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Hej SAIK’are, God Fortsättning på 2021
Ett mycket, mycket annorlunda idrottsår 2020 är slut. Redan innan årsmötet i mars förstod vi att
många tävlingar och andra aktiviteter skulle tvingas bli inställda. Vad vi inte förstod var att
klubben skulle växa! Särskilt roligt är att samtliga ungdomsträningar har kunnat genomföras tack
vare er goda planering och vilja. En stark insats från alla ledare.
Av våra egna större arrangemang drabbades friidrotten hårt där alla lopp och spel ställdes in,
orienteringen kunde genomföra hälften och likadant för skidor. Samtidigt som ungdomsträningarna fortsatt som vanligt har träningarna för elit och vuxna påverkats kraftigt. Genom många bra
förslag har dock mycket kunna genomföras även om det har fått bli mycket mer individuell
träning. Att vi kunnat hålla igång och locka nya medlemmar märks t.ex. då vi nu är Göteborgsregionens största friidrottsklubb, skidsektionen har fått dubblera träningsgrupperna. Eftersom vi
har haft få resor till träningar och andras tävlingar samt fått ta del av det statliga coronastödet har
vi trots allt en hyffsad balans i föreningens ekonomi.
Några 10-tal duktiga SAIK’are har presterat toppresultat, låt mig nämna guld-plaketterna från SM.
Amelie Svensson tog SM-guld på 3.000 m hinder. Trion Gaël de Coninck, Lisa Bergdahl och Sara
Christiansson tog SM-guld på 3x1.500 m. Andreas Kramer tog SM-guld både inne och ute på 800
m. Dessutom nytt svensk rekord i Zagreb på 800 m med 1.44,47 och knep EM-silvret. Tyvärr får vi
följa Andreas karriär på avstånd, men vi önskar honom lycka till i nya klubben, Ullevi FK.
SAIK’s syfte är att under trivsamma former erbjuda träning, tävling och arrangemang för ungdom,
elit och motionär. Vi har verkligen lyckats med detta i år genom att ge alla lika värde och behandla
alla med respekt, och var och en utvecklas efter egna förutsättningar och intressen. Utan alla
engagerade tränare, ledare, funktionärer och de som ”bara” skjutsar barn kors-och-tvärs skulle vi
inte fungera. Alla kan känna sig stolta! Alla är en del av pusslet!
För att premiera de som står bakom våra idrottsresultat har vi inrättat ett stipendium till Stina
Zachrissons minne. Läs inbjudan och se vem du vill premiera, flera kan få stipendium. Totalt finns
17.000 kr avsatta. Sista ansökningsdag är 8 februari, utdelning sker på årsmötet.
Årsmöte 2021 i huvudföreningen är den 15:e mars kl 18.30 i Kåsjöstugan och på webben.
Handlingar mm kommer att finnas på hemsidan i början av mars, se inbjudan.
Nu tar vi ett nytt steg I klubbens automatisering och att ha all data i molnet. Medlemskortet
kommer på mobilen, ladda ner appen SportAdmin. Ledare använder även SportAdmin Ledarapp.
Här får ni träningsinfo, adressbok till kompisar, LOK-stöds rapportering mm. Medlemsavgiften
kommer i år att aviseras, du får ett mail och betalar på samma sätt som vid internetköp. Läs mer
om funktionerna kallade KansliService. När jag tillträdde som ordförande var ambitionen att
”administrationsjobbet ska kunna ske vid var och ens köksbord”. Efter sex härliga stimulerande år
lämnar jag som ordförande, jag känner att ambitionen med detta steg är uppnådd.
Vi behöver nya funktionärer i huvudstyrelsen. Kontakta SAIK valberedning Peter Gille, Mattias
Bååth eller Odd Wallum snarast.
Än har vi inte alla blivit vaccinerade så håll ut, håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma
när du har förkylnings/influensa-symptom.
God fortsättning och lycka till med Dina föresatser under 2021!
önskar
Lars Stålheim, klubbordförande Sävedalens AIK

