
Verksamhetsberättelse Nyköpings Frisksportklubb år 2011.sid 1(8)

Nyköpings Frisksportklubb får härmed avge följande berättelse för tiden 1 januari – 31 december 
2011.

Ledning och övriga funktionärer:
Under verksamhetsåret 2011 har klubben bemannats enligt nedan.
Styrelse
Ordförande Lena Tholse
Kassör Bernt Karlsson
Sekreterare Bo Röjder
Ledamot Conny Blomgren Petr Vondra

Anita Pettersson Irene Larsson
Suppleant Magnus Karlsson Marcus Rosenlind

Revisorer
Revisor Per Ericson Sven Jonsson (suppleant)

Valberedning
Valberedning Vakant

Materialförvaltare
Materialförvaltare Eero Kallunki

Sektionsansvariga:
Trampolin Marcus Rosenlind
Torpet Eero Kallunki Bernt Karlsson
Lotteri, Tips, Bingo Bernt Karlsson
Friluftsliv Sven Jonnson
Volleybollträning Lena Tholse Antonia Gott (fr 1/10)

Birgitta Andersson(till 1/7) Nicklas Nordlund(till 1/7) 
Ulrika Mossberg(till 1/7) Roger Brandt(till 1/7)
Theodor Landler(till 1/7) Peter Holmér(till 1/7)

Volleybollcuper Monica Börjesson

Tränare:
Volleyboll FU15 Peter Holmér(till 1/7) Roger Brandt(till 1/7) 
Volleyboll PU17 Theodor Landler(till 1/7)
Seniorer Peter Tholse

Möten
Förutom årsmötet 2011-05-22 har klubben haft 6 st protokollförda möten under året.

Årsavgifter 2011
0-14 år 100:-
15- 150:-
pensionär 150:-
familj 300:-
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Antal Medlemmar
Antal vid årets 
utgång

 2006  2007  2008  2009 2010 2011

0-25 år 51 50 168 136 128 155

26- 57 59 65 62 68 75

Summa 108 109 233 198 196 230

Volleyboll
Volleybollsektionen hade vid årets slut 77 medlemmar (mot 89 st 2010), fördelat så här (2010 års 
siffror inom parentes):

0-14 år 15-25 år 26- år

16 (19) 20 (27) 41 (43)

Herrvolleybollverksamheten 2011
Herrlaget har spelat i Sverigeserien med framgång. Mot föregående år har det spelats fler matcher 
och det är glädjande.
Det är nu fyra lag som arbetar för att få fart på Sverigeserien och har ett bra samarbete: Tierp, 
Eskilstuna, Vingåker och Nyköping FK. Framtiden ser bra ut för Sverigeserien. 
Delar av herrlaget har också medverkat i den populära cupen Kal&Ada i Göteborg.
Motionsvolleyboll-verksamheten 2011
Motionsvolleyboll har spelats på Onsdagar 19.00-21.00 i Nicoliaskolan och på Söndagar 17.00-
19.00 i Tessinskolan.
Deltagarantalet har varit mycket bra med en blandning av kvinnor, män, ungdomar och äldre 
spelare vilket har bidragit till en mycket god stämning. Det har tillkommit många nya medlemmar 
som har börjat med motionsvolleyboll och efter ett tag också har spelat i NFK:s damlag eller 
herrlag.

Damvolleybollverksamheten 2011
Klubbens damlag spelade under vårsäsongen 2011 i div.3 Stockholm - Gotland kval.
Det spelades många bra och jämna matcher och när serien var slut stod NFK:s damlag som 
seriesegrare.
Laget tränade på torsdagar i Långbergshallen där den låga takhöjden blev till en extra utmaning.
Irene Larsson fungerade som tränare och Peter Tholse ryckte in när han hade möjlighet.
Säsongen avslutades med en knytisträff hemma hos Lena Tholse där det smiddes planer inför 
kommande säsong samt att alla spelare tilldelades ett diplom för sina insatser. 
Under hösten 2011 blev det fortsatt träning på torsdagar i Långbergsskolan där nu Peter Tholse 
hade möjlighet att oftare träna laget. Några spelare slutade i laget och några andra kom till så 
truppen bestod av tio till tolv spelare.
Laget anmäldes återigen till seriespel denna gång i Distriktsserien Stockholm Södra.
När två omgångar återstod låg damlaget på en säker tredje plats och hade då möjlighet att få spela i 
kval 3-serien men eftersom det åländska laget Jomala vann två matcher på walk over passerade de 
NFK. 
Ett speciellt tack får Peter Tholse för den alltid proffsiga och roliga träningen och Conny Blomgren 
som sparrar på träningarna och troget ställer upp som sekreterare under hemmamatcherna. 
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Flicklag NFK vårterminen 2011 
När flicklaget kom upp i klassen där det var 6-mannaspel som gällde så tappade man ett par spelare 
och fick svårt att kunna spela seriespel. När tränarna bestämde sig för att lämna klubben så 
upphörde verksamheten vid vårterminens slut. 

Pojklag NFK 2011
Några av medlemmarna i det tidigare pojklaget samtränade med flickorna under vårterminen, sedan 
dess har även dessa spelare lämnat klubben.

Beachvolleyboll 2011
På våren 2011 fylldes beachbanorna på med sand och ett plank har byggts med hjälp av egna 
frivilliga insatser, där Magnus Redin  gjorde ett utmärkt arbete med sanden. 
Som föregående år har NFK anordnat beachtoppen varje tisdag från 24 maj till 6 september, vilket 
har varit väldigt populärt. Sammanlagt har 34 deltagare tagit rankingpoäng ,vilket är riktigt bra.
Beachvolley motion har spelat Onsdagar 18.00-20.00 och Söndagar 18.00-20.00.
Övriga dagar har det varit full aktivitet med spel både från medlemmar och utomstående, vilket är 
glädjande.

Barngrupper 
Vi har haft en bra säsong gällande rekrytering av nya aktiva i våra 
barngrupper. Den främsta ökningen har kommit i tjejgruppen i 
Oppeby ,där vi har ca 15 st aktiva. Åldersgruppen består av flickor 
födda år 99-01.

Vi har haft tur och fått en utmärkt tränare i  Antonia, 17-åring som är 
utbytesstudent från Tyskland. Vi får från två hål chans att dela olika 
kulturer, och språkfärdigheter.
Gruppen tränar två gånger per vecka. Antonia låter dem ta stort ansvar genom att ibland leda och 
planera egna träningar. Vårens stora mål är att åka på en stor turnering i Falköping i maj, där över 
200 lag deltar. Vi har precis haft föräldramöte med bra deltagande från både aktiva och 
vårdnadshavare.
Vi har även varit på utbildning på Stensunds folkhögskola under en helg. Där fick vi ledda av 
Svenska Volleybollförbundet lära oss bli bättre på att lära ut grunderna inom volleyboll.

Barngruppen i Bergshammar består av 3-6 åringar, inriktning boll. 
Vi leker mycket, något som leder till bättre kroppskontroll. Allt sker på barnens villkor. Populärast 
bland dem är fortfarande hinderbanan, och björnen sover.
Vi har köpt in speciella bollar, som är extra mjuka. 
Gruppen består av många syskonpar. Man ser de äldre ta hand om sina småsyskon och samarbeta i 
lekarna. Föräldrarna är glada att deras barn kan deltaga i samma aktivitet, att man inte behöver dela 
upp dem i olika grupper.
Denna barngrupp har fått åka till Södertälje, för att se en spännande elitseriematch i volleyboll. 
Extra roligt eftersom en av spelarna är medlem i vår klubb. Man började dagen med ett besök på 
Tom Titts, där de hade kul bland alla experiment. 
Vår förhoppning bland alla dessa barn är de fortsätter tycka volleyboll är den roligaste sport som 
finns. Men viktigast av allt är att de tycker motion är roligt, och att de fortsätter röra på sig på något 
sätt.
Frisksport är en idé om hur vi skall leva för att må bra och ha kul tillsammans.
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Inte bara må bra i betydelsen att inte vara sjuk utan i ett större perspektiv: Allting hänger ihop. För 
att jag skall må bra måste andra också må bra. 

Cirkusskolan
Sörmlands Frisksportdistrikt anordnade under sommaren som vanligt cirkusskola i Gripenskolans 
lokaler. Liksom förra året fick deltagarna automatiskt ett års medlemskap i den lokala klubben, dvs 
i detta fall Nyköpings Frisksportklubb. Samtidigt gick medlemskapet ut för de ungdomar som 
deltagit i föregående års cirkusskola. På så sätt har vi en cirkussektion som består av 63 medlemmar 
med följande åldersfördelning (2010 års siffror inom parentes):
Cirkusskolesektionen hade vid årets slut 63 medlemmar (40 flickor och 23 pojkar), fördelat så här 

0-14 år 15-25 år 26- år

63 (55) 0 (0) 0 (0)

En del av cirkusskolans deltagare gick hösten 2011 vidare till den återuppväckta 
barntrampolingruppen. Några tidigare cirkusskoleelever har också börjat spela voleyboll.

Torpet
Den snörika vintern vid årets början medförde mycket arbete vid Torpet och även på motionsspåret som 
röjdes med snöslungan några gånger och även genom skottning, då slungan havererat. Däremot fick vi 
uppleva en fin höst med snöfritt ända till årsskiftet. Det bidrog verksamt till ett bra ekonomiskt utfall för 
tips-och bingopromenaderna. Till det goda ekonomiska resultatet bidrog även serveringarna på 
söndagarna. Denna har Irene och Birgitta ansvarat för. 
Sågning och huggning av veden har Eero med hjälp av Ritva och Sven ombesörjt. Skogsentreprenören 
som avverkade i kraftledningsgatan skänkte oss några timmerstockar. Dessa blev sedan uppsågade till 
plankor med hjälp av Peters portabla sågverk. Av plankorna byggdes ett bollplank på den gamla 
volleybollplanens ena kortsida. 
Hans Sandberg såg till att vildängen kring Torpet klipptes. 
Underlaget på nya volleybollplanen förbättrades med ytterligare ett billass sand. Arbetet med 
arboretumstigen fullbordades med högtidlig invigning söndagen den 4 september. 
Vi fick påhälsning av tjuvar sent under hösten då vår relativt nya åkgräsklippare stals. Från 
försäkringen har vi fått 10.000 kr vilket i stort sett täcker det bokförda värdet. 

Följande har varit hyresgäster vid Torpet under året: 
PRO Brandkärr 
Släbroskolan FUB 
IOGT 
Gamla IFK-are Dainon 
Västra skolan Camilla 
Carlsson Särskolans personal 
RFSL 

Utöver dessa aktiviteter används volleybollplanerna flitigt av andra grupper. 
Bastubadet på fredagarna pågår året runt med ca 8 deltagare.

LONA-projekt
Kommunen har, efter förslag från klubben, ansökt om och fått statliga LONA-bidrag för åtgärder 
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som syftar till att öka möjligheterna till naturupplevelser för allmänheten i närområdet kring 
Frisksporttorpet.
Projekten genomfördes till största delen under 2011. Material och mantid för kommunen och 
konsulter bekostades av bidraget. Till detta kommer (oavlönat) arbete från klubb-medlemmar. Det 
är Sven Jonsson som stått för klubbens insatser. För klubben innebar det att vi bland annat nu har en 
arboretumstig, som lockar fler besökare till Torpet.
Under projektet sattes också 100 nya fågelholkar upp i närområdet kring Torpet. Häckningen i 
dessa skall följas upp framöver för att bland annat mäta påverkan av byggprojekt och andra 
förändringar inom området.
I projektet genomfördes inventering av både fågel- och fladdermusbestånd i området.

Tintomaravandring
I Kolmården,mellan Sörmland och Östergötland, ägde den 43:e vandringen i Tintomaras spår rum. 
Trakten var en gång fruktad bland resenärerna för sina stigmän,och är den plats där dikt och 
verklighet, myter och naturskönhet vävs samman.

Denna gång startade vandringen den 16 april från Olstorp, nära Stora Holmsjön och övernattningen 
skedde vid sjön Lilla Krokgölen. Under vandringen passerades klyftor i förkastningsberg, och 
vandringen gick stundtals på härliga stigar i tjäderskog, över myrar och genom gammelskog.

Ledare var bland annat vår Sven Jonsson. Frisksportarna arrangerar i samarbete med 
Naturskyddsföreningen årligen denna härliga vandring. 

En givande helg med mycket fina minnen, som alltid planerad i minsta detalj av Sven Jonsson och 
Bert Lindgren.

Frisksports Riksläger 2011
Svenska Frisksportförbundets riksläger är ett arrangemang som har funnits sedan 1934, då det första 
rikslägret arrangerades vid Flaten utanför Stockholm. De olika frisksportdistrikten turas om att 
arrangera rikslägren på olika platser runt om i Sverige. Ett riksläger brukar locka mellan 1200 och 
1500 deltagare.
Arbetet före, under och efter rikslägret sker helt ideellt och det är därför deltagaravgiften kan vara 
så pass låg som den är, med tanke på det rika utbud av aktiviteter som deltagarna kan välja bland. 
Vill man, deltar man i lägrets tävlingar som t.ex. Orientering, Trampolin, Hellensk Mångkamp och 
d:o Stafett, Fotboll, Volleyboll, Golf och Boule. Vill man inte tävla, men ändå idrotta, erbjuder 
rikslägerprogrammet flera olika gymnastik och motionspass varje dag eller träningscamper med 
trampoliner, tablå och cirkus.
Är man barn eller ungdom finns ett helt eget utbud av programpunkter med pysselaktiviteter, 
sagostunder och sagostigar, barngympa och knattekamp för de minsta. 
Lägret erbjuder också mer kulturella aktiviteter som föreläsningar, workshops, utflykter, allsång, 
dans, tipspromenad, fotostig, blomstervandringar och lägerbål.
Man väljer själv vad man vill delta i, antingen deltar man inte alls i någon aktivitet eller så kan man 
försöka hinna med allihopa!
På lägret bor de flesta i tält, husvagn eller husbil. 
Ett riksläger är ett arrangemang för generationer i gemenskap. Den yngsta deltagaren brukar inte ha 
fyllt ett år och de äldsta deltagarna har passerat 90 år, men alla är på samma riksläger och kan delta 
i samma aktiviteter.
2011 års riksläger genomfördes i Forsheda Småland. Här fanns: Bra ytor för camping, friluftsbad, 
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idrottshallar, fotbollsplaner, elljusspår, intressanta utflyktsmål i trakten, affär på promenadavstånd 
och massor av duschar och toaletter.
Nyköpings frisksportklubb deltog i ett flertal aktiviteter, men som vanligt var volleyboll vårt starka 
kort.

I volleyboll för herrar stod våra herrar som segrare efter en spännande final.

I beachvolleyboll mixed hade vi också ett 
vinnande par bestående av Irene Larsson och 
Linus Tholse. 

Volleyboll mixed avslutades med  en helt 
sörmländsk finalkamp, där lag familjen Larsson 
stod som segrare.
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Trampolin
Vid årets slut omfattade trampolinsektionen 30 medlemmar, med följande åldersfördelning (2010 
års siffror inom parentes):

0-14 år 15-25 år 26- år

21 (4)  9(9) 0 (0)

Från och med i februari 2011 har Marcus Rosenlind hållit i en 
barn/ungdomsgrupp för barn 7 år och uppåt.
Intresset för trampolin har varit väldigt stort och många samtal från föräldrar med barn som velat 
börja hoppa resulterade i att en grupp om 10 barn till en början fick komma och börja träna och en 
kölista gjordes för de andra. Antalet som kommer under träning varierar från 6-7 barn till full grupp.
Barnens respons till att det fanns en trampolingrupp var väldigt positiv och de är väldigt trevliga att 
träna. Föräldrarnas respons tycker jag som tränare är väldigt positiv.
Under våren beslöt jag, Marcus, att lägga ner verksamheten av personliga skäl, vilket barnen och 
föräldrarna accepterade och tog på ett bra sätt. Jag kände då att det inte skulle fungera om jag skulle 
ha hela ansvaret för träningarna ensam. Tyvärr resulterade detta i att det inte skulle bli någon 
trampolinverksamhet till hösten 2011.
Men så småningom stod det klart att Patrick (Freij) gärna ville hjälpa till att träna barnen och det 
blev i stället för nedläggning en nysatsning.
Under hösten 2011 hade vi 20 intresserade barn i vår barngrupp som under tiden minskade med ett 
par stycken. Barnen har tränat 1 timma i veckan.
Svårighetsgraden i träningen de fått är från nybörjare och uppåt.
Med tiden har det blivit fler och fler avbokningar av träningstid i Rosvallahallen både för 
barngruppen och de äldre i takt med att den hyrts ut till olika evenemang, och vi såg att vårterminen 
skulle bli extra drabbad, och vi började undersöka om det fanns någon annan lokal. Det resulterade 
så småningom i att vi under våren 2012 flyttade  trampolinerna från Rosvalla till Gumshallen.
I Gumshallen fick vi utökade tider för barnen som fått 30 min extra per grupp vilket har visat 
positivt resultat hos de vuxna som har efterfrågat detta.
Barnen, ungdomarna och de vuxna har visat sitt intresse för trampolinhoppning och frågar gärna 
mer även när de inte hoppar. De vuxna visar även de sin uppskattning av att vi ställer upp för 
barnen genom att försöka hjälpa oss så gott de kan.

Övriga medlemmar
Klubben har 60 medlemmar som inte tillhör cirkus-, trampolin- eller volleybollverksamheten. Dessa 
medlemmar fördelar sig åldersmässigt så här (2010 års siffror inom parentes):

Kvinnor Män Totalt
0-14 år 8 (7) 9 (22) 17 (29)
15-25 år 3 (3) 6 (2) 9 (5)
26- år 17 (12) 17 (13) 34 (25)
Summa 28 (22) 32 (37) 60 (59)
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Inventarielista
Förutom de inventarier som tillhör själva Torpet finns 2011-12-31 i Torpet:
2 beachvolleybollnät, för torpet 1 snöslunga 3 kanoter /canadensare/

dessutom äger klubben
1 långmatta 2 sjukvårdsväskor ca 60 volleybollar

2 Trampoliner kompletta i Rosvalla 1 insticksmatta i Rosvalla 2 små trampoliner i Bergshammar

2 st enhjulingar (typ cirkus) i 
Bergshammar

1 st materialskåp Tessinhallen

Samråd med Nyköpings kommun
Klubben har, representerad av Sven Jonsson, under året deltagit i ett antal möten och diskussioner 
med tjänstemän och politiker i Nyköpings kommun.
Klubben är representerad i Nyköpings kommuns Naturvårdsråd. Och vi har deltagit i samtliga 
möten i Naturvårdsrådet som kommunen kallat till under året.

Sammanfattning
Den minskning av tillströmningen av unga volleybollspelare som startade 2010 fortsatte under 
första halvåret. Då flera av ungdomstränarna lämnade klubben vid vårterminens slut och tog med 
sig de ungdomar de tränade så såg det riktigt dystert ut för ungdomsvolleybollen i klubben. Men 
under hösten så kom mer eller mindre spontant ett antal flickor till söndagsträningarna och gruppen 
växte snabbt till sig. När vi sedan fick en utbytesstudent (Antonia Gott) som var villig att ta sig an 
den nya gruppen så blev läget ljusare igen. Beach- och motionsvolleybollen fortsatte att gå bra, och 
damlaget gick från klarhet till klarhet. Även herrlaget fortsatte sitt spel i Sverigeserien.
Trampolinverksamheten fick sig en ordentlig skjuts uppåt under höstterminen då man fick en kö av 
ungdomar, trots att man hade 2 grupper
Vid torpet kom den nya arboretumstigen att locka många besökare inte minst från skolor och 
förskolor.
Ekonomiskt så minskade intäkterna med närmare 60 000 kr, främst beroende på minskad 
ungdomssatsning inom volleybollen, men kostnaderna minskade ännu mer så resultatet 2011 blev 
mer än 20 000 kr bättre än 2010. Detta skedde mycket tack vare en engagerad insats från klubbens 
funktionärer inom såväl volleyboll, trampolin som verksamheten vid Torpet.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att årets vinst tillsammans med tidigare balanserade vinstmedel överföres i ny 
räkning.

Underskrifter:

...................................... ..................................... ............................................
Lena Tholse, ordf Bernt Karlsson, kassör Bo Röjder, sekr

...................................... ..................................... ............................................
Conny Blomgren, ledamot Irene Larsson, ledamot Anita Pettersson, ledamot
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