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Verksamhetsberättelse för 2020 
Söders-Tyresö avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020. 

 

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 

 Mattias Hovmöller ledamot 

 Ulf Hedberg suppleant 
 

 

Styrelsemöten 
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten. Protokoll finns arkiverade digitalt på Dropbox samt i 
bokslutspärmen. 

 

 

Inledning 
År 2020 blev ett annorlunda orienteringsår på grund av den rådande coronapandemin med många 
inställda tävlingar. Bland annat ställdes de stora stafetterna, 10Mila, 25Manna och Jukola, in. 
Anpassningar i verksamheten har genomförts så att träningar och arrangemang kunde genomföras 
och samtidigt följa de föränderliga rekommendationerna från myndigheterna. Under rådande 
omständigheter har vi ändå lyckats hålla igång framför allt ungdomsverksamheten med ett bra innehåll 
och många ungdomar på träningarna. För de tävlingar som efter en tid kom igång under principen 
“kom-spring-åk hem” var deltagandet från föreningen stort. Resultatmässigt sticker Fredrik Glännefors 
silver i H18 på SM:s medeldistans ut. Under DM vann föreningens medlemmar totalt 17 medaljer 
varav nio guld. 

Föreningen blev tvungen att ställa in midsommararrangemanget vid Tyresö slott samt vår hösttävling 
Brakmarslången. Vi kunde däremot genomföra två ungdomsseriearrangemang: en kretstävling och en 
regionfinal. 

 
 
 



 

 

 

Medlemmar 
Nedanstående bild visar medlemsfördelningen i mars 2021 samt medlemsutvecklingen för åren 2017-
2020. Föreningen ser en fortsatt positiv trend för medlemsutvecklingen där antalet medlemmar ökat 
under det senaste året. 

 

 
Figur 1; Medlemsstatistik mars 2021 

 

 
Figur 2: Medlemsutveckling för Söders-Tyresö åren 2017-2020 
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Medlemskap 
Föreningen har medlemskap i nedanstående förbund, föreningar och allianser. 

 Svenska Orienteringsförbundet 

 Stockholms Orienteringsförbund 

 Svenska Skidförbundet 

 Stockholms Skidförbund 

 Söderkartor – Söka 

 Stockholms skidallians 

 

Tränings- och tävlingsgruppen 
Tränings- och tävlingsgruppen har samordnat gemensamma intressen för alla medlemmar, allt från 
ungdom och elit till motionär. Det gångna året har varit utmanande för idrottsrörelsen i stort, och så 
även för föreningens verksamhet. Många tävlingar har på grund av coronapandemin ställts in, 
träningar har behövt anpassas och i perioder har vi bara fått träna ensamma.  

 

Under året har flera träningstävlingar anordnats, exempelvis Corona Challenge, en sprintcup som 
genomfördes tillsammans med Snättringe SK. Tillsammans med övriga föreningar inom 
södertörnssamarbetet har också möjligheter till veckans bana ordnats, där medlemmar kunnat skriva 
ut en bana för att träna på egen hand. 

 

Träning 
 Måndagar, intervaller (april-maj, samt mitten av augusti till och med oktober) 

Under året har föreningen startat upp med intervaller vid Flatenbadet under ledning av Johanna 
Sahlstedt.  
 

 Tisdagar, intervaller (under januari-mars, samt november-december) 
Löpning med fartinslag (intervaller, snabbdistans eller backe) med styrkegymnastik efteråt. Har i 
år skett i samarbete med OK Södertörn och IFK Enskede men utan Snättringe SK som under 
hösten/vintern beroende på corona kört ett alternativt upplägg. Under större delen av 
hösten/vintern var träningen endast öppen för ungdomar födda efter 2005 men i samband med 
att coronarestriktionerna lättades anslöt även vuxna. 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 tränings- och tävlingsgruppen har varit Peter Andersson och Johanna Sahlstedt. 
Söders har under verksamhetsåret bidragit med fler ledarresurser till framför allt gymnastik och 
lilla intervallen för de yngsta. 
 

 Tisdagar, teknikträning (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 tränings- och tävlingsgruppen har varit Peter Andersson. 

 Torsdagar, orienteringsträning (under januari-juni, samt mitten av augusti till och med 
december) 
Orienteringsträning eller löpträning med utgångspunkt Alby friluftsgård. Påverkades kraftigt av 
pandemin med begränsning av träning för äldre än födda 2005. Under perioden skedde samling i 
mindre grupper. När möjligt har träningar anordnats för medlemmar i alla åldrar. Flera medlemmar 
har under året hjälpt till med banläggning och uthängning. 

 Lördagar, långpass (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 tränings- och tävlingsgruppen har varit Pär 
Svensson. 



 

 

 Söndagar, egen träning 

Under söndagar har Albyserveringen och omklädning varit öppen för att möjliggöra för träning på 
egen hand. Detta har endast kunnat genomföras ett begränsat antal helger på grund av rådande 
restriktioner. 
 

 

Klubb- och KM-resa 
I år blev det av förklarliga skäl ingen större klubbresa, dock ordnade Gunnar “Mästerkocken” Hedin ett 
10-Milaläger i Valdermarsviktrakten med ett 40-tal deltagare. 

 

Tävlingsresultat under året 
Nedan presenteras ett urval av de resultat som klubbmedlemmar presterat under året. De större 
stafetterna, 10Mila, 25Manna och DM-stafetten ställdes in under 2020 på grund av coronapandemin. 

Ett antal tävlingar kunde genomföras under året, och ett urval av resultaten presenteras nedan. För de 
tävlingar som ändå kunde genomföras i Stockholmsområdet kan vi glädjande konstatera att Söders vid 
flera tillfällen var största förening. 

 

SM-resultat 
     

Medel:  Fredrik Glännefors H18 2 

    

DM-resultat 
     

Lång: Camilla Hellström D40 1 

 Fredrik Glännefors H18 1 

 Markus Martinelle H40 1 

 Ingmar Gard H70 1 

 Kristina Bergstrand D55 2 

 Marie Malmborg D60 2 

    

Medel: Camilla Hellström D40 1 

 Fredrik Glännefors H18 2 

 Markus Martinelle H40 2 

 Göran Thimberg H45 2 

 Marie Malmborg D60 3 

    

Natt: Jenny Göstas Källman D16 1 

 Göran Thimberg H45 1 
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Camilla Göstas D45 3 

  
 
 



 

 

 

Barn- och ungdomsverksamhet 

 
Orientering 
Ungdomsverksamheten har fortsatt varit stabil under 2020, föreningen har välkomnat fler barn och 
unga till verksamheten. Under de ljusa perioderna på året har det samlats cirka 80 stycken barn och 
ungdomar vid Alby för torsdagsträning. 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. 

 

Verksamheten har under året påverkats av coronapandemin, det har funnits betydligt färre tävlingar 
för våra ungdomar att springa. Därtill har de traditionella StOF-träffarna fått ställas om, och utbyte med 
andra föreningar därmed uteblivit. Dock kunde ungdomsserien genomföras, om än i en anpassad 
version. 

 

De ungdomsläger som traditionellt anordnas fick under 2020 ställas in. I vissa fall kunde föreningen 
ersätta dessa med träningar i vårt närområde, även om den riktiga lägerupplevelsen inte gick att 
genomföra. 

 

På torsdagsträningarna har föreningen tidigare kunnat samla alla i Alby, men pandemin medförde att 
alla grupper fick dela upp sig och ha olika samlingsplatser. Det har gett vissa utmaningar med att 
skapa en föreningskänsla över gruppgränserna, men också bidragit till att få den mindre gruppen mer 
sammansvetsad. 

 

Under vinteravslutningen utsågs Emma Norin till årets ungdomsorienterare. 

 

 

Skidor 
Mycket begränsad aktivitet p.g.a. den snöfattiga vintern. 

 

MTBO 
Mycket begränsad aktivitet p.g.a. coronapandemin.



 

 

 

 

Arrangemang 
Följande arrangemang har klubben genomfört under 2020: 

 

 
Orientering 

- Brakmarslången: Inställd p.g.a. coronapandemin. 

- Ungdomsserien krets Söder 3: Den 30 augusti ordnades en kretstävling vid Alby Friluftsgård 

under överseende av Emma Martinelle som tävlingsledare och Staffan Elmhagen som 
banläggare. Antalet anmälda var 166. 

- Ungdomsserien regionfinal SO: Genomfördes den 3 oktober på ett coronasäkert sätt på 

ängen nedanför Krusboda (bågskyttearenan), med väl utspridda starttider och under principen 
kom-spring-åk hem. Det blev ett trots omständigheterna lyckat arrangemang där många fick 
pröva på nya uppgifter. Bra för framtiden att bredda arrangemangskompetensen. 
Tävlingsledare var Kristina Thimberg och banläggare Peter Andersson och Emma Norin. 
Antalet anmälda var 274. 

- Vinterserien: Inställd p.g.a. coronapandemin. 

- Sommarserien: Inställd p.g.a. coronapandemin. 

 

 

MTBO  
Föreningen arrangerade en öppen träningstävling i skogarna kring Västerhaninge, med Felix och Patrik 
Tiderman som ansvariga samt banläggare. Bristen på större tävlingar ledde till stort intresse och att 
många deltog. Arrangemanget var smittsäkert med fri start enligt principen ”kom-cykla-åk hem” vilket 
gjorde att avstånden blev stora mellan deltagarna i skogen. 

Medlemmar i föreningen deltog också i årets SM- och DM-tävlingar, där SM arrangerades i Södertälje 
och DM i Öregrund. 

 

 

 



 

 

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 2020 med Niklas Wrane som ansvarig. Kartor med kontroller, samt startkort och PM, har 
sålts i paket i Alby friluftsgård, Sportringen i Tyresö centrum och på Alewalds på Kungsgatan i 
Stockholm. Tyvärr kunde vi inte sälja passen för områdena Höjden och Brakmaren då det blev en 
kommunikationsmiss angående tillstånd med Tyrestastiftelsen. Trots att två områden utgick sålde 
föreningen fler naturpass än alla tidigare år, och föreningen hoppas att intresset kvarstår under 
kommande år. 

 

Kartor 
Staffan Elmhagen har fortsatt hjälpt Tyresös skolor med skolgårdskartor, reviderat våra egna kartor 
samt åtagit sig specialuppdrag. 

 

Midsommarfesten 
Förberedelserna inför midsommararrangemanget följde inledningsvis i uppkörda hjulspår, men det stod 
relativt snart klart att årets stora fest skulle ställas in. Föreningen klädde dock om midsommarstången så 
att de som eventuellt ändå ville fira i slottsparken åtminstone möttes av en fin stång. En 
midsommarstång måste alltid resas till musik, denna gång till vackert fiolspel framfört av Anders Clarhäll. 

 

Albyserveringen 
Albygruppen har 2020 bestått av: 

Kristina Norin (sammankallande), Anders Clarhäll, Cecilia Enbäck, Anna Chavda, Lisa Dahlstedt, Hanna 
Jonsson och Hanna Mair. 

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. Under 2020 har serveringen dock varit stängd under längre 
perioder på grund av coronapandemin. 

 

Besöksfrekvensen har under de helger serveringen varit öppen varit bra. Serveringen bemannas av 
medlemmar och det har fungerat väl. Samarbetet med JobbVerket har delvis fungerat och vi har nu helt 
separerade lager mm. vilket bidrar till en tydligare gränsdragning. 

 
 

Ekonomisk årsberättelse 2020 
Ekonomin ser fortsatt bra ut med ett positivt resultat för 2020, att jämföra med budget där ett nollresultat 
redovisades. Föreningen är fortsatt befriad från inkomstskatt. Föreningens inkomster såväl som utgifter 
minskade under året på grund av coronapandemin. Omsättningen har därför kraftigt minskat. 

För fullständig ekonomisk redogörelse hänvisas till balans- och resultatrapport. 

  



 

 

 
 

Slutord 
Året som gått har varit ett av de mest utmanande på länge. Vi har tillsammans fått använda vår 
kreativitet för att ställa om, och inte ställa in. Fler klubbaktiviteter än någonsin har ordnats, samtidigt som 
vi haft färre tävlingar än vanligt. Pandemin har medfört att vi behöver hålla avstånd till varandra, men 
samtidigt lärt oss hur viktigt det kan vara att få träna tillsammans! 
 
Orienteringsverksamheten har fortsatt att utvecklas under året, och vi har haft fler föreningsträningar än 
någonsin. Trots att tävlingarna i stort sett har uteblivit under 2020 har vi kunnat erbjuda bra träningar för 
våra medlemmar, även om en hel del har fått genomföras utan att vi kunnat träffas. 
Ungdomsverksamheten fortsätter att växa, och vi välkomnar fler barn och unga till vår fantastiska idrott. 
 
Det finns mycket positivt att se tillbaka på 2020, även om året inte blev som vi tänkt oss. Vi har mycket 
att se fram emot 2021 och hoppas på ett mer normalt orienteringsår. Tack alla ni medlemmar som gör 
föreningen till den vad den är!  

 
Tyresö 2021-03-16 
Styrelsen i Söders Skid-och Orienteringslag – Tyresö 
 

 
……………………………………. ………………………………………… 

Göran Thimberg , ordförande Louise Bergman, vice ordförande 

 

……………………………………. ………………………………………… 

Marianne Jernberg, kassör Felix Tiderman, ledamot 

 

……………………………………. ………………………………………… 

Milan Kopp, sekreterare Kristina Norin, ledamot 

 

……………………………………. ………………………………………… 

Mattias Hovmöller, ledamot Ulf Hedberg, suppleant 

 


