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Fakta
Södertälje IF - bildad 1907
Idrotter

● Friidrott
● Orientering
● Längdskidåkning

Styrelsens sammansättning
Södertälje IF:s styrelse har sedan årsmötet 18/3 och konstituerande möte haft följande
sammansättning:

Ordförande Andreas Thornell

Kassör Stefan Sand

Sekreterare Mikael Sjögren

Christina Swärd Ledamot

Cecilia Hellberg Ledamot

Lars Nord Ledamot

Emma Swärd Suppleant

Fredrik Andersson Suppleant

Styrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden under året.

Styrelsens berättelse
Vid årsmöte och vid extra årsmöte 20/5 beslutades det att den gamla strukturen med
sektionsstyrelser skulle läggas ned. Vi har därför under året prövat oss fram för att finna
formerna för det nya arbetet och har nu i en styrelse hanterat hela föreningens frågor. Det har
fungerat förvånansvärt bra, men det har å andra sidan varit ett år som  präglats av Corona så
verksamheten kunde säkert ha varit intensivare och arbetet varit större i ett sådant fall.
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Vi har under året avslutat samarbetet med Kamrerkonsult i Södertälje AB som lägger ner sin
verksamhet, vi tackar för ett väl fungerade samarbete under många år. Istället har vi nu tagit
steget att lägga vår bokföring i ett så kallat molnbaserat system genom företaget Fortnox och
med hjälp av bokföringsfirman Excendo hoppas vi både att vårt ekonomiska arbete ska kunna
bli effektivare och billigare. Det innebär också att vår medlemsdatabas nu flyttar in i
IdrottOnline och får automatiska kopplingar till LOK-stöd med mera.

Ny hemsida - nytt utseende
Precis vid slutet av året publicerades också Södertälje IF:s nya hemsida - en hemsida som nu
bygger på en egenägd plattform och som inte har koppling till RF:s IdrottOnline vars
hemsidesverksamhet läggs ner. Södertälje IF har också presenterat ett nytt sätt att presentera
sig med två nya ordbilder som läggs till vårt vanliga föreningsmärke, där Södertälje IF står
utskrivet för att inte vara otydligt. Detta också för att både bli modernare i sitt formspråk
samtidigt som ordbilden har klassiska drag från idrott med en historia.

Samarbete uppstartat med SISU
I samband med att vi startade en ny organisation tog vi också kontakt med SISU som vid ett
tillfälle före sommaren gjorde en genomlysning av föreningen och styrelsen och där vi nu
kommer att arbeta också fortsättningsvis för att finna en gemensam målbild och ett arbetssätt
som för oss framåt.

Verksamheten

Orientering

Verksamheten under året har präglats av den fortsatta pandemin. Det nationella
tävlingsutbudet var under våren och sommaren var helt nedstängt.  Under sommaren
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öppnades för tävlingar men med restriktionen att alla tävlingsklasser från och med 70 år
utgick. I slutet av sommaren och under hösten kunde de mest aktiva löparna ta del av ett
begränsat tävlingsutbud. Dessa tävlingar arrangerades under speciella förutsättningar.
Normalt så startar all löparen från samma plats. Nu delades starten upp på flera startplatser.
Startgrupper begränsades till max 30 per halvtimme. Startfältet spreds ut på flera timmar mot
normalt drygt ca två. De annars så viktiga sociala kontakterna begränsades till ett minimum
då transporter till och från tävlingarna skedde i familjevisa fordon. Inga dusch eller
fikamöjligheter erbjöds

Veterantävlingar arrangeras på tisdags- och torsdagsförmiddagar i Södermanland och
Västmanland tisdagar och torsdagar under perioderna mars – maj, augusti - november Ett
upplägg som beskrivets ovan och under året kopierats till tävlingarna på distrikts- och
nationell nivå. Många valde att inte delta p.g.a. smittorisken utan valde att i stället att orientera
på egen hand bl a leta ” Hitta UT” kontroller.

Företrädare för orientering i styrelsen har varit Lars Nord.

Kartor

Beslutet om att sluta rita nya och revidera äldre kartor togs under slutet av 2019. Under året
har de sista kartområden överlämnats till Södertälje Nykvarn Orientering och OK Klemmingen
mot att SIF under tiden t.o.m 2025 har möjligheten att arrangera mindre OL-tävlingar, typ
veteran OL, träning- och rekryteringsaktiviteter på våra tidigare kartor.

Medlemmar

Orienteringssektionen har drygt 50-tal registrerade medlemmar de flesta i veteranålder. varav
drygt 10 är mycket aktiva, dessa deltar flitigt i de nationella tävlingar som arrangeras på
lördagar och söndagar runt om i landet samt deltar i sommartävlingarna, O-Ringen,
Eskilstuna weekend med flera flerdagarstävlingar.

Under året gjorde SIF:are drygt 35 starter i distrikts-, mästerskaps- och nationella tävlingar
och ca 60 starter i närtävlingar, i huvudsak veteranorienteringar. Viket kan jämföras med ett
normalår då vi gör mer än 200 tävlingsstarter.
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Tävlingsresultat

DM sprint H80 2:a Lars Nord
DM medel D75 1:a Evy Nord

H80 2:a Lars Nord
DM, lång H80 2:a Lars Nord

Friidrott
Friidrotten hade en tuff början på året där i stort sett alla aktivitet utom elitverksamheten låg i
träda fram till 24/1 - men efter det har friidrotten haft full fart under året och en hel del roligt
har skett.

Träningsverksamheten
Friidrotten har i stort sett dubblerat antalet aktiva barn och ungdomar i sin träningsverksamhet
och idag har vi följande träningsgrupper igång.

Elit - diskus Seppo Kiviniemi

Elit - spjut Kari Kiviniemi

Äldre ungdomar och juniorer Jonas Engman
Helena Holmer

Grupp Grön Cecilia Hellberg
Andreas Thuresson
Mats Liwell
Ingela Liwell
Olof Smitt
Micaela Niclasson

Grupp Vit (ny) Elna Topac
Maya Hopstadius
Edwar Saliba
Thorbjörn Kjellgren

Grupp Turkos (ny) Andreas Thornell
Linda Eklånge
Peter Thelander
Gustav Wickman
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Linda Kumlin
Johanna Turunen

Track and Field Summer Camp
Under sommaren arrangerade Södertälje IF en sommarskola med ca 150 deltagande barn och
ungdomar. Det genomfördes under sex veckors tid och var den största sommarskolan så här långt.
Sommarskolan leddes och projektleddes av Emelie Forsberg och Agnes Liwell och det var verkligen en
uppskattad aktivitet. Vi har efter sommarskolan kunnat konstatera att det var ett lyckat arrangemang
men det går fortfarande att skruva på konceptet, t ex visade det sig vara svårt att locka barn- och
ungdomar sista veckorna på sommarlovet och dessutom var Rosenborgsskolans matsal stängd då.
Dessutom är det relativt många barn som anmäler sig och sedan inte deltar, det ledde till att vi kanske
hade fler ledare än vad som var nödvändigt samtidigt som vi tappade en del intäkter. I slutändan gick
sommarskolan till slut något minus mot ett budgeterat plus. Till stor del p g a högre ledarkostnader
gentemot färre betalande. Men sommarskolan ledde till en nystartad grupp och det är ju en vinst i sig.

Kringelspelen/Kringelkastet
Det här året genomförde vi Kringelkastet inom ramen för den nystartade tävlingsserien Viking
Throwing Tour och dessutom kunde vi i år ha ett antal barn- och ungdomsgrenar igång. I
seniorernas kastgrenar fanns i stort sett hela svenska eliten på plats utom några få som t ex
olympierna Ståhl och Pettersson som fanns på plats på större tävlingar under perioden. Men
bland de startande namnen fanns t ex

Andreas Otterling IEM-silver

Fanny Roos IEM-silver

Kim Amb Final i flera mästerskap

Moa Hjelmer EM-guld

Mattias Sunneborn IEM-guld

Och en massa fler med mästerskaps- och landskampsplatser i sina meritlistor. Fem resultat
från tävlingen höll sig kvar som bästa noteringen för den aktive i Sverige-topp-25.

Utbildningar
Södertälje IF har genom Eerika Kiilli också genomfört en grundlig tränarutbildning för grupp
gröns tränare som behövde putsa upp sina kunskaper efter att Fredrik Andersson åkte till
Sydafrika. Några andra enklare utbildningar har också genomförts för t ex ledarna i Track and
Field Summer Camp, för nybörjartränarna o s v.
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Stafett-SM
Södertälje IF skulle arrangera Stafett-SM i slutet på maj. Svensk friidrottsförbundet flyttade på
tävlingen till sista helgen i juli och vi insåg då att vi inte skulle klara arrangemanget själv - så
detta flyttades till Huddinge där fem Stockholmsklubbar kunde samarbeta om arrangemanget.
Södertälje IF fick istället ett löfte om att få arrangera tävlingen 2023. Under hösten fick
dessutom Södertälje frågan om att arrangera Svealandsmästerskapen i Södertäljehallen
2022, Södertälje IF tackade ja och bildade under året en arrangemangsgrupp för
genomförandet.

Idrottsliga framgångar
Coronan gjorde att det inte tävlades särskilt mycket under året, men Södertälje IF hade en
deltagare på plats vid SM i Borås och det var Jussi Kiviniemi som kom femma i diskus och
därmed tog hem SM-poäng till Södertälje IF. Framför sig hade han fyra stycken kastare som
under året kastat mer än 60 meter, två av dem var OS-medaljörer, och en har många VM och
EM-meriter.

Vid Svealandsmästerskapen för 14-åringar i Kristinehamn tog Ebba Persson ett brons i stav
på nya klubbrekordet 2.52.

LOK-stödsaktiviteter
I föreningen har det under 2021 endast varit Friidrotten som sökt LOK-stöd. Efter sommarens
ansökan blev Södertälje IF uttagen för kontroll och den gick igenom.

Aktiviteter VT Deltagartillfällen VT Aktiviteter HT Deltagartillfällen HT

2021 211 2024 190 1448

2020 109 784 74 868

2019 79 429 59 398

2018 73 526 63 323
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Skidor
I samband med det nya verksamhetsåret hade ett antal aktiva valt att byta förening varför
verksamheten avstannade. Det fanns planer på att försöka starta upp någon form av
ungdomsträning under den senare delen av året men vintern gav inte förutsättningar för att få
till ett vettigt upplägg varför det fortsatt varit en vilande verksamhet. Ambitionen och
förhoppningen är att ett intresse kan väckas så att nya engagerade skidåkare får fart på
föreningens skidverksamhet.

Ekonomi
Under året avslutades samarbetet med Kamrerkonsult vilket betytt att en hel del arbete, både
kring ekonomi men också annan föreningsadministration, skötts av styrelsen. I samband med
detta valde också styrelsen att lägga över vår ekonomihantering i en molnbaserad tjänst från
Fortnox. Tanken är att tjänsten automatiserar en hel del arbete men för att säkra upp att
bokföring mm hela tiden är korrekt använder vi bokföringsbyrån Excendo som en gång i
månaden kontrollerar och justerar eventuella fel. Ambitionen är dock att på sikt hitta rutiner
och arbetssätt som minimerar behovet av att köpa tjänster utifrån.
Ser vi till det ekonomiska utfallet har omsättningen ökat, 419 440:- jämfört med 334 667:-
2019. En stor del av den ökade omsättning kan förklaras med “Summer Camp”, den
friidrottsskola som arrangerades under sommarlovet. På samma sätt kan även kostnaderna
förklaras, totalt 477 779:- mot 443 316:- 2019. Föreningen redovisar ett negativt resultat om
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-52 994:- vilket givetvis inte är bra men om vi tittar bakåt så är det ändå en halvering av
förlusterna jämfört med 2020 men även tidigare år. Föreningen har fortsatt en god kassa så
förlusten kan hanteras och blickar vi framåt så finns goda förutsättningar för ett positivt
resultat 2022 och framåt.
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Styrelsen

Andreas Thornell
Ordförande

Stefan Sand
Kassör

Mikael Sjögren
Sekreterare

Christina Svärd
Ledamot

Lars Nord
Ledamot

Cecilia Hellberg
Ledamot

Emma Svärd
Suppleant

Fredrik Andersson
Suppleant
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