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Styrelse 
OrdförandeAnders Käll 
Sekreterare Åsa Mårsell 
Kassör Thomas Eriksson 
Ledamot Vakant 
Ledamot Olle Hjerne 
Suppleant Vakant 
Suppleant Patrik Adebrant 
 
 
Medlemmar 
Medlemsantalet i IFK Tumba SOK mellan åren 2012-2020.  
 

 
 
Ekonomi 
Även ekonomin har påverkats stort av Covid-19. 
En stor post som har nästan uteblivit 2020 är bidraget till TMOK. 
 
Årets resultat blev ett överskott på ca 50 000kr.  
Budget indikerade ett underskott på ca 60 000kr. 
 
Under året fick IFK Tumba SOK genom ett arv ett tillskott på 
290 000kr. Det är dödsboet efter Gösta Thorin som har skänkt 
pengar till IFK Tumba SOK och där önskemålet från testamentet 
är att det ska användas till fortbildning för ledare. 
 
För resultat- och balansräkning, se bifogat blad. 
 
Möten 
Under verksamhetsåret har IFK Tumba SOK deltagit i samtliga 6 
av TMOK:s styrelsemöten. Utöver det hölls årsmöte i februari 

  

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 År 
203 271 258 317 292 285 260 246 228 Antal 



2020, 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 
Året 2020 har präglats av en världsomfattande pandemi – 
Covid-19. Det har inneburet stora inskränkningar i människors 
frihet att träffas och umgås med kompisar, kollegor och 
klubbmedlemmar. 
Harbrostugan har större delen av året varit stängd för 
klubbverksamhet då det inte har varit tillåten att träffas inomhus 
enligt folkhälsomyndighetens regler och riktlinjer. Under perioden 
juni till september/oktober var det tillåtet att arrangera tävlingar 
med stora restriktioner för att inte trängsel skulle uppstå. 
 
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.  
 

- 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 Patrick Adebrant. 
 
 
 
 
Utbildning  
Från och med 2020 kommer utbildningar redovisas i TMOKs 
verksamhetsberättelse. 
 
Harbro  
Under stora delar av året har stugan varit stängd på grund av 
Covid-19. Uthyrningsverksamheten har också påverkats av 
pandemin.  
 
Processen med nytt arrendeavtal för fastigheten Harbrostugan 
fortgår ännu. Kommunen har inte återkommit med svar på våra 
synpunkter. 
 
Naturpasset  
Olle Laurell har varit ansvarig för Naturpasset under året.  
Det är en av de få ljusglimtarna under året 2020. Vi har haft en 
rekordsäsong för Naturpasset 2020 med över 500st sålda paket. 
 
Tävlings- och arrangemangskommittén  
 
2020 blev ett år med ett begränsat antal arrangemang. 
 

● Bravura Stockholm Ski Marathon - Inställt pga. snöbrist.  
 

● Barnens Vasalopp - Inställt pga. snöbrist.  
 

● Harbrofajten – inställt pga. Covid-19 
 

  



● DM-Medel Malmsjö Gård 
Tävlingen arrangerades i samarbete med Tullinge SK. 
Trots ovisshet kring möjligheten att arrangera tävlingar ett 
år som 2020 så blev det möjligt tack vare ett annorlunda 
upplägg. Som vanligt när IFK Tumba SOK arrangerar blev 
det ett mycket lyckat arrangemang med många positiva 
kommentarer efteråt av deltagare. Vi hade stor hjälp av 
MIK med ett antal nyckelfunktionärer. 
 

● 25manna - inställt pga. Covid-19 
 

● 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 2020 haft en nybörjarkurs för 
barn 8–12 år tillsammans med en vuxen som vill prova på 
orientering. Nybörjarkursen startade i början på april och har haft 
ca 10 deltagande barn. Kursen har huvudsakligen hållits i Harbro 
på torsdagskvällar men under året har barnen också deltagit i 
Stockholms ungdomsserie vid 3 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 genomförde under våren, 
försommaren älg- och rådjursinventering inom 
Södertörnsområdet.  
 
 
 
Slutord  
IFK Tumba SOK:s verksamhet under 2020 har påverkats stort 
av de restriktionerna kring pandemin Covid-19  
  
Styrelsen tackar för året och vi ser nu fram emot nya framgångar 
under 2021. 

  


