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MÖTEN
Föreningens årsmöte hölls den 19 februari i Kunskapsskolan vid Sockenplan med Per Bengtsson
som mötesordförande, varvid styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan fastställdes.
Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten. En planeringsdag genomfördes den 3 december vid
OK Älvsjös-Örbys klubbstuga, där klubbens kort- och långsiktiga mål diskuterades. Upplägget
var träning, lunch och planering.
PUBLIKATIONER
Klubbtidningen EKOT har utkommit med 6 nummer i sin 74:e årgång och Ungdoms-EKOT
med 5 nummer, årgång 38. Information har även nått medlemmarna via vår hemsida
www.ifkenskede.se.
REPRESENTATION
Årsmöten

Tiomilaföreningen: 23 mars 2011 Gunnar Persson?
StOF:s: 21 mars 2011 – ingen representant
SÖKA-kartor: Christer Hedin

Utbildning

StOF-kurser och ledarträffar:
Klubbledare vårträff: Per Bengtsson
Klubbledare höstträff: Per Bengtsson och Mona Forslund
SOFT:s barn- och ungdomskonferens: Martina Sundberg och
Therese Sjöberg

Uppdrag

Mona Forslund, valberedningen i tiomilaföreningen
Gunnar Persson, skrivare i Skogskarlarnas klubb

KLUBBTÄVLINGAR
Klubbmästare
Carina Hallendal
Göran Glanshed
Fredrik Hedin
Ulf Persson
Agneta Lindblom
Gunilla Glanshed
Patric de Boussard
Katarina Rundström

D21 Långdistans, + Medeldistans
H60 Långdistans, + Medeldistans
H21 Natt, + Skidor
H21 Medel
D40 Långdistans
D60 Långdistans
H Terräng
D Terräng

Mästartröjan
Elin Ahlström och Ulf Persson.
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MEDLEMSANTAL

Kvinnor
Ålder

7-12

13-20

21-40

Män
41-

Totalt

7-12

13-20

Aktiva*
2
7
16
17
42
13
Passiva
1
5
4
26
36
Totalt
3
12
20
43
78
13
* som aktiv räknas även funktionärer, kommittéledamöter

21-40

12
12

Totalt
41-

Totalt

20

36

81

123

11

25

36

72

31

61

117

195

Under året har 13 nya medlemmar registrerats. Dessutom har avlidna tagits bort och registret
städats.
TÄVLINGSVERKSAMHETEN
Under året har vi deltagit i: 44 individuella dagtävlingar
4nattävlingar
4 flerdagarstävlingar
5 budkavlar
Vi har bland annat haft deltagare vid:
Budkavlar
10MILA

1 damlag
1 herrlag
1 ungdomslag

placering, 236
placering, 201
placering, 205

25-manna

2 lag

placering, 136 resp. 235

DM-kaveln

6 lag totalt

Individuellt:
Vinnare av någon tävling 2010:
Nina de Boussard,
Patric de Boussard, Ulf Persson
.
DM:
Femdagars i Hälsingland Mohed :

9 st enskedingar deltog

Klubbmästerskap
Vi har haft klubbmästerskap i medel-, lång-, och nattorientering samt terräng,
Klubbmatcher
Vi har inte haft någon klubbmatch i år.
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Mästartröjan
Mästartröjan vanns i år av:

Ulf Persson
Elin Ahlström

på 747 poäng i herrklassen
på 677 poäng i damklassen

Totalt har 70 st Enskedingar noterat något resultat på mästartröjan. Av dessa var
42 st herrar (- 3) och 28 st damer (+ 3). Åldersfördelningen framgår av tabellen nedan.
Herrar
Ungdom (0-16 år)
11 (+- 0)
Juniorer (17-20 år)
1 (+- 0)
Seniorer (21-34 år)
5 (+- )
25 (-4)
Veteraner (35-∞ år)
Totalt
42 (- 3)
Siffror inom parantes ( ) är förändring från förra året

Damer
4 (+- 0)
1 (+- 0)
8 (- 2)
15 (+ 5)
28 (+3)

TÄVLINGSARRANGEMANG
Vinterserien arrangerades 2 januari vid Enskede IP i halvmeter djup snö. Banläggare var Bo
Hedlund, medhjälpare Mats Larsson, Mona Forslund med flera. 75 deltagare i det vintriga vädret.
Motions OL vid Enskede IP den 9 juni. Ansvarig Mona Forslund, banläggare Bo Hedlund och
data Mats Larsson. Endast 20 deltagare i det fina vädret.
Sommarserien den 28 juni vid Raststugan i Ågesta. Banläggare Roland Persson, medhjälpare Ulf
Persson, Bo Hedlund, Mats Larsson med flera.300 deltagare i den fina sommarkvällen.
Erstaviksdubbeln genomfördes den 17 – 18 september tillsammans med Skogsluffarna.
Tävlingsplats var vid f.d. Tuppstugan lilla inäga, ett litet gemytligt ställe.
Tävlingsledare var Christer Hedin, biträdande Jan Frödin, banläggare Ulf Persson och Hugo
Isgren. Vårt arrangemang var långdistans på lördagen med 729 deltagare. I det fina vädret
genomfördes tävlingen på ett utmärkt sätt.
Natti-Natti den 28 september arrangerades i år vid Årstaskolan, samma ställe som 1990.
Tävlingsledare var Niklas Wikander, biträdande Therese Sjöberg, banläggare Bo Hedlund. Trots
den minskande Årstaskogen blev det lagom Natt-OL banor och ett bra TC. Antalet lag ökade
något till 23 lag i stora och 14 i lilla. 35 deltog också på direktbanorna i årets tävling som var den
22-dra och genomfördes på ett utmärkt sätt.
KLUBBARRANGEMANG
10MILA 30 april – 1 maj vid Riksten på gamla F18. Enskede ansvarade i år för kartplank och
starter. Roland Persson och Curt Balck var ansvariga. Starterna sköttes av Hugo Isgren och
Göran Glanshed. Det var Tullinge SK och Skarpnäcks OL som var huvudansvariga och hyrde in
IFK Enskede till ovan nämnda uppgifter. Vi var 36 st som var med och hjälpte till från Lördag
morgon Kl. 8:00 till Söndag morgon Kl. 11:00
Stockholm Maraton den 28 maj.
Vi deltog med 20 funktionärer som vägvakter vid Valhallavägen under Roland Perssons ledning.
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Midnattsloppet den 13 augusti.
Vi arbetade som vanligt med starterna som blir fler och fler för varje år. I år lade vi mycket kraft
på skyltar som skulle monteras, flyttas, bäras och monteras. Städning och rivning av startområdet
avslutade sedan kvällen.
Lidingöloppet den 25 september
Vi deltog med 22 funktionärer vid Fågelö uddes vätskekontroll. Rekorddeltagande gjorde det
stressigare än vanligt. Årets sportdryck var giftblå vilket medförde att händerna var blåa i flera
dagar.
Skinkloppet arrangerades den 11 december vid Ravinensstugan. Arrangör var ungdomskommitén
med medhjälpare. Julskinkan i år vanns av Curt Balck, med en felmarginal på 36 sekunder.
Tröstpriset, Grötsleven, fick Ludvig Sandahl. Ett ungt luciatåg sjöng vackert till Per Forsbergs
komp.
TRÄNINGSVERKSAMHET
Snö snö snö, fick vi inte tillräckligt i fjol?
De flesta var nog ute och nötte i skidspåren än pulsa runt i snön, så några organiserade
helgträningar blev det inte av.
Vinterträningen löpte på som vanligt med tisdagsträning från Hökarängen med andra
söderklubbar och vår egen träning från Enskede skola på torsdagar.
Liksom i fjol så vart det inga träningsläger på våren, då snön låg kvar länge.
5:e april flyttade vi ut till Kärrtorps IP, tanken var att vi skulle ha sprungit terräng-KM, men
spåret var alldeles för vattensjukt, så det vart blöta pass i skogen under april.
Några ungdomar passade på att träna på vårt arrangemang av Naturpasset 9/6
22 september flytta vi tillbaka träningen till Enskede skola och tisdagsträningarna började i
november.
Inför planeringsmötet 3 december bjöds det på OL-träning i Älvsjöskogen.
Överlag har det vart väldigt lite av både träning och tävling i år liksom i fjol.
Det roliga är att våra miniknatare har tagit steget upp i både inskolning och U-klass och börjat
synas på våra träningar.
UNGDOMSVERKSAMHETEN
Träning
Ungdomsträningen har pågått hela året med avbrott för skolloven. Under vintern/våren hade vi
torsdagsträningarna från Enskede skola. Löpträning, gympa och olika lekar. Söndagsträningen
under januari till mars skedde tillsammans med övriga klubben från olika friluftsgårdar i den så
kallade Vinterserien. På lördagar hade ungdomarna möjlighet att träna genom ett samarbete
mellan söderklubbarna.
Vårens träning bedrevs på torsdagar vid Kärrtorps IP tillsammans med övriga klubbmedlemmar
Höstträningen inleddes vid Kärrtorps IP och flyttade sedan till Enskede skola.
Julavslutning den 11 december skedde i samband med ”Skinkloppet” vid Hellasgården.
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Tävling
Under året deltog ungdomarna vid diverse tävlingar runt om i Stockholmsområdet. Dessutom
deltog vi med ett ungdomslag i Tiomila den 30 april vid Riksten. I laget ingick Ludvig Sandahl,
Anna Knutes, Per Knutes och Josefin Glasell. Laget slutade på 205:e plats.
Ungdomsseriens 1:a etapp arrangerades av Södertörn den 10 maj i Hökarängen. Tio ungdomar
från Enskede deltog. Ungdomsseriens 2:a etapp arrangerades av Snättringe den 24 maj vid
Visättra Åtta ungdomar från Enskede deltog. Ungdomsseriens 3:e etapp – alla Söderklubbar –
gick av stapeln den 31 augusti i Slätmossens naturpark i Haninge. Arrangör var Haninge och 14
ungdomar från klubben deltog. Ungdomsseriefinalen arrangerades av Bromma-Vällingby den 2
oktober på Ekerö, hela 20 ungdomar deltog från Enskede. Vi blev 17:e klubb totalt, vann gjorde
OK Ravinen.
Vid årets klubbmästerskap var det ont om ungdomar som deltog och inga rena ungdomsklasser
fick KM-status.
Ludvig Sandahl deltog vid StOF:s augustiläger. Niklas Wickander deltog vid 5-dagars i
Hälsingland och vid 25-manna deltog sju ungdomar i klubbens lag.
Ludvig Sandahl, Per och Anna Knutes samt Martina Sundberg och Therese Sjöberg deltog vid
Daladubbeln den 15-16 oktober.
Läger och trivselaktiviteter
Den 16 februari besökte vi tillsammans med Skogsluffarna Boda Borg och den 20 februari samt
den 20 novemberspelade vi bowling,. Under året har vi också varit publik vid olika TVinspelningar och vi deltog såklart i StOF:s sommarläger vid Ågesta.
Rekrytering
I samband med torsdagsträningarna i Kärrtorp anordnades en nybörjarkurs ”Äventyr i
Bombmurkland”
Mona Forslund och Bosse Hedlund har via Idrottslyftet fortsatt att besöka skolorna inom
Enskede-Årsta nätverk.
Cirka 700 ungdomar/dag deltog i den inomhusorientering i Liljeholmhallen som arrangerades
under två dagar på höstlovet. Några av våra ungdomar, tillsammans med Mona, var med och
instruerade.
EKONOMI
Klubben ekonomi är fortsatt god och 2011 har bidragit med ett rejält tillskott. I kassan vid årets
slut har vi 394 000 kr, vilket är 112 000 kr mer än vid årets början. Under året har fodringar
gentemot medlemmar och annat minskat med 28 000 kr och vid årsslutet har vi endast ett fåtal
fodringar på 3000 kr. Under året har skulderna för O-ringen 2010 blivit reglerade.
Intäkterna under året var 358 000 kr. De största intäkterna kommer från Årets tävling
Erstaviksdubbeln (resultat 52 000 kr), Bingolotto (47 000kr) och 10MILA (58 000 kr). Intäkten
för 10MILA avser arbetet vi utfört 2011, men största delen är betalning för arbetet utfört vid
10MILA 2010 och var således inte med i budgeten. Våra andra arrangemang har också gjort bra
resultat, Natti Natti 18 000 kr och Sommarskubb 12 000kr. Under året har vi också fått 24 000 kr
i statliga och kommunala bidrag.
Kostnaderna under året 263 000 kr. Den största kostnaden är Tävlingsavgifter, 2011 tävlade vi
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för -78 000kr, vilket är i linje med de senaste åren. I övrigt så är de stora posterna Inköp av kläder
(-21 000kr, bl.a. mössor och funktionströjor) och Inköp av orienteringsmaterial (-15 000 kr,
OCAD-licenser).
Årets resultat inklusive avskrivningar och ränteintäkter blir en vinst på 91 000 kr, vilket är
betydligt bättre än förväntat (budget 3000 kr). Anledningen är bra utfall på våra arrangemang
samt betalning från 10MILA 2010.
2011 var ett bra år ekonomiskt för IFK Enskede, alla våra medlemmars ideella engagemang är
nyckeln till det!
BACKHOPPNING
Backhoppningen har inte bedrivit någon verksamhet under året.
SLUTORD
Det gångna året har präglats av vår sedvanliga verksamhet. Året har innehållit ett antal
arrangemang – vinterserie i januari, medverkat vid kartplanket i 10MILA-tävlingen vid Lida i
april, motionsorientering i Enskede i juni, sommarserie i juni, Erstaviksdubbeln i september och
Natti-Natti strax därefter. Samtliga arrangemang har varit lyckade, tack vare bra arbetsinsatser av
klubbens ansvariga och medlemmar.
Ungdomsverksamheten är viktig och ledarna gör ett bra arbete, vi behöver dock ytterligare ledare
om vi ska orka bedriva nyrekrytering under 2012. Det finns nu ett större antal småbarn till
klubbmedlemmar, som julavslutningen ”Skinkloppet” visade. Det är angeläget att få ihop en
större grupp av unga nybörjarorienterare.
Klubbens avsaknad av seniorer kvarstår från tidigare år i takt med att klubbens aktiva orienterare
blir äldre. Om några år kan vi få problem med att få ihop ett 10MILA-lag.
Det ekonomiska utfallet för 2011 är positivt tack vare främst att vi under året bedrivit många
tävlingsarrangemang, men också Bingolotto, Sverigelotten och alla andra arrangemangsuppdrag.
Under våren låg snön kvar länge och bidrog till att tävlingsavgifterna under denna period blev
låga för klubben.
Sammanfattningsvis har året visat på klubbens goda sammanhållning och viljan bland
medlemmarna att genomföra den verksamhet som vi planerade för år 2011.

Enskede januari 2012

Per Bengtsson

Patric de Boussard

Göran Glanshed

Fredrik Hedin

Elin Ahlström

Martina Sundberg

Bo Hedlund

Therese Sjöberg

Mats Larsson
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