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Arets Idrottare 2022 –  
Hilda Holmqvist Johansson 

 

 
Säsongen 2022 blev en riktig succé för Hilda med många bra resultat men framöverallt genom att ta 
VM-guld och bli Världsmästare i stafett på Junior-VM i Portugal. 

Hildas övriga resultat på Junior-VM var följande: 

4: a på JVM i långdistans. 
13:e på JVM i sprintstafett 
19:e på JVM i medeldistans 
44: a på JVM i sprint 

  

På hemmaplan gjorde även Hilda flera toppresultat på SM-tävlingarna, O-ringen och på Swedish 
League: 

SM-guld, 1: a på SM-stafett i D20, (där Hilda sprang sistasträckan) 
4: a på SM-natt i D20 
6: a på SM-medel i D20 
7: a på SM-lång i D20 
7: a totalt på O-ringen i D20, (näst bästa svenska) 
3: a totalt på Swedish League i D20.  



 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse 2022 

Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2022 
Ordförande  Eva Öhlund  

Vice ordförande  Erik Holmberg 

Ledamöter  Anna Envall (även sekreterare from oktober) 
Thomas Petersson  
Anders Magnusson 
Göran Johansson 
Per Magnell 

Adjungerade ledamöter  Mikael Gustavsson, föreningskonsulent och 
  protokollförare (tom september)  

Suppleanter  Håkan Johansson 
Martin Löfving 

Under året har årsmöte hållits och styrelsen har haft 14 protokollförda styrelsemöten. 

Ett flertal sammankomster har hållits i arbetsgrupper gällande bl.a. marknadsföring, 
sponsorsstruktur, arrangemang, konstsnöprojekt, anläggning samt samordning av klubbarbetet. 

 

Sektioner och förbund 
Klubben har sektioner för cykel, friidrott, orientering, skidor, triathlon samt stug/motion. 

Under 2022 har klubben tillhört Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Cykelförbundet, Svenska 
Friidrottsförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skidförbundet, Svenska 
Skidskytteförbundet, Svenska Triathlonförbundet och Svenska Parasportförbundet.  

 

 



 

 

Medlemsantal  
Medlemsantalet fördelar sig under 2022 (2021): 
 

 

I förhållande till föregående år är det en ökning med 22 medlemmar. 
 

Verksamhet  
Huvudstyrelsen har under året jobbat med både löpande och strategiska frågor, allt för att 
underlätta för våra sektioner och för att skapa möjlighet för dem att hitta tid och skapa engagemang 
till deras idrottsliga verksamhet för både ungdomar, motionärer och elit.  
Vi har därför gjort vissa förändringar under året och minskat på klubbens gemensamma 
arrangemang, där vi tidigare har haft obligatoriskt funktionärsdeltagande. 

Ett exempel är IronMan som tidigare varit ett gemensamt klubbarrangemang, där IKHP haft 
huvudansvar för arrangemangets samtliga funktionärer. Framåt kommer funktionärsansvaret ligga 
hos IronMan själva och beslut om funktionärsdeltagande från föreningen ligger nu hos respektive 
IKHP-sektion. 

Även midsommarfesten som varit ett väldigt fint gemensamt klubbarrangemang, men som har varit 
väldigt svårt att få funktionärer till, ställdes i år in och framöver kommer vi hyra ut IKHP-stugan för 
att få in intäkter på det viset i stället. 

Vårruset kunde efter några år av pandemistopp äntligen genomföras som vanligt i maj, dock med ett 
lite mindre deltagarantal 2 206 än vad som varit före pandemin (2019: 3 636). Deltagarminskningen 
har tyvärr varit genomgående på de flesta löplopp i hela Sverige.  

Vi har även jobbat även med lite nytänkande kring klubbens sponsor/partnerskap för att kunna 
utveckla attraktiva och unika företagspaket som vi på sikt hoppas kommer förbättra klubbens 
samarbeten med näringslivet och öka våra intäkter. 

Profileringen av IKHP som en klubb som omfattar alla sektioner fortsätter som tidigare med 
enhetliga föreningskläder, skyltning och en gemensam plattform för sponsring. 

Ny hemsida - på grund av att IdrottOnlines hemsida stängdes ner vid årsskiftet har vi under hösten 
bytt hemsida (fortfarande med adress: ikhp.se) till KanslietOnline med ett integrerat 
medlemsregister som kommer hjälpa oss administrativt med medlemsfakturering och övrig 
administration. 

Hösten har dock överskuggats av Mikael Gustavssons, vår kanslist sedan 22 år, hastiga och tragiska 
bortgång. Styrelsen har haft flertalet extra möten och otaliga kommunikationer för att både på kort 
och långsikt få vår verksamhet att fortsätta fungera utan Mikael. Styrelsen har i samråd med våra 
sektioner analyserat klubbens framtida behov och tagit fram tre jobbannonser där klubben söker 
anläggningsansvarig, projektledare för Vårruset samt hjälp med ekonomiadministrationen.  



 

 

Anläggning    
Anläggningen som består av IKHP-stugan med serveringsbyggnad och motionsbyggnad, skidspår, 
löpspår, cykelspår, skidbacke och liftstuga är en omfattande verksamhet och har en separat 
styrgrupp som arbetar med löpande frågor och i samråd med huvudstyrelsen utveckla stugan och 
anläggningen.  

Under året har man med stor hjälp av vårt fantastiska veterangäng slutfört energibesparande 
åtgärder med fönsterbyte och fasadrenovering för delar av motionsstugan samt renovering av 
konditionsdelen av gymmet. 

Inför vintern har styrelsen även kollat över anläggningens elförbrukning och gjort flertalet åtgärder 
för att minska denna. Bla genom att släcka elljusspåret kl.20, enbart tända slalombacken vid 
aktivitet, begränsa ventilationen i motionsbyggnaden och tiderna för bastuanvändning.  

I spåren efter pandemin ser vi med glädje ett större antal besökare till vår anläggning som förutom 
för att träna kommer för att vandra, fika, grilla och umgås. Kommunen har även hjälpt oss att göra 
nya fina grillplatser runt stugan. 

 Tillväxtverket har i samarbete med kommunen och Smålands Turism tagit beslut att genomföra 
”Projekt 8 - Ikoniska MTB-leder” där det ingår att sammankoppla och bygga ut MTB-leder från 
Gränna till IKHP samt  att bygga en Bike park med nedfarter i anslutning till Strutsabacken. 

I samarbete med cykelsektionen har föreningen även utvecklat och förbättrat anläggningens 
cykelspår, med bla en bro där cykelspåret korsar Bauerleden mot Strutsbacken.  
 

Konstsnö   
Konstsnöanläggningen möjliggör för föreningens medlemmar och alla kommuninvånare att utöva 
vinteridrott i form av längdskidåkning vid IKHP-stugan. Anläggningen är också en förutsättning för 
föreningen att bedriva en skidsektion med tränings- och tävlingsverksamhet.  

Under vintersäsongen 2021/2022 kunde IKHP med stor hjälp av konstsnögruppen erbjuda 
allmänheten möjlighet att åka skidor på vår konstsnöslinga i hela 95 dagar! 

I enlighet med tidigare investeringsbeslut från årsstämman 2019 har man under året påbörjat fas 1 
av uppgradering av konstsnöanläggningen för att kunna tillverka snö från -2 grader, med att öka 
elkapaciteten samt inköp av nya moderna fläktkanoner. 

Man har även med hjälp av bidrag från kommunen och försäljning av den gamla, köpt in en 
begagnad pistmaskin. 

Huvudstyrelsen tog i höstas i samband med de skenande elpriserna och vår kanslists bortgång beslut 
om att avvakta med snötillverkning inför säsongen 2022/2023. Bakom beslutet ligger förutom 
allmän energibesparing främst begränsningar i bemanning samt de ekonomiska riskerna med de 
höga elpriserna. 

Vi håller däremot tummarna för att vi ska få mycket natursnö och fina skidspår ändå! 

Att driva en konstsnöanläggning kräver omfattande och frivilliga arbetsinsatser. Huvudstyrelsen har 
påbörjat en diskussion med kommunen och hoppas att framöver kunna få någon form av 
bemanningsstöttning från kommunen.  
Vi har under året fått ett investeringsbeslut från Jönköpings kommun på 1.4 mkr för fortsatt 
utveckling av konstsnöanläggningen, vilket dock kräver en egenfinansiering på 1,4 mkr. 
Huvudstyrelsen tittar över olika möjligheter att hitta finansiering för även denna del. 



 

 

Drift 
För driften och verksamheten har föreningen en fördelning av arbetsuppgifter enligt följande: 

Representation  Från fall till fall 

Utbildning   Huvud- och sektionsstyrelser 

Extern information  Sektions- och tävlingskommittéerna 

Reklam och sponsring Huvud- och sektionsstyrelserna samt 
tävlingskommittéerna 

Styrgrupp Anläggningsgruppen Daniel Håkansson, Thomas Pettersson, Per Magnell
   Mikael Gustavsson, Per Magnell, Sonny Andersson 

Underhåll skidspår  Konstsnögruppen inom Anläggningsgruppen 

Underhåll sommarspår  Veteraner 

Underhåll av Cykelspår   Cykelsektionen 

Underhåll vandringsleder  Veteraner 

Underhåll vintertipsrunda   Veteraner 

Underhåll slalomanläggningen  Konstsnögruppen inom Anläggningsgruppen 

AV-hjälpmedel  Anläggningsgruppen 

Förbundskontakter  Respektive sektion 

Kommunkontakter   Daniel Håkansson 

Vårruset   Sinikka Sandberg, sammankallande + Vårrusgruppen 

Konstsnö   Konstsnögruppen inom Anläggningsgruppen 

Högtalaranläggning  Anläggningsgruppen 

Maskinpark    Anläggningsgruppen 

Web/hemsida   Håkan Johansson 

 
Personal  
Tom september har föreningen haft en heltidsanställd, Mikael Gustavsson som föreningskonsulent. 
Denna tjänst är tillsvidare inte ersatt efter Mikaels tragiska och hastiga bortgång. 

 

Ekonomi    
Föreningens har en god ekonomi med god likividitet med ett postivit rörelseesultat för 2022 på 420 
tkr. Samtliga sektioner överträffar samtidigt sina budgetar. 

Under året har föreningen erhållit drygt 400 tkr i intäkter från sponsor- och samarbetsavtal. 
Uthyrningen av IKHP-stugan har ökat efter pandemin och har under året bidragit med 654 tkr vilket 
är en ökning med drygt 150 tkr från föregående år. Renovering och omkostnder för anläggningen 
uppgår till 364 tkr. 



 

 

Idrottslyftet 
Sektionerna erhåller bidrag från Idrottslyftet för diverse olika projekt som exempelvis kursmaterial, 
träningsutrustning och övriga inköp till vår verksamhet.  

Idrottslyftet administreras av RF och dess olika förbund. 

 

Kommunbidrag och statligt LOK-stöd  
Till vår verksamhet får vi kommunbidrag från Fritidsförvaltningen. Bidraget är uträknat efter ett 
särskilt poängsystem, som baseras på anläggningens storlek och föreningens aktivitet. Vi får bl.a. 
bidrag för träningsgrupper och sammankomster för deltagare i åldern 7–25 år. För skolornas besök i 
vår anläggning utgår ersättning enligt avtal. Det statliga LOK-stödet har ungefär samma upplägg fast 
med andra ersättningsnivåer. 

Jönköpings kommun beslutar om investeringsbidrag för investering i konstsnöanläggningen och för 
diverse andra uppdateringar av anläggningen 

 

Servering och tipspromenader  
Inkomster från serveringen är av stor betydelse för klubben. Serveringens avkastning är till stor del 
beroende av tipspromenaderna inkl. X-rundan som drar mycket folk till stugan.  

 

Lotterier  
Hemmavinsten och Bingolotto samt mindre lotterier i och vid stugan ger gott tillskott i kassan. Här är 
det viktigt att alla ställer upp och hjälper till då det betyder mycket, särskilt för tävlingssektionernas 
verksamhet.  
 

Medlemsavgifter  
För 2022 har medlemsavgifterna varit.  

Ungdom aktiv medlem (1–18 år)   400 kr 

Vuxen aktiv medlem (19 år och äldre)   850 kr 

Vuxen stödmedlem (19 år och äldre)   400 kr 

 

Utöver medlemsavgifter finns även tränings/tävlingsavgifter i vissa sektioner som betalats av 
tävlingsaktiva medlemar till respetive sektion. 

 

Avslutning 
Styrelsen vill tacka alla som hjälpt till som styrelseaktiva, funktionärer, tränare, ledare och frivilliga 
och därmed gjort det möjligt för tävlingsaktiva att utöva sin idrott och för motionärer och supporters 
att få komma till vår fina anläggning för att motionera och trivas.  

 
 

  



 

 

Cykel - Verksamhetsberättelse 2022 

 

Redovisning av styrelse, antal styrelsemöten och antal medlemmar 
Cykelsektionens styrelse har under året varit sammansatt av: 

Ordförande  Göran Johansson 

Sekreterare Marcus Hugosson 

Kassör Martin Widfeldt 

Ledamöter Benny Andersson, Jens Pettersson, Tobias Andersson, Filip Klintgärde 

Under 2022 har sektionen haft 8 stycken publicerade protokoll från sektionsmöten under 2022. 

232 av IKHPs medlemmar har en sektionstillhörighet i denna sektion 

______________________________________________________________________ 

Medlemskap i riksorganisationer och övriga samarbeten 
Medlem i Svenska cykelförbundet 

Sektionens elitverksamhet 
Förenings elitcyklister har under året varit aktiva och deltagit i ett stort antal tävlingar, såväl inom 
rikets gränser som internationellt. Fina prestationer och resultat har noterats. 

Sektionens ungdoms-, bredd- och motionsverksamhet 
Träning och läger 
Föreningen har ett stort antal barn, ungdomar och vuxna som under året har varit aktiva i sektionens 
verksamhet och deltagit i såväl träningar som tävlingar. Träningssäsongen 2022 inleddes i mars med 
ett tredagars träningsläger på Bergs gård i Trosa med ett tjugotal cyklister och ledare från blå grupp 
och uppåt. I april startade sedan de regelbundna onsdagsträningarna. Liksom tidigare år har dessa 



 

 

tillfällen varje gång lockat ett stort antal deltagare i blandade åldrar, vilka har varit uppdelade i ett 
tiotal olika träningsgrupper efter nivå, förmåga och erfarenhet.  

Cykelskolan har de senaste åren varit en populär inledning på sommarlovet för många av 
föreningens yngre cyklister, så även detta år. På grund av svårigheter att få tag på ledare 
begränsades dock antalet platser till tävlande cyklister i lila och röd grupp. Dessa fick tre fartfyllda 
och roliga dagar på berget, under ledning av föreningens äldre ungdomar. 

Onsdagsträningarna avslutades den 5 oktober med korvgrillning samt stipendieutdelning till cyklister 
mellan 13 och 16 år som har varit särskilt tävlingsflitiga under året. Dessutom arrangerades i mitten 
på oktober ett dagläger i Isaberg, där föreningens elitcyklister höll i träningar för ungdomarna. 

Träningsrace har också hållits för cyklister i alla åldrar. Bland annat har det bjudits in till 
träningstävling i Bråneryd samt på Stensholm.  

Mörkare och kallare kvällar har inte hållit föreningens medlemmar stillasittande. Under oktober, 
november och december har ett antal medlemmar i blandade åldrar regelbundet deltagit i stavgång 
i Strutsabacken, löpintervaller samt cirkelträning i gymmet. I samband med onsdagsträningarnas 
säsongsavslutning inleddes också mörkerkörning med pannlampa för cyklister i lila grupp och uppåt. 

Höstens Wåffelcross-cykling, som har arrangerats under söndags förmiddagarna, har blivit ett 
stående inslag och uppskattat komplement till tipspromenaden. Här har både yngre och äldre 
cyklister från klubben deltagit men också åkare från andra klubbar. 

 

 

 

  



 

 

Tävlingar 
Föreningen har varit väl representerad i såväl Västgötacupens som Swecups olika deltävlingar under 
året. Bland annat har IKHP haft flera cyklister med i Borlänge MTB tour i juni och BCA-racet i Borås i 
september. Särskilt många IKHP-åkare passade också på att delta i vår egen Huskvarna MTB Tour i 
maj. Flera fina resultat har noterats vid de olika tävlingarna och klubbens cyklister har hållit sig 
framme och fått chans att inta prispallen vid åtskilliga tillfällen. 

Förutom nämnda serietävlingar var deltagande stort när mtb-SM avgjordes i Järfälla i juli. Även då 
kammades flera medaljer hem av IKHP-cyklisterna. 

XCT 
Nils Johansson P15/16, SM-guld 

XCO 
Hugo Sandin, H-junior, SM-silver 

Nils Johansson P15/16, SM-silver 

John Temar, P13/14, SM-brons 

Även flera av klubbens yngre åkare visade framfötterna på Järfälladagarna, bland andra Lilly Temar 
som åkte hem med guldmedalj i bagaget. Efter SM i Järfälla åkte dessutom fyra av klubbens cyklister 
söderut för att delta i Ungdoms-EM i Schweiz i augusti, vilket ledde till lärorika erfarenheter.  

 

 

Under senhösten deltog även några IKHP-cyklister i cykelcross-tävlingar på olika håll och när SM 
avgjordes på Ring Knutstorp sista helgen i november visade flera IKHP-åkare toppform.  

CX 
Lilly Temar, F13/14, SM-guld 

Oscar Lövgren, P13/14, SM-silver 

Nils Johansson, H-junior, SM-brons 



 

 

Arrangerade tävlingar och projekt under året 
IKHP stod som tidigare år som arrangör till Huskvarna MTB Tour under Kristi himmelfärdshelgen i 
maj. Tävlingen, som är en del av Swecup, hölls under tre dagar och tack vare stort engagemang och 
fina arbetsinsatser från många av föreningens medlemmar, blev det ett lyckat arrangemang där 
många tävlande och tillresta från stora delar av landet kunde njuta av tre fartfyllda tävlingsdagar. 

Ombyggnationer, underhållsarbeten och nybyggnationer på områdets banor har påbörjats och 
genomförts under året. Bland annat har en ny bro byggts inför kommande World cup-tävling. Flera 
nya stigar har anlagts och en del av bana har breddats för att även kunna rymma lagningszon.  

 
Ekonomiskt utfall 
Cykelsektionens ekonomiska resultat för 2022 är positivt och gav ett överskott på 281 tkr.  



 

 

Friidrott - Verksamhetsberättelse 2022 

 

Redovisning av styrelse, antal styrelsemöten och antal medlemmar 
Friidrottssektionens styrelse har under året varit sammansatt av: 

Ordförande  Vakant 

Sekreterare Roterande 

Ekonomi Alexander Abrahamsson 

Styrelserepresentant Vakant 

Ledamot Marie Karlsson, Mattias Wigert, Jonathan Nyberg, Erik Swann, Stefano Tomai 

Under 2022 har sektionen haft 4 stycken publicerade protokoll från sektionsmöten under 2022. 

339 av IKHPs medlemmar har en sektionstillhörighet i denna sektion. 

______________________________________________________________________ 

Medlemskap i riksorganisationer och övriga samarbeten 
Östsvenska Friidrottsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och Jönköpings friidrottskrets. 

  



 

 

Sektionens övergripande verksamhet 
Friidrottssektionen har under 2022 arbetat intensivt med att komma tillbaka, framför allt vad gäller 
arrangemangen, till en normal situation efter ett par år påverkade av pandemin. 
Träningsverksamheten har under hela denna tid till stor del kunna upprätthållas men 
arrangemangen har blivit lidande.  

Sektionen har även ansökt om, och blivit tilldelade, arrangemanget av SM i terränglöpning 2024. 

Genomförda utbildningar 
I samarbete med Jönköpings Friidrottskrets har vi under året genomfört utbildningar för 
funktionärer men även kretsintern utbildning för ungdomsledare. Utöver detta har ett flertal ledare 
deltagit i tränar/ledarutbildningar anordnade av Östsvenska Friidrottsförbundet. 

Sektionens elitverksamhet 
Friidrottssektionen har under året haft större deltagande på SM än på många år och även större 
framgångar. Nämnas bör att vid JSM och USM i friidrott togs inte mindre än 9 top-sex placeringar 
varav två medaljer av Benjamin respektive Gabriel Claesson. Gabriel vann 5000m i P19 i överlägen 
stil medan Benjamin kom trea på 5000m i M22-klassen. Gabriel vann senare på hösten även SM i 
terränglöpning medan Benjamin blev silvermedaljör i samma klasser. Med anledning av dessa 
resultat fick Gabriel även representera Sverige vid NM i terränglöpning under hösten. 

IKHP:s löpare har även i övrigt presterat på mycket hög nivå och då främst i traillöpning. I den 
nationella trailserien vann såväl Oscar Claesson som Karin Spjuth de individuella klasserna medan 
laget också placerade sig som etta. Både Oscar och Karin blev i slutet av året framröstade till årets 
traillöpare i Sverige. Oscar vann alla stora nationella traillopp inklusive Åre och Idre fjällmarathon 
och kvalificerade sig till en internationell tävling på Madeira (Golden trail series) där han blev mycket 
fin nia i herrklassen i konkurrens med många av världens bästa löpare. 

Karin Spjut sprang även marathon mycket bra och slog svenskt rekord på marathon i K50-klassen. 

Sektionens ungdomsverksamhet 
Barn och ungdomsverksamheten är spirande i sektionen med många duktiga och engagerade aktiva. 
Mycket till följd av alla duktiga och engagerade ledare. Många aktiva har tävlat flitigt och vi har haft 
ett antal lag som presterat bra på Lag-UDM.  

Det som vi inte riktigt mäktat med att komma tillbaka med är träningsläger som legat nere under 
pandemin. 

Sektionens bredd/ motionsverksamhet 
Friidrottssektionen har en mycket bred och aktiv veteranverksamhet. Vid veteran-SM tävlingar var 
föreningen tredje bästa förening i landet. Även motionsverksamhet för löpning bedrivs med bra 
deltagande.  

  



 

 

Arrangerade tävlingar och andra arrangemang under året 
2022 har varit ett år då fokus legat på att genomföra alla de arrangemang som under pandemin blivit 
inställda eller genomförda i begränsad omfattning. 

Varvetmilen 
Varvetmilen genomfördes under våren 2022 med en ganska stor deltagarminskning likt många 
motionslopp. Loppet, som genomfördes på flera orter i Sverige med Göteborgsvarvet som 
samarbetspartner, var trots allt ett av de deltagarmässigt största i serien vilket gjort att Jönköping 
som en av få orter kommer att arrangera loppet även 2023.  

Junespelen 
Junespelen som landets första arenatävling på våren genomfördes med gott resultat även om 
deltagarantalet var något lägre än före pandemin.  

Knatteknatet 
Knatteknatet blev en riktig succé med kraftigt deltagarrekord. Totalt 1200 barn i åldern 3-11 år 
deltog i denna folkfest i Knektaparken som blivit en riktig höjdare.  

Sommarfriidrottsskolan 
Sommarfriidrottsskolan har blivit en årlig tradition som vi under 2022 genomförde under två veckor, 
en på Sandagymnasiets idrottsplats och en på Råslätts IP. Platserna blev fyllda och tack vare ett stor 
grupp duktiga ungdomsledare genomfördes veckorna på ett mycket bra sätt. 

Jönköpingsloppet 
Sent in på säsongen blev vi tillfrågade om att arrangera en elittävling i löpgrenar på Råslätts IP. Vi 
antog oss utmaningen och arrangerade detta i augusti med många av Sveriges duktiga löpare på 
plats.  

John Bauer Trail Run 
John Bauer Trail Run, som går på hösten lyckades till skillnad från de flesta andra motionslopp öka 
sitt deltagarantal och hade rekorddeltagande. En stark arbetsgrupp har även jobbat med att få in 
flera samarbetspartner och kommer till 2023 vara en del av den nationella trailserien. 

 

Ekonomiskt utfall 
Friidrottssektionens ekonomiska resultat för 2022 är positivt och gav ett överskott på 112 tkr. 
Sammantaget har arrangemanget gjort positiva resultat. Främst John Bauer Trail Run och 
Knatteknatet gick bättre än förväntat. Samtidigt har tävlingarna kommit igång efter pandemin vilket är 
glädjande men belastar ekonomin mer än föregående år.  

 

 

  



 

 

Orientering - Verksamhetsberättelse 2022 

 

Redovisning av styrelse, antal styrelsemöten och antal medlemmar 
Orienteringssektionens styrelse har under året varit sammansatt av: 

Ordförande  Matti Envall (elit) 

Sekreterare Malin Holmqvist (motion) 

Ekonomi Adam Granstedt 

Styrelserepresentant Anna Envall 

Ledamot Sven-Åke Karlsson (arrangemang) 
 Lars Svensson (ungdom) 

Under 2022 har sektionen haft 11 stycken publicerade protokoll från sektionsmöten. 

378 av IKHPs medlemmar har en sektionstillhörighet i denna sektion 

______________________________________________________________________ 

Övergripande  
Medlemskap i riksorganisationer och övriga samarbeten 
I följande forum har en eller flera av sektionens medlemmar medverkat aktivt: 
Svenska Orienteringsförbundet, Smålands Orienteringsförbund, Jönköpings Orienteringsallians, 
Alliansföreningen OL Småland, Skogssportens Gynnare 



 

 

Verksamhet 
Sektionen har ritat/ reviderat kartor på Bondberget, i Lekeryd (tillsammans med LSSK) samt vid 
Lappsjön.  

Sektionens elitverksamhet 
 
Organisation 
Under året har följande personer varit aktiva i elitkommittén.  
Matti Envall (elitledare), Tova Olsson och Anton Hansson (träning och läger), Maria Ossiansson (dam-
UK och tävling), Christian Tingström (herr-UK och tävling), Tilda Palm och Arvid Nord 
(löparrepresentanter). 
Dessutom har ytterligare ett antal personer medverkat som ledare och med engagemang under 
läger och tävlingsresor mm. 

Verksamhet 
Under året har det varit runt 55 löpare, hälften seniorer och hälften juniorer, i elitgruppen. Nya 
löpare har tillkommit genom sex juniorer från den egna verksamheten och fem nyförvärv. 

Under 2022, som äntligen blev en normal säsong, har ett flertal läger genomförts, såsom helgläger 
på hemmaplan, två 10milaläger i Örebro, ett förlängt helgläger i Danmark i samband med Danish 
Spring i mars, en träningsdag i maj inför Jukola i Oskarshamn samt ett SM-läger i Dalarna. Eftersom 
flera löpare inte bor i Huskvarna är lägren viktiga, inte bara för träning utan också för gemenskap 
och lagbygge och det har generellt varit bra uppslutning. 

Träningen på hemmaplan har genomförts enligt följande under vinterhalvåret, intervallträning på 
tisdagar vid IKHP-stugan, teknikträningar/VBN på torsdagar, intervaller och styrka på lördagar samt 
långpass på söndagar. Under säsongen vår och höst har det varit mer specifika OL-teknikträningar. 

 

Sportsliga framgångar 
 
Internationella mästerskap 
 Hilda Holmqvist Johansson blev världsmästare i stafett på JuniorVM i Portugal. På JVM, som blev 

uppdelat på två arrangemang pga. skogsbränder under sommaren, deltog förutom Hilda, Lisa 
Åkesson, Olle Karlsson och Jakub Chaloupsky. Jakub blev 3:a på sprintstafetten, 4:a på 
medeldistansen och 5:a på långdistansen. Även Hilda blev 4:a på långdistansen. Olle sprang in på 
en silverplats på stafetten, men officiellt räknas det inte då Sveriges förstalag tog guldet och 
enbart ett lag från varje land får räknas. 

 På Sprint VM i Danmark, EM i Estland samt i världscupen har Marianne Haug, Annika Simonsen 
och Jakub Chaloupsky medverkat genom att representera sina respektive länder Estland, 
Danmark och Tjeckien. 

 Andra internationella mästerskapstävlingar har varit Student-VM i Schweiz där Tova Olsson och 
Annika Simonsen deltagit, samt JEC i Tyskland där Erika Åkesson, Emma Ling och Isak Eskilsson 
deltog. 

 Vid JVM i Mountainbikeorientering i Falun hade Tilda Palm stora framgångar med guld i stafett, 
samt brons både Masstart och Medeldistans. 

  



 

 

Stafetter: 
Resultatmässigt närmare sig våra löpare ytterligare den yttersta Sverige-eliten. 

 10-mila i Ånnaboda utanför Örebro. Förstalaget slutade som 7: a i Dam-stafetten och 16:e i 10-
mila, där Olle Karlsson var först in på en av nattsträckorna. De båda andralagen samt damernas 
tredjelag gick bra och förbättrade placeringarna från förra året. 

 Jukola/Venla, deltog tre herrlag och tre damlag. Damernas förstalag blev 12: a trots lite misstag 
och herrarnas förstalag blev 25: a. Bra laginsats för övriga lag också, vilket visade på positiv trend 
och bra bredd. 

 SM-stafetten i Dalarna, där lyckades D20s förstalag (Lisa Åkesson, Erika Åkesson och Hilda 
Holmqvist/Johansson) bäst genom att bli Svenska mästare. D20s andralag blev 4: a. 

 SM-sprintstafett i Linköping där togs en lite överraskande bronsmedalj genom Tova Olsson, Lisa 
Åkesson, Emil Björnlinger och Arvid Nord.  

Individuellt 
 Swedish League. Här lyckades Hilda Holmqvist/Johansson bäst i totalen genom att sluta 3: a i 

D20, Emma Ling 8: a i D20, Sandra Ling 8: a i D18, Tova Rangert 9: a i D18, Tilda Palm 10: a i D20 
samt Annika Simonsen 14:e i D21. Det hade troligen blivit fler topplaceringar i H18 om Olle 
Karlsson och Isak Eskilsson inte hade blivit sjuka inför finalen. Flertalet av löparna som nämnts 
ovan, men även andra, har på de olika deltävlingarna under året tagit topplaceringar i sina 
respektive klasser. 

 SM-tävlingarna resulterade i följande medaljer: Lisa Åkesson 2:a på ultra och 3:a på lång - D20, 
Erika Åkesson 1:a på ultra - D20, Olle Karlsson 2:a på sprint – H18, Tova Rangert 3:a på natt – 
D18 och Annika Simonsen 2:a på natt - D21. 
Dessutom ett antal SM-löv, (10-bästa) genom Lisa Åkesson 4:a på sprint – D20, Hilda 
Holmqvist/Johansson 4:a på natt och 6:a på medel - D20, Olle Karlsson 6:a på lång – H18, Isak 
Eskilsson 5:a på lång och 6:a på medel – H18, Tilda Palm 6:a på natt – D20, Sandra Ling 4:a på 
ultra och 5.a på medel – D18. 

 Mountainbikeorientering SM tog Tilda Palm guld på Sprint och Lång i D20. 

Sektionens ungdomsverksamhet 
Organisation 
Under året har följande personer varit aktiva i kommittéarbetet. Funktionen som ordförande har 
varit rullande:  

 
Åsa Eskilsson (tränare/representant från klubben i Smålands ungdoms- och juniorkommitté), Lars 
Svensson (OL-sektionen/ ledarutveckling/småstjärnorna), Hanna Palm (Idrotten Online/tränare), 
Stefan Sandahl (träningsansvarig/tränare), Klas Karlsson (tränare), Bengt Öhlund 
(tävlingsansvarig/tränare), Anders Ling (tränare), Helena Sandahl (tränare/ekonomi), Peter 
Jacobsson (tränare), Daniel Gustafsson (tränare), Peter Tudén (tränare), Anna Hertin (tränare), Karin 
Frykfeldt (tränare), Maja Engberg (Småstjärnorna), Rebecka Siebers (Småstjärnorna), Stina Petersson 
(Småstjärnorna), Erik Ewö (Småstjärnorna), Martin Stoor Elmsjö (Småstjärnorna) samt Anders Olsson 
(Småstjärnorna). 
Dessutom har det funnits olika arbetsgrupper samt medlemmar/ föräldrar som medverkat som 
ledare under olika aktiviteter. 

Verksamhet 
Cirka 50 barn/ungdomar i åldern 8-16 år har deltagit i verksamheten, samt cirka 45 deltagare i 
Småstjärnorna, som riktar in sig till åldrarna 5-7 år. Småstjärnorna har arrangerats sju gånger under 
våren samt sex gånger under hösten. 



 

 

 

Ungdomsträningarna har varit uppdelade i grupper som bygger på en kombination av SOFT:s 
svårighetsnivåfärger och ålder. Under våren har cirka 15 ungdomar, många ifrån Småstjärnorna, 
medverkat i nybörjargrupp istället för nybörjarkurs, där de har slussats in i ordinarie 
träningsgrupper, främst vit grupp. 

Vinterprogrammet har utöver intervaller på tisdagar, även inkluderat VBN på torsdagar för de äldre 
(ihop med elit/motion), intervaller och styrka på lördagar samt ett klubbgemensamt långpass på 
söndagar. Vår- och höstprogrammet har innefattat, förutom orienteringsövningar på tisdagar, ett 
teknikpass på torsdagar för de äldre (ihop elit/motion). För åldrarna 10-16 år har det varit OL-teori i 
lärgrupper och under våren var det Full Koll-träffar för gul-orange grupp. 

I maj arrangerades ett tävlingsläger i samband med Måsenstafetten. I juni var några av ungdomarna 
på läger i Västervik. I augusti var det U10mila-läger samt USM-läger (i Habo). Under höstlovet deltog 
4 ungdomar, samt 8 juniorer och yngre seniorer på Smof´s tävlings- och träningsläger, Baltic cup, i 
Finland samt ett regionläger i Västervik (nov). 

Under året har ungdomarna deltagit på en rad tävlingar så som Pölder OL-cup, SSM (april), 
Lämmeltåget (maj), Sommarlandssprinten (juni), USM (sept) och en tävlingsresa till DM i Kalmar 
(sep). Två aktiviteter som det satsats lite extra på är Daladubbeln, där 12 ungdomar och några ledare 
medverkade, samt höstens avslutning ”Fast Food Camp” under O-Event i Borås, med cirka 20 
ungdomar och några ledare. 

Sportsliga framgångar 
Under året har ett härligt ungdomsgäng gjort sitt allra bästa utifrån sina förutsättningar! ALLA är som 
vinnare men några ungdomar har också visat fina resultat, även om detta inte är huvudsyftet med 
vårt tävlande. 

I Smålands ungdomscup, Pölder OL-cup kom klubben trea. JOK vann före Växjö. 

I Älgen, Smålands skogskarlars pris för bästa ungdomsklubb på DM-tävlingar, blev det en fjärde plats. 

Stafetter: 
 Måsenstafetten, 3 deltagande lag. 
 Ungdomsstafetten på 10-mila, 9:a och 202:a 
 Sprint-DM stafett: seger i H16.  
 Stafett-DM: seger i D16 och H16, H14 2:a och H12 3:a. 
 U-10mila med tre lag. I HD20 klassen (Emil Ling, Lisa Åkesson, Erika Åkesson, Hilda Holmqvist 

Johansson, Jakub Chaloupsky, Isak Eskilsson, Tilda Palm, Tova Rangert, Emma Ling och Mattias 
Öhlund) togs en överlägsen seger och det andra laget blev bästa andralag, trots flera återbud de 
sista dagarna. Även DH14 laget sprang bra. 

Individuellt 
 USM: Signe Eskilsson kom 2: a på sprinten och 1: a på lång. Ytterligare topp 10-placeringar till 

Viggo Wulff, Emil Ling och Minna Palm. Tre av IKHP-ungdomarna var med i Smålands första lag 
som kom 8: a i stafetten. 

 GM: flera framgångar med sju löpare från IKHP. Emil Ling blev 3: a på sprint och lång i H15, Signe 
Eskilsson 4: a i sprint och 2: a på lång i D15. Minna Palm 5: a lång i D16, Viggo Wulf 4: a sprint 
och 5: a lång i H16, Felix Frykfeldt 6: a på lång i H16 och Olof Hertin 7: a på sprint i H13. 

 SSM: Minna Palm vann D16, Emil Ling vann H15, Viggo Wulf 2: a i H16, Signe Eskilsson 2: a i D15, 
Melker Carlsson 4: a i H14, Stina Elgh 6: a i D15 och Olof Hertin 7: a i H13. 



 

 

 DM. DM-sprint – Guld till Signe Eskilsson i D16 och Viggo Wulf i H16, Emil Ling 2.a H16. DM-natt 
– Guld till Signe Eskilsson i D16, Minna Palm 2: a i D16 och Melker Carlsson 3: a i H14. DM-medel 
– Emil Ling 2: a i H16, Viggo Wulf 3.a i H16. DM-lång – Melker Carlsson 3: a H14. 

 Smålands ungdomscup, Pölder Cup: Där medverkade 16 deltagare i åldern 11-16 år. Segrade 
gjorde Viggo Wulf i H16. Övriga topplaceringar var Signe Eskilsson 2: a i D16, Minna Palm 5: a i 
D16, Emil Ling 5: a i H16, Melker Carlsson 5: a i H14. 

 U-5dagars har genomförts med ett härligt gäng deltagare med både nya och rutinerade 
ungdomar. 

 O-ringen genomfördes med Signe Eskilsson som 2: a i D15 och Harald Carlsson 3: a i H11. På 
Bagheerastafetten hade vi 2,5 lag med. 

Sektionens motionsverksamhet 
Organisation 
Under året har följande personer, i blandade åldrar, varit aktiva i motionskommittén: Stefan 
Eriksson, Helena Gunnarsson, Malin Holmqvist, Amanda Rangert, Amanda Blennow, Alice Axelsson. 
Dessutom har ytterligare medlemmar varit ledare vid olika arrangemang och träningar. 
Motionsgruppen har träffats tre gånger under året, samt haft en gemensam Messenger-grupp för 
planering och avstämning. 

Verksamhet 
Vi har genomfört riktad motionsträning, målgrupp 17 år och uppåt, på tisdagar. Under våren var det 
många deltagare i och med 10@10 satsningen, lite färre under hösten. Under vintersäsongen 
samordnades tisdagsträningen fortsatt med ungdomsgruppen och det fungerade bra. Det 
genomfördes ingen riktad träningsdagmot 10@10. Under hösten genomfördes på tisdagsträningen 
två klubbgemensamma budkavleträningar inför 25-mannabudkaveln. Under första delen av året 
stod motionskommittén för långpassbanor med olika avkortningar, utgångspunkt från stugan, med 
god uppslutning ifrån både ungdom, elit och motion. 

Under vintern/våren arrangerades tre KM-tävlingar (natt, medel och sprint) med god uppslutning. 
Gängbudkavlen genomfördes på Bondberget, som en breddaktivitet, den 19 november och 30 
löpare fanns på startlinjen. 

Motion har också arrangerat avslutningslunch med prisutdelning i IKHP-stugan den 26 november och 
traditionsenlig julgröt den 20 december. Båda välbesökta. 

Under O-ringen veckan (cirka 100 löpare från klubben) genomfördes långbord vid två tillfällen. 

Under våren erbjöds en intensivhelg för vuxna nybörjare men pga. lågt deltagarantal fick den ställas 
in. Ingen kurs erbjöds under hösten. 

Sportsliga framgångar 
 10@10. Stefan Sandahl och Bengt Öhlund drev och genomförde detta initiativ vilket gjorde att vi 

hade 12 lag på startlinjen på 10-mila stafetten. Två av lagen var ”elit-lag”, övriga 10 var mixade 
lag med elit, ungdom och motion. 

 Veteran-VM avgjordes i juli i Italien och sju löpare från IKHP fanns med under tävlingarna. Anna 
Envall vann sprinten i D50. 

 Budkavle-DM genomfördes utanför Vimmerby med flera medverkande +35-lag. 
 Klubben kom trea på Tjoget. 

 Stafettsäsongen avslutades med 25manna där vi medverkade med två lag som blev 21:a 
respektive 41:a.  



 

 

Arrangerade tävlingar och andra arrangemang under året 
 
 Bondbergsmedeln (deltävling Pölder Cup) 

Den 30 april arrangerades en nationell medeldistans-tävling på Bondberget med tävlingscentrum 
vid Öxnegården. Den ingick som 4:e deltävling i Pölder OL-Cup för klasserna DH12, 14 och 16. 
Totalt var det 496 startande. 

 Deltävling Ungdomens 5-dagars 
Den 25 augusti arrangerades 4:e etappen av Ungdomens 5-dagars med tävlingscentrum vid 
Uddebobadet i Lekeryd med 146 startande. 

 Vätterbygden By Night (VBN) 
Den traditionella nattcupen VBN, Vätterbygden By Night arrangerades tillsammans med 
Jönköpings OK, OK Gränsen, Sanda OLGY och Eksjö OLGY under vintersäsongen 2021-2022 vid 
ett antal torsdagskvällar. Deltagarantalet varierade mellan 40-90 stycken per tävling. 

 Deltävlingar Veteran-OL 
Sex deltävlingar i Södra Vätterbygdens Veteran-tävlingar, tre under våren och tre under hösten, 
varav en klubbmatch mot Höglandets Veteraner den 1 september med 133 startande har 
arrangerats. Under de övriga fem tävlingarna har antalet varierat mellan 60-80 deltagare. Efter 
sista deltävlingen den 27 oktober, startade Veteran Cupen i gång den 3 november, med 
möjlighet att delta på två olika banor varje torsdag till söndag per vecka fram till jul. 

 hittaut.nu 
Friskvårdsprojektet fortsatte för 15:e året i rad. Projektet är mycket uppskattat av 
kommuninvånarna, som är ute och letar checkpoints. Under 2022 har det totalt funnits 190 
checkpoints att besöka. 99 har varit placerade på den stora kartan som släpptes under våren och 
resterande checkpoints släpptes vid olika tillfällen under året. 107 personer, av totalt 1758 
deltagare, registrerade alla 190 checkpoints. 
 

Ekonomiskt utfall 
Äntligen har vi kunnat genomföra ett normalt verksamhetsår igen, med både intäkter och utgifter. 

På inkomstsidan har Hittaut fortsatt vara vår stadiga inkomstkälla, främst genom annonsförsäljning. 
Vårens deltävling i Pölder Cup, Bondbergsmedeln, gick med ett positivt överskott  
Vi var med och bidrog vid Vårruset som kunde genomföras igen, men med mindre antal deltagare, 
vilket gav mindre intäkter till klubben i stort. Några av våra sektionsmedlemmar var med och 
arrangerade Ironman, vilket genererade viss ersättning till sektionen. 

På utgiftssidan har den största utgiftsposten varit startavgifter för elit- och ungdom. Det ekonomiska 
reglementet var gäller egenavgift vid utebliven start eller avbruten tävling har stramats åt. Elitens 
SM-tävlingar har gått norr ut, vilket gjort att resekostnaderna (särskilt nu när bensinpriserna gått 
upp) varit högre än normalt. 

Det slutliga resultatet för OL-sektionens ekonomi verksamhetsåret 2022 landar på ett underskott 
med 286 tkr. 

 

  



 

 

Skidor - Verksamhetsberättelse 2022 

Redovisning av sektionsstyrelsen och redovisning av antal sammankomster 
Skidsektionen har under året haft 6 protokollförda sektionsmöten.  
 
Sektionens styrelse 2022 har bestått av: Johan Ericson, Olle Frykfeldt (sammankallande), 
Stefan Hoflund, Martin Löfving, Per Magnell och David Siebers. 
 
Skidsektionen inom IKHP Huskvarna arbetar för att såväl aktiva som allmänhet ska kunna 
utöva skidsporten i vårt område. Det innebär att sektionens medlemmar medverkar vid 
driften av konstsnöanläggningen, planering och dragning av spår, träning samt övriga 
föreningsaktiviteter.  
 
Sektionen har en erfaren och kompetent ledarstab, men är fåtaliga. Stor hjälp får vi av den 
grupp daglediga som arbetar volontärt vid IKHP:s anläggning, samt anläggningsgruppen. 
 
Vintern 2021/22 var kall tidigt och tack vare konstsnögruppen hade IKHP fina spår från tidigt 
i december trots mycket lite natursnö.   
 
Övergripande 
Medlemskap i riksorganisationer och övriga samarbeten 
Klubben är medlem Svenska skidförbundet.  
 
Redovisning av elitverksamhet inkl. sportsliga framgångar, träningsverksamhet och 
läger 
För närvarande har sektionen ingen seniorelitverksamhet inom skidor.  

Målsättningen har under ett antal år varit att få upp en kull juniorer som konkurrerar på hög 
nationell nivå. Detta har vi nu lyckats med och har nu 4 st duktiga juniorer ute på landets 
skidgymnasier. 

Redovisning av ungdomsverksamhet inkl. sportsliga framgångar, träningsverksamhet 
och läger 
Skidträning har bedrivits under tisdagar för alla grupper från slutet av september fram till 
mitten av mars. Under barmarkssäsongen hösten 2022 sker tisdagsträningen tillsammans 
med OL sektionen.  
 
Under skidsäsongen har ungdomsgrupperna på omkring 20-25 deltagare tränat efter sina 
förutsättningar. Den yngre gruppen har haft extra tillfällen med rolig ”skidcruising”. 
 
IKHP ungdomar har deltagit i Smålands skidförbunds tränings och lägerverksamhet under 
året. 
 
  



 

 

Eftersom vi har roligt på snö blir våra barn och ungdomar duktiga skidåkare som om dom vill 
tävla hävdar sig bra i distriktet och nationellt. Under vintern deltog ungdomarna med glädje och 
framgång i distriktets tävlingar och några tävlingar i granndistriktet Västergötland.  IKHP har på 
senare år åter igen synts högt upp i resultatlistorna de nationella tävlingarna som USM, 
Volkswagen och Folksam Cup där vi som bästa placering den gångna säsongen fick in Joel 
Hoflund Martinsson som 2:a på USM’s distanstävling  och vi tog hem USM lagguldet i samma 
tävling där Felix Frykfeldt och Vilhelm Lernevik gjorde Joel sällskap högst upp på pallen. USM 
stafetten var rafflande, då vårt lag i starten trots en bra startposition hamnade sist pga en 
krasch framför startmannen Felix Frykfeldt. Felix deppade i några jobbiga sekunder innan 
han drog igång jakten och visade hur man från en dålig position jobbar sig fram i ett vilt 
kämpande startfält. I växling lämnade Felix över till Vilhelm Lernevik som fortsatte att plocka 
placeringar genom en brutal satsning ute på banan. Vilhelm växlade över till  Joel Hoflund 
Martinsson som genom en urstark forcering tog laget så nära en pallplats det bara går 
genom en 4:e plats några få sekunder bakom 2:a och 3:e plats. 

 
I mitten av december genomför klubben årligen ett träningsläger på snö. 2021 gick detta i 
Orsa Grönklitt. Lägret är riktat främst mot aktiva skidungdomar, men i mån av plats också 
föräldrar, motionärer och elitmotionärer. Under lägret är meningen att åka så mycket skidor 
som möjligt, öva teknik och lägger också in moment av intervaller för att vänja oss vid 
tävlingsfart.  
 
Under sommarsäsongen deltar de aktiva också i olika rullskidsarrangemang såsom GGV-
rullskidscup inklusive Värnamorullen. 
 
Redovisning av breddverksamhet 
Utnyttjandet av våra skidspår är stort både av föreningsmedlemmar och allmänheten. 
Breddverksamhet bedriv främst enskilt, men skidskolan för vuxna är ett gott exempel på 
sådan verksamhet i organiserad form. 
 
IKHP arrangerar tillsammans med Hallby en Vasaloppsresa. Resan är årligen återkommande 
och mycket uppskattad av deltagarna. 
 
2022 hade IKHP 24 st. startande under vasaloppsveckan. 
 
Tävlingar och andra arrangemang 
Zontävling: IKHP’s zontävling genomfördes med gott resultat av alla deltagare. 
 
Vuxenskidskola: Stort intresse. Genomförd med begränsat deltagarantal.  
 
Barnens Vasalopp: Genomfördes ej. 
 
Huskvarna Ski Marathon: Vilande lopp p.g.a. osäkerhet av bana 
 
Huskvarna loppet: Genomfört med fina prestationer. 
 
 



 

 

Redovisning av genomförda projekt 
Sektionen har inte haft några projekt under året.  

Vi kan notera att de senaste årens milda vintrar inte ger natursnö i tillräcklig mängd under 
den förväntade vinterperioden. Perioder med tillräckligt låga temperaturer att producera 
konstsnö med befintlig anläggning förekommer alltför sporadiskt och klimatrapporter tyder 
på att trenden kommer hålla i sig. Vintern 21/22 hade vi tur med en tidig kallperiod där 
konstsnö kunde produceras. I övrigt var vintern utmanande för skidåkare med dålig tillgång 
av natursnö och mycket varma perioder. 
 
För att säkerställa ungdomsverksamhet på skidor, genomförandet av skidlopp, skidlekplats 
och att kunna erbjuda attraktiva spår för allmänheten behöver den befintliga anläggningen 
moderniseras. Detta arbete är påbörjat och sektionen stöttar anläggningsgruppen vid behov. 
Dessvärre har de nya höga energipriserna medfört att IKHP inte anser sig kunna ta kostnaden 
för att producera snö under vintern 2022/23. 
 
Genomförda utbildningar 
Skidsektionen trycker på vikten av kunniga utbildade ledare. Under året har inga nya ledare 
genomfört utbildningar.  

Sektionen har nu följande stab av aktiva ledare 

 Barn/Ungdomsledare skidor (2 st)  

 Barnledare skidor (1 st) 

 Elittränare (1 st) 

För framtida återväxt och sektionens fortsatta existens är det viktigt att fylla på med nya 
ledare liksom aktiva. 

I dag är tränarna, sektionsstyrelsen 100% män, något vi gärna ändrar på i framtiden. 

Redovisning av anställda 
Inga anställda inom sektionen. 

Redovisning av ekonomiskt utfall  
Sektionen hamnar på ett negativt resultat med -71 tkr.  

  



 

 

Triathlon - Verksamhetsberättelse 2022 

Redovisning av styrelse,  
Triatlonsektionens styrelse har under året varit sammansatt av: 

Ordförande  Malin Alzén  

Sekreterare Per Henriksson 

Ekonomi Johan Westling 

Styrelserepresentant Erik Holmberg 

Ledamot Tobias Carlsson, Tim Hertzberg, Oskar Bernström 

 

Ordförande 
Glädjande nog är nu alla restriktioner efter pandemin borta och vi har kunnat bedriva vår 
träningsverksamhet som vanligt och även öppnat upp Axamo triathlon för allmänheten igen. Det har 
inte varit lika många deltagare i Axamo som åren före pandemin men så roligt att få träffa både nya 
och erfarna triathleter i alla åldrar. Den äldsta deltagaren jag pratat med var 70 år och vi har även 
haft en del barn runt 6-års åldern som deltagit. Ett stort spann av åldrar, typ av cykel och 
ambitionsnivå möts på samma startlinje.  

Vi har i år kunnat åka på tävlingar igen och många fina resultat har presterats. Vi hade hela fyra 
representanter från IKHP vid VM i Ironman 70.3 i Utah. 

I höst började ännu en av våra ungdomar på triathlongymnasiet i Motala. Vi har nu både Jonathan 
Toppe och David Tylén i Motala och vi hoppas att ytterligare några av ungdomarna som är kvar på 
hemmaplan ska fortsätta med träning och tävling inom triathlon. 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för 2022! 

 

Elit  
Under 2022 har vi inte haft någon elitverksamhet i klubben. 

 

Ungdom 
Vi hade under vårterminen ett 10-tal aktiva ungdomar i sektionen. Under hösten har bara tre av de 
yngsta valt att fortsätta. Vi bedriver simträning varje söndag för dessa med Cecilia Toppe som 
tränare. 

 

  



 

 

Övrig träningsverksamhet 
För de som inte tränade med ungdomarna har det funnits ett antal träningstillfällen under veckorna. 
Simträning bedrevs i Rosenlundsbadet vid tre tillfällen varje vecka måndag, onsdag och fredag. 
Under sommaren flyttades simträningen till Axamo för simträning i öppet vatten. 

Distanscykling har vi kört tillsammans med Trifit på lördagsförmiddagarna. 

Det har också funnits ett gemensamt löppass på tisdagar, främst inriktat på intervallträning. 

 

Gemensamma aktiviteter 
Vi avslutade säsongen 2022 med soppkväll i IKHP-stugan där vi funderade på vad vi vill förbättra 
inför kommande säsonger. 

 

Axamo triathlon 
Träningstävlingarna på Axamo har återigen kunna genomföras utan restriktioner! Säsongen startade 
med KM i Duathlon x juni och avslutades sedvanligt med KM i Triathlon sista onsdagen i augusti. KM 
stod i år för KommunMästerskap likväl som KlubbMästerskap – dock med svagt deltagande från de 
andra klubbarna i kommunen. Vi fortsätter dock att annonser ut KommunMästerskap även 2023, för 
att visa upp vårt arrangemang och förhoppningsvis attrahera fler medlemmar till just vår klubb! 

  

För första gången tog vi i år ut en startavgift för alla som INTE engagerat sig som funktionärer i 
Axamo, oavsett klubbtillhörighet. Det blev oväntat bra intäkter, som även inkluderar viss försäljning 
av badmössor och nummerlappsbälten. 

  

Antalet nya deltagare var 51st och totalt var det 132 unika deltagare under sommaren 2022. Som 
mest hade vi 41 deltagare vid ett tillfälle, vilket är ungefär en tredjedel av tidigare års maxantal (före 
pandemin), vi hoppas på liknande siffror inför 2023! 

 

Redovisning av ekonomiskt utfall  
Ekonomin är god tack vare tidigare bra år med bland annat Ironman. I och med att IKHP inte längre 
är ansvarig arrangörsklubb har vi tappat denna inkomst och försöker därför styra om mot egna 
arrangemang, framförallt i form av vårt årligen återkommande “En triathlon mitt i veckan” på 
Axamo. Årets resultat landar på -16 tkr enligt budget. 

  



 

 

Stug & Motion -  
Verksamhetsberättelse 2022 

Redovisning av styrelse, antal styrelsemöten och antal medlemmar 
Stug och Motions styrelse har under året varit sammansatt av: 

Ordförande  Marie Magnusson 

Sekreterare Lena Barkestam 

Ekonomi Marie Magnusson 

Styrelserepresentant Anders Magnusson 

Ledamot Anders Magnusson 

Under 2022 har sektionen haft 4 stycken publicerade protokoll från sektionsmöten under 2022. 

3 av IKHPs medlemmar har en sektionstillhörighet i denna sektion 

 

Sektionens övergripande verksamhet 
Sektionen har under året haft 28 arrangemang med tipspromenader och våffelservering. 

Därtill har vi haft tillgång till X-rundan där man kan gå tipspromenad när man vill under veckans alla 
dagar. 

 

Ekonomiskt utfall 
Sektionens utfall för året är 181 tkr 

 
 

  



 

 

Arets Ledare 2022 – Eva Ohlund 

 

 

 

Eva Öhlund har gått in som ordförande full av energi och engagemang. Hon har gjort ett 
starkt intryck och ett fantastiskt jobb under året. I samband med Mikaels bortgång sattes 
hon under hård press och löste det med bravur. Eva samlade klubben och hittade en väg 
framåt genom sorgen, tomheten och osäkerheten som uppstod i föreningen.  

 


