TUREBERGS FRIIDROTTSKLUBB
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1 - 31/12 2012
INLEDNING
Vår totala verksamhet, som då också innefattar våra arrangemang, hade en positiv utveckling under
2012 och omsättningen ligger på 4 MSEK. Det var länge sedan vi låg på den nivån.
År 2012 blev tyvärr idrottsligt ett år med många skador vilket resulterade i att vi inte lyckades nå upp
till alla de idrottsliga mål vi hade satt upp. På personalsidan drabbades vi av sjukdom och fick slita
hårt för att få verksamheten att fungera. Alla i organisationen gjorde en kanoninsats och vi lyckades
med beröm godkänt att fullfölja alla åtaganden och arrangemang.
Beträffande projektet att tillsammans med kommunen bygga den mycket omskrivna hallen så ser det
fortsatt positivt ut och stora steg har tagits under året till att den ska förverkligas.
Arrangemangen har genomförts på ett mycket professionellt sätt och vi har ånyo fått beröm för detta.
Sollentuna GP var ännu en gång en fullträff med bra väder.
Vi har en bra relation till kommunen både vad gäller tjänstemännen och politikerna. Vår relation till
samarbetspartner och sponsorer har förbättrats. Organisationen inom klubben har ”satt sig” och fungerar bättre och bättre med delegerat ansvar och befogenheter som ger beslut så nära verksamheten som
möjligt.
Mycket arbete har lagts ner på att förbättra rekryteringen av funktionärer till våra arrangemang och att
sedan organisera funktionärsarbetet under arrangemangen. Att detta fungerar är en förutsättning för
det som genererar stora delar av vår ekonomi.
Under året har det också formaliserats ett Aktivas Råd, ett forum där de aktiva kan föra fram idéer som
utvecklar klubbens verksamhet.

SENIOR- OCH JUNIORVERKSAMHETEN
Flera av fjolårets aktiva som tog medaljer på SM-tävlingarna hade problem med skador under inomhussäsongen. Klubbens enda inomhusmedalj tog Johan Eriksson på ISM i Örebro. Johan blev tvåa på
400 meter med tiden 48.85. Johan fick representera Sverige i landkampen mellan Sverige, Norge och
Finland i norska Steinkjer där han slutade 5:a med tiden 49.22 på 400 meter.
I seniorklassen 4000 meter på Terräng-SM representerades Turebergs Friidrottsklubb av trion Erik
Widing, Daniel Lundgren och Martin Stjernlöf. I ett startfält där hela den svenska eliten på medel- och
långdistans var representerade gjorde Turebergslöparna en mycket stark insats. Erik Widing sprang in
som femma endast åtta sekunder från medaljplats. Erik följdes tätt av Daniel på en sjätte plats. Genom
dessa individuellt framskjutna placeringar och Martins stabila insats med en placering runt 20 av dryga
80 startande erövrade killarna ett SM-silver i lagtävlingen.
Nyförvärvet Anton Asplund tog två individuella SM-medaljer på 800 meter. På JSM i Sollentuna vann
han med tiden 1:53.76 i stor stil. På stora SM sprang Anton i mål på 1:50.76 som räckte till en bronsmedalj
På stafett-SM kunde man ana Turebergs tidigare storhet. Totalt tog klubben fyra medaljer varav två
guld, ett silver och ett brons. Silvret tillhör F15 men kan ändå nämnas här.
En av guldmedaljerna gick till Klas Persson, Andreas Almgren och Anton Asplund och Erik Widing
på MS 4x800 meter. I M22 3x800 meterklassen fick senioren Erik Widing stå över medan de tre andra
killarna sprang hem det andra guldet. Bronsmedaljen togs på MS 4x400 meter. I laget ingick Johan
Eriksson, Klas Persson, Andreas Almgren och Anton Asplund.
På årets utomhuslandskamper deltog Anton Asplund på Finnkampen och Erik Norrbom på Nordiska
Juniorkampen för 19-åringar.
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UNGDOMSVERKSAMHETEN
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 XL-galan i Globen. Trots bra insatser lyckades inget
av lagen ta sig vidare till final.
Vid IUDM/DF 12-16 år blev det åtta medaljer - fyra guld, ett silver och tre brons. Medaljörerna var
Gustav Kjell (guld P16 60m), Giovanni Inostroza (guld P15 60m), Louise Åkerlund (guld F15
1000m), Lukas Björninger (guld P12 kula), Frida Ahlström (silver F16 1500m), Elin Bohman (brons
F15 höjd och 200m) och Betty Lundmark (brons F13 60mh).
Vid Svealandsmästerskapet inomhus deltog fem Turebergare i det segrande Stockholmslaget. Edvin
Hagberg kom på tredje plats i P13 60mh. Dessutom deltog Johanna Andersson, Ebba Gällhagen, Linn
Kalderén och Betty Lundmark.
På IUSM i Göteborg tog Chris Arnoldsson och Victor Flink varsitt guld i vikt i P16 respektive P15.
Giovanni Inostroza tog silver i P15 längd och Gustav Kjell kom på fjärde plats i P16 60m.

Utomhustävlingar
Utomhussäsongen inleddes med Turebergsstafetten. Turebergs FK hade mycket bra deltagande i de
yngre klasserna men inget lag i P15, P17 eller F17. Bäst gick det för P11 som vann sin klass. En tredjeplacering som bäst blev det i både F13 och F15.
På terräng-DM kom Linda Nyblom på silverplats i F12.
Turebergs FK deltog med lag i ungdomslagtävlingen Kraftkampen men kom inte till final i år.
Stafett-DM blev en framgång för Tureberg med totalt fyra ungdomsmedaljer - guld i F15 3x800m
(Louise Åkerlund, Hanna Mir och Isabella Andersson), silver i F13 3x600m (Linn Kalderén, Tyra
Löthman och Linda Nyblom), silver i F13 4x80m (Betty Lundmark, Ebba Gällhagen, Linda Nyblom
och Matilda Rönnberg) och brons i P13 3x600m (Marcus Biverstrand, Anton Israelsson och Hugo
Jacobsson).
Vid UDM på Huddingespelen blev det elva medaljer till Turebergs FK. Medaljörer var Gustav Kjell
(ett guld och ett silver), Julia Gannedahl (ett guld), Victor Flink (ett guld och ett brons), Viktor Hagren
(ett silver), Erik Lundmark (ett silver), Alida Sterner (ett silver), Hanna Mir (ett silver), Michelle Butt
(ett brons) och Elin Bohman (ett brons).
Ungdoms-SM avgjordes i mitten av augusti. USM 15-16 år var förlagt till Upplands Väsby och USM
17 år till vårt eget arrangemang på Sollentunavallen. Trots detta var deltagandet ganska lågt. I Sollentuna tog Andreas Almgren guld på P17 800m. Christoffer Hagren kom fyra i P17 slägga och Viktor
Hagren på åttonde plats i P17 diskus. Två medaljer blev det i Väsby genom Victor Flink som tog guld
i P15 slägga och Chris Arnoldsson, brons i P16 slägga. Chris kom dessutom på sjunde plats i spjut.
Gustav Kjell kom på fjärde plats på P16 100m och sexa på 200m. Giovanni Inostroza blev femma på
P15 100mh och sjua i längd. Elin Bohman och Isabella Andersson kom på varsin femte plats i F15
höjd respektive F15 800m.
På Distriktsfinalerna för 12-14 åringar blev det nio medaljer totalt - guld till Marcus Biverstrand på
P12 80m och 200m. Marcus blev även trea i höjd. Linn Kalderén tog silvermedaljer i F13 60mh och
200mh. Silver blev det också till Lukas Björninger i P12 kula och Matilda Rönnberg F12 80m. Slutligen blev det brons till Linda Nyblom på F12 200m och 60mh.
Andreas Almgren och Chris Arnoldsson blev uttagna att representera Sverige i ungdomsfinnkampen.
Andreas vann både individuellt i 800m och i stafetten 4x400m. Chris kom på en fjärde plats i hård
konkurrens med de övriga ett år äldre deltagarna.
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Det har numera blivit tradition att våra yngre aktiva åker på tävlingsresa till Surbullespelen i Norrköping. Det är ett utmärkt tillfälle att tävla på en trevlig tävling på bortaplan och att umgås inom och
mellan träningsgrupperna.
Även klubbmästerskap för vår allra yngsta har blivit tradition. En onsdagskväll i september anordnade
Tureberg klubbmästerskap för klubbens 8-11 åringar och personligt-rekord-tävling för 12-åringar.
Uppslutningen var god och över 100 barn gjorde tillsammans 364 starter i grenarna 60m, kula, boll,
längd och 600m.
Fyra av Turebergs 13- och 14-åringar blev uttagna att representera Stockholm vid Svealandsmästerskapet i Falun i mitten av september. Edvin Hagberg tog en silvermedalj i P13 spjut.
Vid Skol-SM i Växjö tog en aktiv i Tureberg två medaljer genom Gustav Kjell som kom tvåa på 100m
och trea i kula.
Utomhussäsongen avslutades även i år med deltagande i Stockholm cup. Tureberg visade att vi har
mycket att hoppas på av våra yngre aktiva med andraplatser i både 11- och 13-årsklasserna.

TRÄNINGSVERKSAMHETEN
Sollentunavallen är hjärtat i träningsverksamheten under utomhussäsongen. Under inomhussäsongen
bedrivs träningen för våra yngsta i Häggvikshallen. Äldre ungdomar, juniorer och seniorer tränar i
inomhushallarna i Solna, Sätra, Bosön och Hallonbergen. Under året har tre nya träningsgrupper startat: 2004 Gul, 2005 Lila och 2005 Svart.
Under året har totalt 94 tränare och lagledare varit verksamma i klubben:
Ammi Johansson
Anita Christenson
Anna Paganus
Anna Wallinder Strömstedt
Anna-Karin Frunck
Ann-Charlotte Baudin
Annelie Schöldström
Annika Hagberg
Are Möller
Axel Kjell
Babou Njie
Björn Ritzler
Björn Åkerlund
Bo Björninger
Börje Edberg
Camilla Lundström
Christian Bauer
Claes Eriksson
Daniel Björkqvist
David Andersson
Dennis Morin
Egil Strunke
Elisabeth Kalderén
Emma Sturesson

Erik Poortvliet
Fernando Inostroza
Fredrik Svanfeldt
Frida Lekander
Hans-Göran Karlsson
Helena Liljegren
Henrik Andersson
Ingbritt Blomberg
Jan Axelsson
Janis Orbe
Javier Cabello
Johan Holmgren
Johan Nordberg
Johanna Lindström
Jonas Ström
Karin Fröberg
Karin Hagren
Karin Lindström
Karin Seydlitz
Kjell Johansson
Lasse Karlsson
Lena Grenander
Lisa Englund
Lisa Lundmark

Magnus Ingvarsson
Magnus Isaksson
Magnus Lundevall
Marcus Nylander
Marcus Widing
Marie Lindell Axelsson
Marie Olsson
Markus Björklund
Markus Enholm
Martin Arkad
Martin Brunnkvist
Martin Hagberg
Martin Kjell
Martin Lundmark
Martin Törnquist
Mats Frick
Mats Sjödin
Mattias Lidström
Mia Hällerfors
Michaela Flyckt Werlevik
Ola Jansson
Ola Liss
Patricia Lennermark
Patrik Bylund

Pelle Jonsson
Per Häglund
Per Tiselius
Peter Hagren
Peter Jutemalm
Pär Forslund
Rolf Rönnback
Ronny Ilvander
Staffan Bengtsson
Staffan Carlsson
Stefan Karlsson
Susanne Palmaer
Thomas Hirvonen
Thomas Öström
Tobias Ludvigson
Tommy Daniels
Torbjörn Arffman
Torgny Karlsson
Urban Aruhn
Veronica Söder
Åsa Berglund
Åsa Svedenheim

TRÄNINGSLÄGER
Ronny Ilvander var tillsammans med en mindre grupp aktiva på träningsläger i Sydafrika under julnyår. I början av januari reste David Andersson till Teneriffa på ett veckoläger med sin grupp.
En grupp på 18 ungdomar och juniorer åkte till Alfaz Del Pi, Alicante i Spanien på ett veckolångt
träningsläger under påsken tillsammans med tränarna Are Möller, Janis Orbe, Janne Axelsson och
Lisa Hannula.
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UTBILDNING
I början av januari höll naprapaten Johan Forsbring i en styrkeutbildning för våra tränare, där fokus låg
på de olympiska lyften samt på korrektionsövningarna från rörelseanalysen.
Under våren hölls en funktionärsutbildning med fokus på domarens ABC tillsammans med Väsby IK
och Täby IS. Stig Högberg (allmän del+kast), Ingegerd Johansson (sekretariat) tillsammans med
Täbys Marianne Maehle Schmidt, Peter Hagren (sprint/häck) och Martin Kjell (hopp) höll i utbildningsdelarna på Sollentunavallen.
Sex medlemmar blev godkända distriktsdomare under året.
Ronny Ilvander höll i början av juni i en utbildningskväll med fokus på kort häck för tränarna.
Under augusti/september startades nya träningsgrupper och de nya tränarna utbildades under två kvällar. Viktor Eriksson och Lisa Hannula höll i dessa utbildningskvällar tillsammans med en föreläsare
från SISU (ledarskap för barn).
Under oktober/november höll Lisa Hannula i två utbildningskvällar för de yngre träningsgruppernas
tränare. Första kvällen låg fokus på hoppgrenarna och den andra kvällen på sprint/häck. En utbildningskväll med fokus på kast är planerad i januari 2013.

IDROTTSUTSKOTTET
Idrottsutskottet är det utskott som arbetar med allt som rör tränings- och tävlingsverksamheten i Turebergs Friidrottsklubb. Detta gäller både i ungdomsverksamheten samt på junior- och seniornivå. Utskottet har under 2012 bestått av Bengt Jönsson, (ordförande), Åsa Kjell, Åsa Bengtlars, Lisa Hannula,
Thomas Waldetoft, Catharina Wängberg, Christian Liljequist och Ronny Ilvander. Nytillskott från
hösten är Lotta Lindsén som också är ordförande för Aktivas Råd.
Under året har idrottsutskottet haft fem egna protokollförda möten samt hållit i fyra protokollförda
tränarmöten. Årligen håller idrottsutskottet också en tränarkonferens på Ålands hav och denna gick av
stapeln den 20 oktober. 25 tränare och ledare deltog och lade en bra grund för styrelsens årliga konferens en månad senare.
Idrottsutskottet arrangerade också en Kick Off för alla aktiva över 15 år samt tränare/ledare på Bosön
den 21 april. Detta var en inspirationsdag med ca 60 deltagare. Under dagen bjöds det på föreläsning i
mental träning, presentation av friskvårdsteamet, gemensam träning och grupparbeten. Sammanfattningsvis var detta en rolig, inspirerande dag för den kommande tävlingssäsongen.

MARKNADSUTSKOTTET
Marknadsutskottet skapades år 2011 som ett av tre utskott i styrelsens nya struktur. Under år 2012 har
utskottet utvecklat sitt arbetssätt och resultatet av det är positivt. Den större gruppen, som utskottet
bestod av inledningsvis, har också krympts ner till fyra personer och består nu av Staffan Skog, KC
Wallberg, Bengt Jönsson (webbredaktör) och K-G Holmgren som ordförande. I november fick marknadsutskottet en ny utmärkt resurs i Camilla Bergqvist som är en av klubbens senioraktiva. Till marknadsutskottet räknar vi också in vår klubbchef Thomas Waldetoft.
Marknadsutskottet har i slutet av verksamhetsåret skaffat en ny reklambyrå som partner då den tidigare upphörde med sin verksamhet.
Under året har marknadsutskottet haft fyra protokollförda möten men de viktigaste kontakterna och
mötena är de tillsammans med befintliga och nya samarbetspartners. Under året har dessa varit många
och framgångsrika. Klubben skriver års- eller flerårsavtal och de är antingen relaterade till ett speciellt
evenemang eller på klubbnivå. Våra samarbetspartners bidrar starkt till att vi fortsatt framgångsrikt
kan bedriva vår idrottsutövning både på bredden och på djupet.

ARRANGÖRSUTSKOTTET
Arrus huvudsakliga funktion och arbetsuppgifter är dels att vara en paraplyfunktion för våra arrangemang och projektledare för att underlätta och möjliggöra genomförandet av våra arrangemang och dels

4 (8)

att sörja för att vi har funktionärer i rätt antal och kompetens till arrangemangen och även jobba med
nyrekrytering av funktionärer.
Arru består idag av K-G Holmgren, Thomas Waldetoft, Lisa Hannula, Mia Hällerfors, Karin Hagren
samt Catharina Wängberg som ordförande men söker hela tiden fler resurser. Under året har Arru haft
11 protokollförda möten. Stort fokus har lagts på funktionärsstrukturering för att lättare göra uppföljning på samtliga aktivas funktionärsdagar.
Året har präglats arrangemangsmässigt av alla de mästerskap som genomförts i Stockholmregionen.
Funktionärsfördelningen mellan arrangemangen har fungerat bra då stor omsorg har lagts på information till de aktiva gällande kraven på funktionärsdagar.
Under april-maj genomfördes i klubbens regi grundläggande funktionärsutbildning som var mycket
lyckad.
Under 2013 kommer vi att jobba vidare med organisationen i Arru för att minska arbetsbelastningen
för vissa och med att utöka antalet medlemmar i gruppen. En funktionärsgrupp som jobbar övergripande krävs.

Egna arrangemang
Datum
5/5
24/5
8-10/6
Jun-aug
5/7
10-12/8
5/9
16/9
15/12

Arrangemang
Turebergsstafetten
Edsvik Parkstafett
SAYO
Sommarfriidrottsskola
Sollentuna GP
Junior-SM, Sollentuna
Klubbtävlingar 7-12 år
Edsbacka Marknad
SAYO Indoor

2012 (2011)
129 lag (124)
57 lag (39)
2365 starter (1920)
600 deltagare (660)
366 starter (395)
1381 starter
364 starter (398)
110 knallar (108)
1418 starter (1434)

Projektledare
K-G Holmgren
K-G Holmgren
Thomas Waldetoft
Camilla Bergqvist, Klas Persson
Per Bäck, Thomas Waldetoft
Per Bäck, Thomas Waldetoft
Lisa Hannula, Annelie Schöldström
Thomas Waldetoft
Thomas Waldetoft

Arrangemang i samarbete med andra klubbar
2/6
14/7
17/8
24-26/8
15/9
22/9

Stockholm Marathon
Jubileumsmaran
DN Galan veckan 14-19/8
Friidrotts-SM, Stadion
Stockholm Halvmarathon
Topploppet

Marathongruppen
Marathongruppen
Stadionklubbarna
Stadionklubbarna
Marathongruppen
Marathongruppen

TUREBERGSSTAFETTEN 5 MAJ
Populariteten för Sveriges största ungdomsstafett för klubblag består. Hela 129 lag kom till start och
några hade rest långt. Nytt för i år var att poängberäkningen för lagtävlingen var omgjord för att inte
premiera lag i närområdet som enklare har möjlighet att få med fler lag än de som har större reskostnader. Detta föll väl ut och för första gången på flera år var det inte vi som hemmaklubb som stod
som segrare i lagtävlingen utan det gjorde Sävedalens AIK. Tvåa kom Hammarby IF och på tredje
plats kom vi som hemmaklubb. Den stora pokalen som segrande lag erhåller är fylld med godis!
Nytt var också att start- och målplats var förlagt på konstgräsplanen, detta beroende på arbetet med de
nya banorna på Sollentunavallen. Denna lösning visade sig fungera alldeles utmärkt.
Arrangemanget fick som vanligt gott betyg av deltagarna och funktionärerna gjorde en strålande bra
arbetsinsats. Och det var kul också!

EDSVIK PARKSTAFETT 24 MAJ
Den tredje upplagan av Edsvik Parkstafett visade med all tydlighet att stafetten kommer att växa och
ge klubben ytterligare ett arrangemang att stolt stå som ansvarig för. Utvecklingen har under de tre
åren varit 13, 39 respektive 57 lag.
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Ett stort arbete görs för att knyta samarbetspartners till stafetten och det faktum att den går av stapeln i
området Edsvik som Sollentuna kommun nu hårdsatsar på för att göra det känt och attraktivt för alla
som bor i norra Storstockholm gagnar oss.
Upplägget med stafetten är att alla ska känna sig som vinnare genom den prestation som alla deltagare
gör på sina sträckor och det syns vid växling/målgång att så är fallet.
Samarbetet med lokaltidningen Vi i Sollentuna ger stafetten en fantastisk hjälp i marknadsföringen
både före och efter. Detta ihop med övriga samarbetspartners spridning av budskapet har gjort att
många nu känner till Edsvik Parkstafett.
Eftersom stafetten är trivselrelaterad och inte resultatrelaterad kan alla åldergrupper vara med. Vid
utlottningen av middagen på Edsbacka Wärdshus fick vi bevis på spridningen i åldrar. Det lag som
drog vinstlotten var fyra unga pojkar i tioårsåldern!

SAYO 8-10 JUNI
I år var vi tillbaka med ett för SAYO ordinarie dagsprogram. Detta medförde ett betydligt större startfält än 2011 men ändå något färre än 2010 då vi senast hade ett likvärdigt program. Antalet tävlande
var 1033 som tillsammans genomförde 2365 starter på de helt nylagda löparbanorna. Förhållandena
under helgen var mycket gynnsamma vilket medförde inte mindre än 15 nya SAYO rekord.

SOMMARFRIIDROTTSSKOLA
Under sommaren 2012 arrangerade Tureberg den uppskattade sommarfriidrottsskolan för barn i åldrarna 7-13 år. Under sju veckor fick 600 barn prova på friidrottens olika grenar och lära känna nya
kompisar i en trygg miljö. Favorit i repris från förra året var även att det serverades lagad lunch alla
dagarna. Ledarna fick i år, utöver den vanliga utbildningen, även gå en kurs i första hjälpen.

SOLLENTUNA GP 5 JULI
Torsdagen den 5 juli arrangerade vi återigen Sollentuna GP, en av tre deltävlingar i Folksam GP, i
samarbete med Hässelby SK , Spårvägens FK och med ett stort stöd från Sollentuna kommun. Tävlingen var i år även officiell invigning av den totalrenoverade Sollentunavallen. Huvudtävlingen direktsändes i TV4 Sport med bra tittarsiffror. Resultatmässigt höll tävlingen internationell klass och
fick mycket gott betyg av tävlande och ledare.

JUNIOR-SM 10-12 AUGUSTI
Redan under vintern 2012 började arbetet med att rekrytera funktionärer till arrangemanget. Detta var
en av anledningarna till att årets tävling fick ett mycket gott betyg av tävlande, ledare och inte minst
den av SFIF utsedde kontrollanten. Antalet deltagare var 821 fördelade på 147 föreningar spridda över
hela landet som under helgen gjorde 1381 starter.

FRIIDROTTS-SM 24-26 AUGUSTI
Med anledning av 100-årsfirandet av solskensolympiaden i Stockholm stod Stadionklubbarna värd för
årets SM-tävlingar på Stockholms stadion. Tyvärr var inte vädret lika gynnsamt som under olympiaden utan regn och kyla störde det idrottsliga. Som en av Stadionklubbarna deltog Tureberg i genomförandet av tävlingarna och bidrog till att arrangemanget genomfördes på ett mycket skickligt sätt.

KLUBBTÄVLINGAR 5 SEPTEMBER
2012 var andra året som Tureberg arrangerade ett klubbmästerskap för de yngsta aktiva i föreningen
(7-11 år) där 12-åringarna samtidigt hade en personligt-rekord-tävling. I år hade tävlingen över 100
deltagare.

DN STOCKHOLM HALVMARATHON 15 SEPTEMBER
I ett för löpare optimalt väder genomfördes årets Stockholm Halvmarathon. Start och mål är nu permanent förlagt till Strömbron och fungerade mycket bra. Intresset för tävlingen är mycket stort och
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anmälningsstopp sattes cirka två veckor före anmälningstidens utgång. Det nya rekordantalet anmälda
löpare lyder nu på 16 688. Tävlingen arrangeras tillsammans med Hässelby SK och Spårvägens FK.

EDSBACKA MARKNAD 16 SEPTEMBER
Tredje söndagen i september är av tradition dagen för Edsbacka Marknad. Till årets marknad hade vi
anlitat en extern entreprenör, Per Holmström, för att stärka marknadens ställning. Antalet ”knallar” var
något fler än 2011 och det ekonomiska resultatet följde i stort sett budget.

TOPPLOPPET 22 SEPTEMBER
I samarbete med Marathongruppen och tidningen Topphälsa ansvarar vi för tillsättandet av funktionärer till motionsloppet Topploppet som löps i Hagaparken med start och mål vid Tingshusslätten. Antalet anmälda var i nivå med föregående år medan antalet startande var något lägre med anledning av det
för dagen urusla vädret.

SAYO INDOOR 15 DECEMBER
Årets tävling i Sätrahallen är nu tradition och var i år den nionde upplagan. Deltagarantalet var även i
år maximerat med 535 deltagare som genomförde 1418 starter. Nivån på resultaten ökar år från år och
i år sattes inte mindre än 13 nya SAYO rekord.

FÖRSÄLJNING
Vid alla våra arrangemang på Sollentunavallen har vi försäljning av enklare mat och kioskvaror. I år
utvecklade vi även försäljningen genom att erbjuda lagad lunch under Junior SM. Försäljningen är ett
populärt inslag under tävlingarna och under 2012 var även det ekonomiska resultatet positivt.

LOTTERIER OCH BINGO
Utfallet från bingon gick ner mot föregående år och trenden är att bingospelet minskar. Dock skulle
resultatet varit bättre då bolaget drabbades av en extraordinär förlust pga att man använt Panaxia som
värdetransportfirma och en större summa pengar försvann i Panaxias konkurs.

INFORMATION
Klubbens webbplats uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Under året har webbplatsen haft 87 047
besök, 27 087 unika besökare och totalt 243 210 sidvisningar. Under lördagen den 9 juni uppnåddes
toppnoteringen för året med 2633 besök.
Statistik- och resultatdelen uppdateras kontinuerligt med information om t.ex. klubbrekord, banrekord,
SAYO-rekord, årsbästa, bästa genom tiderna, SM-medaljer, ranking, bragdpris, stjärnskott, personlig
rekordförbättring, månadens Turebergare, SM-resultat, GP-resultat samt resultat från alla övriga tävlingar arrangerade av Turebergs FK.
I klubbens bildarkiv, picasaweb.google.com/turebergsfk. finns 126 album.
Endast ett fåtal videoklipp har skapats under året på klubbens Youtubekanal. I videoarkivet finns kategorier för friidrottens olika grenar samt för instruktion. Totalt har våra videoklipp visats 5965 gånger
under året.
En matrikel har tagits fram och distribuerats till samtliga medlemmar efter årsmötet.

EKONOMI
Den totala omsättningen under 2012 var 4,1 milj kr och årets resultat gav ett överskott på 238 tkr, mot
en budgeterad förlust på 8 tkr. Nettointäkterna från arrangemangen har i stort sett hållit budget utom
Junior-SM där extra investeringar gjordes för att höja kvaliteten på hela tävlingen. Sponsorer samt
bidrag från idrottslyftet har tillsammans med effektiv utgiftskontroll bidragit till det positiva ekonomiska resultatet.
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Föreningens ekonomi är god och vid bokslutsdagen fanns likvida medel om 2 423 525 kr, varav
982 570 kr utgörs av det orealiserade värdet av fonder med låga riskvärden samt 470 840 kr i kortfristiga fordringar.

MEDLEMMAR
Vid verksamhetsårets slut hade Turebergs FK 840 medlemmar (805 ett år tidigare) inklusive 124 ständiga. Av klubbens medlemmar var 441 (436) under 21 år. Av ungdomar 7-20 år var 308 (294) aktiva
friidrottare fördelat på 184 (165) flickor och 124 (129) pojkar. Dessutom har 600 (660) barn i åldern 713 år deltagit i vår Sommarfriidrottsskola.

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

Per Bäck
Catharina Wängberg
Sonja Rendert
Ingegerd Johansson
Bengt Jönsson
K-G Holmgren
Åsa Bengtlars
Åsa Kjell
Lisa Hannula
Thomas Waldetoft

Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten och planeringskonferens vecka 47.
Den 21 april arrangerade styrelsen en Kick Off på Bosön för inspiration, föreläsningar och träning.
Inbjudna var aktiva från 15 år och alla tränare och lagledare.
Klubbens årsmöte med årsmötesförhandling och utdelning av utmärkelser hölls den 13 februari på
Löpargymnasiet. Årets fest för funktionärer, ledare och tränare arrangerades på Edsbacka Wärdshus
den 30 november.
Klubben har varit representerad vid årsmöten för Stadionklubbarna, Stockholms Friidrottsförbund,
Svenska Friidrottsförbundet, Elitklubbarna och Kungsalliansen.
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 som klubbchef och Lisa Hannula som träningschef. I juni
månad började Urban Aruhn som tränare för medeldistans på 50% deltid.

AVSLUTNING
Styrelsen tackar alla medlemmar och samarbetspartners för ett gott och mycket väl genomfört arbete
under året.
2013-02-11
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