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Verksamhetsberättelse för 2022 
Söders-Tyresö avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret  2022. 

 

Styrelsen 
Styrelsen bestod under året av följande personer: 

 Göran Thimberg ordförande 

 Marianne Jernberg kassör 

 Felix Tiderman ledamot 

 Louise Bergman ledamot 

 Mattias Hovmöller ledamot 

 Emma Swärdh ledamot 

 Alicia Björnberg ledamot 

 Ulf Hedberg sekreterare 
 

 

Styrelsemöten 
Protokoll finns arkiverade digitalt på Dropbox samt i bokslutspärmen. 

  



 

 

 

 

Inledning 
Inledningen av 2022 påverkades av coronapandemin, med begränsade möjligheter att ha alla 
föreningsaktiviteter igång som vanligt. I takt med att restriktioner släppte kunde också mer verksamhet 
komma igång, det innebar bland annat att Albyserveringen kunde öppna igen. Att ha serveringen 

öppen skapar möjligheter för att på ett naturligt sätt kunna genomföra helgträningar och sprida 
orienteringen till fler genom försäljning av naturpass och kartor. Arrangemanget av midsommarfirandet 

vid Tyresö slott återupptogs efter pandemiuppehållet och gav ett bra bidrag till föreningsekonomin.  

Under året har föreningen haft tre större arrangemang. I början av året arrangerades en kretstävling i 
ungdomsserien och en av föreningens juniorer, Emma Norin, var banläggare. I Maj arrangerade 
föreningen sommarlägret för alla stockholms orienteringsungdomar tillsammans med Haninge SOK 
och Skarpnäcks OL. Många ungdomar från hela distriktet deltog och arrangemanget blev en succé. 

Under hösten arrangerades en långdistanstävling vid Brakmaren, och det är glädjande att möjligheten 
att arrangera orientering i Tyresta nationalpark och naturreservat återigen fanns. Det är av stor vikt för 

föreningen att goda kontakter och relationer hålls med markägare för att det ska vara möjligt att 
arrangera orientering i vår kommun. 

 
Sammanfattande statistik 

 

 

1864 

 

Medlemsfördelning 

46% kvinnor 

54% män 

Tävlingsstarter 
Motsvarar 6,7 starter per medlem 

37% av medlemmarna är 20 år 
eller yngre 

 

 
 

 



 

 

 

Medlemmar 

Nedanstående bild visar medlemsfördelningen i mars 2023 samt medlemsutvecklingen för åren 2017-
2022. Antalet medlemmar är något färre än tidigare år, vilket är väntat då familjemedlemskapet togs 

bort vid årsmötet 2022. Det finns fortfarande ett stort intresse för att prova på orientering och det finns 
ett stabilt inflöde av nya medlemmar, och då framförallt barn och ungdomar. 

 

 
Figur 1; Medlemsstatistik mars 2023 

 

 
Figur 2: Medlemsutveckling för Söders-Tyresö åren 2017-2022 
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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. Under året har föreningen haft 1894 tävlingsstarter, vilket motsvarar 6,7 
tävlingsstarter per medlem med aktiv idrott (stödmedlemmar är ej inräknade), under 2021 var antalet 
tävlingsstarter 1338. 

 

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. 
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. 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 varit 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.  
 

 

Klubb- och KM-resa 
Under hösten 2022 genomfördes en föreningsresa till Gotland och tävlingarna Helg utan Älg. Cirka 70 
medlemmar följde med på resan och Söders hade bland den största föreningsrepresentationen på 

plats. För flera av deltagarna var det den första föreningsresan och vi hade en bra blandning av gamla 
och nya medlemmar – ett bra sätt att välkomna nya medlemmar in i föreningsgemenskapen! 

 
  



 

 

Barn- och ungdomsverksamhet 

 
Orientering 
Ungdomsverksamheten har fortsatt varit stabil under 2022, 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. Föreningen ser en positiv utveckling kring antal barn i 
knattegruppen som också väljer att fortsätta upp i grön och vit grupp.  

 

Under 2022 kunde återigen den populära lägerresan till Måsenstafetten och BodaBorg arrangeras, 
och närmare 50 personer deltog på lägret. För många var det första stafetten och lägret som 
orienterare och för några andra var det en välkommen återkomst. 

 

Under vinteravslutningen utsågs Elmin Hovmöller till årets ungdomsorienterare. 

 

 

Skidor 

Skidträningar har arrangerats vid Ågesta konstsnöspår, och medlemmar i alla åldrar har deltagit . 
Ansvarig för dessa träningar har varit Ulf Hedberg. 
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Arrangemang 
Följande arrangemang har klubben genomfört under 2022: 

 

 
Orientering 

- Kretstävling ungdomsserien 

- Sommarlägret 

- Brakmarslången 

- Vinterserien 

 

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 2022 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. 

 

Kartor 
Under året har föreningen hjälpt flera skolor med kartor till orienteringsundervisningen. Bland annat 
har ett nytt koncept tagits fram tillsammans med Tyresö Gymnasium för att fler ungdomar via skolan 

ska få möjlighet att prova på orientering. Kartorna säljs till skolorna och vid behov samt i mån av tid 
kan föreningen stötta med banläggning. 

 

Albyserveringen 
Albygruppen har 2022 bestått av: 

Kristina Norin (sammankallande), 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.  
 

Ekonomisk årsberättelse 2022 
Föreningen lämnar 2022 med ett positivt resultat. Det som skiljer från tidigare år är att färre medlemmar 

valt att betala tävlingsavgift, vilket gör att intäkterna för efterdebiteringar ökat. Därtill har sommarlägret 
genererat en större vinst än budgeterat, vilket är roligt och ger möjlighet för återinvestering i 

verksamheten. Det totala resultatet visar på ett positivt resultat på 102 000 kronor. För fullständig 
ekonomisk redogörelse hänvisas till balans- och resultatrapport. 

  



 

 

Slutord 
Året som gått har äntligen tagit oss tillbaka till en mer normal vardag, vilket förenklat för oss att både 
skapa och utöva vår idrott. Tävlingar är igång på riktigt och vi fortsätter att välkomna flera nya barn och 
unga till verksamheten. Det är också positivt att fler vuxna upptäcker vår idrott och söker sig till 

föreningslivet. 

 

För 2023 hoppas vi på att kunna fortsätta utveckla föreningen, och genomföra de arrangemang som är 
framför oss. Merparten av de inkomstbringande arrangemangen är förlagda under det första halvåret 
vilket möjliggör för en höst med ett högre fokus på oss själva som förening. Tack alla ni medlemmar som 

gör föreningen till den vad den är!  
 

Tyresö 2023-03-08 
Styrelsen i Söders Skid-och Orienteringslag – Tyresö 
 

 
……………………………………. ………………………………………… 

Göran Thimberg , ordförande Louise Bergman, ledamot 

 

……………………………………. ………………………………………… 

Marianne Jernberg, kassör Felix Tiderman, ledamot 

 

……………………………………. ………………………………………… 

Emma Swärdh, ledamot Alicia Björnberg, ledamot 

 

……………………………………. ………………………………………… 

Mattias Hovmöller, ledamot Ulf Hedberg, sekreterare 

 


