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Turebergs Friidrottsklubb 
 

Verksamhetsberättelse 1/1 - 31/12 2020 
 
Förord 
Idrottsåret 2020 blev inte ett vanligt år. Vi har större delen av året brottats med covid-

19 pandemin som haft stor inverkan på klubbens verksamhet. Vi har under året fått 

anpassa verksamheten utifrån gällande restriktioner.  

 

Tidigt under våren stod det klart att det skulle bli ett annorlunda tävlingsår, även om vi 

till en början hade förhoppningen att det skulle komma igång efter sommaren, vilket 

tyvärr inte blev fallet. Senare delen av inomhussäsongen 2020 ställdes i stort sett in. 

Även utomhussäsongen präglades av inställda eller små arrangemang. Exempelvis blev 

det ingen vanlig Turebergsstafett, utan istället genomfördes en mindre men lyckad digital 

variant där lagen sprang sina sträckor under en dag och sedan rapporterade in sina tider.  

 

Ekonomiskt har det verkligen varit ett utmanande år och vi drog direkt i handbromsen för 

att säkerställa klubbens framtida fortlevnad. Kansliets personal permitterades och 

neddragningar gjordes i både tränararvoden och träningsstöd till aktiva. Från början av 

Mars har vi levt under stor ovisshet, hur kommer det att bli? In i det längsta hoppades vi 

på att Stockholm halvmaraton skulle bli av vilket tyvärr inte blev fallet. Fram till oktober 

såg det ut att bli en stor ekonomisk förlust för klubben, därefter kom beskeden från 

Tillväxtverket/RF att både vi och Marathongruppen hade beviljats stöd och i slutänden 

gjorde klubben ett mycket bra resultat. Sollentuna kommun visade även sin vilja att 

hjälpa till genom att efterskänka hyrorna. Det ekonomiska resultatet kan te sig konstigt 

med tanke på de neddragningar och rop på hjälp under första halvan av året. Idag 

känner vi oss väl rustade att ta oss an 2021 som även detta ser ut att bli ett 

”pandemiår”. 

 

Ljuspunkter under året har varit bla att vi kunde genomföra sommarens friidrottsskola på 

ett lyckat sätt genom ett hårt och målmedvetet arbete av kansli och ansvarig samt 

ledare på friidrottsskolan.  

 

Under året har vi mottaget bidrag från Stig Högberg och inrättat Stig Högbergs 

framtidsfond som bland annat kan användas till utbildning av funktionärer, inköp av 

material samt bidrag till aktiva som saknar ekonomisk möjlighet att åka på läger eller 

liknande. 

 

Trots covid-19 har vi under 2020 lyckats öka antalet deltagartillfällen med 11% till 

29,930 träningstillfällen. I slutet av verksamhetsåret var vi 1270 medlemmar, samma 

antal som vid årets början.  

Vårt ekonomiska resultat såg till en början, när pandemin började, att hamna på ett 

mycket stort underskott. Stor del av intäkterna försvann. Kostnadsbesparingar sattes in 

på alla områden. Osäkerheten var stor ända till slutet av. Med olika typer av bidrag 

kunde vi vända ekonomin till ett i slutänden mycket bra resultat. 

 

Våra aktiva och tränare har på ett imponerande sätt kämpat på under året och hållit 

motivationen och ambitionen uppe. Aktiva har tävlat när möjlighet getts och även detta 

år har vi noterat flera fina resultat. Emil Johansson vann ISM 400 m, kom tvåa på 

samma distans utomhus samt avslutade säsongen med att vinna 400 m på Finnkampen. 

Bianca Salming gick för första gången över 6000 poäng i sjukamp när hon vann SM 

utomhus. Bianca vann även SM inomhus i sjukamp. Hanna Hermansson tog en dubbel på 

1500 m genom att vinna distansen på SM både inomhus och utomhus. Andreas Almgren 

vann ISM 3000 m på nytt svenskt rekord (dock ännu ej godkänt). I den sammanlagda 

SM-poängräkningen behöll vi vår 6:e plats från 2019.  
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Uppföljning av övergripande mål för 2020 
Målsättning Utfall 

Etablera oss som en av de fem bästa 

klubbarna i Sverige. 

I stort sätt uppnått då vi slutade som 

nummer 6 i SM-Pokalen 

Ta medalj i samtliga SM, JSM och USM Målet uppnått 

Utveckla barn och 

ungdomsverksamheten och stötta 

tränare med tränarutbildning 

Året har präglats av pandemin. Då vi 

permitterade personalen har vi inte haft 

möjlighet att fullt ut jobba med de 

uppsatta målen. 

Aktivt genomföra aktiviteter för att 

stärka klubbkänslan i Tureberg 

 

På grund av situationen har vi inte haft 

möjlighet att genomföra gemensamma 

aktiviteter 

Vara Sveriges ledande arrangör av 

friidrottstävlingar och genomföra 

Veteran-SM 

SAYO genomfördes i en minimalistisk 

version medans Veteran-SM ställdes in 

pga pandemin 

Ekonomi i balans Målet uppnått 

Etablera samarbete med ytterligare 

sponsor/er 

Har inte kunnat ingå nya avtal pga 

rådande situation 
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Idrottsutskottet (IU) 
Tävlings- och träningsverksamhet för seniorer, juniorer och ungdom 

samt veteraner 

Som nämnts tidigare så har 2020 varit ett mycket speciellt år både tränings och 

tävlingsmässigt. Stora begränsningar, framförallt för tävlandet har gjort att våra aktiva 

inte kunnat tävla fullt ut som planerat. Trots detta har Tureberg visat framfötterna på 

många håll. Under det gångna året erövrar klubbens aktiva totalt 51 SM-medaljer. Detta 

visar att vi etablerat oss som en av landets främsta friidrottsklubbar. 

Seniorer  

Under 2020 tog Tureberg totalt 12 SM-medaljer på seniornivå. 

Ett axplock från 2020 är följande.  

ISM: Emil Johansson guld på 400m, Andreas Almgren guld på 3000m, Hanna 

Hermansson guld på 1500m, silver på 3000m, Bianca Salming guld i höjd 

ISM mångkamp: Guld Bianca i 5-kamp 

SM: Hanna Hermansson guld på 1500m och silver på 800m, Emil Johansson silver på 

400m, Andreas Almgren silver på 1500m, Bianca Salming brons i höjd 

 

Juniorer och ungdom 

Under 2020 tog Tureberg totalt 22 SM-medaljer på juniornivå och 17 medaljer på 

ungdomsnivå. Följande aktiva erövrade guldmedaljer i en SM-tävling under 2020. Jesper 

Ahlin (2003) guld i kula i USM både inomhus och utomhus, Elliot Duvert (2003) IUSM-

guld i höjd, Emil Johansson (2002) guld på 400 m både inomhus och utomhus, Karl 

Ludvik (2002) guld IJSM vikt, Theo Paganus (2003) USM guld diskus, Bianca Salming 

(1998) JSM-guld i sjukamp, tresteg och höjd. 

Under 2020 segrade också Tureberg i lagtävlingen Kraftmätningen för 15-åringar (födda 

2005-2006) 

 

Veteran 

Våra veteraner visar fortsatta stora framgångar trots väldigt begränsade 

tävlingsmöjligheter. I föreningstävlingen deltog 181 lag och Tureberg slutade 2:a efter 

Spårvägen. 

  

Veteran-SM i Malmö i våras blev en succé för Tureberg. Våra nio deltagare åkte hem med 

17 guld, 11 silver och 3 brons. Tureberg blev trea i klubbtävlingen, efter Spårvägen och 

hemmaklubben MAI, av totalt 134 klubbar. 

Allra bäst gick det för Gunnel Tolfes som vann 7 individuella medaljer - 5 guld och 2 

brons. Övriga medaljörer var Annelie Schöldström, Ulla Karnebäck, Karin Björin, Kristina 

Carlsson, Bobbie Baars och Karl-Gunnar Karnebäck. 
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Marknadsutskottet (MU) 

 

Kommunikation, sponsorsamarbeten och andra aktiviteter 

2020 har varit ett minst sagt annorlunda år och pandemin har även påverkat 

Marknadsutskottets arbete. Vår ambition i början av året att hitta ett antal nya 

samarbetspartner för sponsoraktiviteter. Som ett led i detta distribuerade vi en enkät till 

våra medlemmar. Svaren den genererade gav oss flera tips om potentiella företag som 

kunde vara intresserade av ett för båda parter givande samarbete med Tureberg. Det 

som såg så lovande ut, pausades dock helt när pandemin drog in över Sverige och 

världen men kontakterna finns kvar och vi återupptar diskussionerna när tiden är inne. 

Marknadsgruppen har istället hjälpt till med planering och genomförande av två för 

Tureberg delvis nya arrangemang; Turebergsterrängen som genomfördes i ny version i 

år och det virtuella Turebergs Adventslopp. 

Information och statistik 

MU arbetar kontinuerligt med att hålla klubbens hemsida och flöden i sociala medier 

uppdaterade med relevant information. Till vår hjälp har vi flera medlemmar som bidrar 

mer eller mindre aktivt genom att skriva om tävlingar och andra spännande och 

intressanta tävlingar och aktiviteter. Klubben har ett aktivt nyhetsflöde på hemsidan, där 

över 260 nyheter publicerades under 2020, vilket i snitt innebär hela 6 nyheter i veckan 

året runt. Under 2020 har hemsidan även varit en viktig plattform för kommunikation 

gällande Corona-pandemin.  

Det är ett stort antal friidrottsintresserade som följer klubben i sociala medier (FB ca 

900, Instagram ca 500) och vi har postat ett stort antal inlägg under året.  

Även för 2020 kommer en digital medlemsmatrikel att produceras, den färdigställs efter 

årsmötet i mars 2021. 

Statistik i form av listor över bland annat Årsbästa, Klubbrekord och ”Bäst genom 

tiderna” uppdateras löpande. Många av våra aktiva och andra intresserade följer dessa 

listor med stort intresse. Just i år har antalet tävlingar varit betydligt färre och listorna av 

naturliga skäl således inte lika omfattande. 

Sponsorsamarbeten 

Lyckligtvis har våra befintliga partners stöttat oss även i år. Länsförsäkringar Stockholm 

valde att bevilja vår ansökan om sponsormedel för klubbtröjor för våra yngsta 

medlemmar. Naprapathälsan i Sollentuna bekostade reflexvästar som används av våra 

löpargrupper vid utomhusträning. Arvid Nordqvist köpte in tröjor till årets 

sommarfriidrottsskola och Max Burgers valde att återigen investera i reklamplats för en 

roll-up i Sollentunahallens entré. 
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ICA Maxi Häggvik, är Turebergs huvudsponsor och är som sådan mycket uppskattad och 

värdefull. Årets försäljning av rabatthäften genererade en större intäkt än förväntat då vi 

fick OK från ICA att sätta ett högre pris än tidigare år. Vi riktar ett stort tack till alla barn 

som hjälpte till att sälja dessa häften. Över 500 av klubbens barn och ungdomar deltog i 

försäljningen. 

Utöver ovan nämnda företag är det flertalet andra som har stöttat Tureberg, och vi vill 

rikta ett stort och varmt tack till samtliga! Klubbens sponsorpartners är:  

ICA Maxi Häggvik, Eriksunds El, Fastec, Craft/Intersport, Max Burgers, Länsförsäkringar 

Stockholm, Naprapathälsan i Sollentuna, Scandic Star, Rattens trafikskola, Sharpfin AB, 

Sollentuna C, och SollentunaDirekt/Mitt I. 

Klubben har också fått stöd i form av att ni alla medlemmar gjort inköp eller gåvor via: 

● ICA Maxi Pant (välja Tureberg med sin gåva) 

● Sponsorhuset – Inköp på någon av de till Sponsorhuset 600 nätbutikerna, som 

genererar ett bidrag till Tureberg. 

● Folkspel – Sverigelotten-prenumeration 

● Svenska Spel och Gräsroten – Välj Tureberg Friidrottsklubb som klubb att stötta 

Stort tack för era alla bidrag i olika form under 2020! 
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Arrangemangsutskottet (ARRU) 
 
Av de 20 arrangemang klubben planerade i början av året kunde enbart 7 arrangemang 

genomföras och 13 av arrangemangen blev inställda. 

 

Arrangemang 2020 Datum Status 

Mångkamp SM - inomhus 1 - 2 Feb Arrangemangsutskottet 

Kraftmätningen (inomhus) 15 Mars Inställt 

Turebergsstafetten  9 Maj Digitalt lopp 

Klara Milen Vinn Bilen 16 Maj  Inställt 

Stora Turebergskastet Maj Inställt 

Turebergs explosiva 

(kast och sprint) 
8 tillfällen 

Delvis genomfört inomhus, inställt 

utomhus 

Stockholm Marathon 30 Maj Inställt 

SAYO 5-7 Juni 
Genomfördes i en slimmad version i 

augusti 

Jonsson & Johnsson 13 Juni Inställt 

Sollentuna GP 15 Juni Arrangerades utan publik 10:e augusti 

Sommarfriidrottsskola Juni – Augusti 

Genomfördes i mindre grupper 

utplacerade på Sollentunavallen och 

Sportfältet 

Veteran SM 28-30 Aug Inställt 

Finans/mediaruset Sep Inställt 

Stockholm Halvmaraton 5 September 
Inställt, men möjlighet att springa ett 

virtuellt lopp fanns 

Turebergsgaloppen September Inställt 

Edsbacka Marknad 20 September Inställt 

Turebergsterrängen Oktober 
Genomfördes på ett lyckat sätt.  

Loppet fungerade också som terräng-DM 

Friidrottsskola Höstlov November Inställt 

Stockholm paragames November Inställt 

SAYO Indoor December Inställt 

 

 

  



Sida 7  
 

  

Medlemmar 

Under 2020 har vi ökat antalet deltagartillfällen för 13-16 åringar och 17-20 åringar. För 

kategorin 17-20 år har vi till och med ökat antalet deltagartillfällen med 100% mellan 

2019 och 2020. Från 2015 har vi ökat antalet deltagartillfällen hos kategorin 17-20 

åringar med över 400%. Under 2020 för kategorin 7-12 år har vi tappat färre mellan vår- 

och höstterminen än vad vi gjorde under både 2015 och 2016 trots att vi 2020 har haft 

covid-19 som spökat för oss. 

  

Anledningen till att träningstillfällen fortsatt öka är att klubbens träningssamordnare 

stöttat tränare i barngrupper, ökat antal utbildningstillfällen samt samarbete för att 

stötta varandra. Det arbetet är fortsatt viktigt kommande verksamhetsår. 

Att hitta träningstider i hallen för samtliga grupper är också en viktig faktor för att kunna 

fortsätta öka antalet träningstillfällen. 

Styrelsen 

Styrelsen har tyvärr under året haft tre avhopp. De som valt att avgå är Cecilia 

Lallerman, Katarina Pettersson och Joakim Pettersson. Till nästa år har styrelsen bestämt 

att ersätta dem med två nya ledamöter. 

Ekonomi 
Den totala omsättningen under 2020 var ca 5 909 (6 683) tkr, vilket är lägre än 

budgeterat. Årets resultat visade ett överskott på 1 292 (116) tkr mot budgeterat 

underskott på 15 tkr. 2020 års resultat innehåller något lägre intäkter än budgeterat 

trots bidrag från RF och Tillväxtverket. Samtidigt har vi haft stora kostnadsbesparingar 

som lett till låga kostnader. På intäktssidan har vi flera inställda arrangemang. 

Sommarfriidrottsskolan 2020 har en intäkt på 861 (932) tkr. Övriga arrangemang har en 

intäkt på 341 (1 615) tkr.  

Klubbens intäkter från medlems- och träningsavgifter ökade, bl a med frivilliga bidrag 

från medlemmar, till 2 863 tkr och är idag föreningen största intäktspost. Övriga större 

intäktsposter är lokalt och statligt aktivitetsstöd 488 (440) tkr, samt sponsorer 413 (333) 

tkr. 

Kostnader för idrottsverksamheten omfattar tränings- och utrustningsbidrag, tränare, 

hyror, startavgifter, tävlingsresor, träningsläger samt medlemsvård 1 960 (3 766) tkr. Av 

enskilda övriga kostnader är det personal 1 919 (1 767) tkr den största. 

Permitteringsstöd redovisas som intäkt. 

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Föreningen eget kapital var vid årsskiftet 3 667 tkr 

(2 375) Vid årsskiftet fanns bland tillgångarna 3100 (1 478) tkr i likvida medel och 1 028 

(1 028) tkr placerade i fonder. 

Kommentarer till klubbens ekonomi 
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Året präglas av inställda arrangemang och jakt på kostnader och ansökningar om 

statsbidrag.  

Under våren såg det ut som att vi skulle få ett mycket stort underskott. 

Underskottet kunde vändas till ett bra resultat med hjälp av bidrag, 

permitteringar, och kostnadsbesparingar. Styrelsen ställde in sin årliga 

konferens.  
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Balansräkning 2020 

 


