TUREBERGS FRIIDROTTSKLUBB
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1 - 31/12 2013
INLEDNING
Vår totala verksamhet, som då också innefattar våra arrangemang, hade en positiv utveckling vilket
resulterade i att omsättningen nu ligger över 4 MSEK.
År 2013 blev idrottsligt ett litet steg framåt men flera av våra aktiva var skadade och de idrottsliga
målen kunde inte uppnås. På personalsidan bestod organisationen av 2,5 tjänster. Alla i organisationen gjorde en kanoninsats och lyckades att med beröm godkänt fullfölja alla åtaganden och arrangemang.
Projektet att tillsammans med kommunen bygga en friidrottshall på Sollentunavallen har nu påbörjats och markarbetet är i skrivande stund i full gång. Enligt planerna skall hallen invigas i augusti
2015 efter klubbens över 25 år långa kamp. Fram till dess får vi disponera en temporär träningslokal i Opel-hallen vid Stinsen då Häggvikshallen skall byggas om till annan idrottslig verksamhet.
Friidrottshallen medför att vi kan ta ett stort kliv framåt i klubbens utveckling och får nya möjligheter. Därför har vi har inlett ett värdegrundsarbete som skall mynna ut i en ny vision och verksamhetsinriktning. Detta arbete kommer att involvera stora delar av klubben och skall vara klart i slutet
av 2014.
Våra arrangemang har genomförts på ett mycket proffsigt sätt och vi har ånyo fått mycket beröm
för det sätt som vi arrangerar tävlingar på.
Sollentuna GP var ännu en gång det bästa GP för året och med bästa vädret. Vi har en bra relation
till kommunen både vad gäller tjänstemännen och politikerna. Även relationerna till våra samarbetspartner och sponsorer är bra och vi hoppas att vi skall lyckas attrahera fler som vill stötta vår
verksamhet.
Organisationen fungerar bra med ett delegerat ansvar och befogenheter där beslut skall tas så nära
verksamheten som möjligt. Vi har också lyckats med det fortsatta arbetet att få in större kullar i de
nya grupperna. Detta bildar en bas för framtiden och gör att vi kan bygga verksamhetspyramiden.
Mycket kraft lades förra året ner på att förbättra administrationen kring funktionärer. Detta har
burit frukt och arbetet har i år fungerat bättre. Att funktionärsorganisationen fungerar är en förutsättning för åtaganden som genererar stora delar av vår ekonomi.
Med de saker som är på gång och den utveckling som skett under året ser det mycket positivt ut
inför framtiden.

SENIOR/JUNIOR-VERKSAMHETEN
Inomhussäsongen
Årets första SM-tävling för seniorer gick i Norrköping 15-17 februari. Klubben tog endast en medalj genom Andreas Almgren som blev trea i 800-metersfinalen med tiden 1:52.16. Fyra i loppet
var Anton Asplund med 1:53.52 och femma Johan Eriksson med 1:54.46. Av kvinnorna lyckades
Isabella Andersson bäst som femma i 1500-metersfinalen med 4:32.58.
På 1500 m deltog också Daniel Gleimar som blev 7:a med 4:04.59 och Albin Sjöblom 4:04.71 som
slutade som 8:a.
IJSM gick sista helgen i februari i Uddevalla. Tre medaljer blev facit, två guld och ett silver. Andreas Almgren sprang försök på 1500 m under lördagen och vann kontrollerat sitt heat. I finalen
kontrollerade Andreas fältet återigen och gick i mål som IJSM-mästare i 19-årsklassen med tiden
4:04.68. Den andra guldmedaljen tog Caroline Gyllenbern på fina 1.77. Caroline tog alla höjder i
första försöket.
I klassen M22 1500 meter hade Tureberg 3 löpare till start, Klas Persson, Albin Sjöblom och Daniel Gleimar. Favoriten Rickard Gunnarsson från Hässelby tog som väntat guldet, men strax där bakom fanns Klas Persson som sprang hem en silverpeng åt Tureberg med tiden 3:58.75. Albin Sjöblom och Daniel Gleimar tog placeringarna precis utanför pallen, 4:a respektive 5:a.
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Utomhussäsongen
Stafett-SM avgjordes i Huddinge den 25-26 maj. Första medaljen blev ett silver i M22 3x400 m för
Erik Smedhs, Daniel Gleimar och Klas Persson. De sprang tre riktigt bra 400-hundringar. Under
söndagen sprang löparna Erik Smedhs, Daniel Gleimar och Klas Persson hem ett efterlängtat guld
till Tureberg i M22 3x800 m. Dagen bjöd på ett regnigt Huddinge men det stoppade inte killarna att
besegra MAI och säkert ta hem guldet.
Den 16-18 augusti avgjordes Veteran-SM i Gävle. Nära 200 klubbar deltog med aktiva från 35 år
upp till 75 år. Huddinge AIS vann föreningstävlingen medan Turebergs FK hamnade på en hedrande 36:e plats.
En handfull turebergare var på plats där Lasse Hansson lyckades bäst med två medaljer. 800 m var
Lasses första gren och han slutade 3:a i mål med tiden 2:20,75. På 400 m blev Lasse tvåa med
58,19 efter den fenomenale Gunnar Durén från Hässelby SK. Ytterligare två medaljer tog klubben
genom Stellan Back M35 som vann spjutfinalen på 58,73 och Jan de Besche M60 som blev tvåa i
höjd med 1,38.
Vid Senior-SM i Borås 29 augusti-1 september lyckades klubben liksom inomhus vinna en medalj.
Daniel Lundgren sprang hem ännu en 3000 m hindermedalj till klubben och blev tvåa med tiden
8:58.25.
Tureberg hade flera andra aktiva i gång under helgens SM-tävlingar och bäst av dem lyckades unga
Andreas Almgren. Andreas ställdes inför en riktig utmaning då finalfältet i M 800 m var det bästa
breddmässigt någonsin. Andreas sprang sitt bästa lopp i karriären (första gången under 1:50 med
tiden 1:49,72) och tog en fjärdeplats.
På JSM i Västerås lyckades klubben desto bättre. Hela 5 medaljer blev facit denna helg för juniorerna. Gladast av alla att vara tillbaka på banan igen var Andreas Almgren som gått skadad hela
utomhussäsongen, men nu var tillbaka. Comebacken på banan resulterade i en guldmedalj i
P19 800 m, där han ledde från start till mål, och uttagning till Nordiska Juniorlandskampen för
19-åringar i Finland.
På M22 2000 m hinder, där hela 14 löpare startade, låg Tureberg länge på platserna 1-3 genom Erik
Norrbom, Albin Sjöblom och Daniel Gleimar. Hässelbys Emil Blomberg, favorit till segern, tog
dock in på ”Turan”-löparna under de sista två varven och spurtade hem en seger framför Albin
Sjöblom som tog silvret (på sin 20-årsdag). Erik Norrbom knep bronspengen och Daniel Gleimar
den otacksamma fjärde platsen.
På 1500 m M22 hade Tureberg fyra löpare i topp-10 med Klas Persson som bästa Turebergare på
en femte plats, Albin Sjöblom 6:a, Daniel Gleimar 8:a och Erik Norrbom 10:a.

Landskamper
Nordiska Juniorlandskampen för 18–19-åringar gick i Espoo i grannlandet Finland. Denna gång var
Andreas Almgren Turebergs representant. Andreas hade på programmet 800 m individuellt och en
av sträckorna i den långa stafetten 4x400 m.
Andreas Almgren fick även göra debut i Seniorfinnkampen där han gjorde en fenomenal insats
genom att sätta nytt personligt rekord på 800 m med tiden 1:49.46. Han blev trea och såg till att
Sverige vann en trippelseger på distansen.

UNGDOMSVERKSAMHETEN
Turebergs ungdomar har haft ett framgångsrikt år med en deltagare på Ungdoms-VM, två deltagare
i ungdomsfinnkampen och totalt nio SM-medaljer. Tyvärr har dock flera av våra duktiga ungdomar
haft problem med skador och sjukdomar under året.

Inomhustävlingar
Våra ungdomar åkte på traditionella tävlingsresor till inlagda gurkspelen i Västerås och till Eskilstuna Indoor Games. Tävlingen i Västerås har vuxit enormt i antalet startande så dagen blev väl lång
för våra deltagare. Till nästa år kommer vi att se om det finns bättre alternativ till resa.
Två stafettlag deltog vid 13-åringarnas stafett vid GE-galan i Globen. Vårt förstalag kom till final,
med sjätte bästa tid. Jättefina löparinsatser och kalla huvuden under växlingarna räckte till att
plocka ytterligare en placering i finalen och sluta som 5:a.
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Vid IUDM/DF 12-16 år blev det sex medaljer - två guld och fyra silver. Medaljörerna var Giovanni
Inostroza P16 (guld längd, silver 60 m), Richard Martin P16 (silver höjd), Staffan Risberg P14
(silver höjd) och Linda Nyblom F13 (guld 60 mh, silver längd).
Vid Svealandsmästerskapet inomhus deltog sex Turebergare i det segrande stockholmslaget. Bäst
placering hade Staffan Risberg, som kom trea i höjd, P14.
På IUSM i Uddevalla tog Chris Arnoldsson guld i vikt P17 och Gustav Kjell silver i 60 m P17. På
IUSM i Malmö några veckor senare blev det brons till Giovanni Inostroza i 60 m P16 och silver till
Louise Åkerlund i 800 m F16.

Utomhustävlingar
I Turebergsstafetten deltog 25 lag från Tureberg i klasserna från PF9 Mixed till F15. Tyvärr saknades lag i P15, P17 och F17. Topplaceringar hittar vi endast i PF9, där Tureberg hade tio lag (!) och
som bäst placerade sig etta och tvåa.
Tureberg deltog med lag i ungdomslagtävlingen Kraftmätningen. Tjejlaget kom till final och slutade där på 13:e plats.
På stafett-DM blev det två medaljer till Tureberg på ungdomssidan: brons i F15 3x800 m (Moa
Jutemalm, Rebecka Larson-Sevon, Tyra Löthman) och brons i P11 3x600 m (Sebastian Christensson, Oliver Lindstrand, Isac Lidström).
Vid UDM (15-17 år) på Huddingespelen blev det fem medaljer till Tureberg. Giovanni Inostroza
blev etta på 100 m P16, etta på 200 m P17 och tvåa i längd P17. Simon Waldaeus blev trea i 200 m
P17. Chris Arnoldsson vann slägga i P17.
Chris Arnoldsson, Turebergs kastarstjärna, inledde säsongen strålande och kvalificerade sig till
Ungdoms-VM i Donetsk i Ukraina. Chris startade säsongen genom att kasta 67m och öka sitt rekord med 63 cm i maj. Han följde sen upp det med 69,58m på Huddingespelen i början av juni. På
ungdoms-VM i juli kastade Chris i nivå med sitt personliga rekord, men motståndet var tufft och
det räckte inte till en finalplats.
Ungdoms-SM avgjordes i Västerås (17 år) och Eskilstuna (15-16 år). Chris Arnoldsson var som
väntat totalt överlägsen i slägga P17 och hade över 4 meter ner till tvåan i tävlingen. Gustav Kjell
sprang till sig ett silver på 200 m P17. Isabella Andersson, som haft en säsong fylld av skador och
sjukdomar, visade form och sprang hem två medaljer – silver i F16 1500 m och brons i F16 800 m.
Övriga deltagare i Eskilstuna var Louise Åkerlund och Giovanni Inostroza.
Distriktsfinalerna för 12-14 år arrangerades under Täby Open i början av september. Följande turebergare tog medalj: Edvin Hagberg (brons P14 höjd, brons P14 300 m), Linn Kalderén (silver F14
spjut), Lukas Björninger (silver P13 kula), Linda Nyblom (silver F13 60 mh) och Karl Ludvik
(brons P12 kula).
Gustav Kjell och Isabella Andersson blev uttagna att representera Sverige i ungdomsfinnkampen.
Gustav sprang 200 m på nytt personligt rekord. Isabella sprang 1500 m, men hade tyvärr varit sjuk
veckan innan och kunde inte prestera på topp.
Återigen åkte våra yngre aktiva på tävlingsresa till Surbullespelen i Norrköping. Ett utmärkt tillfälle att tävla på en trevlig tävling på bortaplan och att umgås inom och mellan träningsgrupperna.
I början av september var det dags för klubbmästerskap för våra yngsta aktiva upp till elva år. Tolvoch trettonåringarna deltog också i personliga rekordens kväll. Det var full fart på Vallen hela kvällen när totalt 191 anmälda gjorde 552 starter.
Åtta av våra duktiga ungdomar blev uttagna till Stockholmslaget, som vann Svealandsmästerskapen för 13-14 år. Staffan Risberg vann höjd P14 och Linda Nyblom kom trea på 60 mh F13. Matilda Rönnblom och Ebba Gällhagen deltog i stafettlagen för F13 (första plats) respektive F14 (andra
plats).
Utomhussäsongen avslutades för de yngsta med deltagande i Stockholms Cup. Det blev även i år
mycket bra resultat med en andraplats för 13-årslaget och en tredjeplats för 11-årslaget.
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TRÄNINGSVERKSAMHETEN
Sollentunavallen är hjärtat i träningsverksamheten under utomhussäsongen. Under inomhussäsongen bedrivs träningen för våra yngsta i Häggvikshallen. Äldre ungdomar, juniorer och seniorer tränar i inomhushallarna i Bosön, Hallonbergen, Solna och Sätra. Fr.o.m. årsskiftet 2013/2014 flyttas
all verksamhet från Häggvikshallen och Solna till den nya temporära inomhushallen i Sollentuna –
Opelhallen.
Under året har fem nya träningsgrupper startats upp: 05 vit, 06 röd, 06, blå, 06 grön och 06 gul.
Totalt har 115 tränare och lagledare varit verksamma i klubben:

TRÄNINGSLÄGER
Martin Hagberg, Per Bäck och Urban Aruhn åkte över till USA, Kalifornien, tillsammans med
Turebergs äldre aktiva på träningsläger. De aktiva var från tre olika träningsgrupper i Tureberg
och ett antal aktiva från andra föreningar. Träningslägret varade i två och en halv vecka upp till
en månad. Vi hade även med oss naprapaten John Línd som anlände efter första träningsveckan.
En grupp med klubbens ungdomar/juniorer på totalt 23 aktiva åkte under påsken på ett 9 dagar
långt träningsläger till Alfamar, Portugal, tillsammans med tränarna Janne Axelsson, Are Möller,
Thomas Hirvonen, Ronny Ilvander och Lisa Hannula.

UTBILDNING
Under året blev fyra medlemmar godkända förbundsdomare, allmän. En medlem blev godkänd
eltidtagare.
Under april och augusti startade nya träningsgrupper och de nya tränarna utbildades under två
kvällar. Lisa Hannula höll i utbildningen tillsammans med en utbildare från SISU Idrottsutbildarna
(Ledarskap för barn och Barns utveckling).
Under våren arrangerade återigen klubben en funktionärsutbildning med fokus på domarens ABC.
Kursledning: Stig Högberg (allmän del), Martin Kjell (Hopp), Peter Hagren (Löpning).
Lisa Hannula höll under maj/juni och oktober/november i tre utbildningskvällar för de tränare som
i dag har 7-9-åringar, med fokus på hopp, sprint/häck och kast.
Under september och november bjöd klubben in till Verksamhetsutveckling tillsammans med SISU
Idrottsutbildarna.
Rikard Nilsson (från SOK) höll i november en föreläsning om vad som egentligen krävs av en elitidrottare. Inbjudna var aktiva födda 15 år och äldre samt deras respektive tränare.
Klubben arrangerade tillsammans med SISU Idrottsutbildarna en HLR-kurs i november. Inbjudna
var klubbens samtliga tränare.

MARKNADSUTSKOTTET
Under år 2013 har marknadsutskottet bestått av Bengt Jönsson (webbmaster), Staffan Skog, KC
Wallberg och K-G Holmgren som ordförande. Klubbchefen Thomas Waldetoft har varit adjungerad. Utskottet har haft ett flertal både formella och informella möten. Jens Häll, Sollentuna Reklambyrå, har anlitats som expertresurs.
Utskottet har haft framgångsrika möten med många företag som knutits till oss som samarbetspartners. Utskottet har också tagit fram en grafisk manual som bl a visar upp en ny kompletterande
logotyp till den traditionsenliga skölden. Ett stort arbete har lagts ner på att utveckla klubbens hemsida så att den inte bara visar information i löpsedelsform utan också fungerar som reklambärare åt
klubbens evenemang, aktiviteter och samarbetspartners.

INFORMATION
Klubbens webbplats uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Under året har vi planerat för ny design av webbplatsen och att utöka funktionerna.
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Statistik- och resultatdelen uppdateras kontinuerligt med information om t.ex. klubbrekord, banrekord, SAYO-rekord, årsbästa, bästa genom tiderna, SM-medaljer, ranking, bragdpris, stjärnskott,
kamrat-priset, personlig rekordförbättring, månadens Turebergare, SM-resultat, GP-resultat samt
resultat från alla övriga tävlingar arrangerade av Turebergs FK.
Klubbens bildarkiv, Picasa, fortsätter att utökas. Totalt finns 138 album.
Endast ett fåtal videoklipp har skapats under året på klubbens Youtubekanal. I videoarkivet finns
kategorier för friidrottens olika grenar samt för instruktion. Totalt har våra videoklipp visats 4548
gånger under året.
En matrikel har tagits fram och distribuerats till samtliga medlemmar efter årsmötet.

FRIIDROTTSHALLEN
Plötsligt händer det. När Per Bäck tillträdde som ordförande så sade han lite ”kaxigt” att han skulle
se till att hallen byggs. För Tureberg är Hallen en överlevnadsfråga. Så denna fråga har varit prioriterad för styrelsen och vi kan äntligen säga att nu är det nära.
Under året 2013 har mycket hänt. Projektet fick en ny projektledare på Sollentuna Kommun med
Daniel Sahlin. Kjell Lauri bytte tjänst och blev ansvarig för Trafik och Fastighet. Efterträdaren till
Kjell Lauri på Kultur och Fritid blev en välbekant person nämligen Niklas Roos av Hjälmsäter som
tidigare varit ansvarig för kommunens fritidsanläggningar.
Även i det politiska blev det förändring då Torwald Larsson blev ordförande i Trafik och Fastighet
och Magnus Ramstrand har ordförandeskapet i Kultur och Fritid. Detta sammantaget hjälpte projektet på traven, då både tjänstemän och politiken drog åt samma håll.
Per Bäck och Catharina Wängberg har under året arbetat med kommunen, arkitekter m m för att
färdigställa underlag för en upphandling. Kommunen tog ytterligare ett beslut om att bygga hallen
och då enligt förslag nr 3 som var en mer påkostad hall. Detta i sin tur gjorde att projektet tog fart
och ett beslut om upphandling av markentreprenaden togs. Upphandlingen slutfördes och man gräver i skrivande stund för fullt på den tidigare kastplanen.
Vi fick den 17 september bevittna när Magnus Ramstrand, Torwald Larsson och Per Bäck tog det
första spadtaget till Friidrottshallen. Detta uppmärksammandes i lokalpress och rikspress. Även
lokal- och riks-TV var på plats och gjorde ett inslag där Kajsa Bergqvist (som mycket förtjänstfullt
deltog på denna historiska dag) uttalade sig om hur efterlängtat det är med en friidrottshall i Sollentuna. Det var oväntat många som ville se denna aktivitet och jag uppskattar att det var ca 60 personer på plats. Till och med korven som Kommunen bjöd på tog slut.
Många kan vittna om stora ansträngningar från olika personer i Turebergs Friidrottsklubb under de
25 år som klubben arbetat med att få en hall. Bara under mina sex år som ordförande har Per och
Catharina haft mellan 150-200 möten med politiker, tjänstemän, projektledare, arkitekter m m. Nu
blir hallen verklighet och i skrivande stund utvärderar kommunen de anbud som kommit in på att
bygga själva hallen.
Friidrottshallen beräknas stå klar till hösten 2015 då vi skall kunna inviga den (förhoppningsvis
med buller och bång). Fram till dess har vi fått Opelhallen som provisorisk inomhushall. Detta är
ett steg i rätt riktning och tillsammans med kommunen har vår klubbchef Thomas Waldetoft fått till
(utifrån de förutsättningar som finns) en mycket bra tillfällig anläggning med höjd, längd, kula och
sprintbanor.
Den nya friidrottshallen kommer att innebära mycket för oss som klubb, men även övriga klubbar i
norrort kommer att kunna nyttja hallen. Tureberg kommer under 2014 inleda förhandlingar med
kommunen om nyttjanderätt och hyra för hallen.
Hallen kommer att ge Tureberg förutsättningen att ta nästa steg i att utvecklas till en av de största,
bästa och trivsammaste friidrottsklubbar i Sverige, med fokus på kärnverksamheten. Så fram till
hösten 2015 måste vi förbereda oss på ett större intresse för att utöva friidrott i Sollentuna. Det blir
angenäma problem som ger oss möjligheter där vi inte skall se begränsningar utan försöka hitta
lösningar för att växa som klubb.
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ARRANGÖRSUTSKOTTET
Arrangörsutskottet har under 2013 bestått av Catharina Wängberg, ordförande, och Inger Werlevik,
Mia Hällerfors, Karin Hagren, K-G Holmgren, Ann-Sofie Hässel (hösten 2013), Lisa Hannula och
Thomas Waldetoft.
Utskottet har haft 11 möten. Utskottet har främst jobbat med förberedande och genomförande av
arrangemang, med planering av träningsgruppernas funktionärsarbete samt erfarenhetsåterföring av
arrangemangen.
Under året har klubben anordnat arrangemang enligt det ordinarie programmet. Se nedan.
Funktionärsarbetet har fungerat bra och det främst tack vare att Inger Werlevik klev in som ansvarig i början på året. Fokus i funktionärsarbetet har varit att få in fler funktionärer på viktiga positioner vid arenatävlingar.
Svenska Friidrottsförbundet höll under våren utbildning och ytterligare fem personer uppgraderades till förbundsdomare. Stockholms Friidrottsförbund har hållit distriktsdomarutbildning där ytterligare ett antal av klubbens medlemmar deltog. Strax före jul fick klubben ännu en utbildad eltidsfunktionär.
Årets arrangemang
Datum
28 april
4 maj
22 maj
7-9 juni
Juni-augusti
27 juni
5 augusti
4 september
15 september
14 december

Arrangemang
Vildsvinet
Turebergsstafetten
Edsvik Parkstafett
SAYO
Sommarfriidrottsskola
Sollentuna GP
Formtoppningen
Klubbtävling 7-12 år
Edsbacka Marknad
SAYO Indoor

2013 (2012)
77 starter
149 lag (129)
91 lag (57)
2800 starter (2509)
474 deltagare (560)
390 starter (366)
60 starter
611 starter (366)
100 knallar (110)
1583 starter (1514)

Projektledare
Thomas Waldetoft
K-G Holmgren
K-G Holmgren
Thomas Waldetoft
Camilla Bergqvist, Klas Persson
Per Bäck, Thomas Waldetoft
Lisa Hannula
Lisa Hannula
Thomas Waldetoft
Thomas Waldetoft

Arrangemang i samarbete med andra klubbar
Datum
1 juni
17-24 aug
14 september
21 september

Arrangemang
Stockholm Marathon
DN Galan veckan
Stockholm Halvmarathon
Topploppet

Arrangör
Marathongruppen
Stadionklubbarna
Marathongruppen
Marathongruppen

VILDSVINET 28 APRIL
Söndagen den 28 april var det premiär för äventyrsloppet Vildsvinet i skogarna runt Rösjön. Antalet startande löpare uppgick inte till det antal vi hoppats på men de som sprang och tog sig runt var
mycket nöjda med arrangemanget.

TUREBERGSSTAFETTEN 4 MAJ
Vi måste berömma oss själva, dvs vår klubb, att vi som en av få idrottsklubbar i Sverige fortsätter
att arrangera en stafettävling och som växer i antalet deltagande lag. Till årets stafett kom hela 149
lag och en del av dem var hitresta med buss. Sävedalens AIK, Göteborgs KIK och Örebro var t ex
några av dem som långväga rest hit. Många fina individuella prestationer gjordes. Ett nytt poängsystem skulle göra lagtävlingen mer spännande och så blev det också. Mycket positivt att Tureberg
Friidrottsklubb hade lag i samtliga klasser.
Bansträckningen var delvis ny för att start och mål flyttats närmare målhuset, och kommande idrottshall, samt att några växlingspunkter flyttats för att få bättre förutsättningar. Denna bansträckning betraktar vi nu som permanent.
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EDSVIK PARKSTAFETT 22 MAJ
Vi ska också berömma oss för att vi arrangerat Edsvik Parkstafett för fjärde gången och med fortsatt ökning av antalet startande lag. Från 13 lag första året till 37, 57 och 91 lag är den imponerande
utvecklingen under åren. Det visar att marknaden finns för en stafett med motions- och trivselinriktning.
Nytt för året var att tidtagningen var elektronisk med chip i nummerlappen. Det höjde kvalitén på
resultatgivningen och kapaciteten var mycket bra.
Deltagande lag berömmer stafetten och våra samarbetspartners gör detsamma. Tidigare år har samarbetsavtalen varit ettåriga men nu var det moget att erbjuda treåriga avtal som också tecknades.
Rekord i antalet startande lag och nettot i intjäning bättre än budget.

SAYO 7-9 JUNI
Allt från sommarvärme till kraftig åska och regn som tvingade oss att bryta tävlingen under ett par
timmar fanns med i årets upplaga av SAYO. Det omväxlande vädret påverkade dock inte tävlingen
negativt utan vi kunde uppvisa det största startfältet sedan 2007 med 1071 startande som tillsammans genomförde 2642starter. Dessutom sattes sammanlagt 18 nya SAYO rekord.

SOMMARFRIIDROTTSSKOLA
Sommarfriidrottsskolan för barn i åldrarna 7-13 år arrangerades under sex veckor. Barnen får prova
på friidrottens olika grenar och lära känna nya kompisar i en trygg och inspirerande miljö. Ledarna
får under våren genomgå kurs i ledarskap och första hjälpen. Årets deltagarantal var tyvärr en aning
vikande vilket påverkade ekonomin negativt.

SOLLENTUNA GP 27 JUNI
Torsdagen den 27 juni arrangerades Sollentuna GP, en av tre deltävlingar i Folksam GP, i samarbete med Hässelby SK , Spårvägens FK och med ett fortsatt stort stöd från Sollentuna kommun. Sollentuna Grand Prix höll mycket hög internationell klass och rankades som säsongens främsta internationella tävling resultatmässigt.

KLUBBTÄVLING 4 SEPTEMBER
2013 var tredje året klubben arrangerade ett klubbmästerskap för de yngsta aktiva i föreningen ( 7-11 år). 12 & 13-åringarna hade samtidigt under kvällen en personliga rekordens
kväll. Tävlingen hade 223 tävlande som gjorde 611 starter.
DN STOCKHOLM HALVMARATHON 14 SEPTEMBER
I ett för årstiden gynnsamt löparväder genomfördes årets Stockholm Halvmarathon. Intresset för
tävlingen är fortfarande mycket stort och anmälningsstopp sattes cirka två veckor före anmälningstidens utgång. Det nya rekordantalet löpare lyder nu på 17163. En nyhet för året var ett 30 minuter
långt eftersänt sammandrag i TV4. Tävlingen arrangeras tillsammans med Hässelby SK och Spårvägens FK.

EDSBACKA MARKNAD 15 SEPTEMBER
Tredje söndagen i september är av tradition dagen för Edsbacka Marknad. Även i år anlitades Per
Holmström för att stärka marknadens ställning vilket resulterade i att marknaden fullbokades. Med
visst ekonomiskt stöd från Sollentuna kommun hölls utgifterna nere och det ekonomiska resultatet
följde i stort sett budget.

TOPPLOPPET 21 SEPTEMBER
I samarbete med Marathongruppen och tidningen Topphälsa ansvarar vi för tillsättandet av funktionärer till motionsloppet Topploppet som löps i Hagaparken med start och mål vid Tingshusslätten. Årets lopp medförde nytt deltagarrekord med 4666 anmälda löpare
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SAYO INDOOR 14 DECEMBER
Tioårsjubilerande SAYO Indoor firade med nytt deltagarrekord. Från kl 09:00 på morgonen till kl
16:30 på eftermiddagen hann 541 deltagare genomföra 1487 starter. Nivån på resultaten var även i
år mycket hög och det sattes inte mindre än 14 nya SAYO-rekord.

FÖRSÄLJNING
Försäljningen av enklare förtäring är en bra service till tillresta ledare, tränare och aktiva och ett
populärt inslag under alla våra tävlingar på Sollentunavallen. Under 2013 nåddes inte den satta
budgeten till 100%.

LOTTERIER OCH BINGO
Utfallet från bingon är som föregående år och trenden är att bingo spelande minskar.

EKONOMI
Den totala omsättningen under 2013 var 4,3 milj kr och årets resultat gav ett underskott på 92 tkr,
vilket är lägre än det budgeterade underskottet 248 tkr. Nettointäkterna från arrangemangen, våra
egna och de tillsammans med andra klubbar, var knappt 2 milj kr. Det motsvarar i stort sett budget
trots något lägre resultat för Friidrottsskolan och den nystartade terrängtävlingen Vildsvinet. Övriga
intäkter från bland annat sponsorer, lokala och statliga bidrag samt medlems- och träningsavgifter
gav totalt ca 1,5 milj kr.
Föreningens ekonomi är god och vid bokslutsdagen fanns likvida medel om ca 2,3 milj kr, varav
1,0 milj kr utgörs av det orealiserade värdet av fonder med låga riskvärden samt 780 tkr i kortfristiga fordringar.

Under hösten 2013 beslutade representantskapet i Stadionklubbarna att ägarföreningarna
skulle erbjudas att låna ut pengar till Stadionklubbarna mot en ränta och att detta lån skulle
återbetalas senast 2019.
Bakgrunden var att med ett kapitaltillskott säkerställa att Stadionklubbarna och DN Galan
fortlever. Stadionklubbarna har under ett par år gått med förlust och behöver ett tillskott för
att klara av att driva verksamheten.
Tureberg och de övriga klubbarna har lånat ut olika storlek på belopp i proportion till sin
storlek och ekonomi. Styrelsen beslutade att låna ut 150 000 kr till Stadionklubbarna.
MEDLEMMAR
Vid verksamhetsårets slut hade Turebergs FK 852 medlemmar (840 ett år tidigare) inklusive ständiga medlemmar. Totalt 410 (308) ungdomar i åldern 7-20 år var aktiva i träningsgrupper, varav
235 (184) flickor och 175 (124) pojkar. Dessutom deltog 474 (560) barn i åldern 7-13 år i vår
Sommarfriidrottsskola.

STYRELSE
Per Bäck
Sonja Rendert
Ingegerd Johansson
Catharina Wängberg
K-G Holmgren
Åsa Kjell
Bengt Jönsson
Åsa Bengtlars
Adjungerad
Adjungerad:

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ordförande Arrangemangsutskottet
Ordförande Marknadsutskottet
Ordförande Idrottsutskottet
Idrottsutskottet
Idrottsutskottet
Thomas Waldetoft
Lisa Hannula

Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten och planeringskonferens 18-25 oktober.
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Den 5 oktober arrangerade styrelsen en Kick Off på Bosön för inspiration, föreläsningar och träning. Inbjudna var aktiva från 15 år och alla tränare och lagledare.
Klubbens årsmöte med årsmötesförhandling och utdelning av utmärkelser arrangerades 18 februari
på Löpargymnasiet i Sollentuna. Årets fest för funktionärer, ledare och tränare arrangerades på
Edsbacka Wärdshus 29 november med rekordstort deltagande, 150 personer.
Klubben har varit representerad vid årsmöten för Stadionklubbarna, Stockholms Friidrottsförbund
08 Fri, Svenska Friidrottsförbundet, Elitklubbarna och Kungsalliansen.
Gunnar Bergqvist har varit ordförande i Elitklubbarna.
Thomas Waldetoft har representerat Turebergs FK i anläggningsrådet för idrottsföreningar med
verksamhet på Sollentunavallen.

VALBEREDNING
Sammankallade:
Ledamot:
Ledamot:

Staffan Skog
Jan Axelsson
Annika Hagberg

KANSLI
På vårt kansli har Thomas Waldetoft arbetat som klubbchef och Lisa Hannula som träningschef.
Lisa var under andra halvåret uthyrd till Stockholms Friidrottsförbund 08-Fri på 20 %. Urban
Aruhn har varit anställd som tränare för medeldistans på 50% deltid.

AVSLUTNING
Styrelsen tackar alla medlemmar och samarbetspartners för ett gott och mycket väl genomfört arbete under året.
2014-02-10
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