VERKSAMHETSBERÄTTELSE IFK SALA 2020
Styrelsen för IF Kamraterna Sala får avge följande verksamhetsberättelse för år 2020,
föreningens 123:a verksamhetsår.
STYRELSEN
Styrelsen som under året hållit 11 protokollförda sammanträden har haft följandesammansättning:
Ordf. Åke Lantz, vice ordf. Roger Andersson d.y, Kassör Sören Karlsson, Sekr. Roger Andersson dä.
Övriga ordinarie ledamöter har varit Jesper Lindgren, Jan Peter Fredberg, Roger Wahlström, Elinor
Lingblom, Kristina Sandberg och George Södergren. Sektionerna har alternerat som klubbmästare, dvs
ordnat med förtäring till styrelsemöten. Som suppleanter har Susanne Nicklasson, Robert Aldén och
Maria Wallin fungerat.
MEDLEMSANTAL
Medlemsantalet uppgår till 776 varav 435 är män och 341 kvinnor. Det är en ganska stor minskning
med 218 medlemmar men vi tror den härrör från den inställda Terrängserien där många skriver in sig
som medlemmar för att senare vara med på friidrottsträningen som också blev inställd.
ÅRET 2020-Pandemiåret
Det får bli en specialrubrik detta år då Covid-19 satt sådan stor prägel på hela vårt samhälle och inte
minst på idrotten och vår förening. Från mars när vi nåddes av att en pandemi brutit ut i världen
tvingades vi ställa om och ställa in mycket av vår verksamhet och då framförallt våra arrangemang.
Det första som avbröts var vår spinning under vintern och vår seniorgympa i Lärkans idrottshall som
sedan följdes av Terrängserien. Friidrottsträning för barn/ungdom ställdes också in och vid
midsommartid såg vi också ingen möjlighet att arrangera Sala Silverman med de restriktioner som
förelåg. Våra idrottsmän och kvinnor har haft ett tufft år där i stort sett allt tävlande har upphört med
några undantag. Vi har trots detta haft ett bra år på många sätt. Under sommaren kunde vi genomföra
fyra träningstävlingar i Triathlon och vi blev också värdar för ett elitläger i Triathlon där vi ordnade en
tävling för deltagarna som var mycket uppskattat. Knektledsloppet och Järndammsloppet kunde vi
också genomföra om än med begränsat antal deltagare och Hemma Vasan i mtb blev också ett lyckat
arrangemang som förmodligen får en uppföljare kommande år. Omställningen för seniorgympan till
individuell träning med rapport via sms grupp har också varit ett lyckat drag liksom Tomtejoggen där
vi lyckades samla ihop och skänka över 40000 kr till Min Stora Dag.
Vi har lärt oss en hel del av detta år som vi tar med oss och nu ser vi fram emot vaccin till alla och att
pandemin Covid-19 snart är ett minne blott.
BOWLING

Det är liksom ifjol fortfarande svårt att rekrytera nya bowlare till sporten som det är i övriga
Sverige också. För att slippa alltför många och långa resor begärde man ner sig en division
vilket kändes bra. Ny ägare i bowlinghallen blev det och det har blivit ett lyft även om det är
tufft i dessa Coronatider att få snurr på verksamheten. Silverträffen ställdes in också på grund
av pandemin.
CYKEL
Trots pandemi så har sektionen haft full snurr på verksamheten med både barn/ungdomsträningar vid
Annedal o Myrby och PRO gänget har hållit igång under stor del av säsongen. Många tävlingar
inställda men Tommy Olsson knep ett välförtjänt SM silver på Mtb SM. Nu går han upp en klass och
det blir intressant att följa liksom många andra som tränar hårt just nu.
FRIIDROTT
Tyvärr inställd Terrängserie vilket minskade rekrytering till friidrott för yngre liksom avsaknad av
tränare. Kul att vi kunde genomföra Järndammsloppet för första gången som sanktionerad tävling. Två
deltagare i terräng SM också kul att notera. Insamlingen till Min Stora Dag i samband med
Tomtejoggen också värd att notera-minst sagt imponerande.

GÅNG o VANDRING

Gångsporten har det svårt, inte bara i Sala utan i hela landet trots internationella framgångar.
Vi hoppas att en tänkt sista Salarunda kan bli av detta år om inte pandemin sätter stopp för
det.
SKIDOR

Vi har duktiga ledare vilket visades när Sofia och Elinor tilldelades Sala Kommuns
Föreningsledarstipendium 2020. Nu har vi också snö så vi hoppas att den lockar fler till
skidsporten liksom en nyinköpt snökanon som vi hoppas är i full gång november 2021.
Annars ett tufft år 2020 med snöbrist och inställda tävlingar på grund av detta.
SKRIDSKO

När detta skrivs har nyss Nils Van der Pohl satt nytt världsrekord på 10000 meter, detta i en
idrott som just nu har det svårt i Sverige. Kommer Sverige och kanske också IFK att kunna
rida på den vågen. Vi hoppas det och tankar finns på ett MånsOls lopp då isen just nu på
Långforsen är väldigt fin. Vore kul med en tävling kallad ”Bernts Minne”.
TRIATHLON
Den 17:e upplagan av Silverman blev som i stort sett alla triathlontävlingar inställt pga Covid-19.
Glädjande var att Triathlonförbundet valde Sala för sitt Elitläger som vi var med och arrangerade.
Träningstävlingarna på sommaren blev också lyckade arrangemang om än med begränsat antal
deltagare.
ANNEDAL

För första gången på mycket länge har vi haft påhälsning av kriminella vilket är olustigt. Men
vi har rustat upp stugan rejält med nya möbler och målat om lillstuga och utsatta delar av
storstugan. Som vanligt en stor eloge till pensionärsgänget som trots restriktioner kunnat röja
för våra skidspår under hösten-ett ovärderligt arbete.
UPPMUNTRINGSPRISER
Ernst Erikssons minnespokal har tilldelats Gunnar Lindberg, Triathlon, Gunnar har under många

år sett till och säkerställt att Tävlingsområdet på Sala Silverman håller högsta klass till alla
tävlandes och funktionärers bästa. Klurar ut mycket under vinterhalvåret till kommande år.
Årets Idrottsprestation. Delas inte ut i år pga begränsade möjligheter att utöva tävlingar för

många av våra aktiva.
Sala Allehandas Jubileumspris som första gången delades ut efter IFK Salas 100:e verksamhetsår,
tilldelas i år Åke Lantz, föreningens ordförande som på Tempo SM fixade en fjärdeplats. Det viasr att
man med en vanlig landsvägsracer kan ställa upp bland alla andra med tempocyklar, tempodräkter mm
och ändå ha roligt.
Ingemar Aspgrens ungdomspris. Tilldelas i år Viktor Ågren Mtb cykel. Viktor har detta år tagit
ytterligare ett steg på Sverigetoppen. Otroligt träningsvillig trots avsaknad av tävlingar. Klarade sitt
mål på SM och körde in på en topp 15 plats i mycket stark konkurrens.
Klubbens Slitvarg: Johan Fahlström, Mtb cykel- Gjorde ett jättejobb vid vårt arrangemang

CykelVasan på hemmaplan.
Erik Stipendiet. Detta är ett pris som utdelas varje år till någon idrottsman/kvinna som gjort något
alldeles extra inom Sala/Heby kommun. Erik Holm har bidragit till detta stipendie och är ett

träningsbidrag på 10000 kr. Detta år delades inte stipendiet ut då många idrottare inte fick chansen att
visa sig på tävlingsbanorna på grund av Covid-19 restriktioner.
Sven Anderssons Idrottsstipendium. När Sven Andersson avled så testamenterade han en summa
pengar att delas ut till 5 förtjänta medlemmar som på något vis bidragit till IFK Sala genom arbete
eller prestation på idrottsbanan. Följande stipendiater Har av Styrelsen utsetts:
Daniel Egestedt, Skidor- Ovärderlig ledare vid barn/ungdomsträningarna, vallar och peppar våra
telningar på ett positivt sätt.
Micke Ågren, Mtb cykel- En slitvarg som lägger ner mycket tid på Myrbybanan och finns med på
alla träningar på banan.
Åke o Karin Lantz, Hela föreningen- Lagt ner mycket tid på ansökan ”Kompensation Coronastöd”
som räddat mycket pengar till föreningen. Bidrag till miljonen samt Idrott för äldre har också stärkt
klubbkassan liksom bidragit till att vi nu äger en snökanon.

Tommy Olsson Mtb, outslitlig kämpe med ett SM silver och föredöme för många andra i
klubben. Lägger ner mycket tid på Myrby banan till gagn för våra och andra klubbars Mtb
åkare.
Mikael Forsgren Bowling, Har under flera år sett till att bowlingen under sina resor till alla
bortamatcher har en härlig social samvaro och ser också till att ekonomin inom sektionen
sköts på bästa sätt.
EKONOMI
Klubben har en fortsatt mycket stark ekonomi. Se vidare under kassarapport.
SLUTORD
Avslutningsvis ett stort tack från styrelsen till alla som bidragit till IF Kamraterna Salas 123:e
verksamhetsår. Ett år som präglats av Corona och restriktioner där mycket av idrottande lagts på is.
Däremot har det tränats mer eller mindre som vanligt och de som inte gett upp kommer att vara ”heta”
när tävlingarna kommer i gång igen. ”Ett livslångt idrottande” är något som IFK Sala har som en
slogan och detta år har många hakat på i vår 65+ satsning och där kan vi bli ännu fler. Vårt arbete med
spår och leder röner stor uppskattning och vi gör en stor samhällsinsats inte minst under ett år som
varit väldigt olikt alla andra.
Avslutningsvis ett STORT TACK till alla som bidragit till IFK Salas 123:e verksamhetsår, ingen
nämnd men heller ingen glömd!
Sala i februari 2021
Styrelsen

