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Nyköpings Frisksportklubb får härmed avge följande berättelse för tiden 1 januari – 31 december 
2012.

Ledning och övriga funktionärer:

Under verksamhetsåret 2012 har klubben bemannats enligt nedan.

Styrelse

Ordförande Lena Tholse
Kassör Bernt Karlsson
Sekreterare Bo Röjder
Ledamot Conny Blomgren Irene Larsson 

Anita Pettersson Marcus Rosenlind
Suppleant Magnus Karlsson Patrick Freij

Revisorer

Revisor Per Ericsson Sven Jonsson (suppleant)

Valberedning

Valberedning Birgitta Larsson Sven Jonsson

Materialförvaltare

Materialförvaltare Eero Kallunki

Sektionsansvariga

Trampolin Marcus Rosenlind
Torpet Eero Kallunki 
Lotteri, tips, bingo Bernt Karlsson
Natur och friluftsliv Sven Jonsson
Volleybollträning Lena Tholse Conny Blomgren

Tränare:

Volleyboll FU15 Cilla Berg (från 17/9)
Seniorer Peter Tholse

Möten

Förutom årsmötet 2012-04-15 har klubben haft 4 st protokollförda möten under året.

Antal Medlemmar

Antal vid 
årets utgång

 
2006

 
2007

 
2008

 
2009 2010 2011 2012

0-25 år 51 50 168 136 128 155 169

26- 57 59 65 62 68 75 76

Summa 108 109 233 198 196 230 245
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Årsavgifter 2012

0-14 år 100:- pensionär 150:-
15- 150:- familj 300:-

Volleyboll

Volleybollsektionen hade vid årets slut 74 medlemmar (mot 77 st 2011), fördelat så här (2011 års 
siffror inom parentes):

0-14 år 15-25 år 26- år

19 (16) 12 (20) 43 (41)

Herrvolleyboll 2012

Herrlaget har spelat i Sverigeserien med framgång. Mot föregående år har det spelats mindre 
matcher och det bör förändras.

En målsättning är att få igång herrvolleybollen till nästa år med fler matcher i Sverigeserien.

Motionsvolleyboll 2012

Motionsvolleyboll har spelats på Onsdagar 20.00-22.00 i Nicolaiskolan och på Söndagar 17.00-
20.00 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.

Conny Blomgren

Damvolleyboll 2012

Klubbens damlag spelade under vårsäsongen 2012 i div.4 Stockholm damer där laget slutade på en 
tredje plats på 14 poäng samma poäng som tvåan i serien Solna VBK. Nyköpings damer vann fyra 
matcher och förlorade fyra matcher.

Vårsäsongen avslutades i Bowlinghallen med spel två lag. Därefter följde en bit mat och frågesport 
mellan lagen. Antonia Gott som spelat i damlaget under säsongen men nu skulle flytta tillbaka till 
Tyskland avtackades med en present och ett diplom. Tränare Peter Tholse och hjälptränare Conny 
Blomgren avtackades också.

Vi beslutade att anmäla oss till höstens seriespel.

Under hösten 2012 blev det fortsatt träning på torsdagar nu i Tessinskolan med Peter Tholse och 
Conny Blomgren som tränare. De gånger Peter hade förhinder ställde Irene Larsson upp och tränade
laget. Några spelare slutade i laget och några andra kom till så truppen bestod av tio till tolv spelare.

Eftersom Volleybollförbundet gjorde om seriesystemet så att lägsta serien var div.2 innebar det 
tuffare motstånd men också kortare resor. Damlaget spelade nu i div. 2 Sydöstra där man slutade på 
en andraplats med 11 poäng efter seriesegraren Bromma KFUM på 17 poäng.

Andraplatsen i höstserien innebar att NFK till våren 2013 hamnade i Vårtvåan Nordöstra där man 
stötte på hårt motstånd från bl a nedflyttade div. 1-lag. NFK slutade sist i den serien men bjöd bra 
motstånd i jämna matcher. Glädjande var att det en bit in på vårsäsongen tillkom några nya spelare 
till laget som som mest hade 14 träningsvilliga tjejer på träningen.
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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. 

Irene Larsson

Flicklaget  2012

Nyköpings Frisksportklubb har under året som gått haft stor framgång med 
rekryteringen av flickor födda under åren 00-99. Det beror till stor del på att
vi fått en engagerad tränare. Cecilia Berg tränar laget två gånger i veckan på
Släbroskolan.

Laget består av 12 st målinriktade och träningsvilliga tjejer. Man tränar för
att kunna deltaga i 6-mannalags serien kommande termin.

 Men årets säsong skall avslutas med den årliga resan till volley 2000
mästerskapen i Falköping.

Barngruppen 2012 

Träningen på Bergshammars skola under tisdagskvällarna har blivit en stor succé, tack vare 
engagerade föräldrar. Barnen är ca 10 st aktiva på träningen, med ålder varierande från 2-6 år.

Barnen leker in volleybollövningarna, med lust och energi.

Vi tackar alla engagerade föräldrar för året som gått.

Beachvolleyboll 2012

Som föregående år har  NFK  anordnat beachtoppen varje tisdag från 24 maj-06 september, vilket 
har varit väldigt populärt. Sammanlagt  har 46 deltagare tagit rankingpoäng ,vilket är riktigt bra.

Segern i Beachtoppen tog Lena Tholse.

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.

Conny Blomgren 

Beachvolleyansvarig
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Trampolin 2012

Vid årets slut omfattade trampolinsektionen 45 medlemmar, med följande åldersfördelning (2010 
års siffror inom parentes):

0-14 år 15-25 år 26- år

32 (21) 12 (9) 1 (0)

Under årets gång har det funnits barn/nybörjargrupp som tränat 1,5h/veckan. I
början av året så befann vi oss i Rosvallas Multihall men då det blev mer och mer
avbokningar för Melodifestivalen mm så bestämde vi oss att vi behövdehitta en ny lokal vilket blev 
Gumshallen. Där fick vi nya träningstider på lördagar. Mot hösten så ställde vi upp med en 
trampolin under Nyköpings Festdagar där vi hade många intresserade ungdomar som provade på. 
Till hösten så var vi tillbaka i Rosvallas multihall men behöll lördagstiderna för nybörjargruppen. 
Under hösten har det varit ca 20 ungdomar som tränat trampolin men mot slutet så valde en del att 
sluta men dom platserna fylldes snabbt ut med nya. Under hösten var vi ledare iväg på Höstkursen i 
Värnamo och gick trampolin steg 2 medans 2 nya ledare gick trampolin steg 1.

Cirkusskolan 2012

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 72 medlemmar
(53 flickor och 19 pojkar) med följande åldersfördelning (2011 års siffror inom parentes):

0-14 år 15-25 år 26- år

72 (63) 0 (0) 0 (0)

Tre av cirkusskolans deltagare gick hösten 2012  vidare till barntrampolingruppen. Några tidigare 
cirkusskoleelever har också börjat spela volleyboll.

Övriga medlemmar

Klubben har 54 medlemmar som inte tillhör cirkus-, trampolin- eller volleybollverksamheten. Dessa
medlemmar fördelar sig åldersmässigt så här (2011 års siffror inom parentes):

Torpet
Utöver det ekonomiska stödet från kommunen är klubben i hög grad beroende av inkomsten från tips- och
bingopromenaderna. Verksamheten fick en god start på det nya året genom vinterns sena ankomst. 
Serveringen i samband med aktiviteterna på söndagarna ger även det ett bra ekonomiskt utfall. Torpets 
läge i kombination med det fina motionsspåret i skogen är en god förutsättning för promenaderna. 
Blommenhofs hotell, vars gäster utnyttjar spåret, har hjälpt till och plogat under vintern. Storstugan fick 
en välbehövlig upprustning under året och kostnaderna för det täcktes av bidrag från kommunen.

Kvinnor Män Totalt
0-14 år 6 (8) 8 (9) 14 (17)
15-25 år 3 (3) 5 (6) 8 (9)
26- år 17 (17) 15 (17) 32 (34)
Summa 26 (28) 28 (32) 54 (60)
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Bastubadet på fredagarna är en åretruntaktivitet. Klubben fick investera i ett nytt bastuaggregat och vidare
rensades och slamsögs avloppet genom hyresvärdens försorg.

En ny gräsklippare köptes in under året, som ersättning för den som stals sent på hösten 2011.

Klippningen av vildängen ansvarade Hans Sandberg för. Höstarbetet består i övrigt i stor utsträckning av 
att ta hand om den stora mängd löv som faller ner på de stora gräsytorna.

Under året har vi tyvärr fått uppleva att folk stjäl ved vid Torpet, vilket också anmälts till polisen. Vid 
skolstarten i slutet av augusti var det några ungdomar som tog sig in i Storstugan genom att slå sönder 
några fönster på baksidan av huset.

Under sommaren flyttat volleybollverksamheten ut till Torpets beachvolleyplaner som även utnyttjas av 
olika kompisgäng.

Torpets hyresgäster under året:

Nyköpings Hemtjänst
CK Dainon
Teaterföreningen
FUB
PRO Brandkärr
Släbroskolan
Västra skolan
IFK Veteranerna

Tintomaravandring

I Kolmården,mellan Sörmland och Östergötland, ägde den 44:e vandringen i Tintomaras spår rum. 
Frisksportarna arrangerar i samarbete med Naturskyddsföreningen och fågelföreningen Tärnan 
årligen denna härliga vandring.  Som en extra krydda denna gång var boken Lacrimosa av Eva-
Marie Liffner som gav nya uppgifter om hur Carl Jonas Love Almqvists gestalt Tintomara växt 
fram.

Som vanligt hade Sven Jonsson och Bert Lindgren under närmare ett år rekognoserat och förberett 
årets vandring, men en skada gjorde att Sven denna gång inte kunde delta i själva vandringen.

Lördagen ägnades åt Fjällmossens naturreservat, där man bland annat fick studera resultatet av en 
planerad skogsbränning.

Söndagsetappen gick över hällmarkstallskogar och granskogar öster om Fjällmossen. Bland annat 
fick man se ett bestånd av den i Sörmland och Östergötland mycket sällsynta Kambräken 
(Blechnum Spikant).

Både på lördagen och söndagen kunde man beskåda lappuggla i området. På söndagen såg man 
också hökuggla, och 4 kameler!

Frisksports Riksläger i Vara 2012

Årets Riksläger i Vara samlade frisksportare från hela Sverige. Veckan fylldes av kultur, träning, 
gemenskap, rörelse, våfflor, tävlingar och mycket mer.

Ett riksläger rymmer så många olika saker och det kan vara svårt att förklara för någon som inte 
varit där. Veckan bjuder på många olika programpunkter och så även årets Riksläger som 
arrangerades i Vara i Västergötland. Frisksportare i alla åldrar deltog och man fick välja precis vad 
man vill vara med på. Det gavs många tillfällen till tävlingar och motion men även utflykter, 
föreläsningar och kulturarrangemang - helt enkelt något för alla

Nyköpings Frisksportklubb hade många medlemmar som deltog i årets Riksläger.

Vår största framgång brukar vara i volleyboll, men i år kom klubbens bästa resultatet i grenen 
Hellensk mångkamp.
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Catarina Ingemarsson vann D-50
Mia Hermansson vann D-45
Oskar Hermansson vann H-16

Stort grattis, bra jobbat alla tre

Hellensk mångkamp förekommer i olika åldersklasser från små barn till äldre. Man tävlar i fysiska 
grenar men också en teoretisk del.

Den fysiska delen består av: 
- kast med klubba
- bänkpress,
- stående längdhopp
- snabblopp 100m
- terränglopp 2km
- simning 100m.
För herrar är sträckorna lite längre och för barn givetvis lättare. Den fysiska delen utförs en 
förmiddag och dagen efter tävlar man i den teoretiska delen, som består av aktuella frågor och 
nutidsorientering (allmänbildning). Teoriprovet är omfattande och pågår ca. 1,5 timme. Resultaten 
räknas därefter ut beroende på totalresultatet både från den fysiska delen och teorin. Är man bra i 
det ena och sämre i det andra blir total placeringen  inte lika bra som om man lyckas i båda.

Jätterolig tävling! enligt Mia.

Nästa år blir det riksläger i Hallsberg i Närke.
Vi ses där!                                        

Inventarielista

Förutom de inventarier som tillhör själva Torpet finns 2012-12-31 i Torpet:

2 beachvolleybollnät, för torpet 1 snöslunga 3 kanoter /kanadensare/

2 st brandsläckare  1 åkgräsklippare

dessutom äger klubben

1 långmatta (i Rosvalla) 2 sjukvårdsväskor ca 60 volleybollar

2 Trampoliner kompletta (i Rosvalla) 1 insticksmatta (i Rosvalla) 2 små trampoliner i Lid (hos Susanne)

2 st enhjulingar (typ cirkus) i 
Rosvalla ?

1 st materialskåp Tessinhallen 1 st motorsåg

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

Tack vare Marcus och Patricks engagemang har Trampolingruppen fått en livlig verksamhet i form 
av många entusiastiska nybörjare. Ett försök att flytta verksamheten till Gumshallen föll mycket väl
ut, förutom att hallhyran blev för hög, så under hösten flyttade man tillbaka till Rosvallahallen.

Gruppen med unga volleybollflickor har växt sig starkare, likaså barngruppen i Bergshammars 
skola.

Damlaget har etablerat sig i seriespelet, medan herrlaget spelat mer sporadiskt under året.
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Genom serveringen i samband med tips- och bingopromenaderna har vinsten därifrån ökats 
betydligt. Intresset för Arboretumstigen har också varit stort.

Ekonomiskt så bjöd året för första gången på ett underskott i kassaflödet. Främst berodde det 
kanske på ökade lokalkostnader utan att medlemsintäkterna ökat i motsvarande grad.

Följande bild visar fördelningen av olika intäkter och kostnader: **** förlust skall vara 19 222:-

Förslag till förlusthantering

Styrelsen föreslår att årets balanserade förlust överföres i ny räkning.

Underskrifter:

...................................... ..................................... ............................................
Lena Tholse, ordförande Bernt Karlsson, kassör Bo Röjder, sekreterare

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

.......................................
Marcus Rosenlind, ledamot

Förlust 13 856 

Kommunalt stöd 63 898 

Träningsavgif ter 13 290 

Medlemsavgif ter 12 250 

Stöd Frisksport 11 530 
Torpet övr 4 290 

Servering 22 263 

Tips 26 510 

Bingo 36 570 Bingo 18 271 
Tips 9 700 

Servering 9 712 

Hyra+ drif tTorpet 31 989 

Övrigt 17 150 

kurser och tävl 18 355 

Avg GF och SVBF 3 000 

Material 41 935 

Lokalkostnader 54 345 

Ekonomi 2012

Inkomster till vänster, utgifter till höger. Omsättning 204 457
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