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1. Ordföranden har ordet
Nu är vårt Jubileumsår 2018 till ända och går in i 2019 i en klubb som nu funnits i 111 år!
Det har varit ett riktigt roligt år med stora framgångar för våra aktiva och en bra tillväxt på
medlemmar.
Tack vare fortsatt hårt arbete av medlemmar och framförallt personal med att driva klubben
framåt har vi en mycket stark bas för att fortsätta att bedriva friidrott för alla, från de yngsta till
de äldsta, från motion och lek till elit.
Allt under ett år blir inte alltid rätt och det är därför i de lägena viktigt att syna sig själv och
rätta till fel där de uppkommit, men även att ha för ögonen att alla medlemmar och personal vi
har i klubben vill väl. Empati och förståelse för andra är grundkrav för att bygga en bra
verksamhet.
På det idrottsliga ser vi att vi fortsatt har både en stark elit och stor bas bland ungdomar. Det är
glädjande att se att så många vill hålla på med friidrott och att fler gör det under längre tid och
högre upp i åldrarna.
Tyvärr har vi fortsatt problem med träning och tävling under utomhussäsongen då vi idag inte
har enkel tillgång till en arena för friidrott som är värd namnet i Sveriges 6:e största stad! Under
året har arbetet med att hitta en lösning på detta fortlöpt och vi ser nu lite skimmer av ljus med
det arbetet. Med hjälp av både NFIF och SFIF samt ett givande samarbete med Örebro Kommun
kommer frågan framåt. Vi ska inte ropa hej innan arenan står på plats, men vi måste samtidighet
ha förståelse för att arbetet tar tid.

Vi ser nu framför oss ett år där vi fortsatt får växa och utveckla vår klubb och vårt idrottande.
Nästa år är det även dags för ett IUSM på hemmaplan som då kan inspirera både äldre och
yngre inom sitt idrottande.
Gemenskapen är klubbens styrka och det är med och i gemenskapen individen växer.
Gemenskapen ska finnas oavsett om friidrotten är där för att träffas socialt eller bara för att
träna, om målet är OS 2024 eller bara att hålla sig fysiskt aktiv. Alla har olika förutsättningar,
viljor och mål men det är tillsammans alla dessa viljor, förutsättningar och mål kan förverkligas.
Jag gör nu min sista period som ordförande, en roll jag axlat sen våren 2016, det har varit en
otrolig resa och en enormt intressant och rolig uppgift. Vilken resa vi gjort på dessa år! Det vi
kämpade med då och hur förutsättningarna är nu.
Jag är väldigt glad över att ha fått vara med på den resan och jag kommer fortsatt att vara med i
klubben framöver, som tränare och som aktiv. Jag hoppas ni alla medlemmar har varit nöjda med
hur jag lett klubben under dessa år.
Per Drageryd ordförande KFUM Örebro Friidrott.

2. Organisation
2.1 Tillhörighet
Föreningen är ansluten till Svenska Friidrottsförbundet (SFIF). Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och till
KFUK/KFUM Sverige. Föreningen tillhör dessutom Nerikes Friidrottsförbund.

2.2 Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande
Vice ordf
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Per Drageryd
Carola Ringström
Mats Sundberg
Kristina Drageryd
Lotta Molinder
Viktoria Tranderyd
Denise Sandell
Eric Lindahl
Anders Wilhelmsson

Till årsmötet 2019
Till årsmötet 2020
Till årsmötet 2019
Till årsmötet 2020
Till årsmötet 2020
Till årsmötet 2019
Till årsmötet 2019
Till Årsmötet 2019
Till årsmötet 2019

Revisorer har under verksamhetsåret varit:
Ordinarie revisor
Mats Domberg
Revisors suppleant
Björn Holm
Valberedningen har utgjorts av:
Jörgen Drageryd, sammankallande
Antje Torstensson
Karin Johansson

2.3 Medlemsstatistik
År
7-25 år
26 år Totalt
2018
600
211
886*
2017
614
186
867*
2016
535
162
784*
2015
516
152
756*
2014
509
137
713*
2013
510
152
701*
2012
426
117
625*
2011
558
211
769
2010
445
202
667*
2009
390
251
641
2008
414
216
648
2007
359
174
537
2006
286
139
425
2005
230
113
343
*Övriga är medlemmar yngre än 7 år.

Årligt val
Årligt val

Årligt val
Årligt val
Årligt val

3. Tävlingskommittén:
Tävlingskommittén har under året fungerat väl och satte som mål föregående år att arrangera
flera tävlingar. Det har gjorts i form av KFUM-Kampen för våra yngre, samt en rad interna
tävlingar som kastkvalet inför VU. Fler funktionärer har utbildats och kommittén har vid flera
tillfällen träffats för att utveckla klubbens arrangemang.
Kommittén har arbetat aktivt med att utbilda fler personer kring centrala roller till tävlingarna,
men det finns fortfarande behov av fler engagerade personer i form av grenledare etc. Kommittén
kommer fortsätta att arbeta aktivt med att hitta nya personer till ansvarsfulla roller. Tyvärr kan vi
inte bedriva utomhustävlingar på grund av avsaknaden av utomhusarena. Funktionärsrollen är
obligatorisk för samtliga medlemmar och antalet arbetsinsatser skall vara minst två tävlingsdagar
per år. Information skickades ut under hösten till samtliga träningsgrupper. I stort sett hela
föreningen engagerar sig i att hjälpa till vid våra arrangemang. Kommittén har till stor del uppnått
de uppsatta målen från föregående år där vi utbildat 6 nya grenledare samt utbildat våra
funktionärer inför våra friidrottsarrangemang.

3.1 Arrangemang
Vi har under året fullföljt de arrangemang som vi siktade emot, med undantag av klubbtävling för
åldrarna 7 – 11 år.

3.1.1 Arenatävlingar
Örebro Indoor Games och Tybblelundsspelen är de två arenatävlingar som anordnades under året.
Tävlingarna drog återigen många deltagare och med deltagarrekord på båda tävlingarna. Både
Tybblelundsspelen som riktar sig mot yngre och Örebro Indoor Games som riktar sig mot äldre,
är mycket populära inom friidrottssverige.

3.1.2 Vårruset samt Gubbracet
Vårruset engagerade ca 180 funktionärer och under Gubbracet ca 150 funktionärer. 4 400 tjejer
var anmälda vilket var lite färre än tidigare år. Gubbracet lockade runt 730 killar.
Inkomsten för loppen finansierar stora delar av vår verksamhet och antalet deltagare behöver öka
så att vi får in mer pengar till verksamheten.

3.1.3 Åstadsloppet
Å-stadsloppet är ett stabilt arrangemang. 2018 var inget undantag. Inför starten var ca 1 120 st
anmälda till sträckorna 5 km, 10 km och 21 km. Loppet fick mycket goda recensioner av löparna
och har ett högt anseende i löparkretsar. Målgången i Tybblelundshallen är loppets starkaste kort
och i år hade vi utökat antalet sponsorer inne i hallen vilket var positivt.
2018 arrangerade vi, i samarbete med Ullmax, barnloppet Å-stadsloppet Kids Run för första
gången. Loppet blev en stor succé där över 300 barn sprang, joggade eller gick 1,4 kilometer med
start och mål vid Tybblelundshallen. Ullmaxfonden – En meningsfull fritid för alla, sponsrade
loppet så att alla barn kunde delta utan avgift.

3.1.4 Stafesten

4.

Kommunikation och marknadsföring

Rollen som informationsansvarig och marknadsföringsansvarig har till större delen av året
hanterats av Daniel Persson. Under början av året bidrog även Sara Jernfält på detta plan. Vår
klubb har marknadsförts via hemsida, facebook och även via instagram. Vi har även nått ut till
skolor för att marknadsföra vår friidrottsskola. Via hemsidan nås även alla våra arrangemang och
vi har även enskilda facebook -och instagramsidor där vi aktivt arbetar med marknadsföring för
våra arrangemang. Vi har även arbetat aktivt med affischer och annan marknadsföring för våra
arrangemang. Genom sportadmin når vi våra medlemmar och skickar på regelbunden basis ut
information om händelser i klubben som utbildningar, tränarmöten, lägerinformation m.m.
Sportadmin är även kopplat till vårt nyhetssystem, vilket gör att samtliga medlemmar blir
informerade vid nyhetsutskick som sker på hemsidan. Under året har även hemsidan uppdaterats
för att göra det lättare att få tillgång till utbildningsinformation och en hel del annat. Vi har även
fortsatt varit mer noggranna med att våra samarbetspartners skall synas.

5.

Utbildning

Under året har det i klubben anordnats en hel del utbildningar riktat mot aktiva, tränare och
funktionärer. Nedan följer utbildningar som anordnats månad för månad.
Under året har tränare, aktiva, föräldrar och medlemmar från vår klubb deltagit i följande
utbildningar:
Januari – Funktionärsutbildning i samband med Örebro Indoor Games (grenfunktionärer m.m).
Februari – Kostutbildning för vår ungdomsverksamhet, samt friidrottsskola med utbildande
moment. Tränarutbildning 10-12 år
Mars – Utbildning i medicinbollskast och spjutrörlighet.
April – Tränarutbildning 7-10 år. Utbildningsdag i kast med Anders Borgström. Tjejforum –
utbildning för våra tjejer från 14 års ålder och uppåt.
Maj - Löpledarutbildning med Ulf Karlsson. Funktionärsutbildning i samband med VårRuset och
Gubbracet.
Juni – Mental träning med Tord Wiksten. Utbildning i samband med friidrottsskolan. SISU –
Processdag där vi gick igenom arbetsgivar- och arbetstagarfrågor
Juli – Utbildning i samband med friidrottsskolan.
Augusti – Utbildning i samband med friidrottsskolan.
September - Tjejforum – utbildning för våra tjejer från 14 års ålder och uppåt.
Funktionärsutbildning i samband med Stafesten för Unicef. Ledarutbildning för nystartartade
träningsgrupper (2010-2012).
Oktober – Together as one – Utbildningsvecka med bland annat kost och mental träning.
Funktionärsutbildning i samband med Å-stadsloppet och Å-stadsloppet Kidsrun. Tränarutbildning
7-10 år och tränarutbildning 10-12 år.
November – Utbildning i nya tävlingssystemet
December – Utbildning i nya tävlingssystemet. Tjejforum – utbildning för våra tjejer från 14 års
ålder och uppåt.

5.1 SISU-Verksamheten
2018 rapporterades 1256 lärgruppstimmar SISU idrottsutbildarna. Av dessa var 510 ledartimmar.
Utveckling SISU-verksamhet historiskt
2011: 70 lärgruppstimmar, 9 kulturarrangemang, 6 föreläsningar
2012: 131 lärgruppstimmar, 8 kulturarrangemang, 3 föreläsningar
2013: 523 lärgruppstimmar, 3 kulturrapporter
2014: 723 lärgruppstimmar, (varav 239 ledartimmar), 5 kulturrapporter
2015: 672 lärgruppstimmar, (varav 237 ledartimmar), 5 kulturrapporter
2016: 931 lärgruppstimmar, (varav 110 ledartimmar), 5 föreläsningar
2017: 930 lärgruppstimmar, (varav 157 ledartimmar), 3 föreläsningar/kulturrapporter
2018: 1256 lärgruppstimmar, (varav 510 ledartimmar), 7 föreläsningar
Detta har gett ekonomiska resurser… Resursen har bland annat gått till:
• Kursavgifter
• Studiematerial
• Intern utbildningsverksamhet
I stort sett alla målen från föregående år har uppfyllts.

6. Tränings och tävlingsverksamhet
6.1 Träningsgrupper
6.1.1 Äldre Grupperna
Med äldre grupper menas de grupper där de aktiva är i minst USM-ålder dvs. 15 år gamla. Vi har
en vuxen elitsatsande stavgrupp med Ulf Hammarberg som tränare, en sprintgrupp med Nils
Holmdahl, en lång/medeldistansgrupp med Mikael Kroon, en hopp/sprint-grupp med Daniel
Persson och Jeanette Nygren, en sprint/hoppgrupp/mångkampsgrupp med Katarina Karlsson och
en långsprintgrupp med Tobias Forsmark. Vi har även enstaka aktiva som tränar på egen hand
eller via externa tränare. Vi har flera aktiva i åldrarna 16-22 år i ovanstående träningsgrupper
också, med flera aktiva på hög Sverigenivå.

6.1.2 Yngre Grupperna
I år har kölistan till föreningen fortsatt att betas av rejält då mycket fokus legat på att få in barn i
redan befintliga grupper. Uppstarten av nya grupper var något mindre än föregående år då vi i år
startade 5 grupper där vi hade lite fler aktiva och lite fler ledare i varje grupp. I slutet av året hade
alla de barn som sökt sig till föreningen fått en plats i en träningsgrupp. De nystartade grupperna
har förlagts på lördagsförmiddagar, under söndagar, tisdagar och på fredagar.

6.1.3 Veteraner
Klubben har ett antal veteraner som elit-tränar och satsar mot nya mål. Vissa av dessa veteraner
deltar även med stor framgång i vanliga seniortävlingar. Vi har fortsatt en vuxengrupp för vuxna
nybörjare.

6.1.4 Målsättningar
För att avdramatisera tävlingssituationen och öka intresset för tävlan har vi anordnat KFUM-

Kampen för våra yngre aktiva. Tävlingsdeltagande bland våra aktiva har ökat . Vi har utfört
lagtävlingar för våra yngre som också var ett av våra mål. Tyvärr avancerade inte damerna till
Lag-SM kvalet men herrarna höll sig kvar vilket var en av målsättningarna. Vi har ungefär hållit
samma standard vad gäller deltagare på SM-sammanhang men behöver fortsatt lyfta vår
ungdomsverksamhet som i dagsläget är klubbens svaga länk. Vi har arbetat mycket med
utbildningar och även utvecklat ett medicinskt nätverk för att kunna skapa förutsättningar för våra
aktiva och tränare att utvecklas till absolut toppnivå i landet. En del gemensamma träningar har
utförts inför tävlingar som Svealandsmästerskapen.

6.2 Friidrottsskolan
6 veckor under sommaren genomfördes friidrottsskola. Det var totalt ca 480 barn födda 2005 till
2012 som delades in i grupper efter ålder och togs om hand av drygt 30 ledare. Under varje vecka
fick barnen prova på många av friidrottens grenar vid GIH eller i Tybblelundshallen och det hela
avslutades med tävlingar och diplomutdelningar. Friidrottsskolan var även i år en succé och för
femte året i rad ökade antalet anmälda barn och ungdomar.

6.3 Tävlingssäsongen
6.3.1 Inomhussäsongen.
Medaljörer på svenska mästerskap:
Seniorer.
Guld Ida Thunberg 60m häck
Guld Rasmus Carlsson Stavhopp
Silver Elin Östlund 60 meter
Juniorer:
Guld P19 Tom Johansson stav
Silver F19 Ida Thunberg 60 m häck.
Silver F19Ida Thunberg 60 meter.
Ungdom:
Guld P17 Bimo Soenarso 60 meter
6.3.2 Utomhussäsongen.
Senior SM.
På senior-SM utomhus fick vi med oss en medalj i form av en bronsvalör av Elisabeth Lithell i
spjut.
Junior SM.
Tom Johansson – Guld i P19 stavhopp
Ida Thunberg – Guld i F19 spjut
Jonatan Hirsh – Guld I M22 längdhopp
Ida Thunberg - Silver 100 m
Ida Thunberg – Silver 100 m häck
Ida Thunberg – Silver längd
Jonatan Hirsh – Silver på 100m
Albin Lager – Silver i Diskus

Anders Pihlblad – Brons i M22 200m
Emma Jansson – Brons i K22 200m
James Eriksson – Brons i P17 slägga
Ungdoms SM.
Tyvärr inga medaljer, men Oliver Lundström stod för en fin 4e plats i stavhopp för P15.
Stafett SM.
Silver i P19 3x800 meter (Axel Sandberg, Jonatan Gustafsson & Jack Karlsson).
6.3.3 Seriematcherna
Herrarna kämpade sig kvar i lag-SM kvalet och tog en fin tredje plats. Damerna var hårsmån
ifrån att avancera till Lag-SM kvalet.

6.3.4 Landslagsuppdrag
Senior:
Nordenkampen: Elin Östlund
Stafett-EM: Elin Östlund
Finnkampen: Elisabeth Lithell i spjut & Rasmus Carlsson i stavhopp
Junior samt Ungdom:
JVM: Ida Thunberg
Nordiska Mångkamp: Ida Thunberg
Döv-EM: Simon Sharapo, Stefan Franzén & Alva Kojic
Ungdomsfinnkampen: Bimo Soenarso i stafett (deltog dock ej)
Nordiska & Baltiska U23: Anders Pihlblad 200m, Jonatan Hirsh 100m & Albin Lager diskus.
Nordiska juniormästerskapen: Tom Johansson stavhopp & Ida Thunberg spjut, 100m häck och
stafett.

6.4 Klubbrekorden
Följande klubbrekord har slagits under 2017:
Seniorer
60m häck inomhus Ida Thunberg
-99
100 m häck
Ida Thunberg
-99
Sjukamp
Ida Thunberg
-99
Slägga
Sabine Steen
-97
4x100 meter
Jonatan Hirsh, Bimo Soenarso,
Simon Sharapo och Anders Pihlblad
Ungdom
P19
Stav
Tom Johansson
-99
P17 100m
Rasmus Hugosson
-01
P17 Slägga
James Eriksson
-01
F19 100m häck
Ida Thunberg
-99
F19 60m häck
Ida Thunberg
-01
F19
Längd
Ida Thunberg
-99
F19
Spjut
Ida Thunberg
-99

8,32
13,58
5638 p
54,79
42,87
5,00
10,90
59,86
13,58
8,32
6,01
49,09

6.5 Övergångar
Under året har följande övergångar skett från andra klubbar till KFUM Örebro Friidrott
Hanna Aabakken
Markus Bohman
Oskar Hansson
Emma Jansson
Alexander Hult
Wilhelm Bergentz
Clara Bernhult
Tilda Bernhult
Maja Bjurman
Hannah Eriksson
Henrik Franzén
Sofie Franzén
Lovisa Gustafsson
Lisa Hallmén
Gustav Karlsson
Emil Larsson
Eric Larsson
Isabell Lundholm
Alva Nilsson
Maja Nilsson
Noha Olsson
Gustaf Otterhed
Julia Runesson
Emma Stenman
Klara Stenman
Stella Stenman

Västerås FK
IF Linnea
Brohyttans IF
Falu IK
IFK Sunne Friidrott
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field
Thoren Track and Field

Under året har följande lämnat för andra klubbar.
Ingen har under året lämnat vår klubb.

7. Hallkommittén
Hallkommitten har under året bestått av Jörgen Drageryd, Christer Palmen och Anders Tollstern.
Kommittén har under året haft både planerade och spontana möten.
Avtal
Man har fastställt prislistan.
Vi har tack vare byggnationen av skollokaler haft mycket begränsade parkeringsmöjligheter.
Sedan skolan blivit klar har oklarheter funnits av de parkeringsplatser som finns. Efter kontakt
med ansvarig på kommunen är det fastställt att parkeringen är för Tybblelundshallens gäster,
vilket också framgår av skyltningen.
Något nytt har inte framkommit angående nyttjandet av gymnastiksalen.
De avtal som upprättades föregående år har fortsatt även under året.

Kontroller.
Har fortsatt och eventuella åtgärder har gjorts.
En förteckning av ansvarsfördelning mellan oss, kommunen och Örebro Porten har gjorts och
godkänts av parterna.
Reparation/Underhåll
Utveckling (Framtida utomomhusarena)
Utveckling av ny utomhus arena är föremål för fortsatt förhandling.
Brukaråd
Brukarråd har hållits som vanligt i maj och oktober.

7.1 Försäljning
De ”produkter” som sålts i Tybblelundshallen under 2018 är följande;
•
·
·
·
·
·
·

Träningskort till egna medlemmar och till andra aktiva i föreningar/klubbar.
Terminsuthyrning till skolor som har gymnastiklektioner
Idrottsföreningar inom fotboll, innebandy, handboll, ishockey etc. som har
gruppträningar i hallen.
Friidrottsföreningar från övriga landet som förlägger helgläger i hallen.
Privata och kommunala företag som anordnat konferenser.
Föreningar och förbund som hyr konferensdelen till kursverksamhet.
Föreningar som hyr hallen för tävlingsverksamhet

Under året har 37 föreningar, 14 skolor och 8 idrottsförbund varit aktiva i hallen. Försäljningen
har legat på i princip samma nivå som föregående år. Antal besökare som registrerades i
passersystemet under året är 25 400 st. (jämt fördelat mellan könen). De besökare som inte
registreras i passersystemet är gruppträningarna och skolklasserna. Det verkliga antalet besökare
är betydligt högre.

7.2 Investeringar
Föreningens målsättning är att kontinuerligt förnya och förbättra träningsmöjligheterna i hallen.
Under året har investeringarna varit följande:
• Uppgradering av befintliga sponsor/hyresavtal till avtal med automatisk förlängning
• Nya avtal med bl.a. Örebro Universitet, NFIF, Racerunning
• Omflyttning av styrketräningsutrustning, för effektivare utnyttjande
• Löpande möten med Akademiska Hus, Örebro Universitet, Örebro kommun Fritid,
Örebro Kommun kommunstyrelse beträffande etablering av utomhusanläggning för
friidrott vid Universitetet alternativt Tybblelund
• Brukarmöten maj och oktober
• Investering i målkamera. Investering i styrkeutrustning sker under feb. 2019.
Investering i testanläggning bordlagd.

8. Personal
Personal
Under året har Christer Palmén arbetat som Kanslichef (50%), Daniel Persson arbetat som
sportchef (100 %), Gjorche Boshkovski arbetat som vaktmästare (100 %). En ny tjänst som
ungdomsansvarig infördes i februari och Sara Jernfelt hade tjänsten februari-augusti och from
oktober arbetar Katarina Karlsson (50%) på tjänsten.
Ett antal ungdomar har varit timanställda och arbetat som hallvärdar under kvällar och helger
samt under sommaren har vi haft några ungdomar anställda för sommarlovsskolan.
Lotta Molinder har varit personalansvarig och hållit utvecklingssamtal och lönesamtal med alla
anställda under året.
För att förbättra informationen mellan styrelsen och personalen har vi under hösten infört att en
ur personalen alltid ska närvara på styrelsemötena och informera om aktuellt läge.
Informationen mellan styrelsen och personalen har fungerat bra under året. Dock har inga
regelrätta arbetsmöten med representanter från styrelsen hållits som planerats.
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