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Turebergs Friidrottsklubb
Verksamhetsplan 2021
Tyvärr kan vi konstatera att även 2021 kommer bli ett osäkert år gällande tävlingar och
klubbens arrangemang eftersom vi fortfarande i hög grad påverkas av pandemin. Fokus
för året kommer att ligga på träningsverksamheten och se till att vi har bra
förutsättningar för den. Vi fortsätter följa samhällets råd gällande hantering av pandemin
för träning- och tävlingsverksamhet. Vi ser en något lägre omsättning för klubben under
2021, där basen för klubbens intäkter är träningsavgifter eftersom det råder stor
osäkerhet om egna arrangemang kan genomföras.

Turebergs övergripande mål 2021
●
●
●
●
●
●
●
●

Etablera oss som en av de fem bästa klubbarna i Sverige
Ta medalj i samtliga genomförbara SM, JSM och USM samt VSM
Utveckla barn och ungdomsverksamheten och stötta tränare med tränarutbildning
Aktivt genomföra aktiviteter för att stärka klubbkänslan i Tureberg
Om rådande omständigheter tillåter vara Sveriges ledande arrangör av
friidrottstävlingar och genomföra Veteran-SM
Ekonomi i balans
Etablera samarbete med ytterligare sponsor/er
Öka antalet deltagare per träningstillfälle

Idrottsverksamheten 2021
Övergripande idrottsliga mål
a)

Fastställa enhetliga regler och antal för träningsgrupper och tränarkontrakt.

b)

Säkerställa långsiktiga träningsmöjligheter utomhus för våra kastare.

c)

Kvarstå som en av landets främsta friidrottsklubbar i SM-Pokalen.

d)

Arbeta för en bra uppslutning i lagmatcherna tex , Svealandsserien, Lag-USM,
Kraftmätningen och Stockholmskampen.

e)

Verka för utökat samarbete med övriga friidrottsklubbar i Norrort.

f)

Förnya och förtydliga avtalet med kommunen gällande friidrottshallen

g)

Verka för en bra dialog med Löpargymnasiet för att säkerställa att våra aktiva
fortsätter med friidrott i klubben även efter studenten.

h)

Ökad dialog med tränare genom utskick av månadsbrev.

För seniorverksamheten gäller följande mål under 2021:
●
●
●
●

Totalt 11 medaljer under de SM tävlingar som genomförs.
Därtill ytterligare 8 stycken ”topp-6” placeringar
Deltagande vid internationella seniormästerskap.
Deltagande i Svealandsserien (kvinnor och män) med målsättning att kvala till LagSM
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Junior- och ungdomsverksamheten
Vi har följande mål under 2021
●
Totalt 24 medaljer under de JSM/USM som genomförs.
●
Därtill ytterligare 20 ”topp-6” placeringar
●
Medalj i lag-USM
●
Deltagande vid internationella juniormästerskap
●
Ytterligare minst fyra landslagsuppdrag på junior- och ungdomsnivå
●
För yngre ungdoms- och barnverksamheten gäller följande mål under 2020
●
En fortsatt högt deltagande i DM från aktiva i Tävlingsgruppen 13/14 och 12årsgruppen
●
Deltagande i Kraftmätningen – utomhus
●
Deltagande i Stockholmskampen för 12/13 - årsgrupperna
●
Deltagande från samtliga grupper i Turebergsstafetten
●
Utöka rekordjakten till fler grupper (7-11 år)
●
Öka antalet aktiva per deltagartillfälle

Veteranerna under 2021
●
●
●

Öka antalet veteranaktiva i klubben
Kvarstå som topp-tre i Sverige
Arrangera ett bra veteran-SM

Paraidrotten under 2021
●
●

Öka antalet paraidrottaare i klubben
Arrangera tävling(ar) för paraidrottare

Sida 3

Arrangemangsverksamheten
Följande arrangemang planeras för under 2021
Arrangemang 2021 Datum

Projektledare

Turebergsstafetten

Arrangemangsutskottet

8 Maj

Stora Turebergskastet Maj

Thomas Hirvonen

Turebergs explosiva
(kast och sprint)

4-5 tillfällen

Thomas Hirvonen / Ingemar Ztorm

Stockholm Marathon

Ej fastställt

Arrangemangsutskottet för
funktionärer

SAYO

4-6 Juni

Arrangemangsutskottet

Sollentuna GP

13 Juni

Tureberg/Hässelby/Spårvägen

Sommarfriidrottsskola Juni – Augusti

Thomas Waldetoft

Veteran SM

20-22 Aug

Arrangemangsutskottet
Från fredag förmiddag

Stockholm
Halvmarathon

September

Arrangemangsutskottet för
funktionärer

Turebergsterrängen

Oktober

Mårten Barkvall

Stockholm paragames Ej fastställt

Ej fastställt

SAYO Indoor

Arrangemangsutskottet

December

Utöver dessa arrangemang uppmuntrar klubben träningsgrupper att genomföra
sanktionerade tävlingar genom att i god tid anmäla dessa till träningssamordnare. Tex i
form av rekordjakter.

Arrangemangsutskottet
Mål för 2021
Utöka antalet medlemmar i arrangemangsutskottet
Arbeta för att hitta nya koncept för att genomföra tävlingar
Hitta andra typer av inkomstbringande arrangemang
Utbilda specialfunktionärer (eltid, starter, grendomare) genom att utnyttja Stig
Högbergs framtidsfond.

Sida 4

Marknadsutskottet

Kommunikation & Informationsspridning
Marknadsutskottet arbetar bland annat med kommunikation och informationsspridning
och de texter och bilder vi publicerar ska spegla hela vår verksamhet. Det är därför
viktigt att våra inlägg handlar om barn, ungdomar, elit och veteraner, samt om både
tävlingar och andra intressanta händelser. Vi ser gärna att tränare och andra medlemmar
hjälper till med att skriva om spännande händelser rörande vår verksamhet.
Hemsidan
Klubbens hemsida är vår huvudsakliga kommunikationskanal till allmänheten och den
informationsplats man i första hand vänder sig till för att skaffa information. Hemsidan
ska därför hållas uppdaterad och det ska vara lätt att hitta aktuell och relevant
information. Centralt på hemsidan publicerar vi nyheter, resultat, bilder och information
om vad som är på gång. Statistik och resultat uppdateras kontinuerligt.
Våra samarbetspartners (sponsorer) varumärken ska vara väl synliga och all information
om dem vi eventuellt publicerar där ska vara lättillgänglig.
Sociala medier
Turebergs kommunikation på Facebook och Instagram ska vara aktuellt och uppdaterat.
Detta uppnår vi genom att kontinuerligt posta inspirerande och intressanta inlägg och
bilder. Innehållet ska vara variationsrikt och hålla en bra bredd. Vissa av inläggen
publicerar vi även på hemsidan i form av en artikel på förstasidan.
Digital Matrikel/Arkivdokument
Tidigare år sammanställdes mycket information om våra aktiva och andra medlemmar
såsom resultat och annat i en matrikel som trycktes och distribuerades till alla
medlemmar. Sedan några år tillbaka produceras denna matrikel som digital version som
skickas till kommunen för arkivering. Vi planerar att fortsätta sammanställa statistik och
övrig information om vår verksamhet för 2021 i en digital matrikel.

Sponsorsamarbeten
Befintliga samarbetspartners
Konkurrensen om sponsorer bland idrottsföreningar är hård. Under det gånga året har
dessutom många potentiella sponsorers verksamheter drabbats hårt av Coronapandemin, vilket för oss ledde till att påbörjade lovande diskussioner om nya avtal med
flera företag i början av våren lades på is. Under 2021 kommer vi därför att fortsätta
värna om de samarbetsavtal i redan har och när tid är, återuppta de diskussioner vi
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påbörjade under tidig vår 2020, för att förhoppningsvis få nya givande samarbetsavtal till
stånd.
Ett samarbete med en sponsor behöver inte handla om att ett företag bidrar med en
summa pengar till vår verksamhet. Det är också väldigt mycket värt att ett företag
stöttar klubben genom att förse oss med material, mat till exempelvis olika event, kläder
till våra aktiva (så som tröjor till sommarfriidrottsskolan), rabatter eller stötta föreningen
genom att betala en av klubbens fakturor i samband med exempelvis ett arrangemang.
Vi ska fortsätta tänka kreativt och kontinuerligt diskutera nya förslag på aktiviteter med
våra partners. Alla våra sponsoravtal ska följa de riktlinjer vi sammanställt dokumentet
MU riktlinjer sponsorsamarbeten.

Övriga aktiviteter 2021
Beroende på vilka eventuella större ordinarie arrangemang som blir av 2021 (SAYO,
Turebergsstafetten, SAYO Indoor, SM-tävling) så kommer vi att arbeta för att hitta
samarbetspartners runt dessa arrangemang.
Eftersom pandemin försämrade våra förutsättningar till nya sponsorsamarbeter under
2020 valde MU att istället hjälpa till med planering och genomförande av några av
klubbens anpassade arrangemang, framför allt Turebergsterrängen och Turebergs
Adventslopp. Den typen av insatser kommer vi även att fokusera på under 2021. Vi
kommer även i år att försöka få våra sponsorer att stå för mindre kostnader i samband
med sådana arrangemang.

Marknadsföring sommarfriidrottsskolan
MU kommer att hjälpa till med marknadsföring av Sommarfriidrottsskolan. Detta för att
säkerställa att vi får maximalt antal deltagare till den eftersom den är en viktig
inkomstkälla för oss och inte minst, en viktig första kontakt med friidrotten för många
barn i Sollentuna.

Budget
Utfall för Sponsorer för 2020 var 413 tkr.

Budget 2021 uppdelat på huvudposter
Sponsorintäkter befintliga samarbetspartners
130 000
Rabatthäften ICA Maxi Häggvik
142 000
Skyltar Sollentunavallen/inomhushallen
60 000
Sponsorhuset, Svenska Spel/Gräsroten, Folkspel, Pantmaskin ICA Maxi 25 000
Nya samarbeten / Övrigt
25 000
TOTALT
382 000
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Ekonomi 2021
Budget
Fortsatt låg omsättning pga färre arrangemang.
Kostnader för tävling verksamhet fortfarande låga jämfört med ett normalt år.
Träningsverksamheten tillbaka till en normalnivå vad gäller kostnader
Lite mer externa kostnader, bla pga styrelsekostnader.
Inga bidrag planerade i budget.
Och ett resultat på – 400 tkr
Budget
Intäkter

2020

2021

1 202 105

1 506 000

36 116

55 000

413 233

382 000

2 863 637

2 415 000

182 222

250 000

Aktivitetsstöd

487 759

410 000

Övriga bidrag

677 779

Arrangemang
Försäljning
Sponsorer

Medlems/ träningsavgifter
Läger/tävling ungdom

Övrigt

45 789

45 000

5 908 640

5 063 000

2 020

2 021

-394 454

-453 000

-4 278

-50 000

SM-resor

-183 957

-235 000

Startavgifter

-180 210

-383 000

Träning och Utrustning Stöd

-780 481

-1 275 000

Tränare

-375 739

-560 000

Läger/ tävlingsresor

-361 992

-250 000

-77 965

-95 000

Summa rörelsens intäkter

Kostnader

Arrangemang
Försäljning

Medlemsvård/utbildning
Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Avskrivningar
Finansiella intäkter/kostnader

-301 073

-363 500

-1 919 004

-1 775 375

-4 579 152

-5 439 873

1 329 488

-376 873

-37 725

-23 125

-124

Extraordinärt
Årets resultat

1 291 639

-400 000

