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Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsen lämnar följande redogörelse för föreningens 94:e verksamhetsår.
STYRELSE
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Per Bengtsson
Göran Glanshed
Martina Sundberg
Patric de Boussard, Fredrik Hedin, Bo Hedlund och
Therese Sjöberg
Elin Ahlström och Mats Larsson

KOMMITTÉ
Ungdomskommittén

Therese Sjöberg, Mona Forslund, Nina de Boussard och
Martina Sundberg

REVISORER
Jan Frödin (sammankallande), Pär Hedlund (revisor) och
Jan Svärd (revisorsuppleant – nov 2013)
FUNKTIONSANSVARIGA I STYRELSEN
Tävlingsverksamheten
Träningsverksamheten
Ungdomsverksamheten
Arrangemang
Information

Patric de Boussard
Patric de Boussard
Therese Sjöberg
Bo Hedlund
Fredrik Hedin

FUNKTIONÄRER
Tävlingssekreterare
Statistik
Medlemsregister
Bingolottoansvarig
Utbildning
Försäljning kläder
Kartansvarig
Kartförsäljning
Elitkontakt
Uttagning
10-MILA

Roland Persson
Martina Sundberg
Mats Larsson
Mona Forslund
Mona Forslund
Bo Hedlund
Christer Hedin
Bo Hedlund
Roland Persson
Nina de Boussard (dam), Ulf Persson (herr)
Roland Persson och Curt Balck
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Valberedning

Per Forsberg, Mona Forslund och Erica SohlbergAndersson

MÖTEN
Föreningens årsmöte hölls den 18 februari i Kunskapsskolans lokaler vid
Sockenplan. Per Bengtsson som mötesordförande, varvid styrelsens förslag till
budget och verksamhetsplan fastställdes.
Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten. En planeringskväll genomfördes den 13
november i Kunskapsskolans lokaler vid Sockenplan, där klubbens kort- och
långsiktiga mål diskuterades. Upplägget var träning, lunch och planering.
PUBLIKATIONER
Klubbtidningen EKOT har utkommit med 5 nummer, årgång 76 och
Ungdoms-EKOT med 3 nummer, årgång 40
REPRESENTATION
Årsmöten

StOF 4 mars: Per Bengtsson och Mona Forslund
SÖKA-kartor: Christer Hedin

Utbildning

StOF-kurser och ledarträffar:
Ordförandekonferens 17 juni: Per Bengtsson
Tävlingsledarträff för årets arrangörer: Christer Hedin och Jan
Frödin
Banläggarträff för årets arrangörer: Jan Frödin
Banläggarkurs: Jan Frödin

Uppdrag

Mona Forslund valberedningen och Gert Forsberg revisor i
10-MILA-föreningen
Gunnar Persson, skrivare i Stockholms Skogskarlarnas klubb
Curt Balck och Roland Persson har varit ansvariga för klubbens
åtagande inför 10-MILA 2013.
Mona Forslund ingår StOF:s valberedning.

KLUBBTÄVLINGAR
Klubbmästare
Orientering

Jonna Rickard
Fredrik Hedin
Patric de Boussard
Pelle Forsberg
Ludvig Sandahl

D21 Långdistans
H21 Långdistans
H21 Natt
H40 Medel
H18 Medel

Terräng

Nils Forsberg-Rundström
Elis Forsberg-Rundström
Sofie Lindell

Äldre Ungdomar
Yngre Ungdomar
Ännu Yngre Ungdomar

Skidor

Fredrik Hedin
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Mästartröjan
Nina de Boussard
Patric de Boussard
Ludvig Sandahl

740 poäng
721 poäng
420 poäng.

MEDLEMSANTAL
Kvinnor
Ålder
Aktiva*
Passiva
Totalt

Män

Totalt

7-12 13-20 21-40 41- Totalt 7-12 13-20 21-40 41- Totalt
11
5
13 18
46
17
13
15 36
81
3
6 21
31
5 28
33
11
8
19 39
77
17
13
20 64
114

* som aktiv räknas även funktionärer, kommittéledamöter
Under året har 16 nya medlemmar registrerats.
TÄVLINGSVERKSAMHETEN
Under året har vi deltagit i:

81
11
7
5
3

individuella dagtävlingar
natt tävlingar
flerdagarstävlingar
budkavlar
MTBO-tävlingar

Vi har bland annat haft deltagare vid:
Budkavlar
10-MILA

Dam lag 1
Dam lag 2
Herr lag 1

placering, 181
placering, 303
placering, 232

25-manna

Lag 1
Lag 2

Ej Godkänd
Ej Godkänd

DM-kaveln

2 lag i öppen 17

Individuellt
Vinnare av någon tävling 2013:
Nina de Boussard, Elin Ahlström
Patric de Boussard, Mats Larsson
Femdagars i Norrland, Boden:

9 Enskedeorienterare deltog

Klubbmästerskap
Vi har haft klubbmästerskap i medel-, lång-, och nattorientering, terräng samt skidor
Klubbmatcher
Vi har inte haft några Klubbmatcher år 2013
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127
64
191

Mästartröjan
Totalt har 74 Enskedeorienterare noterat något resultat på mästartröjan. Av dessa
var 48 herrar (-1) och 26 damer (-1). Åldersfördelningen framgår av tabellen nedan.
Herrar
16 (+4)
2 (+1)
4 (-2)
26 (-3)
48 (-1)

Ungdom (0-16 år)
Juniorer (17-20 år)
Seniorer (21-34 år)
Veteraner (35-∞ år)
Totalt

Damer
9 (+1)
1 (+/-0)
6 (+/-0)
10 (-3)
26 (-1)

Siffror inom parantes ( ) är förändring från förra året
TÄVLINGSARRANGEMANG
Vinterserien arragerades den 13 januari vid Enskede IP i 15 minusgrader och med
ett snötäcke på närmare en halvmeter. Det var ändå många deltagare – 123 st.
Banläggare var Bo Hedlund och medhjälpare var Mats Larsson, Curt och Gunnel
Balck med flera.
Ungdomskretstävling arrangerades den 23 maj vid Raststugan i Ågesta.
Tävlingsledare var Roland Persson och banläggare var Ulf Persson. I den fina
försommarkvällen deltog 231 ungdomar.
Sommarserien arrangerades den 25 juni vid Raststugan i Ågesta. Banläggare var
Roland Persson och medhjälpare var Ulf Persson, Bo Hedlund, Mats Larsson med
flera. Det var 299 deltagare i den fina sommarkvällen.
Medeldistandtävling arrangerades den 31 augusti med TC vid Flaten. Tävlingsledare
var Christer Hedin och banläggare var Jan Frödin. I något ostadigt väder
genomfördes tävlingen i, för oss kända marker, på ett litet men trevligt TC. Antal
deltagare var 1013.
Natti-Natti anordnades den 2 oktober vid Hammarbyskolan med banor i skogen vid
Hammarbybacken. Tävlingsledare var Jan Frödin och banläggare Fredrik Hedin.
Skolan var en reservplats och var inte det allra bästa stället men bra banor i nytt
område blev det. Några fler lag i år vilket var positiv.
KLUBBARRANGEMANG
10-MILA vid Gällösta gård norr om Kungsängen den 4 – 5 maj. IFK Enskede
ansvarade i år för kartplockning, kartplank och även starter. Under Roland Perssons
och Curt Balcks ledning genomfördes våra insatser vilka blev mer omfattande än det
var tänkt. Detta då Attunda, huvudarrangör, behövde mer hjälp än vad de först
beräknat. Ett blåsväder tog kartplanket ett par dagar innan så det innebar ett extra
besök för lagning och extra stagning. Tävlingsdygnet blev hektiskt och många fick
slita. TC var nog bra men inte särskilt genomtänkt för funktionärer.
Stockholm Maraton den 1 juni. Vi deltog med 20 funktionärer som vägvakter vid
Valhallavägen, under Ulf Perssons ledning.
Midnattsloppet den 17 augusti. Vi deltog med 25 funktionärer och vi arbetade som
vanligt med starterna som utökats med flera startgrupper. Skyltarna i år också även
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banderoller som vi släpade på. Städning och rivning av startområdet vilket i år gick
smidigt med mycket folk.
Skinkloppet den 7 december. Årets arrangör var familjen Forsberg-Rundström. I lite
nysnö sprangs det på spegelvänd karta för de äldre dubbel banlängd, så det blev
svårtippat. De yngre sprang på vanliga banor och dominerade resultatlistan. Segrade
gjorde Linn de Boussard och ”Sleven” till gick till Nils Forsberg Rundström. Ett ungt
luciatåg underhöll oss till fika och gröt i Ravinens klubbstuga.
TRÄNINGSVERKSAMHET
Tisdagar, innan jul så var det några enskedeiter men i januari har endast Patric och
Hanna Hamrell tränat.
Torsdagar, Nästan enbart ungdomar, många nya som hållit igång sedan i höstas.
Fortfarande mycket snö i terrängen när vi flytta ut till Kärrtorp.
Klubbens tjejer satsa lite extra inför 10-mila med en upptaktsträning hemma hos Nina
de Boussard.
En månad senare deltog 7st tjejer i löploppet springcross i Stora skuggan som en del
av 10-milasatsningen.
Inga träningsläger genomfördes.
22:a augusti drog träningen igång i Kärrtorp. Gott om nya ungdomar, dåligt med
seniorer. Något som höll i sig från Enskede skola under höst/vinter.
19 september avslutades träningen i Kärrtorp, då med terräng-KM.
Årets planeringsdag blev en planeringskväll, så ingen träning innan.
UNGDOMSVERKSAMHETEN
Träning
Ungdomsträningen har pågått i samband med klubbens övriga träning hela året med
avbrott för skolloven. Under vintern/våren hade vi torsdagsträningarna från Enskede
skola. Löpträning och lekar.
Vårens träning bedrevs på torsdagar vid Kärrtorps IP. Höstträningen inleddes vid
Kärrtorps IP och flyttade sedan till Enskede skola. Glädjande nog har det även i år
kommit ett antal nya ungdomar på träningarna, främst kompisar till ungdomar i
klubben.
Julavslutningen skedde i samband med ”Skinkloppet” den 7 december vid
Hellasgården.
Tävling
Under året deltog ungdomarna vid diverse tävlingar runt om i Stockholmsområdet.
Dessutom deltog Ludvig Sandahl på StOF:s USM-läger samt på själva USM i Skåne.
Några ungdomar deltog vid O-Ringen i Boden och vid 25-manna deltog fyra
ungdomar i klubbens lag.
Ungdomsseriens 1:a etapp arrangerades av Snättringe den 14 maj vid Kungens
kurva. Från Enskede deltog 18 ungdomar och Elis Forsberg Rundström vann U2!
Ungdomsseriens 2:a etapp arrangerades av Enskede den 23 maj vid Ågesta. Då
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deltog hela 28 ungdomar från Enskede. Ungdomsseriens 3:e etapp – alla
Söderklubbar – gick av stapeln den 28 augusti i Tyresö. Arrangör var Söders-Tyresö
och 17 ungdomar från klubben deltog. Ungdomsseriefinalen arrangerades av
Österåker den 6 oktober i Åkersberga, dock endast med 10 ungdomar från Enskede.
Vi blev 20:e klubb totalt, vann gjorde OK Ravinen.
Läger och trivselaktiviteter
Den 9 februari besökte vi Mini World som är ett leksaksmuseum.
Rekrytering
Under våren anordnades en nybörjarkurs i samband med torsdagsträningarna i
Kärrtorp.
Mona Forslund, Bosse Hedlund och Gert Forsberg har via Idrottslyftet fortsatt att
besöka skolorna inom Enskede-Årsta nätverk.
EKONOMI
Klubbens ekonomi är fortsatt stabil. 2013 års resultat är fantastiskt bra! I kassan vid
årets slut 514 743 kronor, vilket är 103 020 kr mer än vid årets början. Under året har
fodringar på klubbmedlemmar och andra klubbar reglerats regelbundet och
fodringarna uppgår endast till ca 11 000 kronor, vilket är ganska jämt fördelat mellan
klubbar, egna medlemmar samt förutbetalda kostnader.
Intäkterna under året var 329 469 kronor. De största intäkterna kommer från Årets
tävling (resultat 50 000 kronor) och Bingolotto (38 000 kronor). Även våra mindre
arrangemang ger bra tillskott till kassan, arrangemang såsom Natti Natti,
Ungdomsserien och Sommar- och Vinterserien har tillsammans gett ett netto på
20 000kr. Under året har vi också fått ca 25 000 kronor i statliga och kommunala
bidrag samt en ägarutbetalning från 10-Milaföreningen för 2012 på 15 000 kronor.
Kostnaderna under året -237 255 kronor. Den största kostnaden är, precis som
den ska vara, Tävlingsavgifter (-76 000 kronor), vilket är en liten minskning från
föregående år. Under året har det köpts in ytterligare OCAD-licenser samt SI
masterstationer (7 000kr) vilket är några av de större kostnaderna. Generellt har vi
varit ekonomiska under året och bara spenderat ca 85 % av de budgeterade
kostnaderna.
Årets resultat inklusive avskrivningar och ränteintäkter blir en vinst på 95 353
kronor, vilket är betydligt bättre än det försiktigt budgeterade resultatet på 10 500
kronor. Återigen ett positivt resultat, vilket till största delen kommer från våra
arrangemang där alla ideella krafter är viktiga!
BACKHOPPNING
Backhoppningen har inte bedrivit någon verksamhet under året.
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SLUTORD
Det gångna året har präglats av vår sedvanliga verksamhet. Tävlingsverksamheten
kom dock i gång sent på våren, då snön låg kvar i skogen. Året har innehållit ett antal
arrangemang – vinterserien i januari från Enskede IP, kretstävling i Ungdomsserien,
sommarserien i juni vid Ågesta, medeldistanstävling i augusti vid Flaten, och sedan
Natti Natti i början av oktober vid Hammarbyhöjdens skola. Samtliga arrangemang
har varit lyckade, tack vare bra arbetsinsatser av klubbens ansvariga och
medlemmar.
Ungdomsverksamheten är viktig och ledarna gör ett bra arbete. Det finns en större
grupp yngre ungdomar. Tävlingsaktiviteten bland dessa är dock låg. Äldre ungdomar
är få. Behov av ytterligare ungdomsledare kvarstår.
Klubbens avsaknad av seniorer kvarstår från tidigare år i takt med att klubbens aktiva
orienterare blir äldre. Om några år kommer vi att få problem med att få ihop ett
tiomilalag.
Det ekonomiska utfallet för 2013 är positivt tack vare främst tävlingsarrangemangen,
men också Bingolotto, Sverigelotten och alla andra arrangemangsuppdrag.
Sammanfattningsvis har året visat på klubbens goda sammanhållning och viljan
bland medlemmarna att genomföra den verksamhet som vi planerade för år 2013.
Enskede februari 2014

Per Bengtsson

Göran Glanshed

Martina Sundberg

Patric de Boussard

Fredrik Hedin

Bo Hedlund

Therese Sjöberg

Elin Ahlström

Mats Larsson
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