TUREBERGS FRIIDROTTSKLUBB
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1 - 31/12 2011
INLEDNING
Året började med en bra inomhussäsong och goda resultat. Både Lotta Lindsén och Frida Flodström visade framfötterna och det såg lovande ut inför sommaren. Också sommaren började bra. Andreas Almgren sprang 800m
och klarade den mycket tuffa kvaltiden till UVM. Men sommaren kom sedan att präglas av skador på seniorsidan. Vi klarade inte riktigt våra högt uppsatta mål men lyckades trots allt att få två deltagare i seniorlandslaget
under året. Det är mycket glädjande att återväxten på ungdomssidan är bra. Vi har en mängd lovande ungdomar
som tagit medalj och framskjutna placeringar under året. Andreas Almgren och Julia Hässel fick representera
Sverige i ungdomslandslaget. Vid UVM sprang Andreas 800m och tog sig till semifinal.
Tack vare alla ideellt arbetande inom klubben är vi en av Sveriges bästa arrangörer av tävlingar. Med Lisa Hannula som ny träningschef och Thomas Waldetoft som oförtrutet gör ett fantastiskt arbete som klubbchef ser vi
med spänning fram mot 2012 med bl a JSM.
Det är roligt att vi även i år har haft besök på Sollentunavallen av världselit på 800-1500m som tycker att Sollentunavallen erbjuder träningsförhållande i världsklass.

TÄVLINGSVERKSAMHET SENIORER/JUNIORER
Vid årets första SM-tävling, ISM F19 i Sätra, tog Lotta Lindsén guld på 400m. En vecka senare erövrade Lotta
även en silvermedalj på 400m vid Senior-SM i Göteborg. Vid samma tävling tog Frida Flodström silver på sin
paradgren 800m. Vid årets första SM-tävling utomhus, Terräng-SM i Uppsala, sprang nyförvärvet från Ludvika
Daniel Gleimar hem en silvermedalj i P19.
Bansäsongens SM-tävlingar startade med stafetterna i Växjö där vi kämpade till oss två medaljer. Laget Kristoffer Fransson, Daniel Gleimar och Klas Persson tog silver på M22 3x800m. Fredrik Hallinder, Johan Eriksson,
Gustav Karnebäck och Andreas Almgren tog brons på MS 4x400m.
Vid kvalet till Lag-SM på Sollentunavallen 22 maj försvarade herrlaget sin plats medan det kvinnliga laget åkte
ned och får ta nya tag i Svealandsserien.
Vid Stora SM i Gävle i augusti erövrade Daniel Lundgren Turebergs enda medalj genom silver på 3000m hinder.
Två aktiva har representerat Sverige vid landskamper. Lotta Lindsén sprang 400m och stafett vid inomhuslandskampen mot Finland och Norge i finska Tampere i februari. Daniel Lundgren sprang 3000m hinder vid Finnkampen i Helsingfors i september.

UNGDOMSVERKSAMHETEN
Turebergs ungdomar har haft ett mycket framgångsrikt år med totalt tio SM-medaljer och 23 nya klubbrekord i
åldrarna 12-17 år. Vissa av de slagna klubbrekorden var satta innan ungdomarna ens var födda.
Inomhustävlingar
Våra ungdomar åkte på traditionella tävlingsresor till Inlagda Gurkspelen i Västerås och till Eskilstuna Indoor
Games.
Två stafettlag deltog vid 13-åringarnas stafett vid GE-galan i Globen. Trots en bra insats lyckades inget av lagen
ta sig vidare till final.
Vid IUDM/DF 12-16 år blev det 18 medaljer - nio guld, tre silver och sex brons, tre medaljer fler än 2010. Medaljörerna var Christian Lundström (två), Christoffer Hagren (en), Gustav Kjell (två), Jakob Johansson (fyra),
Giovanni Inostroza (tre), Alida Sterner (en), Lisa Bevemyr (en), Elin Bohman (två), Hanna Mir (en) och Isabella
Andersson (en).
Vid Svealandsmästerskapet inomhus deltog fyra Turebergare i det segrande Stockholmslaget. Giovanni Inostroza tog silver på 60m respektive 200m och brons på 60m häck. Elin Bohman tog silver på 200m och Isabella
Andersson fick silver för sin andraplats på 1000m.
Vid IUSM i Huddinge tog Andreas Almgren guld på 1000m, Chris Arnoldsson guld i vikt och Gustav Kjell guld
och brons på 60m respektive 200m.

1 (7)

Utomhustävlingar
Turebergs ungdomar deltog i alla Turebergsstafettens klasser utom F17. Bäst lyckades F9, F15, P9, P11 och P17.
Inget ungdomslag lyckades dock vinna sin klass.
Tre medaljer hämtades hem på terräng-DM i Ursvik, Sundbyberg. Anna Alm vann 2 km F13 och Isabella Andersson vann 4 km F14. Marie Carlsson tog en silvermedalj i 4 km F16.
På stafett-DM tog Tureberg två ungdomsguld: P17 stafett 1000m (Philip Sjöberg, Joel Ekelöf, David Jonsson
och Andreas Almgren) och F15 3x800m på nytt klubbrekord (Elin Bohman, Hanna Mir och Isabella Andersson).
Andreas Almgren deltog i början av juli i UVM i Lille, Frankrike. Andreas, som sprang 800m, gjorde mycket
bra ifrån sig och kvalificerade sig till semifinal där tyvärr konkurrensen blev för hård.
I juli reste ett 30-tal Turebergare på traditionell resa till Göteborg och Världsungdomsspelen. Medaljskörden
blev silver för Chris Arnoldsson i P15 slägga och spjut, silver till Gustav Kjell på P15 100m och brons till Giovanni Inostroza i P14 längd.
Vid UDM på Huddingespelen erövrade Turebergs Friidrottsklubb totalt 12 medaljer. Medaljörer var Christoffer
Sentell (ett brons), Viktor Hagren (ett guld och ett silver), Erik Lundmark (två brons), Chris Arnoldsson (ett
guld), Julia Hässel (ett guld och ett silver), Sandra Friberg (ett silver), Alida Sterner (två silver) och Lisa Bevemyr (ett silver).
Ungdoms-SM avgjordes i mitten av augusti i växlande väder och hårda vindar. USM 15-16 år var förlagt till
Ystad och USM 17 år till Vellinge. Återigen visade ungdomarna, med totalt sex medaljer, att de är Turebergs
framtid. I Vellinge tog Julia Hässel guld på 200m och brons på 100m. I Ystad blev det guld till Andreas Almgren
på P16 400m och 800m, guld till Chris Arnoldsson i diskus och brons till Gustav Kjell på 100m.
Distriktsfinalerna för 12-14 åringar var på grund av tävlingskrock med Kraftmätningen förlagda till tre olika
tävlingar. Kanske var det därför som antalet medaljer blev något färre än de senaste åren. Trots allt blev det 13
medaljer, varav nio guld, ett silver och tre brons. Medaljörerna var Giovanni Inostroza P14 (två guld), Victor
Flink P14 (två guld), Julia Gannedahl F14 (ett guld), Elin Bohman F14 (ett guld), Anna Alm F13 (ett guld),
Karolina Eriksson F13 (ett brons), Edvin Hagberg P12 (två guld och två brons) och Ebba Gällhagen F12 (ett
silver).
Julia Hässel och Andreas Almgren blev uttagna att representera Sverige vid ungdomsfinnkampen. Julia vann sitt
lopp på 200m på nytt klubbrekord.
I augusti åkte våra yngre aktiva till Norrköping och Surbullespelen. 27 ungdomar från grupperna 98-02 tävlade i
två dagar och förutom många medaljer och personliga rekord fick de en mycket rolig helg med härlig klubbgemenskap och kämparanda.
En onsdagskväll i september anordnade Tureberg sitt första klubbmästerskap för klubbens 8-11 åringar. Uppslutningen var god och över 90 barn gjorde tillsammans 350 starter i grenarna 60m, kula, boll, längd och 600m.
För många var det första gången de tävlade liksom för deras föräldrar att pröva på att vara funktionär. Kvällen
avslutades med pris- och diplomutdelning där många fick kliva upp på pallen för första gången.
Även i år kvalificerade sig Tureberg till final i Kraftmätningen, fd Nordeakampen. För att lyckas i lagtävlingar
krävs att alla våra aktiva är hela och kan delta. Några aktiva hade förhinder och chanserna till bra placeringar var
små i årets final. Den lilla truppen som reste till Falun kämpade dock tappert och hade en trevlig helg.
Sju av Turebergs 13- och 14-åringar blev uttagna att representera Stockholm vid Svealandsmästerskapet i Köping i mitten av september. Giovanni Inostroza och Victor Flink tog två medaljer var, ett guld i P14 längd plus
ett brons i P14 100m för Giovanni och guld i P14 slägga och brons i P14 diskus för Victor. Elin Bohman kom på
tredje plats i F14 300m häck och Anna Alm på tredje plats i F13 1500m.
Vid Skol-SM i Växjö tog aktiva i Tureberg tre medaljer. Gustav Kjell vann 100m och 300m och Alida Sterner
kom trea i stavhopp.
Utomhussäsongen avslutades traditionsenligt med deltagande i Stockholm Cup. Tureberg deltog med lag i båda
tävlingsklasserna 11 och 13 år. 11-åringarna placerade sig på en mycket hedrande andraplats i hård konkurrens.

TRÄNINGSVERKSAMHETEN
Sollentunavallen är hjärtat i träningsverksamheten. Under inomhussäsongen bedrivs träningen för våra yngsta i
Häggvikshallen. Äldre ungdomar, juniorer och seniorer tränar i inomhushallarna i Solna, Sätra, Bosön och Hallonbergen. Vi har under året startar tre nya träningsgrupper: 04 grön, 04 röd och 03 vit grupp.
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Under året har totalt 79 tränare/lagledare varit verksamma i klubben:
Alissa White-Nilsson
Anna Hedström
Anne-Marie Johansson
Bo Björninger
David Andersson
Fredrik Svanfeldt
Ingrid Almgren
Jesper Lindström
Jonas Flink
Karin Ribbenstedt
Lena Grenander
Magnus Elfving
Markus Enholm
Martin Hagberg
Mats Klingvall
Mikael Persson
Patricia Lennermark
Pär Forslund
Stefan Karlsson
Torgny Karlsson

Anders Brunander
Anna Löthman
Annika Hagberg
Camilla Lundström
David Jonsson
Helena Liljegren
Jan Axelsson
Johan Holmgren
Karin Fröberg
Karin Seydlitz
Lena Stigamo
Magnus Isaksson
Martin Arkad
Martin Kjell
Mattias Lidström
Ola Liss
Pelle Jonsson
Roberto Gatti
Thomas Hirvonen
Ulrika Liljeqvist

Anita Christenson
Anna Paganus
Are Möller
Christian Bauer
Elin Holmgren
Henrik Andersson
Janis Orbe
Johan Nordberg
Karin Hagren
Kjell Johansson
Linnea Hjelmtorp
Marcus Nylander
Martin Brunnkvist
Martin Lundmark
Mia Hällerfors
Olof Jonsson
Per Häglund
Roland Bergman
Tobias Ludvigson
Veronica Söder

Anki Andersson
Annelie Schöldström
Baboucarr Njie
Daniel Björkqvist
Eric Poortvliet
Inger Werlevik
Javier Cabello
Johan Redborg
Karin Lindström
Lars Westman
Lisa Öhberg
Marie Lindell Axelsson
Martin Carstelius
Michaela Flyckt Werlevik
Olof Lennartsson
Peter Hagren
Ronny Ilvander
Torbjörn Arffman
Åsa Svedenheim

TRÄNINGSLÄGER
Ronny Ilvander reste under sportlovet till Teneriffa på ett veckoläger tillsammans med sin adept Anton Forsberg.
Under påsklovet arrangerade Ronny, David Andersson, Jan Axelsson och Are Möller ett läger i Barcelona för
sina träningsgrupper.

MARKNADSUTSKOTTET
I utskottet ingår Karl-Christer Wallberg, Kajsa Bergqvist, Malin Sandin, Gunnar Bergqvist, Peder Poulsen och
K-G Holmgren (ordförande).
Arbetsfältet är stort och kan kort beskrivas som att det handlar om marknadsföring av klubben samt att skapa
kontakter och nätverk med samarbetspartners för att tydliggöra bl a klubbens positiva sociala påverkan på samhället. I kombination med detta arbetar utskottet med att stärka klubbens ekonomi genom synergieffekter med
vårt marknadsmässigt starka varumärke.
Det arbete som närmast håller på att färdigställas är ett 12-sidigt dokument som beskriver och marknadsför
Turebergs Friidrottsklubbs totala verksamhet och mål.
Klubbens mycket viktiga arbete med våra sponsorer och samarbetspartners sköts av klubbchefen och marknadsutskottets ordförande. Vi har ett antal olika nivåer för samarbete, alltifrån klubbnivå till grensponsor på någon av
våra tävlingar. Gemensamt för dem är att alla samarbeten och samarbetsformer tillsammans skapar den ekonomiska grund som vår verksamhet vilar på.

INFORMATION
Klubbens webbplats har under året fått en ny design. Från blå bakgrund med vit text har färgerna valts enligt ett
mer vedertaget utseende med vit bakgrund och svart text. Webbplatsen är fortfarande under utformning men
fungerar bra och fyller de flesta behoven.
I samband med bytet till den nya webbplatsen skapades en ny domänadress. Tidigare turebergsfk.com har ersatts
av turebergfriidrott.se. Webbplatsen är klubbens huvudkälla för information till klubbens medlemmar och andra
intresserade. Statistik- och resultatdelen uppdateras kontinuerligt med information om t.ex. klubbrekord, årsbästa, banrekord, SAYO-rekord, månadens Turebergare och resultat från alla tävlingar arrangerade av klubben.
Klubbens bildarkiv, picasaweb.google.com/turebergsfk fortsätter att utökas. Under året har sju nya album lagts
in. Totalt finns 128 album.
Under året har ett videoarkiv skapats på Youtube, youtube.com/user/turebergsfk. I videoarkivet finns kategorier
för friidrottens olika grenar samt för instruktion. Totalt har 2380 besökt kanalen under året och sett kanalens
olika filmer 6662 gånger.
En matrikel har tagits fram och distribuerats till samtliga medlemmar efter årsmötet.
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LOTTERIER OCH BINGO
Året började bra med en ersättningsnivå som låg i linje med vad vi budgeterat. Under senare delen av året har
omsättningen på Bingo minskat och ersättningen därmed sjunkit. Vi hoppas att Bingo skall bli populärt igen och
att vi därigenom får ökade intäkter från denna verksamhet.

ARRANGEMANG
Årets genomförda arrangemang:
Datum
7/5
19/5
20-22/5
22/5
25/5
Juni/augusti
28/6
9/8
10/8
7/9
8/9
17/9
18/9
1/10
3/12

Arrangemang
Turebergsstafetten
Edsvik Parkstafett
SAYO
Lag-SM Kval Grupp A
Sollentuna Skolmästerskap
Sommarfriidrottsskola
Sollentuna GP
Formtoppningen (inför SM)
Kastkvitter (inför SM)
Klubbmästerskap 8-11 år
Vänskapsspelen
Stockholm Halvmarathon
Edsbacka Marknad
Topploppet
SAYO Indoor

Antal (föregående år)
124 lag
39 lag
1920 (2376) starter
216 starter
947 starter
660 (611) deltagare
395 (334) starter
58 starter
23 starter
398 starter
84 starter
15158 starter
108 knallar
4200 (3000) starter
1434 (1282) starter

Projektledare
K-G Holmgren
K-G Holmgren
Thomas Waldetoft
Per Bäck
Thomas Waldetoft
Thomas Waldetoft
Per Bäck, Thomas Waldetoft
Lisa Hannula
Peter och Karin Haggren
Annelie Schöldström
Thomas Waldetoft
Per Bäck, Thomas Waldetoft
Thomas Waldetoft
Thomas Waldetoft
Thomas Waldetoft

TUREBERGSSTAFETTEN 7 MAJ
Ansvarig: K-G Holmgren
Turebergsstafetten är starkt förankrad hos många klubbar vilket intresset för stafetten vittnar om. Även i år fick
vi en bra bit över 100 deltagande lag. Flera av dem kom tillresande från orter utanför Storstockholm.
Som vanligt bestod arbetsgruppen av de som under många år sett till att stafetten genomförts. På tävlingsdagen
hade vi en bra grupp funktionärer som gjorde ett fantastiskt arbete. Beroende på ombyggnadsarbeten på Sollentunavallen fick första sträckan en ny dragning med start framför huvudläktaren så utspringning och inspringning
till Vallen skedde genom stora grinden mot Strandvägen, vilket fungerade bra.
De tävlande, liksom medföljande ledare, var mycket nöjda med vårt arrangemang och särskild uppskattning fick
det kraftigt förbättrade prisbordet.
Vid erfarenhetsmötet någon vecka efter tävlingen diskuterades bl a att eventuellt förändra poängräkningen för
lagtävlingen så att den inte prioriterar klubbar som finns i närområdet. Vi eftersträvar att få fler långväga gäster.

EDSVIK PARKSTAFETT 19 MAJ
Ansvarig: K-G Holmgren
Parkstafetten genomfördes för andra året. Enligt planeringen från förra året flyttades tävlingsdagen från en söndag till en torsdag sen eftermiddag. Detta resulterade i en klar förbättring i antalet anmälda lag. Att ha start, växling och mål på samma ställe visade sig även denna gång vara helt rätt. Det skapar en bra sammanhållning i laget
för de som inte är ute på banan och gör sin sträcka.
Banan hade samma sträckning som förra året och den duktiga funktionärsgruppen hade verkligen lyckats göra
Edsbergsparken till en trevlig arena. Det var ”omöjligt” att springa fel och detta uppskattades av många.
Tack vare våra samarbetspartners var goodie-bagen välfylld och de priser som lottades ut direkt efter tävlingen
mottogs med applåder.
Vid erfarenhetsmötet drogs planerna upp för att bl a göra mer ”fest” av start/målområdet.
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SAYO 20-22 MAJ
Ansvarig: Thomas Waldetoft
Fredag eftermiddag 20 maj sköts det första startskottet för årets SAYO. Tävlingen hade i år ett lite annorlunda
upplägg på grund av att Lag-SM-kvalet skulle genomföras under söndagseftermiddagen. Dessutom hade vi valt
att ta bort alla grenar på kastplanen med anledning av den förväntade schaktningen för friidrottshallen.
Antalet deltagare och starter minskade med anledning av ovanstående till 900 och 1920 jämfört med 1096 och
2376 föregående år. Under helgen sattes 11 nya SAYO rekord.
En nyhet för året var filmningen av tävlingen som kunde ses live på vår hemsida.

SOLLENTUNA SKOLMÄSTERSKAP 25 MAJ
Ansvarig: Thomas Waldetoft
Onsdag 25 maj arrangerades med ekonomiskt bidrag från Sollentuna kommun årets och förmodligen den sista
upplagan av SSM. Turebergs FK ansvarade för kansli, eltid, speaker och starterfunktion. Elever på idrottsledarprogrammet vid Rudbecksskolan under ledning av Anna Ruhr skötte övriga funktionärsuppgifter. Totalt genomfördes 947 starter.

SOMMARFRIIDROTTSSKOLA
Ansvariga: Thomas Waldetoft, Klas Persson och Gustav Karnebäck
Årets friidrottsskola omfattade som vanligt sju intensiva veckor av friidrott och lek för 660 deltagande barn och
ungdomar i åldrarna 7-13 år. Detta innebar en ökning med ca 50 barn från föregående år. En populär nyhet för
föräldrar till deltagande barn var lagad lunch under alla dagar. Fokus från ansvariga ledare låg även i år på ledarutveckling genom internutbildning och uppföljning av dagen efter avslutad verksamhet.

SOLLENTUNA GP 28 JUNI
Ansvariga: Per Bäck och Thomas Waldetoft
Den 28 juni arrangerade vi Sollentuna GP tillsammans med Hässelby SK och Spårvägens FK i strålande sommarväder. Tävlingen är en av tre deltävlingar i Folksam GP och direktsändes i TV4 Sport med bra tittarsiffror.
Resultatmässigt höll tävlingen internationell klass och fick mycket gott betyg av tävlande och ledare.
Vi har skrivit ett flerårigt samarbetsavtal med Hässelby och Spårvägen om arrangerandet av Sollentuna GP och
ett avtal om arrangörsbidrag med Sollentuna Kommun för samma tid. Detta säkerställer att vi kan hålla en arena
som håller hög nationell och internationell standard.

DN STOCKHOLM HALVMARATHON 17 SEPTEMBER
Ansvariga: Per Bäck och Thomas Waldetoft
DN Stockholm Halvmarathon genomfördes lördagen den 17 september. Start och mål för årets tävling hade
flyttats till Strömbron för att kunna ta emot det nya rekorddeltagandet med över 15000 löpare. Tävlingen arrangeras tillsammans med Hässelby SK och Spårvägens FK. Det budgeterade resultatet uppnåddes.

EDSBACKA MARKNAD 18 SEPTEMBER
Ansvarig: Thomas Waldetoft
Tredje söndagen i september är av tradition dagen för Edsbacka Marknad. I år ökade antalet deltagande knallar
något jämfört med tidigare år medan antalet besökare däremot minskade. Det ekonomiska målet uppnåddes.

TOPPLOPPET 1 OKTOBER
På uppdrag av Löparkansliet ansvarar vi för bemanning av funktionärer till motionsloppet Topploppet, som
arrangeras i Hagaparken för tidningen Topphälsa. Antalet löpare ökade markant och uppgick i år till 4200 mot
cirka 3000 löpare 2010. Våra funktionärer fick mycket beröm av arrangörerna.
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SAYO INDOOR 3 DECEMBER
Ansvarig: Thomas Waldetoft
Årets tävling i Sätrahallen var den sjunde i ordningen och samlade glädjande nog ett rekordstort startfält. Nivån
på resultaten var även de högre vilket medförde tio nya SAYO rekord. Det budgeterade resultatet uppnåddes.

FUNKTIONÄRER
Ansvarig: Inger Werlevik
Att föräldrar, aktiva och andra intresserade ställer upp som funktionärer är en förutsättning för att kunna genomföra egna arrangemang och de arrangemang som vi är delarrangörer i. Under året har ca 350 funktionärer jobbat
på våra egna arrangemang, Edsvik Parkstafett, Turebergsstafetten, tre dagar SAYO och Edsbacka Marknad.
Utöver detta har vi haft en stor mängd funktionärer på Stockholm Marathon, Sollentuna GP, DN Galanarrangemangen, DN Stockholm Halvmarathon och Topploppet. Tureberg har fått mycket beröm för sina goda
funktionärsinsatser vid arrangemangen och dessutom är funktionärsuppdragen uppskattade av väldigt många.
Stockholms Friidrottsförbund har liksom tidigare år hållit funktionärsutbildning där Turebergare deltagit.

FÖRSÄLJNING
Ansvarig: Thomas Waldetoft
Med hjälp av föräldrar till aktiva i våra träningsgrupper säljer vi enklare mat och kioskvaror vid våra arrangemang på Sollentunavallen. Försäljningen är ett populärt inslag under tävlingarna. Under 2011 var dock utgifterna
klart högre än inkomsterna varför det budgeterade resultat inte uppnåddes

EKONOMI
Den totala omsättningen under 2011 var 3 500 000 kr och årets resultat gav ett överskott på 128 180 kr, vilket är
betydligt bättre än det budgeterade underskottet -281 500 kr.
Nettointäkterna från arrangemangen har hållit budget och i flera fall överstigit budget betydligt.
Med det planerade underskottet i budget skulle vi göra en ökad satsning på idrottsverksamheten med tonvikt på
områdena träning/utrustning/stöd, tränare samt medlemsvård och utbildning. Dessvärre har de många skadorna
på våra aktiva och därmed mindre tävlande gjort att vi haft lägre kostnader och utgifterna har därför inte varit i
höjd med budget.
Den ekonomiska ställningen är god och föreningen hade vid bokslutsdagen likvida medel om 2 300 000 kr, varav 982 000 kr utgörs av det orealiserade värdet av fonder med låga riskvärden samt 667 000 kr i kortfristiga
fordringar.
Styrelsen föreslår att föreningen fonderar 100 000 kr av årets överskott som reserv för kostnader när vår efterlängtade friidrottshall står på plats och vi ska börja använda den.

MEDLEMMAR
Vid verksamhetsårets slut hade Turebergs FK 805 medlemmar (763 ett år tidigare) inklusive 128 ständiga. Av
klubbens medlemmar var 436 (384) under 21 år. Av ungdomar 7-20 år var 294 (266) aktiva friidrottare fördelat
på 165 (145) flickor och 129 (121) pojkar. Dessutom har 660 (611) barn i åldern 7-13 år deltagit i Sommarfriidrottsskolan.

STYRELSE
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Per Bäck
Catharina Wängberg
Sonja Rendert
Ingegerd Johansson
Bengt Jönsson
K-G Holmgren
Åsa Bengtlars
Åsa Kjell
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Adjungerad:
Adjungerad

Lisa Hannula
Thomas Waldetoft

Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten och planeringskonferens vecka 46.
Den 31 januari arrangerade styrelsen en Kick Off på Löpargymnasiet i Sollentuna för att informera om verksamhetsplaner för 2011. Aktiva från 15 år, tränare och ledare deltog.
Klubbens årsmöte med årsmötesförhandling, middag och utdelning av utmärkelser hölls 21 februari på Löpargymnasiet. Årets fest för funktionärer, ledare och tränare arrangerades på Edsbacka Wärdshus den 21 oktober.
Klubben har varit representerad vid årsmöten för Stadionklubbarna, Stockholms Friidrottsförbund, Svenska
Friidrottsförbundet, Elitklubbarna och Kungsalliansen.
Anders Johansson har varit ledamot av Stockholms Friidrottsförbunds styrelse och Gunnar Bergqvist har varit
ordförande i Elitklubbarna.
Thomas Waldetoft har representerat Turebergs FK i anläggningsrådet för idrottsföreningar med verksamhet på
Sollentunavallen.

VALBEREDNING
Sammankallade:
Ledamot:
Ledamot:

Staffan Skog
Jan Axelsson
Annika Hagberg

KANSLI
På vårt kansli har Thomas Waldetoft arbetat heltid som sportchef. Lisa Hannula började sin anställning som
träningschef på 75% den 4 april.

AVSLUTNING
Styrelsen tackar alla medlemmar och samarbetspartners för ett gott och mycket väl genomfört arbete under året.
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