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Verksamhetsberättelse för 2019 
Söders-Tyresö avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019. 

 

Styrelsen 
Styrelsen bestod under året av följande personer: 

 Göran Thimberg ordförande 

 Marianne Jernberg kassör 

 Kristina Norin ledamot 

 Felix Tiderman ledamot 

 Louise Bergman ledamot 

 Milan Kopp sekreterare 
 

 

Styrelsemöten 
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten. Protokoll finns arkiverade digitalt på Dropbox samt i 
bokslutspärmen. 

 

 

Övrigt 
Under 2019 har styrelsen haft fokus på att skapa förutsättningar och bemanna viktiga funktioner i 
organisationen. Såväl alby- som arrangemangsgruppen har förnyats och utökats. Att ersätta ett helt 
unikt och fantastiskt engagemang från den tidigare serveringsansvarige har varit ett tufft men lärorikt 
arbete. Fler har behövt engagera sig i serveringsverksamheten vilket även inneburit en säkrare 
organisation där fler är delaktiga och möjligheten till förändring är större.  

Fokus har även varit att bibehålla tränings- och tävlingsverksamhet i enlighet med föreningens 
gemensamma värdegrund.  

Som indikator på att föreningen har en positiv utveckling kan nämnas att föreningen under 2019 
utsetts till Årets bubblade i Ungdomsserien, tilldelats årets ungdomsledare och fått utmärkelsen Årets 
förening 2018 i Tyresö, En annan positiv detalj kan utläsas i 50 deltagare i O-ringen.  

Styrelsen har också varit representerad vid fritidsrådets möten vid Alby Friluftsgård. 

I samband med Skink-OL ordnades lite julmingel med en rejäl julmacka. 
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Medlemmar 

 

 
Figur 1; Medlemsstatistik februari 2020 



 

 

 
 

 

Medlemskap 
 Svenska Orienteringsförbundet 

 Stockholms Orienteringsförbund 

 Svenska Skidförbundet 

 Stockholms Skidförbund 

 Söderkartor – Söka 

 Stockholms skidallians 

 

 

 

Träning- och tävlingsgruppen 
 

Träning- och tävlingsgruppen har samordnat gemensamma intressen för alla medlemmar, allt från 
ungdom och elit till motionär. 

 

Träning 
 

Under året har sportkommittén haft ansvaret för följande träningar: 

 

 Tisdagar under januari-mars, samt november-december: 
Löpning med fartinslag (intervaller, snabbdistans eller backe) med styrkegymnastik efteråt. Har 
skett i samarbete med OK Södertörn, IFK Enskede och Snättringe SK. Totalt har antalet 
deltagare legat på runt 50 stycken och antalet Södersdeltagare mellan 5 och 20 stycken per 
gång. Ansvarig från Söders på uppdrag av träning- och tävlingsgruppen har varit Peter 
Andersson. Söders har under verksamhetsåret bidragit med fler ledarresurser till framförallt 
gymnastik och lilla intervallen. 
 

 Tisdagar under april-maj, samt mitten av augusti till och med oktober: 
Orienteringsteknik med ett antal olika banor i olika områden söder om Stockholm. Har skett i 
samarbete med OK Södertörn, Tumba-Mälarhöjden och Snättringe SK. Ansvarig från Söders på 
uppdrag av träning- och tävlingsgruppen har varit Peter Andersson. 

 Torsdagar under januari-juni, samt mitten av augusti till och med december: 
Orienteringsträning eller löpträning med utgångspunkt Alby friluftsgård. Under vår och 
hösttermin har träningar anordnats för medlemmar i alla åldrar. Flera medlemmar har under året 
hjälpt till med banläggning och uthängning. 

  

 Lördagar under januari-mars, samt november-december: 

Långpass med karta i skog. Utgångspunkt Alby friluftsgård. Antalet deltagare har legat på mellan 
5 och 15 stycken per gång. Ansvarig på uppdrag av träning- och tävlingsgruppen har varit Pär 
Svensson. 
 

 Söndagar har serveringen och omklädningsrum i Alby Friluftsgård hållits öppen för fri träning. 

 

Klubb- och KM-resa 
I samband med tävlingen Helg utan älg arrangerades klubb- och KM-resa. Ett stort antal medlemmar 
deltog. Resan arrangerades av Emma och Marcus Martinelle. Från Söders åkte ca 70 medlemmar på 
resan och vi var den förening som hade störst representation under tävlingarna. Resan visar på en 
positiv trend där fler medlemmar aktivt deltar i och bidrar till verksamhetens utveckling.
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Tävlingsresultat under året 
Nedan presenteras ett urval av de resultat som klubbmedlemmar presterat under året. 

 

Stafettresultat 
 Tiomila herrar: Lag 1 158 

 Tiomila ungdom: Lag 1 118 

 Tiomila ungdom: Lag 2 190 

  Jukola herrar Lag 1 252 

  Jukola herrar Lag 2 848 

 25-manna: Lag 1 64 

 25-manna: Lag 2 170 

  DM D12 Lag 1 1 

 DM D150 Lag 1 3 

DM-resultat 

 

  

    

Sprint: Göran Thimberg H40 1 

 Marie Malmborg D55 2 

 Camilla Göstas D45 3 

 Kristina Bergstrand  D50 3 

    

Lång: Jenny Göstas Källman D14 2 

 Fredrik Glännefors H18 3 

    

Medel: Fredrik Glännefors H18 2 

 Staffan Elmhagen H75 2 

 Marie Malmborg D55 3 

 Håkan Sjökvist H75 3 

    

Natt: Jenny Göstas Källman D14    1     

  
 
 
NN 

Göran Thimberg H40 1 

 Staffan Elmhagen H75 2 

 Maja Thimberg D12 2 

 Camilla Hellström D40 2 

 Björn Reger H60 3 
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Barn- och ungdomsverksamhet 

 
Orientering 
Ungdomsverksamheten har varit stabil under 2019 till att vid årets slut innefatta ett 50-tal aktiva 
ungdomar mellan 7 och 16 år. Arbetet under året har både handlat om att ta emot nya ungdomar och 
att erbjuda en attraktiv verksamhet för våra befintliga medlemmar. Under året har även knattegruppen 
utvecklats och tar kontinuerligt emot nya deltagare. Vi kan glatt konstatera att orienteringen fortsätter 
att locka medlemmar och det är många ungdomar som vill prova på, vi ser också en positiv trend att 
fler väljer att vara kvar längre i verksamheten. 

Ungdomarna representerar klubben i allt fler sammanhang och har under året deltagit i så väl StOFs 
13-14 träffar och 15-16 projekt som tisdagarnas samarrangerade teknik- och intervallträningar. 
Torsdagkvällar har fortsatt varit det primära träningstillfället för klubbens ungdomar då det erbjudits 
orienteringsträning under ledning av ungdomsledarna Stefan Norin, Kristina Norin, Camilla Göstas, 
Göran Thimberg, Peter Andersson, Jacob Svensson, Marcus Martinelle, Emma Martinelle, Gunnar 
Hedin, Emma Swärd, Johanna Sahlstedt, Josefin Wångdahl och Louise Bergman. Ungdomsgrupperna 
har vid ett antal tillfällen fått hjälp av andra aktiva inom föreningen med bland annat banläggning.  

Aktiviteter som ungdomsserien, anpassade för de yngre orienteringsungdomarna, lockade återigen 
rekordmånga Södersungdomar. Söders tilldelades utmärkelsen årets bubblare vid 
ungdomsseriefinalen vilket vi är mycket stolta över. Vid 10-mila fanns Söders-Tyresö representerade 
med ungdomslag och flera ungdomar har tävlat aktivt under året. En mycket uppskattad aktivitet under 
2019 var också den numera traditionella ungdomsresan till Måsenstafetten och BodaBorg. 

Ett flertal ungdomar var också med under O-ringen som i år gick av stapeln i trakterna kring 
Norrköping. Denna gång var det flera som provade på o-ringen för första gången. Extra roligt var att 
många valde att bo på ett gemensamt klubboende! 

Vid julavslutningen i Alby utsågs Ida Svahn till 2019 års ungdomsorienterare i Söders-Tyresö.  

Knattegruppen för barn upp till 8 år har fortgått under 2018 och genomförs i samband med 
torsdagsträningarna i Alby. Gruppen har ca 15 aktiva barn där de flesta har sällskap av föräldrar på 
träningarna. Träningarna består av lekfulla orienteringsmoment så som memory, snitsade banor och 
reflexrundor.  

 

Skidor 
Under vintern 2019 bedrevs skidträningar för de ungdomar som ville, gemensamt med de andra 
skidklubbarna söder som stan genom Stockholms skidallians. 

Träningsdagar har varit torsdagar och tisdagar. Beroende på snösituation har vi varit på olika platser, 
oftast på Rudans konstsnöspår.  

 

MTBO 
Runt 10 aktiva medlemmar upp till SM-nivå. 
Under 2019 deltog några medlemmar på SM i Stockholm samt i svenska cupen. 
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Arrangemang 
Följande arrangemang har klubben genomfört under 2019: 

 

Orientering 
- Mörtsjödubbeln:  Med Ballingsnässkolan som bas arrangerade vi tillsammans med 

Snättringe SK en dubbeltävling. Lången på lördagen såg 894 st. startande, något färre på 
söndagens medel 644 st. Tävlingsledare för Söders var Matts Björke. Deltagarenkäten gav 
bra tolatbetyg 4,03 för lången resp. 4,32 för medeln 

- Vinterserien: Genomfördes den 24/2  från Alby Friluftsgård. Totalt antal startade var 190.  
Banläggare Staffan Elmhagen, medhjälpare, Alf Lång, Åke Wansölin, Börje Pahlén, Håkan 
Sjökvist, Erkki Vesa.  

- Sommarserien: Genomfördes 6/8 med Telegrafberget som tävlingsplats. Totalt antal startade 
var 186. Banläggare Staffan Elmhagen, medhjälpare, Alf Lång, Åke Wansölin, Börje Pahlén, 
Håkan Sjökvist, Erkki Vesa.  

 

MTBO 
 Under 2019 genomfördes inga officiella MTBO-arrangemang av Söders. 
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Naturpasset 
Naturpasset är ett utmärkt första sätt att prova på orientering, där fasta kontroller sitter ute under hela 
sommarhalvåret. Söders har haft en fin tradition av att tillhandahålla Naturpasset i Tyresö kommun 
och så även 2019 med Niklas Wrane som ansvarig. Kartor med kontroller, samt startkort och PM, har 
sålts i paket i Alby friluftsgård (220 st.) och på Sportringen i Tyresö centrum (141 st.) och på Alewalds 
på Kungsgatan i Stockholm (35 st.). Totalt 396 st. Det är en ökning med 52% mot 2018 då det såldes 
260 paket. 

 
Tre olika områden erbjöds med totalt 85 kontroller som suttit ute från och med april till och med 
oktober. Fördelningen mellan områdena ser ut så här: 

 Alby-Barnsjön 107 st. 

 Höjden 117 st. 

 Telegrafberget 88 st. 

 Brakmaren 84 st. 
 

 

Kartor 
Staffan Elmhagen har fortsatt hjälpt Tyresös skolor med skolgårdskartor, reviderat våra egna kartor 
samt åtagit sig specialuppdrag.  Nedan en sammanfattning av insättarna för 2019. 

 

 Ny skolgårdkarta för Strandskolan  

 

 Revidering av skolgårdskartor för Kumla skola, Fornunddens skola , Fårdala skola , Stimmets 
skola  och Tyresö skola. 

 

 Revidering av skolkartan över Fornudden. 

 

 Omritning av skolkartan mellan Strandskolan och Tyresö skola inkl området söder om 
Tyresövägen. 

 

 Under hösten har jag ritat om kartan över Bergholmen att användas som träningskarta. Kontakt 
upprättad med markägaren för Kalvnäsets Samfällighetsförening. Detta är mycket viktigt då jakt 
förekommer. 

 

 Sprintkartan över Krusboda har uppdaterats under hösten i samband med att ASK - Krusboda 
Anläggningssamfällighet köpte rätten att använda kartan i sin verksamhet för SEK 20 000:- kr.  
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Midsommarfesten 
Förberedelserna för midsommararrangemanget följde i uppkörda hjulspår. De senaste åren har 
kommunen avlastat oss genom att ta ansvar för polistillstånd samt ordnat med vakter, ett stöd som vi 
tacksamt tar emot. Årets ledningsgrupp var Matts Björke byggchef,  Jacob Svensson parkeringschef + 
diverse annat, Roland Norell marka-ansvarig planering (inköp m.m.) Milan Kopp diverse + marka-
ansvarig på plats. Under våren ordnades alla tillstånd och övriga kontakter med olika aktörer.  
 
Det som stökade till det också denna gång var att vi inte kunde ha ansvaret för slottets parkering vid 
handelsträdgården. För den parkeringsytan bestående av ca 80 platser har slottet ett avtal med Q-Park.  
Vi lyckades inte heller denna gång få tillgång till den ytan. Detta innebar att vi förlorade 80 x40 = 3200 kr 
i rena intäkter samt att det krånglade till parkeringslogistiken då vi aktivt inte kunde dirigera trafik till ett 
område vi inte hade ansvar för. Vi kunde inte heller använda vägen ner till handelsträdgården p.g.a. 
oklarheter vad beträffar P-förbud. Vi får se om vi kan förbättra detta inför nästa midsommar.  
 
Att få fram funktionärer till denna dag är alltid lika spännande då denna helg är nästan lika traditionstyngd 
som julafton. I år gick det dock förhållandevis smidigt, så vi kunde räkna in ca.45 klubbmedlemmar och 
övriga som hjälpte till på midsommarafton. Dagen innan var det ett 20-tal som hjälptes åt med att samla 
björkris, plocka blommar göra i ordning midsommarstången m.m. 
 
Kontakterna med Nordiska museet och kommunen har fungerat mycket bra.  
 
I år kom många till parken då dagen bjöd på bra sommarväder. Försäljningen i markan och lottstånden 
flöt på bra under dagen. Vi hade även i år engagerat folkdanslaget ”Fyrväpplingarna”. De höll publiken 
igång med traditionella lekar och ringdans till trots det dåliga vädret.  
 
Efteråt var det hopplockning och städning av festområdet. Utdelning av soppåsar till festdeltagarna samt 
uppmaning att slänga skräpet i containern underlättade vår egen städinsats. Efterfesten genomfördes 
hemma i Alby av en tapper skara trötta och slitna själar.  
 
På midsommardagen var några klubbmedlemmar på plats och städade av slottsområdet. Denna gång en 
väldigt lindrig uppgift. 
 
Årets midsommararrangemang blev ur ekonomisk synvinkel en lyckad tillställning med ett utfall på ca 
74.000 kr i paritet med budget.   
 
Fortsatt relativt svårt att få medlemmar att ställa upp på detta arrangemang, dock mycket glädjande att 
en del av våra nya medlemmar ställer upp. Fortfarande önskvärt med en större personalstyrka, då det är 
många som får dra ett stort lass. 
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Albyserveringen 

Albygruppen har 2019 bestått av: 

Under vårterminen: Roland Norell (sammankallande) och Kristina Bergstrand. 

Under höstterminen: Kristina Norin (sammakallande), Anders Klarhäll, , Cecilia Enbäck, Anna Chavda, 
Lisa Dahlstedt, Hanna Jonsson, och Hanna Mair. 

 
Öppethållande 

Serveringen har normalt öppet torsdagar kl. 18.00-20.30 samt lördagar och söndagar kl. 10.00-16.00  
Under året har vi dessutom haft öppet under vissa lätthelger. Under sommaren har vi ledigt och sociala 
företaget Jobbverket sköter verksamheten. 

 

Besöksfrekvens  
Besöksfrekvensen har varit god med mycket bra kassor under hela året.  

 

Omsättning 
Omsättning finns redovisad i resultatrapporten. 

 

Bemanning 

Under året har det fungerat mycket bra. Avtal med Tyresö kommun och sociala företaget Jobbverket 
som tar hand om människor som har det lite svårt på arbetsmarknaden har fungerat hyfsat. De 
bemannade Albyserveringen från mitten av juni till slutet av augusti helt och hållet.  

Tilläggas ska att de flesta av medlemmarna sköter bevakningen av sina pass på ett mycket bra sätt och 
att de är glada och arbetsamma. 

 

Övrigt 

Efter många år med en helt fantastik arbetsinsats så tackade Roland Norell för sig och lämnade över till 
en ny Albygrupp under ledning av Kristina Norin. Detta byte innebär också att nya rutiner har etablerats 
bl.a. nya inköpsrutiner. Arbete med ett nytt avtal har inletts och beräknas vara klart i början av 2020. 
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Ekonomisk årsberättelse 2019 
Ekonomin ser fortsatt bra ut med ett mindre positivt resultat för 2019, att jämföra med budget där ett 
negativt resultat redovisades. Vårat arrangemang med Snättringe gav ett resultat på 58 183 kronor och 
Midsommararrangemanget 93 507 kronor inklusive med bidraget från kommunen på 50 000 kronor. 
Föreningen har under året har sålt Krusbodakartan till Anläggningssamfälligheten för 20 000 kronor, 
denna intäkt fanns inte upptagen i budget. 

Föreningen är fortsatt befriad från inkomstskatt. 

För fullständig ekonomisk redogörelse hänvisas till balans- och resultatrapport. 

 
 

Slutord 
Verksamhetsåret 2019 har inneburit en hel del stora förändringar för föreningen. Förändringar som 
endast kunnat genomföras tack vara kompetenta och engagerade medlemmar som tar på sig nya och 
oprövade ansvarsområden på ett fantastiskt sätt. Att lyfta särskilt är att en ny grupp har tagit över och 
förnyat albyserveringens verksamhet, att arrangemangsgruppen har utökats och förnyats samt att nya 
ledare i ungdomsverksamheten tagit plats.  

Orienteringsverksamheten fortsatte att utvecklas jämfört med tidigare år och det börjar få avtryck att 
föreningen stadigt har utvecklat ungdomsverksamheten. Bevis på detta är att föreningen gjorde den 
största ökningen i Ungdomsserien och fick pris som ”årets bubblare” men också att Jacob Svensson 
utsågs till årets ungdomstränare i stockholmsorienteringen och vann Ledarjackan 2019! Till det kommer 
att föreningen under 2019 tilldelades ”Årets förening i Tyresö kommun 2018”, det mest ärofyllda priset 
under kultur- och idrottsgalan. 

Ungdomsverksamheten har fortsatt växa men framför allt ökat i deltagande. Tränings- och 
tävlingsorganisationen har förtydligats ytterligare och verkligen fått till en bra och hållbar planering som 
ligger i linje med föreningens värdegrund. Även äldre ungdomar har visat framfötterna och ordnat 
träningar och i övrigt medverkat i verksamheten utöver sitt enskilda tränande och tävlande. 

På O-ringen i Östergötland deltog ett rekordstort antal medlemmar och flertalet bodde och trivdes 
tillsammans i Finspång SOKs klubbstuga. Långbordet på den avslutande middagen var verkligen långt. 

För 2020 är det viktigt att fortsätta utveckla Albyserveringen så att det kan fortsätta som den 
inkomstbringande verksamhet den är men samtidigt göra det ännu lättare och roligare för 
medlemmarna. Utöver intäkterna är serveringen även ett viktigt socialt kitt för föreningen.  

Det finns mycket positivt att se tillbaka på 2019 och mycket att se fram mot 2020. Tack alla ni 
medlemmar som gör föreningen till den vad den är!  

 
Tyresö 2020-03-18 
Styrelsen i Söders Skid-och Orienteringslag – Tyresö 
 

 
……………………………………. ………………………………………… 

Göran Thimberg , Ordförande Louise Bergman 

 

……………………………………. ………………………………………… 

Marianne Jernberg Felix Tiderman 

 

……………………………………. ………………………………………… 

Milan Kopp Kristina Norin 


