
Sida 1 

Turebergs Friidrottsklubb, Strandvägen 73, 191 35 Sollentuna 

 

Turebergs Friidrottsklubb 

Verksamhetsberättelse 2022 

 

Förord 

Tureberg har under 2022 haft fler aktiva (860 st) i i träning än någonsin. Det spänner 

över alla åldrar. Vi har fortsatt haft fina träningsförhållanden med Sollentunavallen, 

Friidrottshallen och Edsbergs Kastfält. Antalet deltagartillfällen ökade under 2022 med 

2700 till totalt 30 000 jämfört med 2021. 

Inom klubben har vi drygt 250 tränare och ledare, av dessa har flera vidareutbildat sig, 

både i friidrottsförbundets utbildning likväl som i distriktets och klubbens olika 

fokuskvällar.  

Vi har fortsatt med våra arrangemang och i flera av dem har vi haft fler starter än på 

många år. Det blev också en alldeles perfekt inramning av året SAYO som avslutades 

med Folksam GP en helg i juni. 

Flera av våra arrangemang är tillbaka efter några tuffa Covid-år, exempelvis vår 

traditionella Edsbacka marknad.  

I SM-pokalen var vi andra bästa klubb i totalt sett 2022. Det är Tureberg bästa placering 

någonsin. Från vår sjätteplats 2021 tog vi 2022 hela 95 medaljer. Flest medaljer av alla 

klubbar och i SM-pokalen för ungdomar blev Tureberg klart bästa klubb.  

Lag-SM final för herrar och nära i kvalet för damer med en andra plats. 

Andreas Almgren slog ett 46 år gammalt svenskt rekord på 5000m, med tiden 13.01,70 

Ett flertal av våra aktiva har under året representerat Sverige både i landskamper och 

internationella mästerskap. 

Våra ungdomar och juniorer har också varit framgångsrika, seger i Kraftmätningen 17 år 

inomhus, vinnare av Stockholmskampen både för 12 och 13-åringar. På 

Svealandsmästerskapen för 13-14 åringar var vi största Stockholmsklubb. 

Vår veteranverksamhet har vuxit kraftigt med både topp och bredd. Vi blev tvåa i 

veteranerna SM-pokal och internationellt tog vi flera medaljer på veteran-EM i inomhus i 

Portugal och veteran-VM utomhus i Tammerfors.  

Klubbens ekonomi visar för 2022 ett stort underskott då vi drabbats av retroaktiva 

pensionskostnader. 
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Turebergs övergripande mål 2022 

● Etablera oss som en av de fem bästa klubbarna i Sverige 

Utfall: Uppfyllt, Tureberg blev andra bästa klubb.  

● Ta medalj i samtliga SM, JSM och USM 

Utfall: Uppfyllt 

● Utveckla barn och ungdomsverksamheten och stötta med tränarutbildning 

Utfall: Uppfyllt  

● Aktivt genomföra aktiviteter för att stärka klubbkänslan i Tureberg 

Utfall: Flera aktiviteter för att stärka klubbkänslan. Men vi tror att vi kan göra än mer 

framöver. 

● Vara Sveriges ledande arrangör av friidrottstävlingar 

Utfall: Uppfyllt. Vi hade exempelvis rekordmånga starter både på SAYO och SAYO Indoor. 

Inramningen på SAYO blev riktigt bra ihop med Folksam GP 

● Genomföra Junior-SM 

Utfall: Uppfyllt 

● Ekonomi i balans 

Utfall: Årets löpande ekonomi var i närheten av budget. Engångskostnader drog ner 

resultatet rejält.  

● Behålla och etablera nya samarbeten med sponsorer 

Utfall: Inte helt uppfyllt. Några skyltsponsorer lämnade oss under året.  

Idrottsverksamheten 2022 

Idrottsverksamheten 2022 gav oss en rad framgångar. Nedan uppdelat på våra områden 

Senior, Junior, Ungdom och Veteran. Totalt sett tog Tureberg 95 medaljer i våra olika 

SM, detta är det högsta klubben någonsin har gjort. Tittar vi på en 25 årsperiod så ser vi 

att klubben de senaste 6-7 åren etablerat oss på en ny nivå. 
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Utöver nationella mästerskap har vi varit representerade på flera landslagsuppdrag. De 

Turebergare som representerat Sverige under 2022 var Andreas Almgren, Alva Back, 

Ayla Hallberg-Hossein, Bianca Salming, Elliott Duvert, Emma Carlsson, Gustav Källström, 

Hanna Hermansson, Jesper Ahlin, Kajsa Cabanas-Andersson, Yolanda Ngarambe, Elvira 

Bredin, Valter Kjellberg, Teo Paganus, Emil Johansson, Jacob Semb-Josefsson, Alvah Lind 

och Norah Lind.  

Tävlings- och träningsverksamhet 

Seniorer 

Under 2022 tog Tureberg totalt 15 st SM-medaljer på seniornivå. Det är exakt lika 

många som under 2021. Medaljerna fördelades enligt medan. 

ISM:  

Inomhus SM 2022 genomfördes i Växjö och Tureberg tog medaljer genom: 

Hanna Hermansson guld 800 m och silver 1500 m 

Yolanda Ngarambe guld 1500 m och silver 3000 m 

Ayla Hallberg-Hossein brons längd 

Andreas Almgren guld 3000 m 

SM mångkamp:  

Bianca Salming guld 

SM:  

Årets SM genomfördes i Norrköping och Turebergs tog medaljer genom: 

Hanna Hermansson guld 1500 m och silver 800 m 

Yolanda Ngarambe silver 1500 m 

Bianca Salming silver höjd och spjut 

Andreas Almgren guld 5000 m 

SM Terräng: 

Andreas Almgren guld 4 km och 10 km  

Juniorer och ungdom 

Under 2022 tog Tureberg rekordmånga medaljer på Junior och Ungdomssidan. Totalt 20 

SM-medaljer på juniornivå och 60 medaljer på ungdomsnivå. Medaljerna fördelades 

enligt nedan 

IJSM/IUSM17: 

Inomhus Junior.SM och Ungdoms-SM 17 genomfördes 2022 i Skellefteå. Turebergs tog 

medaljer genom: 

Alvah Lind guld F17 stav och brons höjd 

Elvira Bredin silver F19 1500 m 

Clara Billing silver K22 stav 
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Norah Lind silver F17 kula och vikt 

Fabian Mix guld P17 vikt och silver kula 

Valter Kjellberg silver P19 1500 m 

Emil Petersson silver M22 höjd 

Lukas Björninger silver M22 kula 

Jesper Ahlin silver P19 kula 

IUSM 

Ayla Hallberg-Hossein guld F16 60 m, höjd, längd och tresteg samt silver 60 m häck 

Alva Back guld F16 stav, brons 400 m och höjd 

Beate Pott guld F15 stav 

Kajsa Cabanas-Andersson guld F16 kula 

Elin Runemar guld F15 kula och vikt 

Emmie Wedin brons F15 tresteg 

Simon Lindström guld F15 höjd 

Jacob Semb-Josefsson guld P16 stav 

Ludvig Ellgren guld P15 kula, silver vikt 

Albert Ziegler brons P16 1500 m 

Gustav Källström brons P16 höjd 

Alexander Mickelson silver P16 tresteg, brons längd 

IUSM/IJSM Mångkamp 

Inomhus SM i mångkamp genomfördes i Örebro. Medaljer genom: 

Alvah Lind guld F17 

Ayla Hallberg-Hossein guld F16 

Elliot Duvert guld P19 

Theodor Duvert silver M22 

JSM/USM 17  

Årets JSM/USM17 genomfördes i 2022 på hemmaplan på Sollentunavallen och Tureberg 

tog medaljer genom  

Emma Carlsson guld F17 100m  

Alvah Lind silver F17 stav och brons spjut 

Norah Lind brons F17 slägga 

Lukas Björninger guld M22 kula och diskus 

Jesper Ahlin guld P19 kula och diskus 

Emil Johansson silver M22 200 m och brons 100 m 

Valter Kjellberg silver P19 800 m och brons 1500 m 

Elliot Duvert silver P19 höjd 

Theodor Duvert brons M22 stav 

USM 

Ungdoms SM genomfördes i år i Uppsala och en mängd medaljer genom: 

Alva Back guld F16 stav, spjut, silver 80 m häck och brons höjd 

Ayla Hallberg-Hossein guld F16 längd och silver 100 m 

Kajsa Cabanas-Andersson guld F16 kula 
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Elin Runemar guld F15 slägga och silver kula 

Emmie Wedin brons F15 tresteg 

Jacob Lennermark guld P15 300 m häck 

Gustav Källström guld P16 höjd 

Jacob Lennermark guld P15 300 m häck 

Ludvig Ellgren guld P15 kula, diskus och silver slägga 

Albert Ziegler silver P16 3000 m 

Iker Garcia-Lundström brons P15 1500 m hinder 

Jacob Semb-Josefsson brons P16 stav 

SM-Mångkamp  

På SM i Mångkamp i Västerås blev det 4 medaljer genom: 

Elliot Duvert guld P19 

Alva Back guld F16 

Kajsa Cabanas-Andersson silver F16 

Ida Chrifi brons F16 

Lag USM 

Turebergs FK Lag 1 silver 

Stafett SM 

F17 4x100 m guld (Emma Carlsson, Elsa Kagevik, Alva Bak, Ida Chrifi) 

F17 1000 m brons (Emma Carlsson, Ida Chrifi, Elsa Kagevik, Alva Back) 

F17 3x800 m brons (Alva Back, Ida Chrifi, Elsa Kagevik) 

F15 3x800 m brons (Alanda Solén, Wilma Blitz, Venla Engström) 

M22 4x100 m brons (Imran Lernebo, Erik Dahlberg, Hugo Olsson, David Mattiasson) 

Terräng 

Årets Terräng-SM genomfördes på Grimstafältet i Stockholm 

P15/17 lag brons (Lowe Fuxe-Barkvall, Albert Ziegler, Vilhelm Lood-Falgén) 

Ungdom 12-15 år 

I ålder 12-14 år har Tureberg både bred och framgångsrik trupp. Våra Ungdomar som är 

14-15 år har tävlat och kommit till final i Kraftmätningen 15.  

Väldigt många barn i träning har lett till att Tureberg varit största klubb i Stockholm i 

Regionmästerskapet “Svealandsmästerskapen” där de födda 2008-2009 tävlade inomhus 

och utomhus.  

I Stockholmskampen för 12 och 13 åringar där alla Stockholms-föreningar möts under 4 

deltävlingar vann Turebergs både 13 årsklassen (2009or )likväl 12 -års klassen (2010or). 
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Barn 7-11 år 

I ålder 7-11 år har det också tävlats en hel del under året. Resultat publiceras inte för 

barn under 12 år enligt direktiven från Friidrottsförbundet. Vi ser en hel del tävlade i våra 

egna arrangemang. I klubbmästerskapen 7-11 år som vi genomförde i september var det 

flera hundra barn med som genomförde grenarna kul, längd och 400m. Vi hade även 

högt deltagande i Turebergsstafetten i maj och i Turebergsterrängen i oktober. 

Nytt för i år var att vi genomförde en “Öppet-hus-tävling” innan vårt ordinarie SAYO 

Indoor. Väldigt uppskattat av deltagare och föräldrar. I SAYO Indoor i december hade vi 

även här med väldigt många Turebergare i åldern 7-11 år. 

PARA-gruppen 

Vår viktiga grupp med para-friidrottare har löpt på under året på samma fina sätt som 

tidigare med hjälp av våra engagerade ledare. 

Veteraner 

De organiserade gemensamma träningarna för veteraner flera gånger i veckan och en 

välkomnande laganda har resulterat i att antalet aktiva veteraner har ökat kraftigt både 

med erfarna friidrottare och rena nykomlingar. Detta skapar en härlig dynamik i gruppen. 

Under 2022 tog Turebergs veteraner 132 medaljer på IVSM och VSM, 5 medaljer på 

mångkamps-SM, 4 medaljer på stafett-SM och 2 medaljer på Terräng-SM. Av dessa SM-

medaljer var 61 guld, 50 silver och 32 brons. Vi tog en hedrande silverplats i SM-pokalen 

efter Spårvägen. 

Internationellt på europamästerskapen inomhus i Braga hade Turan 4 deltagare och 

samtliga tog medalj. Europamästarinnor blev Gunnel Tolfes, K60, på 400m och Ulla 

Karnebäck, K65, i mångkamp. Ulla tog även 4 silver i 200, 400, 60mh och längd. Gunnel 

tog brons på 200m. Sina första internationella medaljer tog Christian Josefsson, M50, 

med silver i spjut och Annelie Schöldström tog ett brons i slägga. 

På VM i Tammerfors hade Tureberg 13 deltagare och Jonas Asplund blev världsmästare i 

stav, Ulla Karnebäck sprang till sig en silvermedalj på 800 och brons på 400m, 300mh 

och längd. Hunter Mabon kämpade väl i två dagar i 10-kamp, vilket resulterade i en 

välförtjänt bronsmedalj. 

Till veteranstafetterna i Finnkampen i Helsingfors kvalificerade sig Charlotta Häggström 

K50 och Bobby Baars M60. 

Övergripande idrottsliga mål 

● Fortsätta den positiva trenden med ökat antal aktiva i äldre ungdoms- och 

juniorålder 

Utfall: Uppfyllt, vi har ökat antalet aktiva under året 

● Stötta och ”marknadsföra” vår löpargrupp internt inom klubben för att på sikt kunna 

få en etablerad löpargrupp (800m och uppåt) för junior/senior-aktiva med egen tränare i 

Tureberg 

Utfall: Uppfyllt 
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● Etablera en mångkampskultur i Tureberg så att aktiva mångkampare 15 år och 

uppåt kan utvecklas tillsammans 

Utfall: Ej uppfyllt 

● Återstarta tränarforum för att skapa ett aktivt samarbete mellan tränarna i de olika 

grupperna i samma ålder, för att det sedan ska gå smidigt vid hopslagning. Behövs också 

för att fördelning till t.ex. kast-, hopp- och löpgrupper skall fungera smidigt 

Utfall: Ej uppfyllt 

● Öka statusen på våra lagtävlingar och förbättra klubbkänslan, så att det blir en 

självklarhet att vilja var med och representera föreningen på bl.a. Lag SM  

Utfall: Delvis uppfyllt 

● Förbättra samarbetet med friidrottsgymnasiet för att säkerställa att vi inte tappar 

aktiva. 

Utfall: Delvis uppfyllt 

● Erbjuda en så bra verksamhet så att friidrottsgymnasium inte alltid är ett givet 

alternativ framför klubbverksamheten 

Utfall: Delvis uppfyllt 

 

Träningsverksamhet  

Vi ser med glädje att antalet aktiva i vår träningsverksamhet har vuxit. De senaste tre 

åren har vi gått från 676 till 860 i december 2022. Kansliet har aktivt jobbat med att 

erbjuda plats i grupper oavsett ålder. Vi har erbjudit sommarfriidrottsskola, prova-på 

grupper för nybörjare samt startat med ”Friidrott i gymnastiksal” från 6-års ålder. 

Tidigare startade vi grupper tidigast från 7 år. Detta har resulterat i att vi kan erbjuda 

fler att träna friidrott med oss. 

Ålder Antal aktiva Andel 

7 – 12 år 498 58% 

13 – 16 år 192 22% 

17 - senior 88 10% 

Veteraner 73 8% 

Paragrupp 9 1% 

Total 860  
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Tabell Aktiva i träningsverksamhet 

 

 

Tabell LOK-stöd 2022 

Tabellen nedan visar deltagartillfällen som klubben fått LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) 

för under 2022. Även antal deltagartillfällen har gått upp från föregående år. Under 2022 

har vi har vi haft 30 500 deltagartillfällen att jämföra med de 27 800 som Tureberg 

genomförde under 2021. En ökning med ca 10%  

Ålder VT 22 HT 22 Total 

7 – 12 år 7 535 7 129 14 664 

13 – 16 år 5 573 3 846 9 419 

17 – 20 år 2 792 3 619 6 411 

Summa 15 900 14 594 30 494 

 

Parafriidrott 

Vi har även under 2022 haft grupper för parafriidrott. Detta har bedrivits både som 

ordinarie träningsgrupp och som träningsvecka inom ramen för sommarfriidrottsskolan. 

En mycket viktig målgrupp som vi vill fortsätta att satsa på. 
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Arrangemang 2022 

Arrangemang Datum Genomförande 

Turebergs Explosiva 

(kast och sprint) 

4 – 5 tillfällen Genomfört 2 st 

 

Kraftmätningen 17 27 mars Genomfört 

Turebergsstafetten 7 maj Genomfört 

Stora Turebergskastet 23–24 juli Genomfört 

Stockholm Marathon 3 juni Genomfört - Bidragit 

med funktionärer 

Sollentuna GP 12 juni Genomfört 

SAYO 10-12 juni Genomfört 

Sollentuna Combined events 1-3 juli Genomfört - Bidragit 

med funktionärer 

Sommarfriidrottsskola juni - augusti Genomfört 

JSM 26-28 augusti Genomfört 

Stockholm Halvmarathon 9 september Genomfört - Bidragit 

med funktionärer 

Edsbacka marknad 18 september Genomfört 

Turebergsterrängen 11 oktober Genomförts  

Stockholm Paragames November INSTÄLLT 

SAYO Indoor 3-4 december Genomfört 

Finansloppet/Mediaruset 31 augusti Genomfört 
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Arrangemangsutskottet 

Mål inför 2022 

Inför året hade vi en plan med att arrangemangsutskottet 2022 skulle arbeta på lite 

annat sätt än tidigare. Det fanns ett litet utskott, men varje arrangemang genomfördes 

med en projektledare som i sin tur hade en projektgrupp som planerar arrangemanget.  

Vi jobbade också vidare med målet att klubben ska ha en steg-för-steg-guide hur ett 

arrangemang kan planeras och genomföras. Vi siktar även på att under året bredda med 

fler kunniga i respektive uppgift. Då kan vi även i framtiden genomföra flera stora och 

kvalitativa arrangemang.  

Arrangemangen 2022 

2022 blev ett relativt ”normalt ” är när det kommer till klubbens egna arrangemang. 

Under året genomförde vi ca 20 arrangemang. Inomhussäsongen började med  Explosiva 

som kommit att bli en väldigt uppskattade vardagstävling. Explosiva har hittat ett bra 

koncept där vi ofta har 300-500 starter per tillfälle. I mars stod Tureberg som värd för 

den nationella lagtävlingen Kraftmätningen 17.  

I maj flyttade våra arrangemang utomhus. Det började med den traditionella 

Turebergsstafetten i början av maj. Alla olika åldrar och många klubbar var 

representerade. Något kall och regnig dag tyvärr. Men en bra tävling, dock konstaterade 

vi att det finns utrymme att växa tävlingen ytterligare inför 2023 

Juni var en händelserik månad. Tureberg ställde upp med många funktionärer på 

Stockholm Marathon och helgen därefter var det vår egen stora tävling SAYO. Årets 

tävling hade över 2000 starter vilket är det högsta på många många år. SAYO avslutades 

med att på söndagen övergå i Sollentuna GP med bra startfält och TV-sändning. Det 

resulterade i bra inramning och fin arena redan på SAYO.  

I perioden juni till augusti så genomfördes Turebergs Friidrottsskola. Även i år mycket 

uppskattat av både deltagare, föräldrar och ledare.  

I augusti var Turebergs värd för Junior SM / U17 SM. Det tävlades under tre dagar och 

vi fick återigen mycket beröm för ett väl genomfört arrangemang.  

I juli arrangerade vi Stora Turebergskastet som är en del av Viking Throwing Tour.  

Edsbacka marknad kunde återinföras genomfördes på ett bra sätt i september.  

Vi har för våra yngre aktiva arrangerat Klubbmästerskap 7-11 år. Även ett antal 

Rekordjakter har genomförts under året. Det är ett enkelt format som kan genomföras 

för en viss åldersgrupp och ofta har 1-2 grenar per tillfälle.  

På hösten är det tradition med Terräng lopp. Turebergsterrängen genomföres i 

oktober, dock utan DM-status i år. Det resulterade i att andelen externa löpare inte var 

lika många som under 2021.  
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Året avslutades med vår stora inomhustävling SAYO Indoor. Likt SAYO så hade vi 

rekord i antal starter med 2000 även i den tävlingen.  

Det resulterade i att våra stora arrangemang under året gick klart bättre än budgeterat.  

 

Funktionärer 

I alla de arrangemang som klubben har genomfört har klubbens medlemmar ställt upp 

som funktionärer. Det är ryggraden i att vi som en av Sveriges största friidrottsklubbar 

ska kunna genomföra arrangemang. Varje aktiv medlem ska ställa upp med minst tre 

funktionärsdagar under ett år. Stort tack till alla er som var med och genomförde 

uppdragen! 

Även under 2022 genomförde klubben ett par tillfällen med funktionärsutbildningar. Dels 

i att arbeta i tävlingssekretariat och hantera eltid och målkamera, dels att vara 

grenfunktionär. Detta är viktigt så att vi kan få in nya krafter nu när flera av klubbens 

eldsjälar blir lite till åren. Ett 20-tal personer deltog i utbildningarna.  

 

Marknadsutskottet 

När vi summerar 2022 kan vi konstatera att våra sponsorer även detta år har bidragit 

med medel som på olika sätt bidragit till vår verksamhet och Turebergs framgång. Vi kan 

dock konstatera att det klubbens marknadsutskott har kommit att bli en för liten grupp 

för det vi skulle behöva åstadkomma. Vi har under 2022 arbetat för att underhålla våra 

befintliga sponsorsamarbeten, samtidigt som ambitionen också har varit att hitta 

sponsorer för specifika arrangemang och andra syften och detta har vi lyckats med. 

Ambitionen för 2023 blir att utöka gruppen och knyta fler samarbetspartners till 

Tureberg. 

Information och statistik 

MU har under året kontinuerligt jobbat 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 aktiviteter. Ju fler som hjälps åt desto bättre, vi ser gärna att 

tränare från olika åldersgrupper kommunicerar eftersom vi önskar en så stor bredd i våra 

inlägg som möjligt. 

Ny hemsida 

Under året kom vi i mål med att flytta hemsidan till SportAdmin, en ambition vi haft 

länge. Den nya hemsidan är lättare att administrera och navigera i och det faktum att 

varje publicerad nyhet genererar ett mail till alla medlemmar förutsätter vi gör att fler 

nås av nyheten. En fördel med nya hemsidan är möjligheten för respektive grupp att ha 

sin egen sida, för publicering av bilder och informationsspridning.     

Det är ett stort antal friidrottsintresserade som följer Tureberg i sociala medier, vi har 

1000 följare på Facebook och 700 på Instagram. I båda dessa medier har klubben 

frekventa inlägg under året.  
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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.  

   

Sponsorsamarbeten 

Vi tackar våra fantastiska sponsorer för samarbetet under 2022! ICA Maxi Häggvik, är 

Turebergs huvudsponsor och är som sådan mycket uppskattad och värdefull. Årets 

försäljning av rabatthäften gav även i år ett uppskattat tillskott till klubbkassan. Vi riktar 

ett stort tack till alla barn som hjälpte till att sälja dessa häften.  

 

Länsförsäkringar Stockholm valde återigen att bevilja vår ansökan om sponsormedel för 

klubbtröjor för våra yngsta medlemmar. Värt att notera är att Länsförsäkringar 

Stockholm uppmärksammade att vi är en klubb med hög Jämställdhet, 51% killar och 

49% tjejer, så de valde att dubblera sin sponsring till Tureberg!  

Arvid Nordqvist sponsrade tröjor till årets sommarfriidrottsskola och Max Burgers valde 

att återigen investera i reklamplats för en roll-up i Sollentunahallens entré. Tocca 

Entertainment stöttade återigen SAYO Indoor genom att bekosta nummerlappar och 

samtliga priser.  

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

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

ICA Maxi HäggvikEriksunds El, Craft/Intersport, Max Burgers, Länsförsäkringar 

Stockholm, Scandic Star, Rattens trafikskola, Sollentuna C, SollentunaDirekt och Tocca 

Entertainment. 

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 2022! 

Budget MU 

Budget 2022 uppdelat på huvudposter 

✔ Sponsorintäkter befintliga samarbetspartners 155 000 

✔ Rabatthäften ICA Maxi Häggvik 160 000  

✔ Skyltar Sollentunavallen/inomhushallen 60 000 

✔ Sponsorhuset, Svenska Spel/Gräsroten, Folkspel, Pantmaskin ICA Maxi 25 000 

✔ Nya samarbeten / Övrigt 35 000 

TOTALT      400 000 

Utfall intäkter MU 2022: 368 000 
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Ekonomi 2022 

Den totala omsättningen under 2022 var ca 6561 (5257) tkr, vilket är något högre än 

budgeterat. Kostnader och intäkter har i stort följt den budget som lades föregående 

årsmötet på ett bra sätt.  

Men den stora saken är att föreningen drabbats av retroaktiva kostnader för 

pension för 23 år. Denna kostnad uppgår till 2 364 KSEK. Årets underskott blir därför 

minus 2 678 KSEK. 

Föreningen har överklagat denna debitering från försäkringsbolaget Collectum, med 

juridisk hjälp, med förlorat i försäkringsdomstol. Våra jurister fortsätter att arbeta med 

att få ner beloppet med inget är klart i skrivande stund. 

 

2022 års resultat innehåller högre intäkter än budgeterat trots lite lägre på 

arrangemang. Störst ökning mot budget är det på träningsavgifter. På intäktssidan lägre 

intäkter på halvmaraton och. Sommarfriidrottsskolan 2022 har en intäkt på 877 (960) 

tkr.  

 

Kostnader för idrottsverksamheten omfattar tränings- och utrustningsbidrag, tränare, 

hyror, startavgifter, tävlingsresor, träningsläger samt medlemsvård 3976 (2739) tkr. Av 

enskilda övriga kostnader är det personal 2328 (1808) tkr den största.  

Föreningens ekonomi kommer vara mer ansträngd pga de pensionskostnader vi drabbats 

av. Föreningen eget kapital var vid årsskiftet 1181 tkr (3859) Vid årsskiftet fanns bland 

tillgångarna 2754 (3539) tkr i likvida medel och 1028 (1028) tkr placerade i fonder. 

Fonderna har sålts efter årsskiftet med god vinst. 

Resultat och balansräkning se bilaga 1 och 2 

 


