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Nyköpings Frisksportklubb får härmed avge följande berättelse för tiden 1 januari – 31 december 
2014.

Ledning och övriga funktionärer:

Under verksamhetsåret 2014 har klubben bemannats enligt nedan.

Styrelse

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

Anita Pettersson Marcus Rosenlind
Nadja Eriksson

Suppleant Gisela Andersson Patrick Freij
Håkan Andersson

Revisorer
Revisor Per Ericsson Aimo Konttinen (suppleant)

Valberedning
Valberedning Vakant (sammankallande) Mats Andersson

Materialförvaltare
Materialförvaltare Eero Kallunki

Sektionsansvariga
Trampolin Marcus Rosenlind/Patrick Freij/Nadja Eriksson
Torpet Eero Kallunki 
Lotteri, tips, bingo Bernt Karlsson
Natur och friluftsliv Sven Jonsson
Volleybollträning Lena Tholse

Tränare
Volleyboll FU15 Cilla Berg
Seniorer Peter Tholse
Trampolin Nadja Eriksson

Möten
Förutom årsmötet 2014-03-31 har klubben haft 5 st protokollförda möten under året.

Antal Medlemmar

Antal vid årets utgång  2006  2007  2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014

0-25 år 51 50 168 136 128 155 169 182 176

26- 57 59 65 62 68 75 76 83 79

Summa 108 109 233 198 196 230 245 265 255
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Årsavgifter 2014

Ungdom (0-14 år) 100:- pensionär (65- år) 150:-
Vuxen (15-64 år) 150:- familj/sammanboende 300:-

Volleyboll

Volleybollsektionen hade vid årets slut 89 medlemmar (mot 83 st 2013), fördelat så här (2013 års 
siffror inom parentes):

0-14 år 15-25 år 26- år

25 (20) 16 (12) 48 (51)

Herrvolleyboll 2014

Under året har herrlaget deltagit vid några tillfällen i Sverigeserien.

Motionsvolleyboll 2014

Motionsvolleyboll har spelats på onsdagar (Nicolai under vårterminen och Tessinskolan under 
höstterminen) samt söndagar  på Tessinskolan.
Deltagarna har bestått av en blandning av kvinnor, män, ungdomar och äldre spelare, vilket har 
bidragit till en mycket god stämning.

Damvolleyboll 2014

Klubbens damlag spelade under våren 2014 i division 2, och under hösten i div 1. Motståndare var 
mest lag från Stockholmsområdet.
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. 

Flicklaget 2014
Nyköpings Frisksportklubb har under året fortsatt med träning
för 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
Tessinskolan.
Två  flicklag från Nyköpings FK + ledare deltog i Mikasa
Challenge i Örebro som är Sveriges största
volleybollturnering med 1400 ackrediterade spelare och
ledare. Där har de bl a kollat på en landskamp, varit på disco
och spelat en massa rolig volleyboll. Nyköpings FK 2 spelade en
fantastisk volleyboll där laget kämpade sig ända fram till
FINALEN där de fick ge sig efter en spännande 3-setare. Grattis till den enorma framgången!
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KIDS-gruppen 2014
Vid årets slut omfattade KIDS-gruppen 10 medlemmar (7 pojkar och 3 flickor i åldrarna 6-9 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 Oppebyskolan träffas ca 10 barn varje vecka.
Barnen har utvecklats mycket, främst motoriskt. Vi gör olika
bollmotorik-övningar. Även matchspel har börjat ingå.
Viktigast är att alla får röra på sig och ha roligt tillsammans.

Söndagen den 19:e oktober genomfördes en utbildning
i Kidsvolley för föräldrar och ledare i Nyköping. Det var glada
och inspirerade föräldrar, idrottslärare och ledare som var på
plats i Tessinskolans idrottshall.
Det var en riktigt rolig eftermiddag med inspirerade deltagare
samt en härlig fikapaus med en massa diskussioner. Nu finns det
fler utbildade ledare i Nyköpings Frisksportklubb och Nyköpings
kommun.
“Deltagarna hade roligt, de lärde sig en hel del nytt samt var
inspirerade att köra Kidsvolley på idrottslektionerna.
Föräldrarna som var med kände till klubben och var bekanta
med Lena och Peter så de kommer säkerligen att vara med och
hjälpa till i Kidsvolleygruppen” säger instruktören Hanna Wigertz Andersson

Beachvolley 2014

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.

NFK arrangerade även Nationaldags-beach och trampolinhoppning.

Genom att spela beachvolleyboll och hoppa trampolin tillsammans med trevliga vänner och nya 
bekantskaper i Nyköpings hamn kunde inte dagen blivit bättre.

Många barn och även vuxna vågade prova på den svåra men roliga sporten trampolin. Man fick 
goda råd av de erfarna ledarna som gjorde en strålande insats och även visade sina färdigheter på 
trampolinen.

Beachturneringen hade samlat sex inspirerande lag som gjorde upp i sommarvärmen och när 
sandröken hade lagt sig stod laget med Fredrik, Anders och Conny som slutsegrare. Som vanligt var
alla matcher roliga och välspelade.
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Frisksportarna i Nyköping  arrangerade även en rolig
och spännande beachtävling på Torpet. Turneringen
var ett samarbete mellan klubben och BeachAid.

BeachAid har med åren blivit ett begrepp i
volleybollsverige och där har många av landets
elitspelare börjat sin karriär.

BeachAid har mottot ”Ha kul i sanden och bekämpa
fattigdomen på samma gång”. De arrangerar
beachvolleyturneringar där anmälningsavgifterna går
till välgörenhet. Sedan starten år 2000 har man kunnat
skicka iväg över 1 miljon kronor.

Beachvolley är en sport för alla. Utan närkontakt, stärkande men samtidigt skonsam för kroppen. 
Det gör att ung såväl som gammal kan delta.

I helgen spelade vi en lotturnering, där man lottas in i nya konstellationer för varje match. Många 
spännande och roliga matcher spelades. Vädret var också på deltagarnas sida.

Till slut hade vi fått fram slutsegrarna Gisela Andersson och Gabriel Hammar.

Trampolin 2014

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

0-14 år 15-25 år 26- år

47 (49) 10 (8) 1 (1)

Under vårterminen hölls träningarna i Rosvallas multihall, de som elitsatsade
hoppade två gånger i veckan och barngruppen hölls en dag. Då hallen hade många
event på helgerna ledde det till många inställda träningar. Därför valde trampolingruppen att byta 
hall, och flyttade till Gripenhallen. Grupperna växte sig fort större, och intresset var stort.

Trampolinerna lånades ut till Cirkusskolan under sommaren, som höll till i samma hall. Efter 
sommaren fick vi beskedet att vi var tvungna att byta hall, och flyttade därmed till Gumshallen. 
Intresset bland eleverna var fortfarande stort, men ledarintresset började svalna av. Under hösten 
var det ca 20 barn i bägge grupperna plus en väntelista som växte sig större och större.

Cirkusskolan 2014

Sörmlands Frisksportdistrikt anordnade under sommaren som vanligt cirkusskola denna gång åter i  
Gripenskolans hall och med tre grupper (fördelat på två veckor). Liksom de senaste åren 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 49 medlemmar (33 flickor och 16 
pojkar) med följande åldersfördelning (2013 års siffror inom parentes):

0-14 år 15-25 år 26- år

49 (64) 0 (0) 0 (0)
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Cirkusskolan är som vanligt en av rekryteringsbaserna för Trampolingruppen.

Övriga medlemmar

Klubben har 46 medlemmar som inte tillhör cirkus-, trampolin- eller volleybollverksamheten. Dessa
medlemmar fördelar sig åldersmässigt så här (2013 års siffror inom parentes):

Torpet

Tips- och bingopromenaderna med servering lever vidare på söndagarna liksom bastubaden på 
fredagarna. Inkomsterna från tips och bingo är en betydande del av klubbens ekonomi.

I samband med julmarknaden vid Grönborg ordnade klubben med tipspromenad. Deltagarna utgick 
från trädgården och gick runt det vanliga motionsspåret men resultatet blev synnerligen magert. 
Besökarna var helt inriktade på inköpen inför julen. 

Personerna som sköter tips och bingo har fått nya medarbetare. Familjen Thell ställer upp och 
hjälper till när behov föreligger och de har tid.

Med ekonomiskt stöd från kommunen har klubben byggt ett  utegym, tills vidare med enbart en 
träningsstation.

Mängder med löv att kratta och köra bort är ett återkommande arbete liksom gräsklippning. Den 
delen har varit mindre betungande p. g. a. Den varma och torra sommaren. Klippningen av 
vildängen ordnade vi själva i år då Hans Sandberg inte kunde ställa upp.

Vedhuggning har Eero och Ritva tagit ansvar för.

Miljön vid Torpet 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:

Julia Berg CK Dainon Camilla
Oppebyskolan PRO Brandkärr FUB
VPK Västra skolan NOK

Tintomaravandring 2014

I Kolmården,mellan Sörmland och Östergötland, ägde den 46:e vandringen i Tintomaras spår rum 
helgen 26-27 april. 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

På denna den 46:e vandringen deltog 52 personer. De fick en fin vandring i delvis obanad terräng, 
över stock och sten.

Vandringen gick mestadels inom det nybildade Brännsjöreservatet öster om Stavsjö. En av 
höjdpunkterna under lördagen var avstickaren upp i Ramundsbäcks naturreservat. Man stannade 

Kvinnor Män Totalt
0-14 år 4 (5) 5 (4) 9 (9)
15-25 år 5 (0) 3 (0) 8 (0)
26- år 15 (15) 14 (15) 29(30)
Summa 24 (19) 22 (20) 46 (39)
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också till vid en brant med en grönstensfyndighet där man förr tillverkat stenyxor av den hårda 
bergarten.

Många stopp gjordes för att höra Bert berätta om
vad som sågs i naturen - blommor, svampar, fåglar
och arkeologiska lämningar. Han berättade också
om historiska händelser och om människor som förr
i tiden verkat i trakten.

Kolmårdenskogarna har inte bara varit ett område
som man skyndat igenom för att slippa rövare. Alla
gravrösen och odlingsrösen visar att människor bott
här sedan bronsålder och järnålder - kanske tidigare.

Lördagens vandring på 10 km tog drygt 7 timmar
inklusive raster för att äta den medhavda
matsäcken.

Övernattning skedde på en stor berghäll vid Stora Brännsjön. Dit hade Sven, Bert och några 
medhjälpare släpat fram materialet som deltagarna fick bygga bivacken av. När mörkret sänkt sig 
blev det korvgrillning och kvällsmusik och sång. Närmare 30 personer sov i sina sovsäckar på 
granrisbädden.

På söndagen klockan 8.00 startade vandringen igen. Då hade nya deltagare anslutet. Även denna 
dagsetapp var 10 km lång.

Alla var mycket nöjda - med den härliga vandringen och det fina vädret, den underbara naturen och 
den förnämliga guidningen!

Rikslägret i Gnosjö

För många frisksportare är vecka 28 och rikslägret årets höjdpunkt. I år låg lägerplatsen i Gnosjö i 
Småland och det var Smålandsdistriktet som stod för arrangörskapet.

Även detta 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: sporthall, ishall, skola, 
vandrarhem och stora fina gräsytor för camping. Platsen ligger i underbar natur och med närhet till 
rika kulturvärden.

Som vanligt fanns det ett digert utbud av aktiviteter att välja på, både de sedvanliga med fysisk 
inriktning i form av tävlingar och motion men även intressanta föredrag, utflykter, musik, dans, 
lägerbål med mera.

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, både på junior- 
och seniorsidan.

Detta var ett smakprov från 2013 års riksläger i Hallsberg. Ett läger rymmer så mycket så det bästa

är att uppleva det på plats.

Skribent: Irene Larsson
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Övriga händelser

NFK DELTOG PÅ ROSVALLAS INVIGNINGSFEST!
Invigningen av det utbyggda Rosvalla gav en möjlighet för tusentals Nyköpingsbor att bekanta sig 
med anläggningen. Samtidigt blev det en möjlighet att se och ta del av det föreningarna erbjöd, allt 
från trampolin och curling till det nya gymmet.

Nyköpings Frisksportklubb deltog som en av många föreningar på invigningen och det var många 
som kom och ville prova på att hoppa trampolin, leka med KIDSvolleybollarna mm.

Vi tackar trampolinledarna för allt arbete under invigningsdagen.

Inventarielista

Förutom de inventarier som tillhör själva Torpet finns 2014-12-31 i Torpet:

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

2 st brandsläckare 1 åkgräsklippare

dessutom äger klubben

1 långmatta (i Gumshallen) 2 sjukvårdsväskor ca 60 volleybollar

2 Trampoliner kompletta (i 
Gumshallen)

1 insticksmatta (i Gumshallen) 2 små trampoliner i Lid (hos Susanne)

2 st enhjulingar (typ cirkus) i 
Rosvalla ?

1 st materialskåp + 1 st bolltunna (I 
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 har genom Sven inkommit med synpunkter på planförslag från Nyköpings kommun, bland
annat angående planprogram Nicolaiskolan.

Klubben är representerad i Nyköpings kommuns Naturvårdsråd och vi har deltagit i samtliga möten 
i rådet som kommunen kallat till under året.

Sammanfattning

Trampolinverksamheten hade under våren svåra lokalproblem, som dock löstes genom att vi fick 
bra möjligheter till träning i Gumshallaen. Under hösten fick vi en våldsam tillströmning av 
nybörjare, men fick i stället ledarbrist.

Gruppen med unga volleybollflickor har växt fortsatt att utvecklas med hjälp av sina tränare Cilla 
och Ottilia.

 Kidsvolleygruppen har fått några nya barn och, som alltid, fortsatt god stämning i gänget.

Motionsvolleyboll en har flyttat alla träningar till Tessinskolan. Skönt att kunna ha alla bollar på 
samma ställe genom att Eero tillverkat en fin bolltunna.

Damlaget har spelat div 1.

NFK herrar har under året deltagit vid några tillfällen i Sverigeserien . 

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.

Årets ekonomiska resultat före avskrivningar landade på ett litet överskott, vilket var positivt. 
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Resultatet efter avskrivningar blev dock något negativt.

Följande bild visar fördelningen av olika intäkter och kostnader:

Förslag till förlusthantering

Styrelsen föreslår att årets balanserade förlust överföres i ny räkning.

Underskrifter:

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

...................................... ..................................... ............................................
Nadja Eriksson, ledamot Irene Larsson, ledamot Anita Pettersson, ledamot

Kommunalt stöd 42 000 

Träningsavgifter 32 675 

Medlemsavgifter 16 532 

Stöd Frisksport 7 030 

Stöd RF 28 724 

Torpet övr 18 747 

Servering 18 515 

Tips 18 795 
Bingo 26 310 Bingo 13 154 Tips 7 730 Servering 7 280 

Hyra+drift Torpet 46 386 

Övrigt 21 611 

kurser och tävl 28 091 

Avg GF och SVBF 8 988 

Avgift SFF 10 000 
Material 3 371 

Lokalkostnader 56 793 
Vinst 5 924 

Resultat 2014

Inkomster till vänster, utgifter till höger. Omsättning 209328
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