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Verksamhetsberättelse 2006
Styrelsen lämnar följande redogörelse för föreningens 86:e verksamhetsår.
STYRELSE
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter
KOMMITTE
Ungdomskommittén

Per Forsberg
Nina de Boussard
Pär Hedlund
Per Bengtsson, Patric de Boussard, Bo Hedlund,
Elisabeth Svärd och Kristian Antin.
Mats Eriksson, Gunnar Persson

Per Bengtsson, Mona Forslund, Elisabeth Svärd,
Therese Martinsson och Martina Forsberg

REVISORER
Gert Forsberg (sammankallande) och Stefan Sallstedt samt Jan Frödin som suppleant.
FUNKTIONSANSVARIGA I STYRELSEN
Tävlingsverksamheten
Patric de Boussard
Träningsverksamheten
Patric de Boussard
Ungdomsverksamheten
Per Bengtsson
Arrangemang
Bo Hedlund
Information
Mats Eriksson
FUNKTIONÄRER
Tävlingssekreterare
Statistik
Medlemsregister
Bingolottoansvarig
Utbildning
Försäljning kläder
Kartansvarig
Kartförsäljning
Elitkontakt

Roland Persson
Elisabeth Svärd
Gunnar Åsell
Mona Forslund
Mona Forslund
Bo Hedlund
Christer Hedin
Bo Hedlund
Roland Persson

Uttagning
10MILA
Valberedning

Ulf Persson, Carina Hallendal
Gert Forsberg
Fredrik Hedin sammankallande, Hugo Isgren och
Therese Martinsson

MÖTEN
Föreningens årsmöte hölls den 13 februari i Kunskapsskolan med Per Bengtsson som
mötesordförande, varvid styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan fastställdes.
Styrelsen har hållit 6 protokollförda möten. En planeringskväll genomfördes den 22
november, där klubbens kort- och långsiktiga mål diskuterades.
PUBLIKATIONER
Klubbtidningen EKOT har utkommit med 6 nummer i sin 69:e årgång och Ungdoms-EKOT
med 5 nummer, årgång 33. Information har även nått medlemmarna via vår hemsida
www.ifkenskede.se.
REPRESENTATION
Årsmöten

10-MILA: Gunnar Persson.

Uppdrag

Stockholms Skogskarlars Klubb - Gunnar Persson skrivare
Tiomilaföreningens styrelse – Gunnar Persson framtidsplanering.
Är även med i tävlingsledningen för år 2007.
Söderkartor – Mona Forslund är med i valberedningen

Övriga möten

Gunnar Persson var på STOF:s konferens i november

KLUBBTÄVLINGAR
Klubbmästare
1 KM Patric de Boussard H21 medeldistans
Ulf Persson
H21 lång
Tomas Albinsson H21 ultralång
Bo Hedlund
H50 natt
Anders Svärd
H16 medeldistans
Jesper Karlsson
H16 terräng
Niklas Wickander H14 lång
Axel Simonsson
H14 terräng
Stefan Zetterström Banläggning
Anna Svärd
D21 lång
Marianne Persson D50 lång
Erica Sohlberg-Andersson D14 terräng
2 KM Nina de Boussard
Per Bengtsson

D21 medeldistans, terräng
H50 medel, lång

3 KM Pär Hedlund
Mästartröjan

H21 natt, terräng, skidor
Nina de Boussard och Bo Hedlund

Bästa familj på dag-DM Bo Hedlund och Ove Hedlund
MEDLEMSANTAL
Ålder
Aktiva *
Passiva
Totalt

Kvinnor
-12
15
1
16

13-20
11
2
13

21-40
20
13
33

4120
19
39

Tot kv
66
35
101

Män
-12
10
2
12

Totalt
13-20
11
4
15

21-40
40
13
53

4136
27
63

Som aktiv räknas även funktionärer, kommittéledamöter

TÄVLINGSVERKSAMHETEN
Under året har vi deltagit i: 36 individuella dagtävlingar
5 nattävlingar
6 flerdagarstävlingar
9 budkavlar
Vi har bland annat haft deltagare vid:
Budkavlar
10-mila
25-manna
Halikko
Jukola
DM-kaveln

2 damlag
1 herrlag

plac 136
plac 136

resp 238

2 lag
1 lag
1 herr 1 dam
4 lag totalt

plac 103 resp 274
plac 81
plac 221
resp 298

Individuellt:
Vinnare av någon tävling 2006:
Nina de Boussard, Carina Hallendal
Patric de Boussard, Per Forsberg, Bosse Hedlund, Pälle Hedlund,
Ove Hedlund, Mats Eriksson, Uffe Persson, Anders Svärd,
Marcus Carlberg, Martin Ahlström, Magnus Borgström
Femdagars i Hälsingland: 23 st enskedingar deltog
Veteran VM i Österike 7 st enskedingar deltog
Klubbmästerskap
Vi har haft klubbmästerskap i kort-, dag-, lång-, och natt-orientering, terräng,
Skid-KM
.
Klubbmatcher
Vi har haft 1 klubbmatch mot Skogsluffarnas OK och Skarpnäck där Enskede vann

Mästartröjan
Mästartröjan vanns i år av: Bosse Hedlund på 777 poäng i herrklassen och
Nina de Boussard på 726 poäng i damklassen
Totalt har 87 st Enskedingar noterat något resultat på mästartröjan. Av dessa var

Tot män
97
46
143

163
81
244

51 st herrar och 36 st damer. Åldersfördelningen framgår av tabellen nedan.
Herrar
Ungdom (0-16 år)
10 (-3)
Juniorer (17-20 år)
4 (+2)
Seniorer (21-34 år)
13 (+2)
24 (+5)
Veteraner (35-∞ år)
Totalt
51 (+7)
Siffror inom parantes ( ) är förändring från förra året

Damer
14 (+1)
1 (-2)
12 (+2)
9 (+-0)
36 (-1)

TÄVLINGSARRANGEMANG
Vinterserien 19/2 vid ravinenstugan, ansvarig var Roland Persson och Ulf Persson.
10-mila 25-26 Vi hade inte någon funtionärsinsats i år då Närkeklubbarna arrangerade allt.
Sommarserien hade vi vid Ågesta gård den 20/6
Ansvarig var Roland Persson med flera medhjälpare.
Natti-Natti 20/9 vid Älvsjö gamla IP. Karta Älvsjöskogen. Tävlingsledare var Therese
Martinsson och Anna Svärd. Banläggare var Fredrik Hedin och bankontrollant Hugo Isgren.
Ungdomsserien hölls vid Ågesta gård och tävlingsledare var Mona Forslund. Banläggare Jan
svärd och bankontrollant Ulf Persson
KLUBBARRANGEMANG
Stockholm Maraton 3/6. Vi deltog med 20st funktionärer utplacerade på Valhallavägen.
Midnattsloppet 19/8. I år var vi 22st som arbetade med starterna, städning och rivning av
startområdet.
Lidingöloppet 23/9. Vi deltog med 21st funktionärer vid vätskekontrollen Fågelöudde.
Skinkloppet vid Ravinenstugan 10/12. Arrangör var Gert Forsberg som i år använde en karta
med enbart blått och brunt tryck för de erfarna men vanlig karta till övriga. Segrade gjorde
Patric de Boussard, sleven gick till Jesper Karlsson. Efteråt var det gröt och fika och ett
vackert luciatåg uppträdde i en fullsatt stuga. Årets lucia var Erica Sohlberg.

TRÄNINGSVERKSAMHETEN
Träningsverksamheten har i sedvanlig ordning skett i egen regi, samt med andra klubbar.
Senvinter: Året inleddes som vanligt med ett skidläger i grönklitt 5-9 januari, ett 20 tal
enskedeiter deltog.

Tisdagsträning med Söder och Södertörn från Hökarängsskolan med
efterföljande gympa. Nina de Boussard håller i några gympapass.
Torsdagsträningarna i Enskede skola med innebandy efter löpningen.
Vinterserien kunde man springa på söndagar fram till mitten av mars. På
lördagarna har vi haft långdistanspass ihop med södertörn, snättringe och
tumba/mälarhöjden.
Vår:

Vi hade en träningsdag från OK Tors klubbstuga, OK Linne ordnade med banor.
Träningen från Kärrtorp började den 6/4.

Sommar:

Ingen gemensam klubbträning har arrangerats, sommarserien och 5-dagars på
hemmaplan samt telias onsdagsskubb har utnyttjats.
8 ungdomar och 7 ledare var på sommarläger vid Hellasgården.
Den 17:e aug. startade träningen från Kärrtorps IP med Terräng-KM.

Höst:

Den 21:e sep. flyttade vi torsdagsträningarna till Enskedeskola.
I oktober började även tisdagsträningen från Hökarängen.

Vinter:

Torsdagsträningarna genomförs med samma övningar för
dom äldre ungdomarna, dom yngsta har haft egen träning.
På tisdagsträningarna är som vanligt skralt med ett snitt på 3-4st enskedeiter.

Pär Hedlund ordnade med ett sista pass den 30 december från Rödingestigen då några
få tappra enskedeiter sprang långpass.
.
UNGDOMSVERKSAMHETEN
Träning
Ungdomsträning har pågått hela året med avbrott för skolloven.
Under våren hade vi torsdagsträningarna från Enskede skola. Löpträning, teoriövningar och
olika lekar.
Planerad lördagsträning i januari och februari med andra söderklubbar fick ställas in på grund
av för stort snödjup.
Söndagsträningen under januari till mars skedde tillsammans med övriga klubben från olika
friluftsgårdar ingående i den så kallade Vinterserien.
På en träningsdag i Uppsala den 2 april tillsammans med övriga i klubben deltog 6 ungdomar.
Uteträningen bedrevs torsdagar vid Kärrtorp med start 6 april.
Träningsligan från januari fram till sommarlovet vanns av Niklas Wickander.
Våravslutning den 8 juni med 6-kamp och pick-nick i Margaretaparken.
Höstträningen inleddes den 17 augusti vid Kärrtorps IP och flyttade sedan till Enskede skola
den 21 september och avslutades där den 14 december.
I november startade åter igen träningssamarbetet på lördagar med övriga söderklubbar.
Höstavslutning den 10 december i samband med ”Skinkloppet” vid Ravinens klubbstuga –
Hellasgården. Förutom orientering hade vi luciatåg, julgröt med fika och julklappsutdelning.
Årets lucia var Erica Sohlberg-Andersson.
Höstens träningliga vanns av Niklas Wickander. Priset delades ut vid höstavslutningen.

Tävling
Ungdomsseriens 1:a etapp arrangerades av IFK Enskede den 11 maj vid Ågesta.
11 ungdomar från Enskede deltog.
Ungdomsserien 2:a etapp arrangerades av Skogsluffarna den 23 maj vid Orhem.
11 ungdomar från Enskede deltog.
Dag-KM 21 maj i Nynäshamn. 5 ungdomar deltog. Klubbmästare – Niklas Wickander i
HD14.
På klubbens tävlingsresa till Hälsingland 25-28 maj deltog 3 ungdomar.
Medeldistans-KM 1 juni vid Flaten. Anders Svärd vann.
Deltog i Stockholm City Cup.
Ungdomsseriens del 3 – alla Söderklubbar – den 22 augusti vid Sätra IP. Arrangör ÄlvsöÖrby. 11 ungdomar från klubben deltog.
12 ungdomar deltog i Terräng-KM den 17 augusti vid Kärrtorp. Jesper Karlsson, Axel
Simonsson och Erica Sohlberg-Andersson blev klubbmästare.
Ungdomsseriens final arrangerades av Sundbybergs IK den 23 september vid Ursviks
motionsgård.
15 Enskedeiter kom till start. Vi blev 15:de klubb av 28 deltagare – två placeringar bättre än
fjolåret.
Vi deltog med två ungdomslag i klassen U16 på stafett DM den 3 september.
Vi deltog med två lag i lilla Natti-natti den 20 september.
Ungdomarna deltog i klubbens lag i 25-manna den 7 oktober vid Visättra IP.
Ungdomar deltog i klubbmatchen – kavel - mot Skogsluffarna och Skarpnäck den 22 oktober
vid Visättra IP.
LägerStof:s Sommarläger vid Lida friluftsgård den 2 till 4 juni deltog 10 ungdomar.
Jonathan Schubeis, Niklas Wickander, Emil Karlsson, Axel Simonsson, Hanna Hamrell,
Josefin Pihl, Frida Walan, Anders Svärd, Jesper Karlsson och Christian Forsberg. Ledare
var Therese Martinsson och Martina Forsberg. Pelle Bengtsson och Sara Thomsen var
med på träningspassen på lördagen.
Rekrytering
Inbjudningsbrev gick i augusti ut till 3:or i Enskede, Enskedefältet och Tallkrogens skolor. En
nybörjargrupp på 15 stycken startade den 31 augusti i Kärrtorp. Mona Forslund och Elisabeth
Svärd har varit ledare för gruppen.

Trivselaktivitet
Söndagen den 22 januari spelade vi bowling i bowlinghallen vid Gullmarsplan. Vi var 15
spelare – ungdomar, ledare och föräldrar.
Söndagen den 19 november var det återigen en bowlingdag vid Gullmarsplan. Vi var 18
spelare – ungdomar, ledare och föräldrar.
EKONOMI
I kassan vid årets slut finns 187 370 kr. På tillgångssidan finns också 28 598 kr i fordringar.
Drygt 24 000 kronor av det avser fordringar på medlemmar och det är mer än förra året. Att

det är så beror på att årets faktureringsutskick för ej start, sen anmälan mm gjordes i januari
istället för i december. Resterande belopp är en fordran på midnattsloppet som även den blev
sent fakturerad. Det finns även 21 440 kr i förutbetalda kostnader (Grönklitt 2007) och
upplupna intäkter (Bingolotto avseende 2006 som kom in 2007). På skuldsidan finns 6 140
kronor i några oreglerade poster till STOF, hyra av Ravinenstugan och en sent inkommen
faktura avseende Natti Natti. Det finns också 5 060 kr i upplupna kostnader. Det avser 2 660
kr i skuld till Bingolotto och 2 400 kr i tidigare utdelade presentkort i klubbshopen. Klubbens
eget kapital uppgår efter att årets förlust är bokförd till 226 208 kr.
Sammanlagt är intäkterna 274 653 kr vilket är mindre än de budgeterade 282 000 kr. Hade det
inte varit för backhoppningen hade siffran varit betydligt lägre eftersom de står för den största
intäktsposten om 58 000 kr. Tack vare Monas fina jobb fick vi in 44 763 kr för Bingolotto.
Vårtävlingen fick på grund av snöläget utgå och Tiomila var inget ”Stockholmsår” så där
kammade vi noll. Men Natti-Natti var ekonomiskt sett en hygglig tävling med 16 714 kr i
intäkter och 8 684 kr i vinst. Vi agerade hjälparrangörer på Stockholm Marathon 4 500 kr,
Midnattsloppet 4 400 kr och Lidingöloppet 5 250 kr.
Sammanlagt är kostnaderna 281 230 kr. Även detta är mindre än budgetens 320 000 kr. Den
största utgiften är tävlingsanmälningar 121 841 kr (förra året 103 732 kr). Vi har åkt på resor
och läger för sammanlagt 54 859 kr vilket är mindre än förra årets 67 760 kr och mindre än de
budgeterade 76 000 kronorna.
På nedersta raden i resultaträkningen kan vi läsa – 9 306 kronor och 11 öre. Vi ståtar alltså
med ett svagt minusresultat vilket är avsevärt bättre än budgetens – 41 000 kronor. Att
resultatet blev så pass bra trots att vi tvingades ställa in vårtävlingen är till största delen
backhoppningens förtjänst. Genom att söka bidrag och handslagspengar har sektionen dragit
in mer än de gjort av med. Men en del av detta återstår att redovisa och vissa kostnader för
material kommer att komma under 2007. Mer om detta i nästa års budget.
BACKHOPPNING
Under trettonhelgen genomfördes Stockholm Wintergames i Enskedebacken. Ett femtontal
barn och ungdomar passade på att prova backhoppning under två dagar. Arrangemanget
uppmärksammades av ett flertal tidningar samt TV.
En lång och bra vinter gav fina träningsförhållanden på snö. Första helgen i mars
arrangerades Fiskartorpshoppet på Kungliga Djurgården med hoppare från både Norge och
Sverige. Tävlingen blev mycket lyckad och fungerade som bra marknadsföring av
backhoppning i Stockholm.
Under Sommaren och hösten har det genomförts ett flertal resor till övik för tävling och
träning.
Kommittén har fortsatt arbeta med anläggningsfrågor och med att få igång en
fungerande ungdomsverksamhet.
SLUTORD
Året som gått har som vanligt präglats av kontinuitet. Det som skiljde sig från det vanliga var
dock den sena våren med många inställda tävlingar, inklusive vår egen. Ekonomiskt innebar
detta ett visst avbräck men å andra sidan kan vi köra tävlingen i år istället. Trots den långa
vintern har vi dock inte tävlat mindre i år vilket är glädjande och tyder på ett stort
engagemang. På träningsområdet är vi inte lika flitiga som vi skulle vilja vara och då avses

inte den totala träningsmängden för enskilda löpare utan den träning vi bedriver tillsammans i
Enskede skola och vid Kärrtorps IP. En förklaring är dock ”generationsläget” med många
småbarnsfamiljer som har det svårare att komma loss på vardagkvällar. Å andra sidan
produceras nya potentiella enskedingar för framtiden.
Backhoppningen strävar på men har än så länge inte konsoliderat sig med någon större
ungdomsverksamhet. Fjolåret var något av ett pionjärår och december månads snöbrist
gav mycket övrigt att önska i möjligheterna att forma någon kontinuerlig verksamhet.
Under året har också diskuterats backhoppningens status rent formellt – en fråga som
bordlägges till 2007 att lösa.
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