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Nyköpings Frisksportklubb får härmed avge följande berättelse för tiden 1 januari – 31 december 
2013.

Ledning och övriga funktionärer:

Under verksamhetsåret 2013 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

Tränare
Volleyboll FU15 Cilla Berg
Seniorer Peter Tholse

Möten
Förutom årsmötet 2013-03-24 har klubben haft 5 st protokollförda möten under året.

Antal Medlemmar

Antal vid 
årets utgång

 
2006

 
2007

 
2008

 
2009 2010 2011 2012 2013

0-25 år 51 50 168 136 128 155 169 182

26- 57 59 65 62 68 75 76 83

Summa 108 109 233 198 196 230 245 265

Årsavgifter 2013

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

Volleybollsektionen hade vid årets slut 83 medlemmar (mot 74 st 2012), fördelat så här (2012 års 
siffror inom parentes):

0-14 år 15-25 år 26- år

20 (19) 12 (12) 51 (43)

Herrvolleyboll 2013

Under året har herrlaget
har spelat i Sverigeserien
med framgång.
Målsättningen har varit att
nya spelare som spelar
motionsvolley sedan ska
gå vidare till herrlaget,
vilket har infriats. Vi har
arrangerat  en tävling i
Nyköping. Herrarna
kommer att fortsätta att
spela i Sverigeserien.

           
Conny Blomgren

Motionsvolleyboll 2013

Motionsvolleyboll har spelats på
onsdagar i Nicolaiskolan och  söndagar 
på Tessinskolan.
Deltagarantalet har varit mycket bra
med en blandning av kvinnor, män,
ungdomar och äldre 
Spelare, vilket har bidragit till en
mycket god stämning.

Som vanligt har vi otroligt roligt tillsammans men
vinnarinstinkten är alltid hög under matcherna.

Kvaliteten på spelet är lika varierande som spelarnas
ålder !
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Damvolleyboll 2013

Klubbens damlag spelade under 2013 i division 2. Motståndare var mest lag från Stockholms 
området.
Spelmässigt gick säsongen utmärkt, vi vann:     
 Division 2 Norra Damer Nordöstra Damer

Lag Poäng
Matcher Set Poäng
S V F V F Kvot V F Kvot

1. Nyköpings FK 19 8 7 1 21 10 2,100 696 502 1,386
2. Uppsala VBS B 19 8 6 2 21 7 3,000 656 445 1,474
3. Solna VBK B 16 8 5 3 19 12 1,583 725 562 1,290
4. Lidingö SK 6 8 2 6 8 19 0,421 408 576 0,708
5. VBK Puls 0 8 0 8 3 24 0,125 264 664 0,398

Under året har vi haft en grundstomme med ”gamla” spelare, men även roligt att många nya 
tillkommit.
Även flicklaget har utvecklats mycket, så några ungdomar är även med på damlagets träningar och 
matcher.
Vi har också blivit mer uppmärksammade i pressen. Det är roligt att världens mest spelade sport får 
den uppmärksamhet den förtjänar.
Här är ett utdrag ur Lokalsportens reportage:
Innan jag åkte till dagens match kontaktade jag Nyköpings Frisksportklubb för att kolla med dem att det var 
OK för mig att fota. Och visst var jag välkommen. Det betonades dock att NFK är ett kompisgäng som 
mestadels håller på för att det är skoj. Och nog tusan såg de ut att ha roligt idag, även om naturligtvis 
utgången av matchen var mindre önskad. Jag vill påstå att tjejerna i både NFK och bortalaget Stjärnfall (som
nog också håller på av samma anledning som NFK) spelar volleyboll så pass bra att det inte bara handlar 
om "skoj". Utan att ge några gliringar om deltagarnas åldrar (jag är långt äldre än i stort sett varenda en av 
dem...) så kan jag lova att den samlade erfarenheten och kunnandet hos dagens aktörer räcker långt och 
med stor säkerhet räckt mycket, mycket långt tidigare under karriärerna. Det NFK hade som inte gästerna 
kunde visa upp var några unga talanger på frammarsch.

Flicklaget 2013
Nyköpings Frisksportklubb har under året som gått haft stor
framgång med rekryteringen av flickor födda under åren 99-00.
Men roligast är att det fyller på underifrån, laget har fått många
nya yngre tjejer som passar bra in i gänget.
Det beror till stor del på att vi fått en engagerad tränare, Cecilia
Berg som tränar laget på Släbroskolan.
Laget består av ca 14 st målinriktade och träningsvilliga tjejer.
Några tjejer har även utvecklat sitt volleybollkunnande så att de
kunnat  kliva in och deltaga i damlaget. Årets mål är att säsongen
skall avslutas med den årliga resan till Volley 2000 där flickor
födda 00 och senare får deltaga.

http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=SVBF_SERIE_AVD2509&k=LS2509&p=1
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=SVBF_SERIE_AVD2509&k=LS2509&p=1&l=11866682
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=SVBF_SERIE_AVD2509&k=LS2509&p=1&l=11866679
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=SVBF_SERIE_AVD2509&k=LS2509&p=1&l=11866677
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=SVBF_SERIE_AVD2509&k=LS2509&p=1&l=11866678
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=SVBF_SERIE_AVD2509&k=LS2509&p=1&l=11866681
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KIDS-gruppen 2013
Vid årets slut omfattade KIDS-gruppen 12 medlemmar (6 pojkar och 6 flickor i åldrarna 5-11 år).

KIDSvolley är utvecklat för pojkar och flickor mellan 6 och 9 år
och handlar om att ha roligt med kompisar och samtidigt lära sig
passa, ta emot och använda bollen. Barnen får svettiga pannor för
det är full fart på träningarna och i leken. Spelet har alla de goda
ingredienser som finns i volleyboll samtidigt som det är enkelt för
att även barn i förskoleålder ska tycka om att spela.

På torsdagar i Släbroskolan leker (”tränar”) ca 10 st barn varje
vecka. Barnen har utvecklats mycket, främst motoriskt. Vi gör
gärna hinderbana som uppvärmning, sedan olika bollövningar.
Viktigast är att alla får röra på sig och ha roligt tillsammans.
Vårt mål är att kunna åka på en turnering under våren.

Barngruppen 2013

Under vårterminen ökade antalet barn i gruppen så vi till slut fick
säga att vi inte kunde ta emot fler. Ibland kunde det vara 25 barn
och vuxna i den lilla idrottshallen! Under hösten var gruppen av
mer normal storlek med 8 inskrivna barn, då några slutat och de
äldre gått över till KIDSvolleygruppen i Oppeby. Samlingarna
består av uppvärmning, bollövningar, hinderbana och "björnen
sover". Barnen är 3-6 år gamla och det är roligt att följa deras
utveckling och framsteg.
Gabriel Hammar

Beachvolley 2013

Under sommaren har  Nyköpings FK  bedrivit beachvolley vid Frisksporttorpet.  Vi  har tillgång till
två fina planer vid torpet. Alla är varmt välkomna dit, även nybörjare.

Utöver motionsvolleyboll genomförs även kurser i beachvolley. 

 Årligen arrangeras Beachtoppen som pågår hela sommaren på tisdagskvällarna. Ansvarig har 
Conny Blomgren varit, som har gjort ett fantastiskt arbete med att göra spelschema och hålla 
ordning på alla lag. Antal personer som deltagit i beachtoppen har varit ca 70 st. Segrare denna 
sommar blev Fredrik Hägglöv.

 
 

21
maj

28 
maj

04 
jun

11 
jun 

18
jun

25 
jun

02
jul

09
jul

16
jul

23
jul

30 
jul

 06
aug

 13
aug

 20
aug 

20
aug

Totalt

Fredrik Hägglöv  8 10    7  7  8  8 10   10   10 10  88

Conny Blomgren  7  7  7  7  4  3  6  4  4  7  7  5  5   6  6  85

Niko Stork  7  5   6  8  3 10  6  5  8   6  8   8  3  83

Peter Tholse  10  6 10  10  6  6  7  2     7  7   4  4  79

Solveig Hammar  5  8  8  4 10   1   8  10   6   6  8  74
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Gabriel Hammar  5  8  8  10   1   8  10   6   8  64

Martin Sondre  6  4  5  5  2  4  4     8  10   7  7  62

Anders Nyman  8 10  6   7   4  7      10 10  62

Peter Reuss  4   4  4  8    7  6 10   8  3   5  2  61

Wictoria Lundmark   5   6  2  7   3   8  8  5  8   4  2  58

Övriga dagar har det varit full aktivitet med spel både från medlemmar och utomstående, vilket är 
glädjande.

Beachvolleyansvarig

Trampolin 2013

Vid årets slut omfattade trampolinsektionen 58 medlemmar, med följande åldersfördelning (2012 
års siffror inom parentes):

0-14 år 15-25 år 26- år

49 (32) 8 (12) 1 (1)

Under året har vi haft träningar i Rosvallas Multihall där de som satsar för tävling
tränar 2 ggr i veckan och barn/nybörjargruppen tränar 1 gång i veckan.

Då det blev mycket avbokningar i Rosvalla under vårterminen så bestämde vi oss för att hitta en ny 
lokal.

Under våren var vi iväg på 2 tävlingar, den ena i Upplands Väsby och den andra i Uppsala. Under 
sommaren så lånades 2 trampoliner ut till cirkusskolan och vi skulle även ha varit på Typ en festival
i Nyköping men där fick vi ställa in p.g.a dåligt väder. Under hösten så byttes det tider för 
barngruppen som vi även utökade något. Som mest var vi runt 36 aktiva på en träning.

Cirkusskolan 2013

Sörmlands Frisksportdistrikt anordnade under sommaren som vanligt cirkusskola denna gång i 
Bormästarhagsskolans lokaler då Gripenskolans hall höll på att renoveras. 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 64 medlemmar (49 flickor och 15 
pojkar) med följande åldersfördelning (2012 års siffror inom parentes):

0-14 år 15-25 år 26- år

64 (72) 0 (0) 0 (0)

Cirkusskolan är som vanligt en av rekryteringsbaserna för Trampolingruppen.

Övriga medlemmar

Klubben har 54 medlemmar som inte tillhör cirkus-, trampolin- eller volleybollverksamheten. Dessa
medlemmar fördelar sig åldersmässigt så här (2012 års siffror inom parentes):
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Torpet

Aktiviteterna på Torpet är i huvudsak volleyboll på sommaren, tips- och bingopromenader på 
söndagarna under höst, vinter och vår samt bastubad varje fredag under hela året.

Torpet i kombination med motionsslingan utgör en idealisk resurs för tips- och bingopromenaderna.
Den utdragna vintern, särskilt mars månad med mycket kalla nätter, bidrog till ett sämre resultat för 
våren något som delvis kompenserades av en fin höst med många deltagare i promenaderna. 
Serveringarna i samband med promenaderna är ett bra komplement som ger ett bra ekonomiskt 
resultat.

Vissa delar av toaletten, särskilt taket, har varit angripet av svamp och behov av reparation. Eero, 
med hjälp av Ritva, köpte hem material och bytte ut skadade delar. Kyrkan stod för kostnaden.

Beachvolleyplanerna har tillförts mera sand och där bidrog kommunen till kostnaderna med 3 000 
kr. Magnus Redin med frontlastare spred ut sanden.

Även i år fick vi hjälp av Hans Sandberg med klippningen av vildängen. Gräsklippningen i övrigt 
på Torpet blev tämligen lindrig på grund av den torra sommaren.

Miljön vid Torpet och motionsslingan i skogen lockar många att ta en promenad både med hund 
och utan. De yngre barnen från förskola och lågstadium i Oppeby är ofta på Torpet för grillning och
andra aktiviteter.

Följande har varit hyresgäster på Torpet under året:

Grindskolans förskola CK Dainon Ambulansen
IFK veteraner Oppebyskolans lågstadium FUB
Ann-Kristin Karlsson PRO Brandkärr D Engstrand
Borgmästarhagens skola Västra skolan Sabina Hallowin

Tintomaravandring 2013

I Kolmården,mellan Sörmland och Östergötland, ägde den 45:e
vandringen i Tintomaras spår rum. Frisksportarna arrangerar i
samarbete med Naturskyddsföreningen och fågelföreningen
Tärnan årligen denna härliga vandring. 

Som vanligt hade Sven Jonsson och Bert Lindgren under
närmare ett år rekognoserat och förberett årets vandring, en
planering som liksom de flesta år fick justeras strax innan
vandringen p g a att avverkning skett i området. 
Detta år så var vintern ovanligt hård och snösmältningen sen så vi var många som veckan innan 
undrade om vandringen skulle kunna genomföras. Men på ett par dagar smälte all snön och det 
mesta av smältvattnet försvann.

På denna den 45:e vandringen deltog 45 personer. Det var dessutom 25:e gången som Bert Lindgren 
guidade deltagarna till natursköna, märkliga och kulturellt intressanta platser, samtidigt som han 
berättade om Kolmårdens historia och visade axplock av vårfloran. Ställen där fruktade stigmän och
rövare har vistats på och där den gåtfulla Tintomara strövat, blir till platser där dikt och verklighet, 

Kvinnor Män Totalt
0-14 år 5 (6) 4 (8) 9 (14)
15-25 år 0 (3) 0 (5) 0 (8)
26- år 15 (17) 15 (15) 30(32)
Summa 19 (26) 20 (28) 39 (54)
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myter och naturskönhet vävs samman av Bert.

Denna gång var också Sven Jonsson med under hela
vandringen igen, efter att ha repat sig ytterligare efter sin
skada. 

Starten och övernattningen skedde i år vid den idylliska
skogssjön Strupen belägen högt uppe i Kolmården. I Strupen
finns märkligt nog den utrotningshotade fiskarten Ål
fortfarande kvar. Under vandringen besöktes några
inventerade objekt, som finns upptagna i Norrköpings
kommuns Naturvårdsprogram. Bland dessa några vackra
naturskogsområden samt Vinterbäckens kanjon och utflödet från Aksjön. Jungfrukällan och den 
oförklarliga Munkgraven fick också besök.

Rikslägret i Hallsberg

För många frisksportare är vecka 28 och rikslägret årets höjdpunkt. I år låg lägerplatsen i Hallsberg 
och det var Östergötlands och Örebro läns frisksportdistrikt som stod för arrangörskapet.  

I år hade Nyköpingsklubben lockat med några familjer som var på riksläger för första men 
antagligen inte den sista gången.

Lägerplatsen hade det mesta av vad man kan önska sig i fråga om lokaler: sporthallar, ishall, skola 
och simhall med en populär vattenrutschkana samt stora fina gräsytor för camping.

Som vanligt fanns det ett digert utbud av aktiviteter att välja på. Man kunde lyssna på föredrag av 
författaren Björn Ranelid, som under lägrets invigning också gjorde ett bejublat uppträdande med 
sitt melodifestivalsbidrag. En annan populär föreläsare var Johan Plate som pratade om 
idrottspsykologi och mental träning

Lägret hade ett eget husband med musiker som visade sig riktigt mångsidiga och kunde spela både 
barnmusik och hårdrock.

Det fanns många utflykter och kulturaktiviteter att välja på, musikquiz och allsång drog många 
åhörare och lägerbålet har ju alltid varit uppskattat.

Man kunde ägna sig åt upp till sex gympapass per dag och det var allt från morgongympa till 
afropowerdance och midnattszumba.

Barnen kunde gå på Frisksportkul, barngympa, skapa i pysseltältet och lyssna på godnattsaga.

För den tävlingssugne men även för den som ville tävla lite mer på skoj fanns mycket att välja på. 
Resultatmässigt blev årets läger en stor framgång för Sörmland och Nyköpings FK.

Klas Arnerdal som var på sitt första riksläger vann H 45 i hellensk mångkamp och Mia Fältskog 
Hermansson kom tvåa i sin klass. Arvid Larsson kom tvåa i mångkampen i klass H12. I 
ungdomsstafetten kämpade Sörmlandslaget i HD 12 till sig en silvermedalj.

I innebandy coachade Martin Hermansson HD 12-laget till en bronsmedalj och samma resultat 
nådde han själv i seniorlaget.

Nu till årets skrällresultat. I fotboll för seniorer lyckades Sörmlandslaget med bland andra 
fortfarande aktiva Joachim Williams Larsson, avdankade spelaren Jonas Ljungman och plocksäkra 
målisen Klas Arnerdal stå som slutsegrare för första gången. Det blev en hård final mellan 
Sörmland och ett ungt Göteborgslag med enbart aktiva fotbollsspelare. Mer fotbollsframgångar blev
det när Sörmlandslaget i HD12 blev tvåa efter en dramatisk straffläggning.

I volleyboll kunde man ägna sig åt allt från poängvolleyboll, en rolig spelform där man hela tiden 



Verksamhetsberättelse Nyköpings Frisksportklubb år 2013. sid 8(9)

byter lag och får med sig individuella poäng, till RM för damer och herrar, mixedvolleyboll, 
ungdomsvolleyboll och beachvolleyboll.

Sörmlands herrlag med nästan enbart Nyköpingsspelare vann i finalen mot Skåne och Sörmland 
vann även läktarmatchen där Mats Larsson från Tierp fick igång hejarklacken så det stod härliga 
till. Damlaget fick i år nöja sig med bronsmedaljen. I beachvolleybollen stod Klas Arnerdal och 
Yvonne Olsson som slutsegrare. Nyköpings FK hade tre lag i mixedvolleybollen. Sörmland deltog 
även i HD 14 i volleyboll.

Detta var ett smakprov från 2013 års riksläger i Hallsberg. Ett läger rymmer så mycket så det bästa 
är att uppleva det på plats. Häng med du också till Gnosjö 2014!

Irene Larsson

Inventarielista

Förutom de inventarier som tillhör själva Torpet finns 2013-12-31 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 rådet som kommunen kallat till under året.

Sammanfattning

Trampolingruppen har varit populär även detta år med fulltecknade nybörjargrupper. Vi har haft 
svårt att leva upp till förväntningarna, delvis p g a att hyran i Rosvallas Multihall är så hög, men 
också för att mässor och andra evenemang gör att många pass försvinner för oss.

Gruppen med unga volleybollflickor har växt sig starkare, likaså barngruppen i Bergshammars 
skola. Som komplement har vi startat en KIDS-volleygrupp som gör att vi täcker ännu fler åldrar.

Damlaget vann höstens serie, medan herrlaget spelat mer sporadiskt i Sverigeserien under året.

Serveringen i samband med tips- och bingopromenaderna har även i år bidragit till att vinsten 
därifrån blivit stor. Intresset för Arboretumstigen har också varit stort.

Ekonomiskt så bjöd året liksom förra året på ett underskott i kassaflödet, men detta år var 
underskottet mindre. Till detta bidrog att vi lyckats något bättre med indrivningen av medlems- och 
träningsavgifter.
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Följande bild visar fördelningen av olika intäkter och kostnader: (Siffrorna är preliminära)

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 14 026 
Kommunalt stöd 23 000 

Träningsavgifter 35 200 

Medlemsavgifter 16 515 

Stöd Frisksport 9 976 

Stöd RF 10 192 

Torpet övr 11 568 

Servering 22 754 

Tips 21 570 

Bingo 29 775 Bingo 14 842 Tips 8 450 Servering 8 155 

Hyra+drift Torpet 25 662 

Övrigt 18 753 

kurser och tävl 22 285 

Avg GF och SVBF 10 000 
Avgift SFF 6 840 

Material 16 144 

Lokalkostnader 63 445 

Resultat 2013

Inkomster till vänster, utgifter till höger. Omsättning 194 575
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