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1. Verksamhetsberättelse för  

 
IF Hallby Skid- och Orienteringsklubb för verksamhetsåret    
2020-11-01 - 2021-10-31 

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

Carin Rosjö Ordförande 

Annika Jönsson Vice ordförande 
Eskil Laago Sekreterare                          
Ulf Björkman Kassör  Pål Mernelius   Suppleant 
Erik Stillemark Ledamot                          Katarina Holm  Suppleant 
Anna Eklöf Ledamot                           Thomas Laago  Suppleant 

Håkan Rydell Ledamot    
Johan Granath  Ledamot 
Anders Ohlin Ledamot   
   
  
Revisorer:   Valberedning: 
Andreas Karlsson       Per-Gunnar Jonsson, sammankallande 
Marie Mouchard       Lars Claesson 
   Jennie Christoffersson 
Ersättare revisorer: 
Per-Gunnar Jonsson 
Lars Claesson 

Styrseln har haft elva protokollförda möten under verksamhetsåret 2020-2021. 

Styrelsen verksamhetsberättelse 

IF Hallby SOK:s verksamhetsår inleddes mitt i en pågående pandemi, där rådande restriktioner har 

påverkat sektionernas verksamheter på olika sätt under året. Styrelsen har haft tät dialog gällande 

övergripande beslut och förhållningsätt utifrån regeringens åtstramningar i synnerhet gällande idrotten. 

Vi har under året kunnat bedriva ungdomsverksamhet i våra sektioner, men junior-, senior- och 

motionsverksamhet har delvis varit nedlagd under vissa perioder. Detta har inneburit att tävlingar för 

skid-, cykel- och orienteringssektionerna ställdes in fram till sommaren 2021. Under sommaren och 

tidig höst kunde skidor, cykel och orientering börja tävla och genomföra tävlingar igen.  

Cykelsektionen genomförde Hallbyloppet i september med nästan 400 starter per dag. Eventet 

genomfördes med hög kvalité och många av deltagarna var mycket nöjda med Hallbys utmanande 

mountainbike-banor.  
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Cykelrallarn genomfördes i början av oktober istället för som planerat i juni. Deltagarantalet var mindre 

än när loppet genomförs under försommaren, men ambitionen var att genomföra de lopp som 

flyttades på grund av pandemins restriktioner. Löprallarn genomfördes enligt den ursprungliga 

planeringen i mitten av september.  

Pandemin har inte enbart bidragit till ett minskat idrottande i grupp, utan har också påverkat 

föreningsutvecklingen på ett positivt sätt. Under vintersäsongen fick skidåkningen ett rejält uppsving 

bland allmänheten. Många människor besökte Hallbys skidarena när det inte fanns konkurrerande 

aktiviteter. I stort sett var det fullt med besökare för skidåkning från morgon till kväll under sex veckor, 

då konstsnöspåret ramades in av natursnö, som inbjöd till ett härligt vinterlandskap. Årets skidsäsong 

gav ett goda intäkter till föreningen, vilket kommer återinvesteras i den fortsatta utvecklingen av 

Hallbys idrottsarena.  

När snön smälte bort och vårsolen kom fram har många medlemmar arbetat aktivt för att fortsätta 

utveckla Hallbys idrottsarena. Det har röjts i skogen, spår- och ledare och byggts och utvecklats, 

stadion har fått nya hopplinjer för cykel och många ideella timmar har lagts vid Hallbystugan.  

Under våren tog styrelsen beslut att byta kök i Hallbystugan. Köksrenoveringen påbörjades i april och 

med kompetens och kunskap från medlemmar har i stort sett allt arbete genomförts med ideell 

arbetskraft.  

Tipspromenaden har delvis varit inställd, men i samband med invigning av Hallbystugans nya kök 

startade tipspromenaden i en ny form. Tipspromenaden genomförs med hjälp av tjänsten X-rundan, 

som är en digital tipspromenad. X-rundan underlättar det ideella engagemanget, men ger kunden 

möjlighet att komma ut i naturen vid fler tillfällen i veckan än enbart söndagar. Tipspromenaden finns 

tillgänglig dygnet runt och frågor byts ut varje vecka. 

Styrelsen har haft en utdragen process med Jönköpings kommun gällande omskrivning av 

arrendeavtal. Efter många turer har vi kommit överens med Jönköpings kommun om ett nytt 

arrendeavtal där väg till stora parkeringen och stora parkeringen ligger på jordägarens ansvar, alltså 

Jönköpings kommun.  

Inför verksamhetsåret 2021 beslutade styrelsen att införa en gemensam kläddesign, vilket är en 

strategisk åtgärd för att utvecklas till EN gemensam förening med flera sektioner.  

Hallbys styrelse har under året arbetat fram en ledarskapspolicy (se bilaga 1), som bygger på ett 

gemensamt förhållningsätt i föreningen och inom våra sektioner. 
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Året 2021 har varit annorlunda på många olika sätt, men har också bidragit till en fantastisk glädje, 

engagemang och en härlig gemenskap i föreningen. Känslan av att få finnas i ett sammanhang och att 

få utvecklas tillsammans har varit mer än värdefullt ett år som har påverkats av en pandemi. I en 

förening där människor förenas utifrån ett gemensamt intresse, skapar en stark drivkraft i riktning mot 

vår vision: 

Hallby är en av Sveriges ledande föreningar inom skidor, skidskytte, orientering och cykel, som utövas 

i utmanande hallbyterräng! 

Styrelsen avslutar verksamhetsåret 2021 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! 

 
 
Jönköping 2021-10-31 
 
 
 
 
 
 
…………………….. …………………… ……………………… 
Carin Rosjö, ordförande Annika Jönsson , Ulf Björkman, kassör 
   Vice ordförande 

 
 
 
 
 
……………………. …………………… ………………………. 
Eskil Laago, sekreterare  Anna Eklöf,  Erik Stillemark, ledamot 
   Vice sekreterare 

 
 
 
 
 
…………………..  ……………………. ………………….. 
Johan Granath, ledamot  Håkan Rydell, ledamot Anders Ohlin, ledamot 
 

 
 
 
 
…………………..  ……………………… …………………………. 
Thomas Laago  Katarina Holm  Pål Mernelius 
Suppleant skidor  Suppleant orientering Suppleant cykel 
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2. Arenasektionens verksamhetsberättelse 

Arenasektionens verksamhetsberättelse 

Sektionen har bestått av  

Ordförande: Anders Ohlin. Lars Svensson, Krister Rosjö, Göran Berg, Niklas Koistinen, 

Pål Mernelius, Annika Jönsson, Håkan Rydell, Erik Stillemark, Per Wernersson. 

Hallbys arena är omfattande med en stor utearena, flera byggnader samt en stor 

maskinpark och arbetet ser olika ut beroende på säsong. Vissa arbeten är tidskritiska och 

behöver omedelbar åtgärd medan annat är mer långsiktigt. För att arbetet ska fungera 

behövs det många olika kompetenser som sköter sin del av arenan. Arenasektionen har 

ledamöter med olika kunskap som tar ansvar för sina delområden och ser till att de utförs 

på bästa sätt. Arenasektionen har därför inte haft några gemensamma stormöten utan 

arbetet sker i den eller de grupperingar som berörs just av detta arbete.  

Under året har ett löpande arbete gjorts på byggnader, belysning, el, vatten, 

snöanläggning och gräsytor, Det har röjts längs spår och stigar, snö har plogats och 

gångar har grusats, ogräs har rensats, papperskorgar har tömts, skräp har slängts på 

sortergården, ved har huggits, plankor har bytts och målats, maskiner har lagats, … 

Annandag jul startades snökanonerna upp för säsongen då vi fick några kalla dygn och vi 

kunde få ihop en slinga på ca 1km. Som vanligt har kylperioderna kommit och gått men i 

år var vädergudarna på vår sida och det blev rekord i antal kalla nätter i rad så 

konstsnösäsongen blev mycket lyckad. I samband med att vi skulle öppna konstsnöspåret 

första gången kom det även mycket natursnö vilket gjorde att vi kunde spåra åkrarna, 

2:an och 4:an och det uppskattades av allmänheten. Ett antal helger har vi haft spårvärdar 

på plats vid parkeringen, framför allt för att guida åkarna rätt men även se till så de 

betalar spåravgift. Intresset för skidåkning har varit stort under hela säsongen och 

intäkterna har tangerat tidigare års toppnotering. 

 

De senaste åren är det är några få personer som dragit ett tungt lass med 

snötillverkningen. För att få fler att hjälpa till bjöd vi in medlemmarna till ett par 

informationsträffar och handledning. Det blev bra uppslutning och ett 15-tal personer 

har tillkommit som aktiva i snösprutargruppen. Engagemang i gruppen har varit stort och 

alla har varit på hugget att dra sitt strå till stacken. Här får vi tacka corona-pandemin då 
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många har arbetat hemma och varit mer flexibla och kunnat åka upp en timme eller två 

på dagtid för att hjälpa till med olika sysslor. Vi hoppas att detta engagemang håller i sig 

även till kommande säsong. Tack till er som hjälp till! 

Till denna säsong fick Hallby möjlighet att investera in en ny modern pistmaskin. Den 

blev ett stort lyft för arbetet och kvaliteten på spåren har varit i toppklass. 

I januari köptes en ny spårsläde för natursnöspåren. Den har en funktion för att samla 

ihop snö och det möjliggör att vi kan lägga spår i en mindre mängd natursnö än med den 

gamla utrustningen. 

Under vår, sommar och höst har cykelsektionen varit mycket aktiv och byggt nya banor, 

utökat befintliga slingor och underhållit de äldre. Nytt är bla en ny del av tävlingsbanan 

bakom stugan, hopplinjer på stadion samt Trollskogen som är en maskingrävd grön stig 

för nybörjaren. 

Under våren gjordes ett dräneringsarbete på stadion framför skjutvallen där det tidigare 

varit problem med stora vattensamlingar.  

Motionsspåret nedanför dammen till pumphuset har varit väldigt smalt och det är trångt 

att mötas när man kommer i full fart på skidor. Under våren fick vi hjälp med att bredda 

denna sträcka. 

Köket i stugan har varit slitet och opraktiskt och inte riktigt anpassat till dagens 

verksamhet. I maj påbörjades därför en totalrenovering av köket. Det gamla köket 

slängdes ut, vissa väggar revs och alla golv-, tak- och väggytor är omgjorda. Nu är ett nytt 

kök på plats med nya köksskåp och vitvaror. P.g.a. corona och de leveransproblem som 

följer i dess spår har vissa delar, bl.a. bänkskivor, varit kraftigt försenade men köket 

kommer färdigställas inom de kommande veckorna. 

Söderväggen på tipskuren var i väldigt dåligt skick och behövde få ny panel, ny dörr och 

nytt fönster. Tack vare samarbetet med Frivården har vi fått hjälp av en snickare att göra 

detta arbete. Snickaren har även påbörjat arbetet med att bygga ett staket längs dammen. 

Det arbetat kommer göras klart under hösten. 

Alla låscylindrar i och kring stugan är utbytta under året. Antingen till kodlås eller nya 

cylindrar.  
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Underhållet av skogsytorna på arenan har varit väldigt eftersatt och på många delar har 

sly och småträd tagit över så det växer igen helt. Tack vare Niklas Koistinen mfl har ett 

stort arbeta gjorts för att öppna upp skogen igen. På de arbetsdagar vi haft har många 

personer hjälp till med röjning av olika skogsdelar. Vi har även haft stor hjälp av 

Husqvarna AB, med Niklas i spetsen, som haft flera arbetsdagar hos oss där de har sågat 

ner träd, röjt sly och trimmat gräs. Kommunen har varit behjälplig med att såga ner de 

allra största träden längs skidspåren. Det har blivit jättebra men stora skogsytor kvarstår 

som behöver röjas under kommande år.  

Vi tackar alla inblandade parter för hjälpen med detta arbete! 

Verksamhetsplan för IF Hallby SOK:s arenasektion 2021-2022   

Projekt  

- Fortsätta utveckla Hallbys idrottsarena 

- Fortsätta utveckla konstsnöanläggningen 

- Byta garageportar på stugan och skotergaraget 

- Förnya maskinparken med ny 4-hjuling, ny åkgräsklippare, nya maskiner för gräs 

och slyunderhåll 

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 

Jönköping 7 november 2021 

Anders Ohlin, ordförande i arenasektionen 
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3. Verksamhetsberättelse för IF Hallby SOK:s skidsektion 

2020-11-01 - 2021-10-31 

Skidsektionen har under året bestått av 

Ordförande:  Krister Rosjö 

Sekreterare:  Anna Eklöf 

Kassör:  Annika Elmeke 

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

Wernersson, Lars Claesson, Johan Granath och 

Magnus Grahn  

    

  

Sektionen har haft åtta protokollförda sammanträden under året. 

Verksamhet 
 

Det blev en annorlunda säsong på grund av pandemin. Inställda tävlingar, inga läger eller 

andra aktiviteter. Men vid Hallbystugan där det var fantastiska förutsättningar för 

skidåkning med många ungdomar på träningarna och rekordmånga betalande besökare i 

skidspåren. Seniorerna var tillåtna att tävla i VW-cup, SM-tävlingar och Vasalopp under 

säsongen och vi var representerade genom Filip Rosjö, Simon Jonsson, Johannes Eklöf 

och Jonathan Norder. Johannes Eklöf fick sitt stora genombrott i långloppscupen Visma 

Ski Classics. En åttondeplats som bäst i La Diagonela och en elfteplats i den totala cupen. 

Ny pistmaskin införskaffades inför säsongen vilket har resulterat i en helt annan klass på 

spårprepareringen. 

Matilda Grahn tog hem ett USM- guld i rullskidor i D15-16. 

Under sommaren arrangerade klubben ett ungdomsläger och ett junior/seniorläger med 

bra deltagarantal. 

Motionsverksamheten för vuxna på tisdagar har varit uppskattade, med i snitt 20 

motionärer/gång. 

Arrangemang 

Vi hade planerat att arrangera två distriktstävlingar, en zontävling och en 

skidskyttetävling. Tyvärr kunde ingen av dessa genomföras till följd av 

Coronarestriktioner. Ungdomstränarna arrangerade Hallbycupen, en uppskattad 

träningstävling med bra deltagande. 
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Ekonomi 

Eftersom klubben har haft minskade utgifter bland annat på grund av ett minskat 

tävlande samt att samt att intäktssidan har varit mer positiv än befarat så har 

skidsektionen en stabil ekonomi inför kommande säsong. I vinter kommer vi att 

arrangera Götalandsmästerskapen i skidor vilket vi hoppas ska ge ett bra överskott. 

Skidskytte 

Skidskyttet vid Hallby har utvecklats bra under året. Den nya skjutvallen, som byggts av 

medlemmar med ekonomiskt stöd från RF-SISU Småland och Jönköpings kommun, stod 

klar och har gett nya träningsmöjligheter. Med belysning på skjutmålen har vi kunnat 

bedriva skidskytteträning även ihop med skidträningen och hade under vintern 40 talet 

ungdomar aktiva. På sommarens skytteträning har 25 av dem valt att träna vidare. 

Verksamheten har utvecklats med fler ledare och vi har flera Hallbyiter som har tagit 

skidskyttekortet och kan hjälpa till på skjutvallen. 

 

Tävlingsmässigt blev vintern starkt påverkad av pandemin. Alla junior och 

seniortävlingarna var inställda medan några få regionstävlingar hölls för ungdomarna. 

Regionsmästerskap för Region Syd hölls i Kimstad i disciplingen Distans. Märta 

Wernersson segrade i D14-15, Stina Lundén tog ett brons i D12-13 och Axel Wernersson 

tog ett silver i H16. Den traditionella Riksfinalen delades upp i Regionsfinaler istället och 

för Syd genomfördes den i Nässjö. Hanna Johansson D10-11 och Märta Wernersson 

D14-15 tog varsitt brons. Under sommaren släpptes restriktionerna och 

tävlingsverksamheten kunde återgå till det normala. I Region Syds sommar-cup blev 

Märta Wernersson tvåa totalt. Rullskidskytte SM hölls i Sollefteå och Hallby hade tre 

deltagare i junior och ungdomsklasserna. Här tog Olivia Grönqvist en sjundeplats som 

bäst i JSM-klassen D18-19. 

 

Hela tre nya nollskyttar har vi haft under året. Clara Granath på KM vinter, Julia 

Andersson på KM sommar och Lukas Clasén på regionstävling i Nässjö sköt alla fullt hus 

och tog nollskyttemedalj i brons. 

 

Hallby anordnade Klubbmästerskap i skidskytte under vintern med hela 22 deltagare. På 

sommaren hade vi ett Klubbmästerskap i springskytte. Vi höll också en deltävling i 

Region Syds Sommar-cup, även den springskytte vid Hallbystugan. 
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Slutord 
Ett stort tack till alla ledare och föräldrar som deltagit och hjälpt till vid våra olika 

aktiviteter under året. Att vi under denna Corona-säsong har kunnat öka antal tränande 

ungdomar är mycket positivt. 

 

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

utöva den sport de älskar.   

 

Verksamhetsplan för IF Hallby SOK:s skidsektion 
 

Verksamhetsidé för IF Hallby SOK:s skidsektion 
• Alla som vill ska ges möjlighet att åka skidor på snö. 

Verksamhetsplan för IF Hallby SOK:s skidsektion säsongen 2021-22 
 

Träning/tävling 

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

en med formell utbildning. 

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

• Stimulera att juniorer fortsätter upp i senioråldern. 

• Tillhandahålla utbud för motionsträningsgrupp/er. 

• Verka för att bra möjligheter till skidträning i både klassisk och fri stil finns för våra 

aktiva samt även att allmänheten (familjer och motionärer) ges möjlighet att åka båda 

stilarna vid Hallbystugan. 

Mål 

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

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

• Målsättning att få fler föräldrar delaktiga i verksamheten 

• Utveckla våra arrangemang 

Arrangemang 

• Genomföra Götalandsmästerskapen i längdskidor 

• Genomföra två distriktstävlingar på skidor och en skidskyttetävling, samt en 

zontävling. 

• Arrangera Barnens Vasalopp. 

För skidsektionen – Krister Rosjö, ordförande 
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4. Verksamhetsberättelse för IF Hallby SOK:s orienteringssektion  

2020-11-01 - 2021-10-31 

Orienteringssektionens styrelse har under det gångna året haft följande sammansättning:   

Sammankallande   Anna Haraldsson, Erik Stillemark  

Kassör o postmottagare   Bertil Gustafsson   

Sekreterare    Johan Granath   

Kartansvariga   Hans Lingfors, Håkan Rydell, Katarina Holm 

Ungdomsansvariga   Andrea Lundell, Anna Ek, Anna Haraldsson, 

Elise Josefsson, Erik Stillemark, Håkan Rydell, 

Louise Granath 

Materialansvarig   Erik Stillemark, Håkan Rydell 

Kartansvariga   Erik Stillemark, Hans Lingfors, Lars 

Lundström 

Tävlingsansvarig   Erik Stillemark, Lars Lundström  

Dataansvarig/Sportident   Johan Granath 

Tidtagning   Johan Granath 

Banläggare    Hans Lingfors, Lars Lundström, Torbjörn 

Lundström 

  

Vår verksamhetsidé 

Vi vill på alla nivåer bedriva orienteringsidrott så att den utvecklar människor positivt 

såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.   

   

Därför vill vi utforma orienteringen så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras 

till form och innehåll. Alla som vill, oavsett etnisk bakgrund, religion, ålder, kön, 

nationalitet eller fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med för att få upplevelser 

och skapa kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar. De som deltar får 

vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Den ger alla som deltar en 

kamratlig och trygg social gemenskap.   
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Tävlingar & Träningar 

Vi har under året haft en god tillströmning av barn och ungdomar som har en nyfikenhet 

för orientering. Vi känner oss oerhört stolta och glada i sektionen över en stabil tillväxt. 

Vi har som klubb varit representerade på svenska mästerskapen, distriktsmästerskap och 

södra vätterbyggdsmästerskap. Året som gått var speciellt sett till tävlingar men 

restriktionerna har till viss del släppt och vi har äntligen fått börja tävla mer. 

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

en ungdomstävling bestående av fem deltävlingar. Vi har varit över 50 unika deltagare 

vilket vi tror är rekord. Vi har en förhoppning om att kunna locka ut fler barn och 

ungdomar på nationella tävlingar kommande år. 

Vad gäller stafetter hoppas vi kunna delta i såväl 10MILA, tjoget och 25-manna, men 

framför allt i Lämmeltåget som är en barn- och ungdomsstafett. 

 

Ungdomsverksamhet 

Tillväxten inom orienteringssektionens barn- och ungdomsverksamhet är mer än stabil. 

Vi ledare har verkligen fått jobba hårt för att kunna tillgodose allas individuella behov. 

Ett av huvudmålen för kommande år, som det redan jobbas med, är att hitta fler 

engagerade personer som kan stötta oss ledare eller till och med ta ett eget större ansvar. 

Vi ser verkligen fram emot kommande vår- och höstsäsong. 

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

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

intresse för sporten. Vi har under året varit 7 personer i ledargruppen. 

Sammanfattningsvis har det varit ett mycket lyckat år för sektionens barn- och 

ungdomsverksamhet som har alla förutsättningar att hålla i sig även över nästa år. 

Orsakerna till detta är bland annat god planering och genomförande av träningar. Vi vill 

också rikta ett stort tack till alla föräldrar och frivilliga inom föreningen som har ställt upp 

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

ledarna att klara av det. 

 

MTB-Orientering 

Vi har tidigare år talat om att göra en MTB-Orienteringskarta runt stugan för att kunna 

locka fler till denna del av orienteringssektionen. Men då prioriteringarna legat på 

traditionella kartor och barn- och ungdomsverksamheten inom den delen har MTB-

kartan uteblivit. 
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Vi har fått förfrågningar från olika håll om denna karta även i år vilket gör att vi nu 

kommer försöka få till en konvertering. 

 

Arrangemang 

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

hölls på hemmaplan i form av veckans bana. Nästa år är det en sommartävling i juni 

inplanerat. I övrigt jobbar vi vidare med våra kartuppdateringar för att i framtiden kunna 

arrangera fler tävlingar. 

 

Vi ingick inte i IKHP:s "Hittaut.nu" i år, där allmänheten med en karta över stadsnära 

områden ska försöka att samla så många checkpoints de kan. Vi hoppas att de nästa år 

återigen vill nyttja våra kartområden. 

 

Arbetet med konvertering av Hallbykartan till MTB-O ska påbörjas under 2022. 

Labbarpskartans uppdatering är påbörjad och beräknas färdig 2022. 

Ryhovskartan är uppdaterad 2021 ideellt av oss i klubben. 

 

Ekonomi 

Vi har inte kunnat tävla så mycket och vi har uppdaterat Ryhovskartan själva så vi har 

inga stora utgifter att tala om. Vi kommer kommande år att investera en ganska stor 

summa för att kunna bedriva roliga, utvecklande träningar men även för att kunna 

genomföra en mindre tävling utan att behöva hyra material av andra. 

Vi ökar i antalet medlemmar inom vår sektion och behöver fler inkomstbringande 

aktiviteter. Därför har vi fått fler HV-parkeringar i år av de andra sektionerna och vi säljer 

Ullmaxkläder. 

 

Vi vill tacka våra sponsorer för den här vår- och höstsäsongen och ser fram emot ett 

fortsatt samarbete nästkommande verksamhetsår. 

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

och tävla med er alla framöver. 

 

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 
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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 2021/2022 

Medlemskap och rekrytering 

Vi vill erbjuda sektionens medlemmar gemenskap, tränings- och tävlingstillfällen under 

kommande år på ett sådant sätt att minst samma aktivitetsnivå uppehålls i sektionen som 

föregående säsonger.   

   

Vi vill att sektionens verksamhet ska vara så attraktiv att ytterligare minst 10-20 nya 

ungdomar och vuxna prövar på orientering inom IF Hallby SOK under året.   

   

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 året erbjuda våra aktiva träningstillfällen vid minst två tillfällen per vecka 

under pågående säsong.   
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Vi vill erbjuda nya barn, ungdomar och vuxna som vill pröva på orientering under 

säsongerna 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 

Pölder Sport 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 året 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 det kommande verksamhetsåret minst arrangera en sommarnärtävling och 

en deltävling i Veteranserien.   

• Vi vill i samarbete med IK Hakarpspojkarna och Jönköpings OK återigen arrangera 

Hittaut.nu.   

• Vi vill under säsongen samarbeta med andra orienteringsklubbar i kommunen vad gäller 

träning och tävling. 

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 det kommande året hoppas vi kunna få färdigt Labbarpskartan. 

 

Jönköping 31 oktober 2021 

Erik Stillemark, Ordförande IF Hallby OL 
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5. Verksamhetsberättelse Cykelsektionen 2020 - 2021 

2020-11-01 - 2021-10-31 

Cykelsektionen har under året bestått av 

Ordförande:  Eskil Laago 

Kassör:  Carl Adell 

Ledamöter:  Pål Mernelius, Victoria Adell, Anders Ohlin, Anders 

Persmeen, Göran Berg, Åke Wallin och Annika 

Jönsson 

 

Efter förra årets succé med struktur kring anmälning så gick anmälningen till året säsong 

väldigt bra. De aktiva och familjer som var med 2020 fick förhandsinfo samt möjlighet att 

säkra sin plats innan vi tog in nya aktiva och familjer. Det är fantastiskt att leda en 

verksamhet där vi inom loppet av någon vecka fyllde de ca 280 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 

tisdag eller torsdagskväll har säkert sett hur många som rör sig på cykel på vår arena. 

 

Början av säsongen präglades liksom i fjol av restriktioner och första tävlingen blev först i 

mitten av juni. 

 

Träningsverksamhet 

Våra träningar har fortsatt att vara väldigt välbesökta under året. De etablerade 

anpassningarna vi gjorde reda i fjol för att skapa coronasäkra träningar har fortsatt även i 

år. 

 

Torsdagar är den stora träningskvällen då alla grupper har träning, det är en mäktig syn 

att se hur parkeringen fylls till bristningsgränsen av bilar med takräcken fulla med cyklar 

och hur arenan fylls av taggade cyklister i alla åldrar. 

På tisdagar har vi haft träning från ca 10 år och uppåt för dem som tävlar eller har 

ambition att tävla. Vår svarta grupp för elitmotionärer har växt stort under året tack vare 

starkt ledarskap som skapat struktur och engagemang.  

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 

Under de senaste åren har det fyllts på bra underifrån i klubben och ledarna har arbetat 

aktivt för att få ut våra aktiva på tävlingsbanorna. Även o vi haft många ute på loppen de 

senaste åren så är det verkligen ett stort steg framåt som tagits i år. I många tävlingar så 

var vi en av de största klubbarna och det har varit gott om fina prestationer och många 

pallplatser. 

 

Sommarens höjdpunkt var MTB SM i Göteborg. Stort klubbtält med många aktiva och 

ledare gjorde att klubben syntes och hördes under hela SM veckan. 

Filippa Åberg tog ett brons i XC-Tempo och ett Silver i XC-Olympic i F13-14. Filippa 

har tillsammans med lillasyster Freja gjort stabila och fina lopp under hela säsongen i 

både Swe-Cup och Västgötacupen. 

 

Tuva Karlén körde in på en riktigt fin 4e plats i XC-olympic. Tuva har under säsonge 

radat upp fina pallplatser i både Swe-Cup och Västgötacupen. 

 

Martin Setterberg har efter ett uppehåll 2020 kört riktigt bra i år. En stark 10e plats på 

SM i XC-Olympic och riktigt fina placeringar i Swe Cup där han ligger strax utanför 

pallen mot starkt motstånd i elitklassen. 

 

Utöver detta så har vi massor av ungdomar, juniorer och seniorer som tävlar frekvent och 

vi skulle kunna skriva spaltmeter om alla fina prestationer och resultat. Det som är roligt 

är att våra åkare utvecklas snabbt och att de tar för sig fint ute på tävlingsbanorna. 

 

Arenan 

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

tävlingsbana, byggt en helt ny grön slinga samt anlagt en hopplinje för teknikträning. 

 

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 att underhålla och förfina 

vår arena. 
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Evenemang 

Vi trodde länge att våra tävlingar inte skulle bli av.  

Cykelrallarn flyttades från juni till 3 oktober och genomfördes i hörligt höstväder. 

Hallbyrundan genomfördes 18-19 september och kan egentligen sammanfattas med ordet 

SUCCÈ! När vi summerade eventet efteråt kan vi se att vi lockade över 400 startande per 

dag samt att tävlingarna genomfördes på ett mycket bra sätt. Vår bana fick lovord, både 

att det är rolig och hård men också att den är Sveriges mest publikvänliga tävlingsbana. Vi 

har arbetat hårt för att uppnå detta och är stolta över det sätt våra medlemmar slöt upp 

för att arrangera Hallbyrundan i år.  Ett event med den absoluta sverigeeliten samt åkare 

från Danmark, Norge och Finland. 

 

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.  

 

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

ålder eller ambitionsnivå.  

Våra ungdomar som vill testa på att tävla utomlands kommer också ges möjlighet till det. 

Ledarna för ungdomarna i P/F15-16 och juniorer planerar för minst en resa utomlands 

för att låta ungdomarna känna på internationell konkurrens. 

 

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 
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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 2022 kommer vi framförallt att arbeta med 

underhåll. Förbättra skyltningen ytterligare, fortsätta att snygga till runt Hallbyarenan 

genom gallring samt att göra mindre justeringar på våra banor. 

 

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 i cykelsektionen.  

Arrangemang 2022 

- Hallbyrundan genomförs som en tvådagarstävling. Vi kommer likt 2020 att vara 

deltävling i SWE-Cup samt också ha internationell C2 status. Detta gör att vi tar ett 

första steg för att skapa ett internationellt event i toppklass vid vår fina MTB arena. 

- Cykelrallarn 

- Vi arbetar för att få Världscupen i MTB till Jönköping. Detta arbete drivs tillsammans med 

IKHP, LLS, JCK och destination Jönköping på liknande sätt som Euro MTB 2016. En 

världscup kan tidigast ske 2023. 

Rekrytering 

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 vilket är en fråga som cykelsektionen arbetar mycket med. 

Det som är riktigt kul är att det händer saker och vi har höga förhoppningar på en 

fortsatt fin utveckling 2022. 

 

Jönköping 2021-10-31 

Eskil Laago, Ordförande IF Hallby Cykel 
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*Förkortningar cykel 
MTB = Mountainbike   IKHP = IK Hakarpspojkarna  
XCO = Cross Country    LLS = La Lepre Stanca 
XCE = Cross Country Elimination   JCK = Jönköpings Cykelklubb 
XCC = Cross County Criterium 
UCI = Union Cycliste International 
C2 = Categori 2  
 
 

6. Rallarloppen 2021 
2020-11-01 - 2021-10-31 

Rallarloppen vaknade till liv igen under 2021 efter pandeminedstängningen. En 

nedstängning som höll sitt grepp om möjligheterna att arrangera motions- och långlopp 

ända till slutet av sommaren. 

 

Således blev det inget Rallarlopp på skidor även i år men LöpRallarn och CykelRallarn 

kunde genomföras. CykelRallarn fick dock pga pandemin flyttas från 31 maj till 3 okt.   

LöpRallarn kunde dock genomföras som planerat 12 sep och lockade ca 120 deltagare, i 

en blandning av alla åldrar. Deltagarantalet i år var ca 50 talet färre än det varit som bäst. 

Bara tre veckor senare var det dags för framflyttade CykelRallarn.  Ett lopp som i år, när 

det blev ett höstlopp bjöd på lite andra utmaningar än i maj juni när loppet brukar köras. 

Det märktes helt klart på antalet anmälda som landade på ca 250 totalt sett. En siffra som 

är ungefär en tredjedel av de runt 700 som CykelRallarn normalt lockar på ordinarie 

datum. Flera orsaker till detta tror vi, dels då tidpunkten hösten och slutet på säsongen, 

dels många som inte vaknat till efter pandemin, försiktighet råder. 

 

Ekonomiskt så gav årets två Rallarlopp i stort sett ett nollresultat. Främst beroende pga 

de få deltagarna i CykelRallarn, samt att loppet har fasta kostnader som är oberoende av 

deltagantalet. 

 

Inför 2021 kommer Rallarloppen se annorlunda ut. Vi inom Hallbys 

Rallarloppsorganisation har valt, i samråd med IF Hallby SOK styrelse att pausa Hallbys 

engagemang i Rallarloppet skidor och LöpRallarn.  

 

Flera orsaker till detta. För Rallarloppet skidor så är upplägget ett vågspel med osäkra 

snöförhållanden för ett långlopp som sträcker över stort geografiskt område. Senast 

loppet kunde köras hela vägen Bottnaryd till Hallby på natursnö ordinarie datum är 2013. 

Då lockade loppet över 800 deltagare. Hallbys konstsnöspår som är reservalternativ har 
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resulterat i få deltagare och svagt ekonomiskt resultat.  Totalt sett ett svagt 

långloppkoncept med de förutsättningar som finns. 

 

För LöpRallarns del så är det ett litet lokalt arrangemang i Bottnaryd med svag 

Hallbykoppling både vad gäller deltagare och engagemang. 

 

För CykelRallarn så ser vi däremot en utvecklingspotential i att loppet kan växa och bli 

större.  CykelRallarn är också det lopp av de tre Rallarloppen som normalt sett står för 

mesta av ekonomiskt plus och återbäring till arrangörsklubbarna.  Vi hoppas och tror att 

CykelRallarn kan bli en viktig angelägenhet för hela IF Hallby SOK, då det kräver mycket 

engagemang och många funktionärer. 

 

Rallarloppen arrangeras av IF Hallby SOK och Bottnaryds IF gemensamt, 

För Rallarloppen IF Hallby SOK 
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7. Ekonomisk rapport 

I Ekonomisk rapport 2021-11-01 – 202,1-10-31  

Detta år har domineras av tre saker:  

1/ Coronapandemin,  

2/ Gynnsam vinter för konstsnöanläggningen 

3/ Stor aktivitet (utomhus) vid Hallbystugan 

Coronapandemin har gjort att intäkter från Severinsparkering och från 

tipspromenad/våffelservering nästan helt har uteblivit. Vi har dock till hög grad blivit 

kompenserade via statliga och kommunala bidrag så coronapandemin har inte drabbat 

föreningen ekonomiskt. 

 

När det gäller konstsnöanläggningen så har senaste året varit ett riktigt rekordår. Från 

mitten av januari 2021 och framåt så var det en mycket gynnsam och ihållande period av 

natursnö och kyla. Det gjordes ett mycket väl genomfört jobb med spårvärdar och skötsel 

av skidspåren. Detta har resulterat i ett överskott för konstsnöverksamheten på 414 kkr. 

Överskottet föreslås avsättas till en fond för att årligen stärka skidsektionen resultat.  

Stora delar av barn- och ungdomsverksamheten har trots pandemin kunnat genomföras. 

Men främst då på hemmaplan vid Hallbystugan. Det är främst tävlingar på andra orter 

som blivit inställda. En stor mängd investeringar har kunnat slutföras under året med 

omfattande ideellt arbete.  MTB tävlingsarena, renovering av Hallbystugans café/kök, 

skjutvall, dränering av stadion, reparation Hallbystugan yttre och ommålning av 

Tillsynsbostaden. 

 

När vi summerar hela föreningens ekonomiska resultat så hämnar vi på +597 kkr. 

Huvudkassans (HK) del av resultatet blev 309 kkr, men det återstår att få 

investeringsbidrag för ett antal investeringar där kostnaden redan är tagen. Skidsektionens 

resultat blev +174 kkr. Cykelsektionens resultat blev +116 kkr. Orienteringssektionens 

resultat blev -2 kkr. 

 

Vi har en total omsättning av  4 274 kkr. Då ingår investeringar på runt 2 000 kkr, som till 

stora delar täcks av motsvarande bidrag.   

 

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 
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Hallbystugan och vår konstsnöanläggning. Detta arbete görs helt utan fast anställd 

personal. Den stora ideella arbetsinsatsen gör att våra kostnader har hållits nere.  

För att driva Hallbystugan, och konstsnöanläggningen får vi kommunalt driftbidrag på 

325 kkr. 

 

Vår tipspromenad/ servering som vi brukar arrangera höst-vår-vinter har nästa varit 

stängd under hela året pga. pandemin. 

Renovering av Hallbystugan yttre har utföras, t.ex. digitala lås har installerats och har 

fönster bytts på Tipskuren. Staket längs dammen ska sättas upp. MTB Tävlingsarena har 

färdigställts. Kostnaden för material får vi 50% investeringsbidrag från Jönköpings 

Kommun. 

 

Under säsongen har en skjutvall för luftgevär färdigbyggts på skidstadion, och stadion har 

dränerats. Nästan hela kostnaden har täckts av investeringsbidrag från både Smålands 

Idrottsförbund och Jönköpings Kommun.  

Medlemsavgifter ger intäkter på 216 kkr, vilket är 4 kkr högre än föregående år.   

Under året har våra externa lån minskat med 727 kkr, inkluderat extra avbetalning så att 

externa lån till konstsnöanläggningen är återbetald. Föreningen har vid bokslutet en 

extern belåning på 62 kkr. Våra räntekostnader är 9 kkr. Kassa och bank har ett saldo på 

1660 kkr. 

 

Bengt Ragnars minnesfond har ett saldo på 81 kkr. Avsikten är att årligen dela ut ett pris 

till en junior ur denna fond, där 3000:- är det tänkta årliga beloppet. 

Avskrivningar har gjorts enligt plan på totalt 239 kkr, jämfört med 427 kkr året innan. 

Investeringar gjorda under det gångna året har avskrivits direkt. 

 

För kommande året finns ett förslag från styrelsen på investeringar innehållande utbyggd 

pumpkapacitet i konstsnöanläggning, utbyggnad av konstsnön längs 1km och utbyte av 

gräsklippare (Rider) + flertal maskiner som är utslitna. För dessa investeringar har 

investeringsbidrag sökts. Förslagsvis sprider vi investeringarna över året, och startar dem 

först när investeringsbidrag har erhållits och kassan tillåter. 

 

Ulf Björkman 

IF Hallby SOK, Kassör 
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Bilagor 
Resultatrapport hela föreningen 
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Bilagor  
Balansrapport 
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Bilagor  
Budget 2022 
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Bilaga 1 

Policydokument för ledare  
 

 
 
 
Hallby är en av Sveriges ledande föreningar inom idrotterna skidor, skidskytte, 

orientering och cykel, som utövas i utmanande hallbyterräng! 

 

 

 

 

IF Hallby SOK är en aktiv och levande förening som stimulerar alla medlemmar 

att utvecklas inom skidor, skidskytte, orientering eller cykel utifrån sina unika 

förutsättningar. Föreningen utvecklas genom aktiva och engagerade 

medlemmar som bidrar till gemenskap, engagemang och glädje. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glädje 

Verksamhetsidé 

Vision 

Förhållningssätt / Värderingar 

Engagemang Gemenskap 
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✓ Välkomnande 

✓ Alla får vara med 

✓ Grupper för alla 

✓ Vi visar en ömsesidig respekt till varandra 

✓ Gemensam kläddesign i alla sektioner 

✓ Vi skapar Hallby tillsammans 

 
 
 
 

✓ Vi utvecklas tillsammans 

✓ Alla ska bli sedda, hörda och lyssna på 

✓ Engagerade medlemmar har roligt tillsammans 

✓ Alla har möjlighet att lyckas 

 
 

 
 

✓ Kämparandan är viktigast 

✓ Vi har kul tillsammans 

✓ Vi hejar på alla 

✓ Vi syns på tävlingar 

✓ Livslångt idrottande 

✓ Rörelse i naturen är roligt 

✓ Alla kan lyckas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gemenskap 

Engagemang 

Glädje 
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IF Hallby SOK är en förening med över tusen medlemmar. Vi arbetar för att 

skapa gemenskap, engagemang och äkta idrottsglädje tillsammans. Att vara 

Hallbyledare är ett roligt och meningsfullt ideellt uppdrag, där du har 

möjligheten att bidra med din kompetens till att utveckla föreningen. 

 

Vi bygger vår kultur genom att alla ska bli sedda, hörda och lyssnade på. En 

Hallbyledare engagerar sig i alla barn & ungdomar, juniorer, seniorer och 

veteraner. Våra medlemmar utvecklas både idrottsligt och personligt genom 

positiva ledarskapsförebilder. Ditt ledarskap och ditt engagemang är viktigt för 

att föra vidare Hallbys förhållningssätt och värderingar. 

 

I en förening finns det många olika individer med olika målsättning. Ditt 

uppdrag är att entusiasmera alla medlemmar oavsett prestationsnivå. Det 

viktigaste är att uppmuntra kämparandan och den äkta idrottsglädjen.  

 

Tävlingsidrott kan ibland innebära besvikelse och frustation. I en sådan 

situation är ledaren viktig för att lyssna in och stötta individen. Ledaren lägger 

fokus på att individen reflekterar över sin egen besvikelse och motverkar att 

besvikelsen sprider sig vidare till andra människor i dess omgivning. Vi 

använder alltid ett vårdat språk som Hallbymedlem. 

 

En Hallbyledare är en förebild både för unga som för äldre medlemmar. För att 

synas i samband med sitt ledaruppdrag bär Hallbyledaren Hallbykläder. 

 

IF Hallby SOK:s idrotter skidor, skidskytte, orientering och cykel kräver 

utrustning för att kunna utföra idrotterna. En Hallbyledare fokuserar på 

utrustningens funktion är viktigare än märke och prisnivå. Du uppmuntrar 

barn & ungdomar samt deras föräldrar till att använda sektionernas Facebooks 

medlemssidor för att sälja och köpa begagnad utrustning och kläder.  

 

Hallbyledare 
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I en förening behövs alltid inkomstbringande aktiviteter och en sådan aktivitet 

är att bedriva gruppträningsverksamhet. Som Hallbyledare ser du till att 

närvaron registreras i idrottenonline efter avslutad aktivitet. Uppmuntra event 

 

I IF Hallby SOK är alla välkomna oavsett förutsättningar för att utöva någon av 

föreningens idrotter. En förening bygger på att människor som har ett 

engagerande intresse förenas kring sitt gemensamma intresse. Därför är det 

viktigt att alla våra medlemmar får vara en del av ett sammanhang, att de får 

uppleva gemenskap, engagemang och glädje. Vi är en förening med flera olika 

idrotter, som vi utvecklar tillsammans. 

 

Vi alla är med och bidrar till en kultur där medgång och motgång hanteras på 

ett respektfullt sätt. I en förening med många medlemmar kan det ibland 

uppstå meningsskiljaktigheter. Om en konflikt uppstår löser vi det bäst genom 

en konstruktiv dialog. Behöver du stöd i en konfliktsituation eller vid en 

utmanande situation, så finns alltid IF Hallby SOK:s styrelse som stöd till ditt 

engagerande ledarskap.  

 

En Hallbyledare uppvisar ett nytt utdrag från belastningsregister för IF Hallbys 

styrelse vart tredje år. 

 

Tillsammans skapar vi en av Sveriges bästa förening inom idrotterna skidor, 

skidskytte, orientering och cykel. 

 

Tack för ditt engagemang som Hallbyledare! 

 


