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Verksamhetsberättelse för 2017 
Söders-Tyresö avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017. 

 

Styrelsen 
Styrelsen bestod under året av följande personer: 

 Göran Thimberg ordförande 

 Marianne Jernberg kassör 

 Kristina Norin sekreterare 

 Felix Tiderman ledamot 

 Louise Bergman ledamot 

 Milan Kopp ledamot 
 

 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda möten. Protokoll finns arkiverade digitalt på 
Dropbox samt i bokslutspärmen. 

 

 

Övrigt 
Under 2017 har styrelsen haft fokus på att stötta övriga grupper och kommittéer inom föreningen. En 
hel del arbete har gjorts kring arrangemang i och med det samarrangemang som genomförts med OK 
Södertörn. Under 2017 har arbetet med den nya hemsidan fortsatt, även detta år med Felix Tiderman 
som ansvarig.  

Under 2017 har styrelsen med hjälp av revisor Carl Carlin besvarat frågor från Skatteverket i samband 
med att föreningen ombads lämna inkomstdeklaration för 2016. Föreningen är fortsatt skattebefriade. 

Styrelsen initierade mot slutet av året en klubbaktivitet i form av Skink-OL och julbord. 
 

Styrelsen har också varit representerade vid fritidsrådets möten vid Alby Friluftsgård. 
 
Styrelsen har under året arbetat fram ett förslag på ny organisationsplan inför verksamhetsåret 2018. 
Syftet med förändringen är att förenkla strukturen och effektivisera föreningens arbete. 
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Medlemmar 

 
Figur 1; Medlemsstatistik januari 2018 



 

 

 
 

 

Medlemskap 
 Svenska Orienteringsförbundet 

 Stockholms Orienteringsförbund 

 Svenska Skidförbundet 

 Stockholms Skidförbund 

 Söderkartor – Söka 

 Stockholms skidallians 

 

 

 

Sportkommittén 
Sportkommittén har samordnat gemensamma intressen för juniorer, seniorer och övriga vuxna, allt 
från 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 15 stycken per 
gång. Ansvarig från Söders på uppdrag av sportkommittén har varit Peter Andersson. 
 

 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 sportkommittén har varit Peter Andersson. 

 Torsdagar under januari-maj, samt mitten av augusti till och med december: 
Orienteringsträning eller löpträning med utgångspunkt Alby friluftsgård. 

  

 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 sportkommittén har varit Pär Svensson. 
 

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

 

Klubb- och KM-resa 
I samband med tävlingen Helg utan älg på Gotland arrangerades klubb- och KM-resa. Totalt deltog 47 
personer. Resan arrangerades av Emma och Martin Martinelle 
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Tävlingsresultat under året 
Nedan presenteras ett urval av de resultat som klubbmedlemmar presterat under året. 

O-ringen 

Fredrik Glännefors Totalsegrare efter fem etapper 
 

Stafettresultat 
 Tiomila herrarr: Lag 1 133 

 Tiomila herrar: Lag 2 210  

 Tiomila ungdom: Lag 1 265 

 Tiomila ungdom: Lag 2 248 

  Jukola: Lag 1 320 

 25-manna: Lag 1 66 

 25-manna: Lag 2 254 

DM-resultat 

 

  

Sprint: Fredrik Glännefors H16 1 

 Kristina Bergstrand D50 1 

    

Lång: Marie Malmborg D55 1 

 Marcus Martinelle H35 1 

 Ingemar Gard H65 1 

 Fredrik Glännefors H16 2 

    

Medeldistans
: 

Marie Malmborg D55 1 

 Fredrik Glännefors H14 3 

 Ingemar Gard H65 3 

    

Natt Anna Maja Svensson D45 1 

 

 
 
 
 
 
NN 

Göran Thimberg H40 2 

 Börje Pahlén H75 2 

 Jenny Göstas Källman D12 3 

 

MTBO 
 

 I Svenska Cupen blev Felix 4a totalt 

 På SM presterade Bengt Andersson bäst och blev bronsmedaljör I sprint (H70). På lång-SM 
blev Bengt 4a(H70), Patrik Tiderman 11a(H50) och Felix Tiderman 8a(H20) 
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 Felix Tiderman tävlade även i JEM i Frankrike samt i JVM i Litauen. De bästa resulaten blev 
på EM med 23e plats i lång och medeldistans. På VM blev han som bäst 29a på lång 
masstart. 
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Barn- och ungdomsverksamhet 

 
Orientering 
Ungdomsverksamheten har varit stabil under 2017 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. 

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, Camilla Göstas, Göran Thimberg, 
Jacob Svensson, Gunnar Hedin 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 
rekordmånga Södersungdomar under 2017. Vid 10-mila och måsenstafetten fanns Söders-Tyresö 
representerade med ungdomslag och flera ungdomar har tävlat aktivt under året. Ett antal 
Södersungdomar representerade även klubben under Daladubbeln. En mycket uppskattad aktivitet 
under 2017 var också ungdomsresan till Måsenstafetten och BodaBorg. Vi hoppas att detta blir ett 
kommande inslag för våra orienteringsungdomar. 

Vid julavslutnignen i Alby utsågs Lovisa Göstas Källman till 2017 års ungdomsorienterare i Söders-
Tyresö. Ett antal priser lottades också ut till alla våra andra fantastiska ungdomsorienterare.  

Vår ungdomsorienterare Fredrik Glännefors har under året gått från klarhet till klarhet och lyckats med 
otroliga resultat under året. Han toppade det hela med fina insatser under USM och seger i 
distriktstafetten samt totalseger i O-ringen. 

Knattegruppen för barn upp till 8 år har fortgått under 2017 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 2017 bedrevs skidträningar för de ungdomar som ville, oftast gemensamt med de andra 
skidklubbarna söder som stan. Samarbetet har också formaliserats under året genom bildandet av 
Stockholms skidallians. 

Träningsdagar har varit torsdagar och tisdagar. Beroende på snösituation har vi varit på olika platser, 
oftast på Rudans konstsnö. Runt fem ungdomar har som mest deltagit per träningstillfälle. 

Ledare för verksamheten har under 2017 varit Anders Röstin. 
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Arrangemang 
Följande arrangemang har klubben genomfört under 2017: 

 

 

Orientering 
- Samarrangemang med OK Södertörn  i Hemfosa. Dubbeltävlingen genomfördes som ett 

samarrangemang där Maggan Tärnblom var tävlingsledare från Söders-Tyresö. 

- Vinterserien: Genomfördes den 5/2 med start från Alby Friluftsgård, totalt startade 183 

personer. Ansvariga från Söders var Staffan Elmhagen, Åke Wansölin med flera. 

- Sommarserien: Genomförden 3/8 med start från Alby Friluftsgård, totalt startade 240 

personer. Ansvariga från Söders var Staffan Elmhagen, Åke Wansölin med flera. 
 

 

MTBO 
 2017-09-24 arrangerade Söders med Bengt och Peter i spetsen i ABCD-cup tävling som gick i 

skrubbaskogen. 
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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 2017 med Niklas Wrane som ansvarig. 

 
Tre olika områden erbjöds med totalt 85 kontroller som suttit ute från och med april till och med 
oktober: 

 Alby-Barnsjön 

 Alby-Höjden 

 Telegrafberget 
 

Kartor med kontroller, samt startkort och PM, har sålts i paket i Alby friluftsgård och på Sportringen i 
Tyresö centrum. Mot slutet av sommaren kunde också försäljning påbörjas hos Alewalds på 
Kungsgatan i Stockholm. 

 

 

Skolkartor 
Staffan Elmhagen har fortsatt hjälpt Tyresös skolor med skolgårdskartor och specialritade skolkaror 
samt orienteringskartor ur Söders kartbank. Staffan har tillsammans med Peter Zetterström även hjälpt 
till med banläggning i de fall behovet och önskemålet funnits
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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. Matts Björke var ”general” för hela arrangemanget.  Så årets ledningsgrupp var Matts 
Björke general + 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. 
 
Vid årets kultur- och idrottsgala i Tyresö prisades vårt midsommarfirande med ett av kommunen instiftat 
specialpris. 
 
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.  
 
Det goda vädret gjorde att det blev bra med folk i parken. Allt praktiskt så som parkering marka m.m. 
fungerade mycket bra. Vi hade även i år engagerat folkdanslaget ”Fyrväpplingarna”. De höll publiken 
igång med ringdans och uppvisning hela eftermiddagen.  
 
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. 
 
Årets midsommararrangemang blev en lyckad tillställning. Vi blev beviljade 50 000 kr i stöd från 
kommunen samt att vi höjde P-avgiften till 40 kr bidrog till att årets ekonomiska utfall blev ca; 82 000 
 
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. 

. 



13 

 

 

 

 

Albyserveringen 

Albygruppen har 2017 bestått av: 

 Roland Norell (sammankallande) 

 Sophia Gabrielsson 

 Kristina Bergstrand 

 

Öppethållande 

Serveringen har normalt öppet torsdagar kl. 18-20.30 samt lördagar och söndagar kl. 10-16.  
Under året har vi dessutom haft öppet under vissa lätthelger. Under sommaren har vi ledigt och sociala 
företaget Jobbverket sköter verksamheten. 

 

Besöksfrekvens – Väder 
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. De har önskemål att vi tar en del 
helger under sommaren. Under 2017 tog vi helgen före midsommar. 

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 

Vid Kultur- och idrottsgalan tilldelades Roland Norell priset som ”årets eldsjäl” i Tyresö Kommun med 
motiveringen; 

”  Eldsjälarna är hjärtat i det svenska föreningslivet. Det krävs ett enormt engagemang, slit och vilja för att 

en förening eller klubb ska fungera och må bra. Roland Norell har precis rätt ingredienser för detta uppdrag. 
Med en stor portion passion, glädje och värme ser han till att Tyresöbor kan njuta av hembakt varje helg i 
Alby. Han har under många år tagit hand om och drivit serveringen på Alby friluftsgård för sin 
orienteringsklubbs räkning. Han finns med på så väl tävlingar som träningar för att dela med sig av sin 
erfarenhet och lära ut tips och trix till barn och unga. Han är ett viktigt nav i sin förening Söders SOL.” 

En ny kaffebryggare samt ett nytt kylskåp inköptes under året. 

Jobbverket har ett eget avtal med Miljö och Hälsa och hyresavtal. 
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Ekonomisk årsberättelse 2017 
År 2017 var ett år med positivt resultat för klubben. Ett resultat av att Albyserveringen gav mer intäkter 
än vi budgeterat för och Midsommararrangemanget också gav ett överskott. För fullständig ekonomisk 
redogörelse hänvisas till balans- och resultatrapport. 

 

Slutord 
Orienteringsverksamheten 2017 följde den trend som klubben haft de senaste åren. Det betyder  
positiv ungdomsutveckling på alla sätt, både vad gäller spridning i ålder och antal utövare, samtidigt 
som junior- och seniorsidan mest kör på med samma löpare som föregående år. Träningsgruppen för 
de allra minsta fortsätter att höja stämningen i serveringen på torsdagarna. Efter torsdagsträningen 
myllrar det av ungdomar och äldre i serveringen! Både tävlings- och träningsverksamheten har vuxit 
vilket även syns i klubbens nedlagda startavgifter. 

Under 2017 har vi också haft en mycket bra utveckling för orienteringsverksamheten sett till resultat. 
Vår söderslöpare Fredrik Glännefors gjorde otroliga insatser under USM och toppade det med en 
seger i distriktsstafetten med Stockholmslaget där det var Fredrik som växlade ut laget i ledning efter 
andrasträckan. Fredrik tog också hem totalsegern i O-ringen som gick av stapeln i Värmland. 

MTBO-verksamheten har fortsatt och även genomfört ett antal tävlingsarrangemang. Det som sticker 
ut 2017 var att vår egen Söderscyklist, Felix Tiderman, representerade Sverige vid JVM och JEM. 

Ungdomsverksamheten växer och det är viktigt att klubben aktivt ser till att få in fler engagerade  
ledare så att kvaliteten på verksamheten kan bibehållas och arbetet fördelas på fler. Vi behöver till 
kommande år bli fler som vill utveckla vår verksamhet, både vad gäller träning och arrangemang. 

Vid Kultur- och idrottsgalan var Söders nominerade i tre kategorier; 

 Årets idrottsförening 

 Årets unga ledare, Jacob Svensson 

 Årets eldsjäl, Roland Norell 

Av dessa så kammade Roland Norell hem priset som årets eldsjäl. Utöver detta tilldelades föreningen 
ett av kommunen inrättat specialpris för vårt midsommarfirande. Detta visar verkligen på att vi är en 
uppskattad förening i Tyresö Kommun med en sprudlande verksamhet. 

För 2018 finns hopp om fortsatta framgångar för ungdomarna och ett lyft för de äldre, där klubben 
gärna ser fler medlemmar nere i Alby på torsdagarna och under helgerna. Utöver det hoppas vi på 
utmanade och givande säsonger för samtliga våra utövare! 
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Tyresö 2017-02-07 
Styrelsen i Söders Skid-och Orienteringslag – Tyresö 
 

 
……………………………………. ………………………………………… 

Göran Thimberg , Ordförande Louise Bergman 

 

……………………………………. ………………………………………… 

Marianne Jernberg Felix Tiderman 

 

……………………………………. ………………………………………… 

Milan Kopp Kristina Norin 


