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1. Verksamhetsberättelse för  

 
IF Hallby Skid- och Orienteringsklubb för verksamhetsåret    
2021-11-01 - 2022-10-31 

IF Hallby SOK har under verksamhetsåret haft följande ledamöter: 

 
Styrelse: 
Carin Rosjö Ordförande 

Eskil Laago Vice ordförande 
Jonas Johansson Sekreterare                          

Ulf Björkman Kassör  Pål Mernelius   Suppleant 
Erik Stillemark Ledamot                          Katarina Holm  Suppleant 
Annika Trolander Ledamot  Thomas Laago  Suppleant 
Håkan Rydell Ledamot    
Johan Granath  Ledamot 
Anders Ohlin Ledamot 

   
   
  
Revisorer:   Valberedning: 
Andreas Karlsson       Jennie Christoffersson, sammankallande 
Marie Mouchard       Tomas Lundén 
   Per-Gunnar Jonsson 
Ersättare revisorer: 
Per-Gunnar Jonsson 
Lars Claesson 

Styrseln har haft tio protokollförda möten under verksamhetsåret 2021-2022. 

Styrelsen verksamhetsberättelse 

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

påverkat sektionernas verksamheter i början av verksamhetsåret. I början av december kom 

köldperiod, vilket innebar att snöproduktionen kom igång tidigt och IF Hallby SOK kunder erbjuda 

konstsnöspår innan årsskiftet. När konstsnöspåren öppnade började pandemin att kulminera och 

restriktionerna skärptes kraftigt.  

Trots starka restriktioner i början av året kunde skidsektionens träning- och tävlingsverksamhet i stort 

sett genomföras som planerat. IF Hallby skidor stod även som arrangör för Götalandsmästerskapen 

2022, vilket blev ett uppskattat och utdraget arrangemang med ungefär 350 startande per tävlingsdag. 

När skidsäsongen avslutades och cykel- och orienteringssektionerna verksamheter startade var 

restriktionerna hävda och vi kunde återgå efter två år till ett mer normalläge, för att bedriva våra 

verksamheter.  
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Cykelsektionen har haft ett stort intresse bland ungdomar, vilket medförde begränsningar i att ta emot 

cykelungdomar. Cykelsektionen har satt en maxbegränsning på 230 ungdomar, för att kunna organera 

träningsverksamheten med kvalité. Efter pandemin har intresset för att tävla ökat, vilket hart medfört 

att IF Hallby cykel är idag största föreningen i de flesta nationella tävlingarna. Den årliga Hallbyrundan 

genomfördes i september, där tävlingen lockade till sig ungefär 350 startande per tävlingsdag. 

Orienteringssektionen har haft en fortsatt positiv trend där intresset för att lära sig orienterat har ökat. 

Vårens och höstens träningsverksamhet har varit välbesökta av både yngre och äldre medlemmar. 

Sektionen har genomfört några små närtävlingsarrangemang under året.  

Arenasektionen har arbetat med att fortsätta utveckla konstsnöanläggningen, men även att underhålla 

befintlig arena och närliggande byggnader. Hallbystugans kök färdigställdes under våren. Grillplatser 

har rustat upp med ideella insatser.  

Styrelsen har också arbetat med omförhandlingar av arrendeavtal, vilket medförde att vägen till Hallbys 

parkering nu är omasfalterad samt utrustad med energieffektiv belysning. Dialogen med Jönköpings 

kommun har medfört att bron vid Hallbyledens början har renoverats.  

Inför 2022 tog styrelsen ett beslut att endast Cykelrallarn lever vidare i konceptet ”Rallarloppen”. Årets 

cykelrallarlopp genomfördes i början av juni, dock med ett mindre antal deltagare jämfört med loppen 

innan pandemin.  

Tipspromenaden har endast genomförts i digital form under våren, men när intresset har avtagit för 

tipspromenad har styrelsen fattat beslutet att börja med analog tipspromenad igen. X-rundan (digital 

tipspromenad) kommer att finnas kvar, men man ska kunna välja om man vill svara på frågor analogt 

eller digitalt. Den analoga tipspromenaden börjar hösten 2022. Serveringen har öppet på söndagar 

med start i oktober. 

Skenande energipriser som påverkas av omtumlande omvärldsfaktorer påverkar och oroar Hallbys 

ekonomiska läge. Styrelsen för nu pågående dialog med kommunen om stödinsatser och andra 

finansiella metoder för att säkra upp Hallbys framtida ekonomi och förutsättning för att bedriva sina 

verksamheter. Styrelsen har tagit fram en åtgärdslista för att motverka skenande energikostnader.  

Styrelsens mål att utvecklas till EN förening har under året gett uttryck i att Hallbys nya kläddesign syns 

och sticker ut, när många medlemmar klär sig i blått och vitt. Styrelsen har också genomfört en 

sektionsöverskridande ledarskapsutbildning för sektionernas ledare/tränare.  
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Året 2022 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 delvis 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 2022 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 2022-10-31 

 
 
 
 
…………………….. …………………… ……………………… 
Carin Rosjö, ordförande Jonas Johansson, Ulf Björkman, kassör 
   sekreterare 

 
 
 
……………………. …………………… ………………………. 
Eskil Laago, vice ordförande Annika Trolander, ledamot Erik Stillemark, ledamot 
    

 
 
 
 
 
…………………..  ……………………. ………………….. 
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.  

Adjungerande: Lars Svensson, Krister Rosjö, Göran Berg, Niklas Koistinen, Pål 

Mernelius, Annika Jönsson, Håkan Rydell, Johan Granath 

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 möten utan arbetet 

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

Det blev kallt redan i mitten på december och vi kunde starta snöproduktionen tidigare 

än vanligt. Kring årsskiftet var nästan alla spår klara och vi fick en fin skidsäsong på 

konstsnöspåren. Tyvärr kom det dåligt med natursnö och det blev bara några enstaka 

dagar som det gick att åka på ”icke konstsnöspår”. Det är mycket glädjande att fler 

personer har gått in och tagit ett större ansvar kring konstsnöarbetet och vi arbetar 

långsiktigt för att få med ännu fler framöver. Pistmaskinsgruppen fick tillskott av en 

person till och till den kommande säsong får vi hälsa ytterligare en person välkommen. 

Under våren gjordes en större satsning på maskiner, den äldsta fyrhjuling byttes ut mot 

en ny och en ny åkgräsklippare samt maskiner för gräs och sly köptes in. Våra maskiner 

används mycket och går hårt. Vi ser det därför som prioriterat att sköta reparationer och 

underhåll av utrustningen samt byta ut maskiner när de börjar bli slitna och kostnaderna 

för underhåll blir för stora. 

Vi har varit på kommunen i många år om att de behöver fixa vägen som varit i uselt 

skick. Därför var det mycket glädjande att kommunen under våren renoverade vägen upp 

till parkeringen. Den har breddats och fått ny fin asfalt och belysningen är utbytt för 

bättre ljus. 
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26 mars hade vi arbetsdag och det var många som kom med bra uppslutning från alla 

sektioner, både ung som gammal. Vi vårstädade mtb-banor, plocka undan efter 

skidsäsongen och städade i stugan. Men det blev även storröjning i alla förråd och ute 

kring stugan. Röjningen var välbehövlig och flera containrar med skräp skickades iväg för 

återvinning eller deponi. Helt plötsligt kunde vi utnyttja förråd som tidigare varit helt fulla 

och bla kunna ställa in maskiner.  

Cykelsektionen har som vanligt varit flitiga med att bygga och underhålla sina olika 

cykelleder och har haft många arbetsdagar. De har i samband med sina arbetsdagar även 

åtgärdat andra saker på arenan som inte är relaterade till cykel. Ett stort tack för det!! 

Renovering av köket påbörjade förra året man tyvärr har arbetet dragit ut på tiden. 

Främsta orsaken är att det saknas material pga pandemi, krig, mm men förhoppningen är 

att det blir helt klart under hösten. 

I slutet på snösprutarsäsongen upptäckte vi ett par stora läckor på vattenrören för 

konstsnöanläggningen som ligger nedgrävda i marken. I augusti fick vi hjälp av ideella 

krafter att köra grävmaskin, gräva med spade och laga dessa läckor. Totalt behövde 4 rör 

eller kopplingar lagas. Vi märker att de rör som varit med sedan starten av 

konstsnöanläggningen snart nått sin tekniska livslängd och vi får nog tyvärr räkna med att 

laga läckor varje år framöver. 

 

I samband med reparation av konstsnöanläggningen, och vi hade maskiner på plats, 

gjordes lite andra grävarbeten. Bla grävdes en trumma ner på stadion mellan lilla och 

stora ”dammen”.  

Hallbybron som ligger vid stadion började bli i väldigt dåligt skick, framför allt räckena 

men även vissa golvbrädor. Nu i höst har kommunen via en entreprenör bytt ut och 

säkrat upp räckena. Bron höjdes även ca 50cm så vi enklare ska komma under med 

pistmaskinen. 

Under året har vi via frivården fått hjälp av ett par personer. Staketet längs dammen är nu 

färdigbyggt och skjutvallen på stadion förlängd med ett par meter. Utöver det har de fixat 

lite andra småsaker som behövt åtgärdas. 
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Vattenpumpen i snökanonanläggningen orkar inte riktigt med när det blir kallt och då vi 

vill köra alla snökanoner för fullt. Det är ganska få kalla dygn per säsong och att då inte 

kunna köra på för fullt begränsar oss stort. Därför är det glädjande att kommunen beviljat 

bidrag till byte av vattenpumpen och under hösten byts den ut mot en 25% större variant.  

Under hösten har kommunen genomfört större skogsgallringar i området, bla bakom 

dammen och vid 6:an/milen.  

Jönköping 31 oktober 2022 

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

2021-11-01 - 2022-10-31 

Skidsektionen har under året bestått av 

Ordförande:  Krister Rosjö, TF. Jonas Johansson från april-22 

Sekreterare:  Jonas Johansson 

Kassör:  Annika Elmeke 

Ledamöter:  Lars-Johan Lundell, Per Wernersson, Lars Claesson, 

Johan Granath, Magnus Grahn, Tomas Pettersson 

Hjelmkvist, Ann-Kristin Hellström 

     

 

Sektionen har haft sju protokollförda sammanträden under året. 

Verksamhet 
 

Det blev en säsong med träning och tävling som var tillbaka till mer eller mindre som det 

varit innan pandemin. Flertalet tävlingar har genomförts av våra Hallbytävlanden med 

stor framgång. 

Först Götalandsmästerskapen på hemmaplan vid Hallbystugan i januari där Hallby tog 

totalt 6 medaljer, varav 2 guld, 2 silver. Guld Matilda Grahn D15, Matilda Grahn och 

Tuva Karlen stafett D15-16. Silver Axel Björkman H21, Axel Björkman och Oscar 

Claesson stafett H21. Brons Tuva Karlén D16, Simon Nilsson H19-20. Hallby deltog 

dessutom med ett stort antal deltagare som kämpade väl 

Hallby har också deltagit på ett flertal distriktstävlingar i Småland inkl. Smålands DM och 

Pölder-cup, USM, JSM, SM, Sverige cuper, Tour de Mösseberg, Grönklittsjakten, 

Vasaloppet och en rad övriga långlopp. 

Flera Hallbyåkare representerade dessutom Smålands Skidförbund i distriktskampen 

Folksam cup där Småland placerade sig på en andra plats efter Dalarnas skidförbund. 

Delar av dessa framgångar är följande; Johannes Eklöf i internationella Långloppscupen 

Visma-Ski Classic där han representerar proffslaget Team Ramudden. Johannes svarade 

för en fantastisk säsong, där blev 5:a i totalt cupen! Han tog även sin första seger en 

deltävling, vilket skedde i den mycket tuffa bergstävlingen Prato Piazza Mountain 

Challenge. I Vasaloppet slutade Johannes på en 13:e plats. 
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Matilda Grahn i klassen D15, USM Silver, 2 GM- guld, samt seger i Grönklittsjakten. 

JSM silver till Ida Rosjö i sprint. Maja Lax i D15-16 totalseger i Pölder-cup samt 7:e plats 

i Grönklittsjakten. Vid senior SM i Piteå kom Filip Rosjö på 21:a plats i 5 milen. 

Vasaloppet genomfördes bland annat av Elise Johansson med en 117:e plats i Tjejvasan. 

Ett antal tävlingar har sedan genomförts för rullskidor, där Matilda Grahn tog två guld i 

USM och Maja Lax knep en andraplats på Värnamorullen.   

På skidskyttet har Hallby varit representerade på JSM, Swecup och samtliga SydCup 

tävlingar både vinter och sommar. Olivia Grönqvist tog dubbla brons på JSM i Mora i 

Sprint och efterföljande Jaktstart. Olivia tog också flera pallplaceringar i Swecup med 

vinsten i Finnskoga som topp, totalt i cupen slutade Olivia tvåa i D18-19. Framgångarna 

gjorde att Olivia fick representera Sverige i Ungdoms OS i Finland! I SydCup har Hallby 

under året haft mer än 10 deltagare! Olof Johansson P12-13 och Märta Wernersson F14-

15 segrade i vintercupen och Märta D16-17 kom tvåa i sommarcupen. 

Olof och Märta representerade också Region Syd (Götaland) i skidskyttets Riksfinal i 

Dala-Järna. Region Syd tog en andra plats och individuellt vann Olof P12-13 

distanstävlingen! 

Nollskyttemedalj i brons (fullt skytte på en tävling liggande med stöd) har erhållits av 

Clara Granath 4st, Hanna Johansson 3st och Olof Johansson 2st. 

Hallby har stor och bred barn- och ungdomsverksamhet, där vi är en av de största 

klubbarna i Småland och Götaland, med 80-100 barn/ungdomar i de olika 

träningsgrupperna 7-16 år.  Därtill ett flertal framstående elitsatsande och framgångsrika 

juniorer och seniorer. 

Skidskyttet har haft verksamhet både sommar och vinter med ca 30 ungdomar i träning. 

Motionsverksamheten för vuxna på tisdagar har fortsatt varit uppskattat, med i snitt 8 

motionärer/gång. 

Arrangemang 

Götalandsmästerskapen 21-22 januari Hallbystugan. På lördagens masstart i fristil var det 

över 300 anmälda och på söndagen genomfördes teamsprint. Tävlingarna var mycket 

uppskattade och vi fick beröm för fina banor och ett trevligt arrangemang. 
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Två Zontävlingar i zon Vätterbygden arrangerades vid Hallbystugan med ca 60-70 

deltagare. Vid en av tävlingarna tävlades i Skiathlon vilket var väldigt lyckat och 

uppskattat. 

En springskyttetävling hölls i maj vid Hallbystugan vilken var deltävling i Region Syds 

Sommar Cup. Tävlingen var mycket uppskattad med nästan 50 deltagare varav 10 från IF 

Hallby. 

Ekonomi 

Skidsektionen har en stabil ekonomi inför kommande säsong. 

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

aktiviteter under året och gjort det möjligt för våra ungdomar och motionärer att få 

uppleva den glädje Hallby står för. 

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

utöva den sport de älskar.   

För skidsektionen –Jonas Johansson, tf.ordförande 
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4. Verksamhetsberättelse för IF Hallby SOK:s orienteringssektion  

2021-11-01 - 2022-10-31 

Orienteringssektionens styrelse har under det gångna året haft följande sammansättning:   

Sammankallande   Erik Stillemark 

Kassör o postmottagare   Bertil Gustafsson   

Sekreterare    Johan Granath   

Övriga i sektionsstyrelsen Anna Haraldsson, Gustav Lindqvist, Hans 
Lingfors, Håkan Rydell 

Ungdomsansvariga   Andrea Lundell, Anna Ek, Anna Haraldsson, 
Elise Josefsson, Erik Stillemark, Håkan Rydell, 
Louise Granath, Mattias Bard 

Materialansvarig   Erik Stillemark, Håkan Rydell 

Kartansvariga   Erik Stillemark, Hans Lingfors, Lars 
Lundström 

Tävlingsansvarig   Erik Stillemark, Hans Lingfors 

Dataansvarig/Sportident   Johan Granath, Lars Lundström 

Tidtagning   Johan Granath, Lars Lundström 

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.   

   

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. 
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Hallbys ungdomar och barn har med framgång deltagit i Ungdomens 5-dagars även 

denna säsong, en ungdomstävling bestående av fem deltävlingar. Vi har en förhoppning 

om att kunna locka ut fler barn och ungdomar på nationella tävlingar kommande år. 

Vi fick ihop ett kombinationslag på stafetten 10MILA som avgjordes i Örebro, 

Kilsbergen. 

Även på stafetten Tjoget lyckades vi till slut få ihop ett lag med Anderstorps OK och 

Jönköpings OK. Här gjorde alla en mycket stabil insats vilket resulterade i plats 18 i 

resultatlistan. 

På barn- och ungdomsstafetten lämmeltåget var vi också representerade. De tävlande 

tyckte det var roligt och en spännande utmaning. 

 

Ungdomsverksamhet 

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

Ledarna har i år fått jobba ännu hårdare än tidigare för att kunna tillgodose allas 

individuella behov. 

Ett av huvudmålen för kommande verksamhetsår, liksom tidigare, 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. 

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. Nu äntligen finns en karta för MTBO 

med i planeringslistan. Även om det ligger ca 2 år framåt i tiden. 
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Arrangemang 

IF Hallby Orientering har under året arrangerat en sommartävling som hölls på 

hemmaplan i form av veckans bana. Nästa år är det en Ungdomens 5-dagars inplanerat. 

 

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. 

Labbarpskartans uppdatering är påbörjad och beräknas färdig 2023. 

Stadsparkskartan är under revidering. Ryhovskartan som uppdaterades 2021 ideellt av oss 

själva i klubben behövde en revidering och är nu en riktigt fin sprintkarta. 

 

Ekonomi 

Vi kommer kommande verksamhetsår återigen att behöva investera en lite större summa 

för att kunna bedriva roliga, utvecklande träningar men även för att kunna genomföra en 

mindre tävling utan att behöva hyra in material av alliansen. 

Som inkomstbringande aktiviteter har vi stått på HV-parkeringen och vi säljer 

Ullmaxkläder. Dessutom har vi i orienteringen lite mer ansvar för tipspromenaden 

framöver som i nuläget är under omstart. 

 

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. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka Bertil Gustafsson. Han har under många år velat avsäga 

sig rollen som kassör i sektionen och nu kan vi glädjas åt att en ersättare är funnen. 

Så tack Bertil för alla åren du hjälp oss driva sektionen framåt! 

 

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.  

 

Jönköping 31 oktober 2022 

Erik Stillemark, Ordförande IF Hallby OL 
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5. Verksamhetsberättelse Cykelsektionen 2021 - 2022 

2021-11-01 - 2022-10-31 

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 

 

Cykelsektionen fortsätter att utvecklas genom engagerade ledare, aktiva och föräldrar så 

är vi nu en av de allra största föreningarna ute på landets tävlingar med en stor bredd i vår 

verksamhet där vi vågar testa nya saker. 2022 blev året då vi tog steget att verkligen bli en 

förening för alla, från nybörjare till elit. 

 

Träningsverksamhet 

Våra träningar har fortsatt att vara väldigt välbesökta under året med 270 cyklister 

inskrivna i våra olika grupper. 

 

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.  

 

På måndagar har vår tjejgrupp tränat och här är det ett gott gäng som peppar varandra till 

att utvecklas på cykeln.  

 

Vi ser en liten avmattning av nya familjer i de yngre åldrarna efter den stora 

anstormningen under 2020-2021. Detta ser vi som en naturlig effekt av att restriktioner är 

borta samt inomhusidrotterna nu tränar som vanligt. Det minskade trycket har hjälpt oss 

att lägga mer fokus på de som är med oss samt skapa förutsättningar för att ta hand om 

nya familjer nästa år.  
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Stigcykling för barn och unga med NPF 

Vi har sen vi startade upp cykelsektionen 2014 haft en ambition att ha verksamhet som 

passar alla, från nybörjare till elit. I mång och mycket har vi lyckats men vi har känt att vi 

saknat något. I våras hörde Cykelfrämjandet av sig kopplat till deras NPF cykelsatsning.  

Snabbt märkte vi att det fanns ett stort intresse bland ledare och vi valde att testa vårt 

koncept ”Stigcykling för barn och unga med NPF”. Detta gav ett stort gensvar och vi har 

valt att fortsätta med den här gruppen. Vi ser att både barnen med NPF och deras 

familjer uppskattar denna satsning och det är värmande att höra deras feedback. 

 

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 av årets 

tävlingar så var vi den största klubben och det har varit gott om fina prestationer och 

totalt 125 pallplatser under året av våra cyklister. 

 

Sommarens höjdpunkt var MTB SM i Järfälla. IF Hallby SOK var största föreningen 

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

Filippa Åberg tog ett silver i XC-Tempo och ett brons i XC-Olympic i F15-16. 

Freja Åberg tog ett brons i XC-tempo i F13-14. 

Elin Båge tog silver i både XC-Tempo och XC-Olympic. 

 

I XCR (Staffet) så gjorde vårt seniorlag en kanonfin insats där alla tre åkarna körde starkt 

vilket gav Martin Setterberg, Joakim Sahlén och Lukas Karlen en fin bronsmedalj. 

 

Martin Setterberg fortsätter att köra riktigt bra med en 6e plats i XCC och en 7e plats på 

SM i XC-Olympic. Martin har även gjort 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 i 

både Västgötacupen och Swe-Cup. 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. 
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Ungdoms EM i Schweiz 

Cykelsektionen vill uppmuntra våra hårt satsande ungdomar att tävla utomlands. 

Ungdoms EM är ett mycket bra tillfälle att få testa att möta internationellt motstånd. 

Tidigare har Olle Wallin tävlat UEM i Italien och i år fick Sixten Lindberg, Axel Adell, 

Jakob Laago samt Freja och Filippa Åberg chansen att åka till Lugano i Schweiz för att 

möta Europas bästa ungdomar på stenhårda banor. Sverige är en liten nation inom MTB 

och det är väldigt nyttigt att få möta de stora nationerna från södra Europa och våra 

ungdomar gjorde många nyttiga lärdomar som de nu tar med sig i sin fortsatta satsning. 

Vi hoppas att sommarens äventyr har inspirerat fler ungdomar att våga testa att tävla 

utanför deras komfortzon. 

 

Arenan 

Under 2022 har vi fokuserat på underhåll och att fortsätta förfina våra slingor. 

Tävlingsbanorna håller nationell standard och utbyggnad av slingor som vi gjorde för de 

yngsta i fjol uppskattas av många. Samtidigt slits slingorna och vi ser ett stort behov av att 

förbättra vår blå slinga med den uppskatta ”tekniken” och även fortsätta att bygga fler 

teknikplatser till våra träningar. 

 

Evenemang 

Cykelrallarn genomfördes den 5 juni mellan Bottnaryd och Hallby och fortsätter vara ett 

uppskattat event. Cykelrallarn är ett viktigt event för oss och stort tack till alla som hjälpte 

till under årets event. 

 

Hallbyrundan genomfördes 17-18 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. Extra kul att vi har byggt upp kompetensen för att 

livesända våra tävlingar, är du nyfiken så finns sändningarna att se på vår Youtube kanal. 
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La Lepre Stanca 

Vid årsmötet för cykelklubben La Lepre Stanca beslutades det att upplösa föreningen. I 

samband med detta så tog även årsmötet beslut att skänka de 109 000:- de hade i kassan 

till IF Hallby SOK för att användas i cykelsatsningar i La Lepre Stancas anda. Vi är 

tacksamma för samarbete vi haft genom åren och gåvan vi fått. Cykelsektionen arbetar nu 

med en plan för hur dessa pengar ska användas. 

 
Jönköping 2022-10-31 

Eskil Laago, Ordförande IF Hallby Cykel 

 

*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  
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6. Rallarloppen 2021 
2021-11-01 - 2022-10-31 

Rallarloppen har bantats i omfattning under 2022 från Hallbys sida. Från att tidigare ha 

omfattat alla tre Rallarlopp, skidor cykel och löpning till att från och med i år, endast 

innefatta Hallbys engagemang i CykelRallarn. Detta var ett strategiskt beslut som fattades 

i slutet av 2021 i samråd med IF Hallby SOK styrelse. Beslutet innebar att Hallbys 

engagemang i Rallarloppet skidor pausades och att LöpRallarn släpptes helt till 

Bottnaryds IF.  Flera orsaker till detta. För Rallarloppet skidor så är upplägget ett vågspel 

med osäkra snöförhållanden för ett långlopp som sträcker över stort geografiskt område. 

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

Hallbykoppling både vad gäller deltagare och engagemang. För CykelRallarn däremot så 

har Hallby och Bottnaryd fortsatt delat ansvar i arrangemanget. 

 

CykelRallarn 2022 genomfördes 5 juni under fina och soliga förhållanden.  Loppet som är 

omtyckt av deltagarna blev lyckat och bjöd på fin cykelåkning mellan Bottnaryd och 

Hallbystugan för både elit och motionärer. Dock var det ett rejält minustecken vad gäller 

deltagarantalet, som var en halvering mot hur siffrorna såg ut innan pandemin. Från att 

fram till 2019 ha lockat ca 700 deltagare så blev årets 320 deltagare ett rejält och 

oroväckande tapp.  Vad orsaken är till den kraftiga minskningen har vi inget enkelt svar 

på. Vi kan konstatera att efter pandemin så har de allra flesta motions- och långlopp inom 

mtb- cykel minskat kraftigt. CykelRallarn således inte ensam om denna stora minskning. 

Det minskade intresset ses även inom motionslopp för skidor och löpning. 

 

För CykelRallarn så ser vi trots detta en utvecklingspotential i att loppet kan leva vidare 

och vara fortsatt starkt.  CykelRallarn 2023 kommer därför att bli mycket intressant för 

att se om trenden kan vändas igen.  Ekonomiskt så gav CykelRallan 2022 ändå ett 

plusresultat om knappa 100 tkr. Utdelningen till respektive arrangörsklubb Hallby och 

Bottnaryd beslutades till 40 tkr /klubb. Vi hoppas och tror att CykelRallarn kan fortsätta 

vara 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 31 oktober 2022 

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

I Ekonomisk rapport 2021-11-01 – 2022-10-31  

Vi är nu tillbaka till näst intill ett normalt år efter en lång period dominerad av pandemin. 

Men förbereder oss samtidigt för utmaningen beroende på skenande elpriser. Vi valde att 

prova digital tipspromenad, men med mycket lågt intresse från allmänheten. Dock höll vi 

öppet på söndagarna och sålda ändå en del våfflor vid fint väder. Nu har vi i oktober 

2022 startat med ”klassisk” tipspromenad igen som orienteringssektionen ansvarar för. 

Och vi ser redan att våra söndagsgäster börjar återvända. Intäkter från 

Severinsparkeringen är nu på nivåer motsvarande åren innan pandemin.  

 

När det gäller konstsnöanläggningen så kan vi klassa det gångna året som ett ”medelår”. 

Den största mängden konstsnö tillverkades i slutet av december 2021, resten av vintern 

gav ihållande period av kyla, men enbart med korta perioder natursnö. Så vi sålde bra 

med årskort, men inte så många dagskort. Konstsnöverksamheten gav ett överskott 33 

kkr till skidsektionen. Vi har under året påbörjat en investering att utöka 

konstsnöanläggningens pumpkapacitet. Detta för att under korta köldperioder kunna 

maximera mängden konstsnö som kan produceras.  

 

Föreningen har slutit ett nytt 10-årigt arrendeavtal för arenan vid Hallbystugan. Området 

omfattar stadion, alla våra konstsnöspår, MTB-spår och elljusspår. Samtidigt har 

klargjorts att Jönköpings kommun ansvarar för parkeringen och vägen fram till den. 

Jönköpings kommun har under våren asfalterat vägen. Dessutom har kommunen utför 

reparationer av Hallbyledens träbro över konstsnöspåret.  

 

När vi summerar hela föreningens ekonomiska resultat så hamnar vi på +395 kkr. Den 

total omsättning blev 2 358 kkr. Huvudkassans (HK) del av resultatet blev +212 kkr, men 

då har vi några dagar innan bokslut fått 184 kkr i akut driftbidrag. Detta extra bidrag 

behövs för kommande säsongs förväntade skenande elkostnader. Cykelsektionens 

resultat blev +39 kkr. Skidsektionens resultat blev +49 kkr. Orienteringssektionens 

resultat blev -14 kkr. Cykelsektionen har dessutom fått ta över tillgångar på 109 kkr från 

den nedlagda cykelklubben La Lepre Stanca. Avsikten är att använda dessa pengar för 

investeringar i MTB-arenan. Den stora idrottsverksamheten som redovisas av respektive 

sektion görs på helt ideell basis. Ett stort ideellt arbete läggs på att hålla igång  
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Hallbystugan, MTB-spår och skidspår runt om 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. Förutom utbyggd pumpkapacitet har vi köpt ny 

styrdator till konstsnöanläggningen och byt ut en hel del slangar. Vi har bytt ut 

gräsklippare (Rider) + flertal maskiner som var utslitna till nya batteridrivna. 

Kompletterande köp till vårt nya kök har gjorts. Vi har bytt en av våra fyrhjulingar. Vi har 

gjort underhåll av MTB-spår och konstsnöspår, och satt upp staket längs dammen. 

Skjutvallen för skidskytte byggs ut med ytterligare några banor. Styrelserummet håller på 

att renoveras. Kostnaden för material får vi 50% investeringsbidrag från Jönköpings 

Kommun.  

 

Medlemsavgifter ger intäkter på 277 kkr, vilket är 60 kkr högre än föregående år efter att 

medlemsavgiften höjts. Under året har medlemsregistret flyttats över till laget.se, och 

hanteringen av medlemsavgifterna har förenklats mycket kraftigt. IF Hallby SOK 

Ekonomisk Rapport 2022-11-13 All registrering för aktivitetsbidrag görs numera också i 

laget.se. Denna hantering har förenklats betydligt, och vi tror att vi därmed kan öka våra 

aktivitetsbidrag.  

 

Under året har våra externa lån minskat med 62 kkr, och föreningen har inte längre 

någon extern belåning. Kassa och bank har ett totalt saldo på 2049 kkr. Bengt Ragnars 

minnesfond har ett saldo på 78 kkr. Ett stipendie ur fonden har under året tilldelats Axel 

Björkman, junior längdskidor, på 3000:-. Avskrivningar har gjorts enligt plan på totalt 236 

kkr, jämfört med 239 kkr året innan.  

 

Nya investeringar gjorda under det gångna året har bokförts till 201 kkr. För kommande 

året avser vi slutföra den utbyggda pumpkapaciteten i konstsnöanläggning, och göra 

energibesparande åtgärder genom att byta ytterdörrar, garageportar, luftvärmepump och 

reglera inomhusvärmen. För dessa investeringar har investeringsbidrag erhållits från 

Jönköpings kommun. 

 

Ulf Björkman 

IF Hallby SOK, Kassör 
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Bilagor 
Resultatrapport hela föreningen 
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Bilagor  
Balansrapport 

 
 



27 
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Bilagor  
Budget 2023 
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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 



30 
 

 
 
 

✓ 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! 

 

 

 

 

 


