cross County Criterium
UCI = Union Cycliste International
C2 = Categori 2

IKHP = IK Hakarpspojkarna
LLS = La Lepre Stanca
JCK = Jönköpings Cykelklubb
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6. Rallarloppen 2020
2019-11-01 - 2020-10-31
Året som blev inställt, så skulle man kort kunna summera Rallarloppen 2020.
Anledningarna stavas varmaste vintern på många år och Coronapandemin. Rallarloppet
var planerat att genomföras 16 februari. Två veckor innan Vasaloppet. Utsikterna för att
loppet skulle kunna genomföras såg allt mörkare ut ju närmare datumet närmade sig.
Någon snö ovanifrån var det inte tal om alls i stort sett i början på vintern. Dessutom var
det alldeles för varma temperaturer för att kunna tillverka någon konstsnö i större
omfattning. Med dryga veckan kvar till 16 feb så togs beslutet att flytta fram Rallarloppet
till reservdatumet 15 mars.
ReservRallarn i mars har visat sig lyckosamma tidigare. Natursnö och även kyla kom i
slutet på februari och hoppet tändes för 15 mars. Det blev aldrig mer än släckta
förhoppningar då värmen återvände och satte stopp för även för ReservRallarn. Det var
även i detta skede som Coronapandemin började bryta ut.
Planeringsarbete för CykelRallarn i slutet på maj inleddes ändå under mars – april mer
intensivt. Restriktionerna för motionslopp var inte helt klara förrens i slutet av april. Då
togs beslut om att ställa in och flytta fram CykelRallarn med nytt försök 4 oktober, i hopp
om att förutsättningarna skulle förbättras. Tyvärr blev det inte så, vilket medförde att
även CykelRallarns reservdatum blev inställt.
LöpRallarn var planerat att avgöras 13 september. Då det arrangemanget är av mindre
kaliber och betydligt färre deltagare fanns förhoppning om att trots allt kunna genomföra
LöpRallarn. Tyvärr var inte heller det möjligt då restriktionerna var alltför omfattande
vid denna tidpunkt.
Summeringen för Rallaråret 2020 blev alltså, inställt och inga intäkter, men vi ger oss inte
och ser nu fram mot 2021. Dock är det med viss oro över hur coronapandemin kommer
att hålla kvar sitt grepp. Rallarloppen arrangeras av IF Hallby SOK och Bottnaryds IF
gemensamt,
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För Rallarloppen IF Hallby SOK 2020-10-31
Tomas Pettersson Hjelmkvist, Lars-Johan Lundell och Thomas Laago
Rallarloppet, LöpRallar och CykelRallarn
Rallarloppen, ett samarrangemang mellan IF Hallby SOK och Bottnaryds IF. Sedan 2012
genomförs tre stycken årligen återkommande arrangemang, skidor, cykel, löpning inom
ett och samma namn. Rallarloppet skidor kördes första gången 1968.
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7. Ekonomisk rapport
IF Hallby SOK:s Ekonomiska rapport, version 1: 2019-11-01 - 2020-10-31
Detta år domineras av två saker:
1. Den mycket dåliga vintern i södra Sverige
2. Coronapandemin
När det gäller konstsnön så började säsongen bra. Vi kunde i december lägga snö på
stadionområdet, vilket gjorde att försäljningen av årskort kom igång riktigt bra, men från
mitten av december så uteblev vintern nästan helt. Totalt har vi ändå en intäkt på 166kkr i
spåravgifter, varav 164kkr före nyår. Dock totalt endast 9.500 kr i dagskort. Det mycket
låga antalet dagskort visar tydligt hur dålig vintern var. Sammanlagt så sprutade vi snö 15
dagar denna säsong, mot tidigare säsonger 30-35 dagar. Konstsnöanläggning ger denna
vinter ett negativt resultat på 278 kkr för HK, samt att skidsektionen mister en
budgeterad intäkt på 100 kkr.
Vi hade under säsongen upprepade problem med att hålla igång pistmaskinen. I juli
lämnade Jönköpings Kommun besked att vi får investeringsbidrag m.m. på 1.4 MSEK till
inköp av pistmaskin. Den nya pistmaskin är nu på plats vid Hallbystugan, och den gamla
avyttrad. Den 11 mars stängdes tävlingsidrotten i Sverige pga. av coronapandemin, och
även andra publikarrangemang stoppades. Detta inkluderade HV71s hemmamatcher och
Elmia. Intäkter från Severinsparkeringen har därefter helt uteblivit. Cykelrallarn blev
inställd, många avbokningar i Hallbystugan, ingen servering vid tipspromenaderna och
Hallbyrundan genomfördes i reducerad omfattning.
Förening har sökt kompensation, och har hittills blivit kompenserad från staten och
Jönköpings Kommun för perioden fram till 30 juni med 143 kkr. Vi förväntar oss att
också bli kompenserade för det andra halvåret, dock är inga belopp för perioden julioktober inräknade i detta bokslut. Sammanlagt ska inte coronapandemin drabba
föreningen ekonomiskt. När vi summerar hela föreningens ekonomiska resultat, så
hamnar vi på -100 kkr, på en total omsättning av 1920 kkr. Huvudkassans (HK) del av
resultatet blev -18 kkr, jämfört med ett budgeterat nollresultat.
Med tanke på den dåliga vintern så får vi betrakta detta som ett starkt resultat.
Skidsektionens resultat blev -129 kkr, som helt förklaras med utebliven intäkt för arbete
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med konstsnön. Resultatet kommer förbättras i efterhand via coronakompensation för
höstens uteblivna parkeringsintäkter. Cykelsektionens resultat blev en vinst på +38 kkr.
Detta är ett minskat överskott jämför med förra året, men kommer förbättras i efterhand
via coronakompensation för den reducerade Hallbyrundan. Orienteringssektionens
resultat blev +9 kkr. OL-sektionen har under året fått ett kartbidrag för fjolårets ritade
karta på 44 kkr, och har detta år ritat kartor för 30 kkr.
Den stora idrottsverksamheten som redovisas av respektive sektion görs på helt ideell
basis. Ett stort ideellt arbete läggs på att hålla igång Hallbystugan, arenan runt om
Hallbystugan och vår konstsnöanläggning. Detta arbete görs utan fast anställd personal.
Den stora ideella arbetsinsatsen gör att våra kostnader har hållits nere, och trots den
dåliga vintern har vi en ekonomi är i balans. Städning av Hallbystugan, pistning av
konstsnöspåret och arbete med vägar och leder är exempel där vi hyrt in resurser eller har
personal på timbasis för att säkerställa kvalitén. Dock har vi de senaste månaderna börjat
städa Hallbystugan själva i samband med tipspromenad/servering.
För att driva Hallbystugan, och konstsnöanläggningen får vi kommunalt driftbidrag på
325 kkr. Vår tipspromenad/ servering som vi arrangerar varje söndag höst/vår/vinter
skapar ett netto på 166 kkr. Detta är en ökning sedan förra året, detta trots att vi under
våren höll serveringen stängd pga. pandemin. Intäkterna från statligt och kommunalt
aktivitetsbidraget till sektionerna blev sammanlagt 81 kkr.
IF Hallby SOK:s Ekonomiska Rapport, version 2: 2020-11-02
Fortsatta renovering av Hallbystugan har kunnat utföras. Detta år har stora delar av
Hallbystugan målats om utvändigt. Kostnaden för material får vi 50% investeringsbidrag
från Jönköpings Kommun. Under säsongen har en skjutvall för luftgevär byggts på
skidstadion. För denna skjutvall har vi sökt, och fått, investeringsbidrag från både
Smålands Idrottsförbund och Jönköpings Kommun. Dessa bidrag är ej ännu utbetalda,
men kommer täcka den största delen av kostnaden.
Medlemsavgifter ger intäkter på 212 kkr, vilket är 21 kkr lägre än föregående år. Under
året har våra externa lån minskat med 689 kkr, inkluderande en extra avbetalning på 500
kkr. Föreningen har vid bokslutet en extern belåning på 789 kkr. Våra räntekostnader är
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47 kkr. Kassa och bank har ett saldo på 1574 kkr (exkluderat utbetalt stöd från kommun
för inköp av pistmaskin).
Bengt Ragnars minnesfond har upprättas, där 81 453,98 kr har överförts till föreningen.
Avsikten är att årligen dela ut ett hederspris ur denna fond, där 3000:- är det tänkta årliga
beloppet.
Avskrivningar har gjorts på totalt 427 kkr, jämfört med 332 kkr året innan. 340 kkr avser
konstsnöanläggningen, inkluderande extra slutavskrivning på 66 kkr för den gamla
pistmaskinen.
Gymmet har skrivits av helt, totalt 57 kkr. För kommande året finns ett förslag från
styrelsen på investeringar innehållande utbyggd pumpkapacitet i konstsnöanläggning, och
renovering av köket i Hallbystugan. För dessa investeringar har investeringsbidrag sökts.
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 först investeringsbidrag har erhållits och kassan tillåter.
Jönköping 2020 – 10 – 31
Ulf Björkman IF Hallby SOK, Kassör
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