VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Inledning av ordförande:
Hej alla medlemmar!
Jag vill börja med att tacka att alla som ställde upp i år på alla våra arrangemang. Det börja
med Valborgsmässofirande där var det som det brukade kallt och mysigt. Men alltid en vacker
varm brasa att värma sig med som alltid. Sedan kom midsommarafton där många ställer upp
och ser till att det blir succé och bättre för varje år.
Och alltid två veckor efter midsommar kommer vår dundersuccé " Kolmårdsrundan ". Vad
säger man... Uj uj vilken folkfest. Det här har blivit ett underbart tillfälle att röra på sig både
för familj och elit i vår underbara natur kring Kvarsebo. Detta jobbar vi hårt för att utveckla
vidare.
Sedan i augusti så har vi vår räkfrossa på vår fina altan där vi alltid har liveartister. I år hade
vi en trubadur som gick runt bland gästerna och spelade.
Och under hela året så har det spelats fotboll också. Herrarna kämpade på under säsongen och
man kan väl säga att det vara stolpe ut i år , det blir som man tränar OM man inte spelar i vårt
stolta damlag som trots att inte träningarna var så många så lyckades de vinna sin serie i år, ett
jättegrattis från oss i styrelsen.
Detta är bara lite vad vi i Kvarsebo ik jobbar med. Vi behöver få in lite yngre lokalbefolkning
där vi kan få ett naturligt samarbete med skolan då Klintvallen kan bli en knutpunkt för våra
ungdomar, hjälp oss hur ska vi nå dit? Vi är öppna för förslag om vad som skulle kunna hända
kring Klintvallen.
/Vid pennan/Ordförande/Johan Connman
Styrelsen
Kvarsebo Idrottsklubbs styrelse har under året bestått av följande ledamöter:
Ordförande

Johan Connman

Vice ordförande

Stefan Franzén

Sekreterare

Inga-Britt Jernqvist

Kassör

Annika Rydberg

Ledamöter

Pernilla Johansson, Tobias Lindroos, Christer Tollén, Ann-Helene
Svensson

Suppleanter

Eva-Lisa Tuleborn, en vakant

Under året har styrelsen haft 11 st protokollförda sammanträden och ett antal arbetsmöten.
Klubbens ekonomi har äntligen ett plusresultat att redovisa. Våra tillgångar vid årets slut visar
på likvida medel på 187.674,15. Det positiva resultatet på 64.339,17 beror till största del av
den vinst som Kolmårdsrundan har bidragit till. Vi har legat lågt med alla inköp och vi har aft
tur att utrustning mm har klarat sig utan omfattande reparationer. Dock vet vi att till året
(2016) krävs investeringar i gräsklippare, då är det tur att vi har besparingar.

Fotboll Dam
Det är inte bara IFK Norrköping som kan… Även Kvarsebos damer tog hem seriesegern!
Efter att ha snubblat på målsnöret förra säsongen så är nu guldet åter där det ska vara.
När sista matchen spelades i Falerum var det redan klart, så naturligtvis sprejades
fotbollsdojjorna med guldfärg. Det firades också med ”fotbollstårta” och champagne.
Även denna säsong var träningarna få, två stycken för att vara exakt och de två avverkade vi
innan serien började. Vi har alltså åter igen bevisat att ”vila sig i form” är det vinnande
konceptet :)
Vi vill som vanligt rikta ett stort tack till vår trogna domare Kurt.
Ett fyrfaldigt leve för Kvarsebos eminenta damer, de leve; HURRA HURRA HURRA

HURRAAAA!!!

Fotboll Herr
Började året med att inte ha någon tränare. Vi lirade måndagar i Råssla hallen bara för o hålla
igång våra gamla kroppar.
Efter lite smidna planer från våran eminenta ordförande så kom frågan till 3 personer, Glenn
Karlsson, Phillip Lundin och Morgan Karlsson.
Vi 3 samt Johan Connman träffades i början av februari och där bestämdes det att vi skulle
köra. Efter bara 2 veckor så hoppade Phillip av pga annat erbjudande o Glenn kom och sa att
han skulle satsa på domarkariärren, vips så blev jag kvar som ensam. Jag som hade tänkt o
spela så mycket som möjligt.
Men efter mycket om och men så fick vi igång ett lag. På pappret var vi typ 50 spelare, varav
vissa ej visat sig på 1 decenium. Hade 3 träningmatcher innan serien drog igång. Seriespelet
är inte så mycket att säga om. På vår säsongen så tog vi en pinne, men det jag minns bäst är
inramningen på Sandviken mot Krokek. O vilken kämpaanda. Då var det kul att stå vid sidan
av plan. Hade ett sommar uppehåll och när vi träffades var vi kolosalt sömniga i
säsongsupptakten. Men lyckades med våran målsättning att skrapa ihop lag till varje match o
till och med vinna 1.

Träningsnärvaron år 2015 har varit obefintlig. Men summera 2015 så hade vi som ställde upp
skitkul och dom som hade annat för sig ( hjälpa mamma klippa häck) missade något.
Vill även passa på och tacka DJ Frazz för all hjälp o inte glömma våra poliser som styrde om
sina scheman så dom kunde vara med på matcherna.
Nu tar vi nya tag för år 2016 o hoppas att vi kommer mera förberedda till denna säsong med
många nya spelare och förhoppningsvis några gamla.
Q-bo forever
Östgötadagarna
Vid Östgötadagarna är det traditionellt firande vid kyrkplanen i Kvarsebo. Idrottsklubben
bidrar med ett chokladhjul där besökare kan prova lyckan och vinna lite härliga godsaker. Iår
var det inte lika många besökare som vanligt.
Gubbgympa
Motion och trivsel för ”gubbar”. Nej, män i alla åldrar är välkomna. På måndagar träffas
gänget vid idrottsplatsen. Vår och sommarhalvåret är träffarna med utomhusaktiviteter och
vinterhalvåret inomhus.
Bastukvällar
Onsdagar är det dambastu och på fredagar herrbastu. Under sommarhalvåret är det uppehåll.
Aktiviteten riktar sig till alla åldrar och är uppskattad av deltagare.
Arbetsdagar/Planarbete
Vad är vår miljö vid Klintvallen om inte våra duktiga och trogna planarbetare fanns. Tack för
att ni på er fritid vattnar gräsmattor, kritar planer, klipper gräset på fotbollsplanerna och runt
om anläggningen. Vi får beröm från bortalag, våra egna lag, besökare mfl som verkligen
uppskattar våra fina planer, område och anläggning. Detta tack vare eran insats, Putte, Ove,
Jonas och Benka/Groda.
Tack Kerstin och Kenta Karlbom för att Ni ser om hus och städning i lokalerna. Eran insats är
betydelsefull och uppskattad.
Vi har flera trogna som oftast ställer upp vid olika insatser vid bla vid arbetsdagar. Ingen
nämnd och ingen glömd. Ni som läser detta och vet med er att det är just dig jag menar. Stort
tack!

Det verkar som att sommaren alltid kommer med vårt motionslopp, så även 2015 som bjöd på
sommarens första riktiga högsommarvärme! Och det kanske var just värmen som skrämde bort de
närmare 50 redan betalande löparna från att komma till start denna varma sommardag, men trots
det var det närmare 400 startande, 100 fler jämfört mot föregående år vilket även gav ett
välkommet bidrag till vår insamling för Cancerfonden, vilket en del av startavgiften gick till.
Drygt 6000 kronor till Cancerfonden blev det. I år hade vi dessutom deltagare från både
Finland, Norge och Danmark samt från Kiruna i norr till Skåne i söder. De mer långväga
deltagarna brukar ofta kombinera loppet med ett besök i Djurparken. Något att ta fasta på till
kommande år?
Med nuvarande antal funktionärer tror vi att ett deltagarantal på cirka 500 stycken är max vad vi
klarar att hantera, förutsatt att dessa blir jämt spridda över alla distanser. Den stora knäckfrågan är
just att kunna engagera fler funktionärer. Här måste vi bli bättre på att engagera i tid och skapa
tydliga scheman.
2015 var andra året med nya konceptet "KolmårdsRundan".
Deltagarna bjöds på flera nyheter såsom professionell chiptidtagning,
finfina marmorstatyetter av Pelle Svensson till vinnarna av de längre
distanserna, nya unika medaljer till alla som fullföljde och en ny 21
km trail- & terrängbana runt Nävsjön via Kvarseboklint vilket
efterfrågades redan efter premiäråret. Det löstes enkelt genom att 21
km banan lät runda Nävsjön för att ta i princip samma väg tillbaka.
Vi ser en tydlig ökning av antalet deltagande på våra trail- & terrängbanor, jätteroligt! Premiären
av 21 km banan drog flest löpare, 97 av 111 anmälda deltog! 93 av 106 anmälda sprang 6,2 km
medan 68 av 81 anmälda sprang klassiska 10 km. Långa maratondistansen, som vi arrangerar
tillsammans med KolmårdsTrailen hade i princip samma deltagarantal som premiäråret 2014
d.v.s. 80 startande. Korta 2,5 km banan sprangs av 55 stycken varav 40 stycken var barn. Trail- &
terränglöpning har generellt en uppåtgående trend just nu och att inte utnyttja vår fantastiska natur
och miljö i Kvarsebo med omnejd ser jag som ett rent tjänstefel. Men som sagt, då krävs det att få
fler att engagera sig.
Även om 2015 blev ett bättre genomfört arrangemang jämfört med 2014 så finns det fortfarande
mycket att göra. Blickar vi framåt 2016 så ser det mycket intressant ut. KolmårdsRundan går då
av stapeln den 9 juli vilket sammanfaller med SM-veckan som kommer att arrangeras i
Norrköping med omnejd. Det kan ju bli en fantastisk draghjälp att få hit fler långväga löpare.

Slutligen vill jag rikta ett ÄRLIGHETENS STORA TACK till
alla som på ett eller annat sätt bidrog till att vi kunde
genomföra arrangemanget - funktionärer, samarbetspartners
och deltagare - och hoppas att vi ses igen 9 juli 2016. Lika
taggade för att vi har satt Kvarsebo på kartan och för att
fortsättningsvis kunna hålla vår fantastiska lilla
landsbygdsförening Kvarsebo IK vid liv!
/Motionskommittén g:m Christer Tollén

Fest & Ekonomikommittén 2015
Säsongen i idrottsklubben inleds med flera stora arrangemang och det är
Valborgsmässofirande och Midsommarfirande. Utöver de här två arrangemangen så anordnar
kommittén många andra aktiviteter, i samarbete med styrelsen samt andra ideella och
frivilliga resurser.
Valborg
Vårens första tillställning vid Klintvallen innehöll flera aktiviteter för både vuxna och barn.
Det fanns olika lotterier och fiskdamm för barnen. I samband med att kören underhöll med
sång hölls ett vårtal av Lisbeth Paulsson. I kiosken var det försäljning av korv, dricka och
godis under hela kvällen. Servering av kaffe, te, våfflor, dryck och kaka fanns att tillgå inne i
lokalen. Brasan tändes lite senare och var efterlängtad i kylan. Kvällens avslutades med det
årliga musikfyrverkeriet.
Midsommar
Årets familjefest blev inte som vanligt pga vädret som inte var med oss det här året. Färre
besökare och intäkterna likaså. Trots detta så var det nöjda besökare och arrangörer. Det som
erbjuds är ett fantastiskt program med många olika aktiviteter att tillbringa dagen med för alla
åldrar. Flera olika lotterier är tradition, men även fiskdamm för de yngre gästerna.
Straffsparkar är en populär tävling som flera vill prova på, likaså pilkastning och yxkastning.
Ett bollregn med fina priser var också en av sysselsättningarna. Loppisen var öppen för de
som ville fynda lite. Servering med hembakat bröd och våfflor, samt hamburgare och korv
kunde man inhandla vid sidan av lokalen. Midsommarstången restes i samband med att
dansen började och musikerna sjöng och spelade.
Altanfest och räkfrossa
Ett trevligt inslag i slutet av sommaren, samt en gemenskap för klubbens medlemmar. Inför
det här årets tillställning var det många som kom och gjorde festen lyckad. Lotteri var en del
av kvällens nöje och musik med olika visor. I år fick klubben tyvärr konkurrens av andra
tillställningar i närheten så festen tog slut tidigt, men det var en trevlig kväll så länge det
varade. Nästa räkfrossa hoppas vi på ännu fler deltagare och lite mer fartfylld underhållning.
.
Ungdomsgård
På fredagskvällar under vår och höst har det anordnats ungdomsgård i klubblokalen vid några
tillfällen. Det är två familjer som har ansvar enligt ett uppgjort schema. Det har varit en period
där det varit svårt att få ihop tillräckligt med ansvariga familjer, men hoppas det vänder
eftersom barnen är intresserade av att verksamheten. De aktiviteter som erbjudits har varit
lekar, bordtennis, lyssna på musik, spela sällskapsspel men även möjlighet att se på storbilds
TV. Försäljning av dricka, godis och snacks hör till och har varit uppskattat. Det behövs ett
närmare samarbete mellan föräldrar, skola och idrottsklubben för att utveckla
ungdomsverksamheten. Kanske en grupp som samverkar. Till nästa säsong kommer det att
satsas på nytt material och uppdatera verksamheten enligt önskemål från föräldrar och barn.
Kiosk
Vid årets alla matcher har kiosken varit öppen och det är ett stort utbud med försäljning. Korv
med bröd, dricka, kaffe, te, kaffebröd och godis och glass har också funnits till försäljning.
Anordningen med ansvariga och framförhållning inför matcher behöver ses över och
förbättras.

Sommarkiosk
Under ett antal veckor i sommar har klubben haft ett ungdomsprojekt att bedriva glasskiosk
vid badstranden. För ett antal år sedan finansierades inköpet av en kiosk till badplatsen av
EU-medel från landsbygdsprojektet Leader. I år har flera ungdomar varit ansvariga och
arbetat utifrån ett schema där två varit ansvariga för att det inte ska vara sårbart vid bortfall.
De nya får också chans att komma in i arbetet tillsammans med en mer erfaren kompis.
Ungdomarna har haft kontakt med ansvariga kontinuerligt och även mellan dem själva om de
behövt byta tider etc. Tiderna för verksamheten har varit 11.00–16.00, men utökats vid många
besökare. En stor eloge till ungdomarna som har ansvarat och hjälpt varandra på ett mycket
bra sätt. Stort tack även till Peter och Camilla m.fl. som ställde upp för att möjliggöra en del
av projektet.
Tack till alla som medverkat och arbetat för att genomföra de här olika arrangemangen.
Ni är värderfulla för klubbens verksamhet.
/Pernilla Johansson

Verksamhetsberättelse för Supporterlotteriet år 2015
Under året har antal medlemmar varit 110 stycken i Supporterlotteriet. Det finns två serier i
lotteriet. En som sträcker sig från A00-A99 och en B00-B99. Det är tre vinnare i båda serierna
varje månadsdragning (första Jokerdragningen i månaden).Totalt vinner alltid 6 stycken.
Många lotter är osålda så då görs en extradragning av numren i lottnumret för att det alltid ska
vara sex vinnare i månaden. Vid årsmötet är det två som vinner vardera 1 000 kronor var.
Nedan presenteras de som vunnit under år 2015 (tyvärr saknas maj och juni då dessa är
överskrivna:
Januari
A48 Göran Bjarnegård
B48 Ulla Carlsson/Söderköping
A30 Hans/Gunilla Thornell
B06 Malin Palmgren
A38 Per Pettersson
B83 Inkeri/Veijo Helin

Juli
A57 Ove Johansson/Smedkärr
B57 Ove Johansson/Kvarsebov 138
A83 Bengt-Åke Fahrholt
B83 Inkeri/Veijo Helin
A56 Jan-Erik Nilsson
B56 Christer Tollén

Februari
A02 Bodil Hahn
B54 Christina Gustavsson
A24 Lennart Östlund
B24 Peter/Camilla Alterstav
A20 Kerstin Karlbom
B10 Elsa Tuleborn

Augusti
A60 Lars Svalberg
B62 Håkan Gustavsson
A00 Kerstin Sjöberg
B06 Malin Palmgren
A24 Lennart Östlund
B24 Peter/Camilla Alterstav

Mars
A83 Bengt-Åke Fahrholt
B83 Inkeri/Veijo Helin
A30 Hans/Gunilla Thornell
B09 Sanya Nilsson
A08 Anders Sjöberg
B58 Mimmi Zwedberg

September
A09 Tuula Samuelsson
B09 Sanya Nilsson
A22 Susanne Johansson
B22 Mattias Colvéus
A14 Åke Alterstav
B14 Lena Ringqvist

Årsvinnare vid årsmötet á 1000:A05 Lars-Göran Rydberg och B13 Tuula Samuelsson
April
A75 Per Rydberg
B08 Janne Connman
A37 Britta Pettersson
B80 Max Tuleborn
A30 Hans/Gunilla Thornell
B73 Kajsa Forsberg

Oktober
A31 Lars Fredriksson
B31 Cecilia Billeqvist
A09 Tuula Samuelsson
B09 Sanya Nilsson
A87 Håkan Gustavsson
B79 Kerstin Karlbom

Maj

November
A59 Nova Segersten
B52 Britt-Marie Johansson
A52 Gunnar Tollen
B29 Johan Engman
A15 Kjell Karlbom
B15 Tilde Rydberg

Tyvärr kan inte denna månad visas

Juni
Tyvärr kan inte denna månad visas

December
A67 Anette Holgersson
B06 Malin Palmgren
A37 Britta Pettersson
B73 Kajsa Forsberg
A63 Kent Lars-Erik Petersson
B43 Janne Connman

Slutord
Vi lägger ännu ett år bakom oss I klubbens historia och blickar framåt mot ett
nytt spännande idrottsår. Ett stort tack vill vi rikta till alla som troget besöker
våra arrangemang och alla som lägger ner mycket ideellt arbete för att få
idrottsklubben att fungera:

……………………………………………………………………………………
Johan Connman
Stefan Franzén

……………………………………………………………………………………
Inga-Britt Jernqvist
Annika Rydberg

…………………………………………………………………………………
Pernilla Johansson
Christer Tollén

……………………………………………………………………………………
Tobias Lindroos
Ann-Helene Svensson

………………………………….........
Eva-Lisa Tuleborn

