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Styrelse 
Ordförande Anders Käll 
Sekreterare  Åsa Mårsell 
Kassör  Kurt Lilja 
Ledamot  Tor Lindström 
Ledamot  Olle Hjerne 
Suppleant  Thomas Eriksson 
Suppleant  Kristoffer Hylander 
 
 

Medlemmar 
Medlemsantalet under 2018 har sjunkit från toppnoteringen 
2017. 
 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 År 
286 317 292 285 260 246 228 225 236 Antal 

 
 

Ekonomi 
Årets resultat blev ett underskott på 77 186 kr. Budget 
indikerade ett underskott på ca 90 000 kr. Den enskilt största 
post som avvek från budget var avgiften till vår tävlingsklubb 
TMOK.  
 
Se bifogat resultat och balansräkning. 
 

Möten 
Under verksamhetsåret har IFK Tumba SOK deltagit i samtliga 6 
av TMOK:s styrelsmöten. Utöver det hölls årsmöte i februari 
2018, även det gemensamt med TMOK och MIK. Samtliga 
möten är protokollförda.  
 
 

Samarbete IFK TUMBA SOK – TMOK - MIK 



  

Styrelsen för IFK Tumba SOK har varit representerad i TMOK:s 
styrelse genom hela IFK Tumbas SOK:s styrelse. 
 

Träning och tävling 
Organiserad träning anpassad efter årstid har funnits de flesta 
av veckans dagar. Såväl OL-teknik som olika former av 
löpträning har funnits på programmet. 
Vinterserien och Sommarserien har som vanligt arrangerats av 
ett antal söderortsklubbar gemensamt. Träningsverksamheten, 
bortsett från nybörjarkurserna, har administrerats helt genom 
TMOK.  
Klubbens medlemmar har under året tävlat för TMOK och hur 
det gått kan man läsa i TMOK:s verksamhetsberättelse. Många 
fina prestationer, inte minst av HD14-gänget.   
Ingen klubbmästare har korats inom IFK Tumba SOK, då alla 
valt att tävla för TMOK. 
 

Medlemsinformation 
 

- TriangelTajm  
Klubbtidningen som är ett gemensamt organ för IFK Tumba 
SOK, MIK och TMOK har utkommit med tre nummer under året. 
Innehållet i tidningen består av klubbinformation, resultat samt 
reportage skrivna av medlemmarna. Helen Törnros och Patrik 
Adebrant har ingått i redaktionen.  
 

- Hemsida  
Klubbens hemsida består främst av allmän information om 
klubben samt kontaktuppgifter till klubbens förtroendevalda. 
Övrig information avseende träningsprogram, reportage från 
träningar, tävlingar, läger m.m. finns på TMOK:s hemsida, vilken 
uppdaterats nästan dagligen. Information om arrangemang 
administreras numera via Eventor. IFK Tumba SOK:s hemsida 
har administrerats av Roland Gustafsson. 
 



  

Utbildning  
Bengt Branzén från MIK deltog i informations- och 
utbildningskväll hos polisen i Stockholm i november 2018. Ämnet 
var Eftersök Försvunnen Person (EFP).  
Tanken är att fler inom TMOK ska utbildas under 2019 för att 
kunna delta i, och i någon mån leda, framtida insatser på 
polisens initiativ.  
 

Harbro  
Utveckling av Harbrostugan har fortsatt under 2018. Herrarnas 
bastu har renoverats med ny utrustning och panel. Vi har även 
byggt en ramp för öka tillgängligheten.  
Utegymmet i samarbete med kommunen har påbörjats med 
avverkning av skog intill parkeringen. Hyresavtalet som 
påbörjades 2017 med Naturskyddsföreningen där de använder 
Harbrostugan för styrelsemöten en gång per månad, har även 
fortsatt under 2018.  
 

Naturpasset  
Olle Laurell har varit ansvarig för Naturpasset under året.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tävlings- och arrangemangskommittén  
 
Även 2018 blev ett år med många arrangemang. 



  

 

• Bravura Stockholm Ski Marathon.  
Blev inställt pga snöbrist.  

• Barnens Vasalopp 
Trots brist på snö kunde barnens vasalopp arrangeras på 
LIDA. Ca 120 barn deltog i ett för dagens strålande 
vinterväder. 

• Toughest 
Även under 2018 så ställde vi upp med personal för att 
genomföra tävlingen Toughest som gick av stapeln på 
Lida. 

• Harbrofajten 
Harbrofajten arrangerades för 23:e gången. Det är en 
lagtävling för skolklasser i årskurs 5. Ca 500 deltagare 
brukar årligen springa i skogen runt Harbrostugan. 

• Natt-DM 
Arrangerades 21 september med LIDA Friluftsgård som 
tävlingscentrum. Det ekonomiska utfallet blev bättre än det 
budgeterade, 32 000 kr mot 25 000 kr.  

• 25manna 
Vi bidrog med ca 25-30 funktionärer till årets tävling. Årets 
huvuduppgift var att stötta med personal till serveringen. 

 
• Vinter- och Sommar-serien, KM, m.m.  

TMOK hade ansvaret för dessa arrangemang. För att 
tydliggöra ansvaret har TMOK delat upp arrangemangen 
mellan 11 arrangörsgrupper, med personal från 
moderklubbarna. Grupperna består av 5 – 7 medlemmar. 

 
Ungdomskommittén  
Ungdomskommittén som helhet hör till TMOK och redovisas i 
dess verksamhetsberättelse. 
 

Nybörjarkurs 



  

Liksom tidigare år har vi under 2018 haft en nybörjarkurs för 
barn 8-12 år tillsammans med en vuxen som vill prova på 
orientering. Ledare har varit Emma Vivall Käll, Mona Lif och 
Anders Käll. Nybörjarkursen startade i mars och har haft ca 15 
deltagande barn. Kursen har huvudsakligen hållits i Harbro på 
torsdagskvällar men under året har barnen också deltagit i 
Stockholms ungdomsserie vid 4 tillfällen. Under nybörjarkursen 
får barnen lära sig de viktigaste karttecknen, att orientera efter 
ledstänger som stigar, bäckar eller gärdeskanter och målet är att 
de under slutet av kursen ska klara en enklare orienteringsbana. 
 

Övrigt  
Flera av klubbens medlemmar deltog för klubbens räkning i älg- 
och rådjursinventering inom Södertörnsområdet under våren.  
 

Slutord  
IFK Tumba SOK:s verksamhet under 2018 har legat på en 
liknande nivå som 2017. Medlemsantalet har sjunkit något i 
jämförelse med 2017.  
  
Natt-DM i september blev en succé. Deltagarna trivdes i den 
kompakta arenan trots regn och rusk.  
  
Styrelsen tackar för året och vi ser nu fram emot nya framgångar 
under 2019. 


