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Skidsektionen preparerar spår på Partille golfbana när vi har snö, mycket populärt motionsmål! 

    Foto: Odd Wallum 

 
Inomhus SM i Gävle, Andreas Kramer låter de andra springa i SAIK:s fotspår hela vägen! 

    Foto: SAIK 

Sävedalens Allmänna IdrottsKlubb (SAIK) bildades 1933 och 2018 var alltså klubbens 86:e 
verksamhetsår. Klubben bildades med inriktning på friidrott, men senare har både orientering och skidor 
tillkommit. SAIK är idag organiserad i tre sektioner, en för vardera idrott. Hemsida SavedalensAIK.se 

http://savedalensaik.se/
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HELA KLUBBEN SavedalensAIK.se 

Vilket drag vi har i klubben! Resultaten under 2018 är många och verkligen glädjande. Att se 

medaljer, placeringar såväl som uthållighet i träningar och fler träningsgrupper är vår verklighet. 

Detta visar att utfallen under tidigare år inte var en tillfällighet. Klubben uppfattas av samhället i 

övrigt stå för hälsa, glädje, proffsighet och medaljplockare. Låt oss fortsätta vårda klubben och 

oss själva! 

Vår klubb växer långsamt och behovet av tränare och ledare är ständigt aktuellt. Varje insats är 

av stort värde utan dessa skulle klubben kraftigt behöva höja medlemsavgifterna. Lika viktigt är 

de timmar som alla medlemmar lägger på julgransförsäljning, Göteborgsvarvet och i våra egna 

arrangemang vilket ger en stabil bas för vår verksamhet och ekonomi. 

Idrottsverksamheten 

Friidrottens Andreas Kramer karriär fortsätter med bl.a. EM-silver på 800 m och sänkt 

personbästa, det går mycket bra. Men hela sektionen är stark, SAIKs friidrottare fortsätter att 

ligga högt på sverigerankingen, vilket ger klubben en topp 10 plats. 

På orienteringssidan är SM-brons av Anastasia Denisova mycket glädjande. Hela sektionen går 

bra där flera medlemmar placerar sig på topp-10 och SAIK är fortsatt starka inom budkavle. 

Även skidsektionen syns på vår nationella himmel mer bra placeringar. 

Samtliga sektioner och en stark breddverksamhet idag samt en mycket aktiv ungdomsverksamhet 

som borgar för fortsatta bra resultat. Vi ser även fler oorganiserade motionslöpare och skidåkare 

som utnyttjar våra arrangemang som t.ex Kåsjön-trail och preparerat skidspår på Partille 

golfbana. Alla ska motionera, det är ju livet! 

Arrangemangen 

Vi driver allt från nationella tävlingar till sommarskolor som båda är viktiga för vår klubbs 

idrottsutveckling. Men de är lika väsentliga för klubbkänsla och som inkomstkälla.  

Regelbundet ser vi över projekten vad är lönsamt, vad är SAIK, t.ex Jubileumsloppet som vi och 

syskonklubbarna lämnade över till Göteborgsvarvet under året. Nya funktionärer, särskilt på 

ledande poster, behöver hela tiden lockas till våra små och medelstora arrangemang. 

Medlemmar 

Antalet medlemmar är svag ökande med 1140 medlemmar (1080 föregående år), och andelen 

ungdomar fortsätter öka nu med 10% till 633 (578). Under året har 164 personer jobbat som 

ledare (41% kvinnor).    

  

Kön 0-12 år 13-20 år 21-40 år 41-Max år Summa Andel 

Kvinnor 235 77 77 124 513 45% 

Män 240 81 92 214 627 55% 

Summa 475 158 169 338 1140  
 

Ekonomi 

Vi har i år gjort ett nollresultat, och följt den budget vi satte för ett år sedan. Oroande är förstås 

att sponsorintäkterna har sjunkit något, men detta vägdes i år upp av ökade bidrag. Noterar även 

att granförsäljningen trots stölden har gått bättre än förväntat, då vi sålde precis allt. Nämnas bör 

även att våra kostnader för ekonomi- och websystem inkl. tjänster sänktes enligt plan med 33% 

och hamnade på budget.  

Klubbens soliditet är fortsatt mycket god och uppgår till 80 % (82 %, 2017). 

http://savedalensaik.se/
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FRIIDROTTSSEKTIONEN saik.nu 

 
(Bilder: DECA Text & Bild) 

 

2018 har varit ett bra år för sektionen som helhet. Vi befäster vår ställning som en av de tio mest 

framgångsrika friidrottsklubbarna i Sverige. Vår stora stjärna, Andreas Kramer, presterar 

fantastiskt med ett EM silver på 800 m och nytt svenskt rekord på 1:45.03. Vår sektion 

expanderar i både medlemsantal och aktiviteter. Antalet medlemmar i friidrottssektionen ökade 

markant under året och vi är nu uppe i 433 stycken vilket är väldigt nära det mål som sattes upp i 

vår långtidsplan. Vi ser också att vår satsning på en heltidsengagerad ungdomstränare som 

ansvarar för träningen av de äldre ungdomarna och stöttar föräldratränare, gett utdelning i form 

av att våra aktiva stannar kvar i allt högre grad och att närvaron på träningar ökat. 

Styrelsen är väldigt nöjd med utvecklingen även om vi ser att mycket arbete återstår för att få 

ännu större stabilitet i vår sektion och verksamhet. Fortfarande är vi väldigt beroende av ett fåtal 

personer som lägger ner väldigt mycket tid och energi. Utmaningen framåt är att kunna engagera 

fler i sektionsarbetet. Vi har under året utvecklat vårt samarbete med övriga klubbar i 

Göteborgsområdet även om det arbetet tyvärr hämmats av turbulensen runt GFIF. 

Den 6 november gick Olof Palm ur tiden efter en tids sjukdom. Olle har varit den person som 

enskilt betytt allra mest för friidrotten inom SAIK. Han ledde arbetet under fyra decennier på ett 

mycket målmedvetet sätt för att skapa en av Sveriges främsta friidrottsklubbar. Olle var han en 

fantastisk förebild i sitt sätt att arbeta och alltid sätta klubben i första rum. Vi saknar Olles 

engagemang och omsorg. Olle hedrades den 18 september med Svenska Friidrottsförbundets 

förtjänsttecken i silver för sitt långa arbete i SAIK. 

Styrelser, kommittéer och övriga uppdrag. 

Styrelsen har haft följande sammansättning 

• Bengt Lanngren 

• Kjell Selander (avsade sig sitt uppdrag 14 november på grund av ändrade arbetsförhållanden) 

• Björn Andersson 

• Inger Bramsby-Sjöström 

• Lena Nicklasson 

• Henrik Fors 

 

Styrelsen tillträdde 3 maj vid ett extra inkallat årsmöte och har därefter under verksamhetsåret 

haft elva protokollförda sammanträden och dessutom två planeringsmöten. 

Under året har styrelsens organisation fortsatt sin utveckling i en spridning av ansvarsområde på 

de enskilda ledamöterna. Dessutom har styrelsen adjungerat John Persson som elitansvarig. 

Energin och initiativen har ökat markant i vår verksamhet även om mycket arbete återstår. 

Under året slutfördes sektionens visionsarbetet. 

Personal  

• Anders Gren föreningsutvecklare. Tjänstgöring 40 %. 

• Anna Breitholtz kanslist. Tjänstgöring 100 %. 

• Mats Erixon tränare och projektanställd med cirka 10 %. 

 

file:///C:/Users/lgs20/Documents/saik/saik2018/Huvudförening-2018/verksamhetsberättelse/saik.nu
file:///C:/Users/lgs20/Documents/saik/saik2018/Huvudförening-2018/verksamhetsberättelse/saik.nu
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Vi har idag 82 tränare varav nio är arvoderade inklusive ovan nämnda. 

Administration 

Arbetet med de nya ekonomi- och medlemssystemen börjar nu ge resultat. Administrationen 

förenklas och snabbas upp. Vi har också fått mycket bättre kontroll på ekonomi och 

medlemsadministrationen. 

Den nya lagen för hantering av persondata, GDPR, följs nu helt i enlighet med 

Riksidrottsförbundet riktlinjer. Arbetet har gjorts tillsammans i hela SAIK. Tyvärr har den nya 

lagstiftningen stor negativ inverkan då vi inte kan lagra och utnyttja information om tidigare 

medlemmar och deltagare i våra arrangemang. 

Större Arrangemang 

• Varvsmilen den 25 mars för GFIF i samarbete med Lerum Friidrott och Mölndals AIK. 

• Premiärloppet den 7 april i samarbete med orienteringssektionen. 

• Oxledsstafetten den 22 maj anordnades för sista gången i samarbete med Vallhamraskolan. 

Vi sänder en tacksam tanke till Karl-Erik Edvardsson (SAIK orientering) och Olle Palm som 

var eldsjälarna bakom detta. Båda lämnade oss tyvärr under året. 

• Deltagit med ett stort antal funktionärer i Göteborgsvarvet den 19 maj.  

• Arrangerat Sävedalsspelen den 2 och 3 juni på Slottsskogsvallen som är en av Sveriges 

största friidrottstävlingar. 

• Jubileumsloppet den 9 september, i samarbete med IF Kville och GKIK. Under våren tog 

Göteborgsvarvet över arrangörskapet av Jubileumsloppet. Därmed avvecklades också 

föreningen Göteborgs Jubileumslopp där SAIK var tredjedelspart. Vi deltog med ett stort 

antal funktionärer. 

• Efter ett års uppehåll arrangerade vi mycket framgångsrikt Bergsjöloppet 16 september 

tillsammans med vårdbolaget Nötkärnan. 

• Deltagit med funktionärer i Mud Run den 21 september 

• Sävedalsloppet den 20 oktober, i samarbete med 

orienteringssektionen. 

• Sävedalen Inomhus 3-4 november i Vallhamra 

Sportcenter. Tävling för 8-15 år. 

• Deltagit i SAIK:s julgransförsäljning 13 – 23 dec. 

• Friidrottsskolor, under året hade vi totalt 23 friidrotts-

skolegrupper med 245 barn ledda av 17 olika ledare. 

Det är en ökning med drygt 10 % sedan året innan. 

 

Träningsverksamheten 

• SAIK har en omfattande träningsverksamhet med 433 aktiva fördelade på 17 

friidrottsgrupper från åldrarna 8 år och uppåt varav  

• Utöver ungdomsgrupperna finns sex löpgrupper, grengrupper i kast diskus/kula, spjut och 

slägga samt två motionsgrupper. 

 

För att detta ska fungera krävs duktiga tränare och idag har vi 108 tränare varav hela 91(!) 

föräldratränare, nio arvoderade tränare och åtta ungdomstränare. 

Friidrottshallen på Vallhamra Sportcenter visar sig vara en oerhört viktig del i vår framgång med 

träningsgrupperna. Merparten av vår inomhusträning under vinterhalvåret är förlagd där även 

våra hoppare (längd, tresteg, höjd och stav) och kastare (kula, diskus, spjut) ges bra möjligheter 

till träning. Här finns också viss möjlighet att utföra styrketräning även om vi måste jobba med 

att förbättra dessa möjligheter. 

Även om mesta träningen under vinterhalvåret bedrivs i Vallhamra Sportcenter, har vi även 

träningar i Skatås och Friidrottens Hus framför allt för de äldre aktiva. Under sommarhalvåret 

sker träningen framför allt på Vallhamra IP, i Skatås och på Slottsskogsvallen. 
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Flera ungdomsgrupper har under året åkt på läger olika läger, bl a har de yngre barnen varit i 

Dybvad, Danmark, under sensommaren.  

Tävlingsverksamheten 

2018 har fortsatt varit ett mycket framgångsrikt år för SAIK:s friidrottsektion. Det visar på en 

fortsatt bredd i vår elitsatsning även om vi i år hamnade på en delad 10:e plats i SM-statistiken 

(8:e plats 2017). 

 

 
 

Fördelningen av SM-placeringar, inomhus-SM oräknat, (Föregående års siffror inom parentes) 

 1:a  2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 

JSM 4 (2)  1 (3) 3 (2) 2 (3) 4 (0) (2) 

USM 1 (2)  1 (0) 2 (0) 1 (1) 0 (1) (4) 

SM 1 (1)  1 (2) 1 (4) 2 (2) 5 (0) (3) 

SM-milen   1 (1)     

Stafett-SM 2 (3)  1 (0) 1 (1)   (2) 

Terräng-SM 1 (1)  1 (3) 0 (2) 1 (0) 1 (3) 2 (1) 

Veteran-SM 2 (0)  0 (2)     

Halvmaraton 0 (1)      (1) 

Maraton     0 (1)   

 

Många SAIK’are har varit ute och representerat vår fina klubb med fantastiska resultat och 

prestationer. Nedan ett axplock från större tävlingar runt om i Sverige och Europa. 

11 februari Uppsala Nordenkampen 2018 

K 3000 m, 2:a, Linn Söderholm 9:21.58 

1-4 mars Birmingham, GBR IVM  

M 800 m, 4:a. Andreas Kramer 1:47.21 

28 juni Folksam GP Sollentuna  

M 800 m: Andreas Kramer, 2:a, 1:48.02, Svenskt rekord 

5-8 juli Györ, HUN (UEM)  

F17 800 m 3:a, Gaël De Coninck 2:06.14  

25 juli Folksam GP Karlstad  

M 800 m: Andreas Kramer, 1:a, 1:45.03, Svenskt rekord 

6-12 augusti Berlin, GER EM  

M 800m: Andreas Kramer, EM-silver 1:45.03 Tangerat svenskt rekord.  

11-12 augusti Gävle Nordisk-baltiska 22-årsmästerskapen 

K 1500 m Final 1:a, Sara Christiansson SWE 4:18.67 

K 5000 m Final 1:a, Sara Christiansson SWE 15:52.86 

K hinder 3000 m 76.2cm 1:a Amelie Svensson 96 SWE 10:34.22  

18 augusti Folksam GP Göteborg 

M 800 m: Andreas Kramer, 1:a, 1:45.27 

31 augusti-1 september Tammerfors Ungdomsfinnkampen 

Flickor 1500 m 2:a Gaël De Coninck 4:32.06 

Flickor diskus 4:a Molly Broback, 38.85 
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Pojkar 3000 m 3:a Markus Engsner 8:58.87  

31 augusti-1 september Tammerfors Finnkampen 

K 10000 m 4:a, Sara Christiansson 33:54.55 

K 5000 m 2:a, Sara Christiansson 15:43.63 

8-9 september Ostrava, CZE Kontinentalcupen 

M 800 m: 4:a, Andreas Kramer 1:47.03 

4-16 september Malaga, ESP VVM  

M35 100 m Semifinal 2, 5:a: Patrik Björk SWE 11.38 (Wind: +1.4) 

10 november, Reykjavik, ISL NM-JNM terräng 

M 9 km terräng: 14:e, Oscar Claesson, 29:47 

K 7.5 km terräng: 3:a, Sara Christiansson 27:44 

 

Vid Götalandsmästerskapen i Ekevalla IP, Eslöv för 13-14 åringar deltog vi med en ovanligt 

liten grupp. SAIK representerades av en tiomannatrupp som gjorde bra resultat och därmed 

bidrog till Göteborgslagets andra placering. 

Under året deltog SAIK med ett lag i Götalandsserien för damer i division 2. Genom fina 

insatser kom damerna tvåa, knappt slagna av Trollhättan. 

Glädjande nog ser vi nu en ökad tävlingsvilja bland våra yngre ungdomar. 

Följande toppar Sverigestatistiken (utomhus) 2018 

M Andreas Kramer, 800 m, 1:45.03 

K22 Amélie Svensson, 2000 m h, 6:50,30 

K22 Sara Christiansson, 1500 m, 4:18,67; 3000 m, 9:09,12; 5000 m, 15:43,63 

F17 Molly Broback, diskus, 39,58 m 

Andreas Kramers fortsatta framgångar 

Andreas Kramer fortsätter sin framgångsrika karriär och tog ett stort kliv uppåt från sin redan 

höga nivå. Han har nu de fyra bästa tiderna på 800 m i Sverige! Under året slog han nytt svenskt 

rekord med 1:45.03 och tangerade dessutom sitt egna Svenska rekord i EM-finalen där han kom 

tvåa. Det är inte bara en stor sak för Sävedalens AIK utan även för Göteborgs Friidrott och 

Sverige. Ett stort grattis till Andreas och hans tränare Per Skoog! 

 

Tack 

Slutligen vill styrelsen ta tillfället i akt att tacka alla aktiva, tränare, funktionärer och sponsorer 

för det gångna året. Det är ett fantastiskt engagemang med fina resultat och prestationer på alla 

nivåer. 

Sävedalen den 7 februari 2019 

Styrelsen SAIK Friidrottssektion 

 

Bengt Lanngren  Björn Andersson  Inger Bramsby-Sjöström 

 

Lena Nicklason  Henrik Fors 
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ORIENTERINGSSEKTIONEN saik.o.se  

Sektionen driver idrott inom orientering och trail running samt representerar SAIK gentemot 

Svenska Orienteringsförbundet och dess distriktsförbund. 

 

Styrelse 

Ordförande: Hans Carlstedt 

Ledamöter: Annette Bernhed, Lovisa Nilsson, David Djurbäck 

Kommittérepresentanter: 

Mattias Bååth, Ungdomskommittén Janni Axelsson, Bredd 

Bengt Johansson, Klubbstuga Emma Andersson, J&S 

Andreas Karlsson, Arrangemang 

Hans Carlstedt och Bengt Johansson är SAIK-OL:s representanter i SAIK:s styrelse  

Sektionsstyrelsen har haft tio protokollförda styrelsemöten. 

Webmaster har varit Johan Wedlin och Iliya Belianka. 

Medlemmar 

Följande antal medlemmar (39% kvinnor) är nu registrerade i SportAdmin. Antalet kvinnliga 

medlemmar sjunker: 

2018 0-6 år 7-12 år 13-20 år 21-40 år 41-60 år 61- år Summa 

Man 4 51 29 52 50 41 227 

Kvinna 1 21 24 43 40 18 147 

Totalt 5 72 53 95 90 59 374 

Verksamheten 

Inom orienteringen redovisas alla svenska orienteringstävlingar i Eventor. Av denna statistik kan 

man utläsa bl a hur aktiva vi är. 

Antal anmälningar (exkl närtävlingar) totalt (nationella tävlingar)  2.417 st (2.638 st 2017) 

Anmälda inklusive närtävlingar totalt    3.538 st (3.603 st 2017) 

Notera att vårsäsongen kom igång väldigt sent p.g.a. snön. 

Arrangemang 

Partilletrippeln var en ny arrangemangs-form. Kåsjön Trail vände i antal startande. 

http://saik.o.se/
http://saik.o.se/
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Övriga OL-arrangemang under året: 2 st veteran-OL, 8 st Motions-OL, samt ett antal 

träningsorienteringar mer eller mindre 

officiella för andra klubbar.  

Vi har ett fint samarbete med Partille 

kommun. Varje år anordnar vi 

”skogsäventyret” för tredjeklassare och 

en orienteringsdag för gymnasiet. 

Likaså deltar vi i Föreningsskolan, den 

ger nyanlända barn i årskurs 1–5 

möjlighet att prova på olika föreningars 

verksamhet. 

Tränare 

Klubben har haft Maria Magnusson som tränare under andra halvan av året. Maria har varit 

verksam inom alla kommittéerna med en tyngd på J&S. Hon har arbetat halvtid men bestämde 

sig för att sluta vid årsskiftet. 

Representation 

GOF Lena Carlsson, styrelsen 

 Henrik Olausson, Ranking 

 Martin Pettersson, ordf GOF:s ungdomskommitté 

 Agnes Pattersson, Ungdom 

GOFA Roland Olsson, styrelse 

GKR Lars Stålheim, styrelse 

 Bengt Johansson, valberedning o revisor 

Utmärkelser 

Skogskarlarnas pris för bästa DM-resultat: Casper Skepp i H16, Arvid Skepp i H14 och Herman 

Pettersson i H10. 

Skogsflickornas pris: Miranda Wallström i D12 

Resultatutveckling 

På VM i Lettland Resultat SM 

• Anastasia Denisova plats 7:a sprint  • Natt-SM. Maria Magnusson 5:a 

• Katya Dzema plats 22:a sprint • Sprint-SM: Anastasia Denisova 3:a 

• Andrey Salin plats 58:a medel • SM-Medel: Maria Magnusson 6:a 

 • Sprint Stafett-SM: 11:a 

 • Stafett-SM:  H21 9:a 

Bredden 

Ett bra sätt att förstå bredden i föreningen är att avläsa resultaten i 25-manna över åren. I år hade 

förstalaget otur då det blev diskvalificerat pga av en skada. ”Utom tävlan” var vi inte riktigt lika 

bra som förra året. Vi deltog med två lag och förstärkte en annans klubbs.  

Ungdomssektionen är stark. Det kan man avläsa i resultaten från Ungdomsserien. Många 

ungdomar går nu upp i juniorklasserna.     

SM – ett brons och tre ”löv” 

Årets alla SM tävlingar hölls i Smålandsskogarna.  

Natt-SM kunde genomföras som planerat och Maria Magnusson visade sin skicklighet med en 

fin 5:e plats denna gång. 

I början av juni sprang Anastasia Denisova hem en utmärkt bronspeng på sprint-SM i Jönköping.  
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Samma helg avgjordes sprintstafett-SM. 

SAIK:s lag (Maria Magnusson, Heino Ollin, 

Sergey Fedatsenka, Anastasia Denisova) 

levererade en mycket bra 11:e plats. 

Helgen efter på medel-SM visade Maria 

Magnusson igen sina skickligheter med 

årets andra ”löv”, en finfin 6:e plats. 

SM-stafett H21-laget 9:a (Albin Thunberg, 

Marcus Millegård, Heino Ollin, coach 

Anders Axelsson coach) 

 

Vi deltog som vanligt på kavlar som 10Mila, Jukola/Venla, 25-manna och Stigtomta.  

Årets stafettlöpningar avslutades nästan lika bra som det började. Men denna gång var det 

herrarna som ville visa vad de kan. På Smålandskavlen tog herrarnas förstalag en strålande 2:a-

plats. De var med och spurtade om segern. Damerna slutade 7:a.  

Ungdomarna var vassast. De vann H16-klassen (Casper Skepp, Nils Grimbeck, Gabriel Öhgren, 

Anton Kastrup och Arvid Skepp) 

Ungdomar 

Under året har vi haft kontinuerliga 

träningar på tisdagar och för de äldre 

ungdomarna även på torsdagar. Vi har haft 

cirka 80 barn i verksamheten och över 

hälften av dessa har medverkat vid minst tre 

tävlingar. Vi har genomfört sex läger i egen 

regi och även skickat ungdomar på läger 

och resor i GOF:s regi. Bland annat har vi 

varit representerade vid USM, GM och 

Unionsmatchen. 

Verksamheten har varit mycket 

framgångsrik. Vi blev tvåa i Ungdomsserien 

i Göteborg och vann för fjärde gången i rad 

klubbtävlingen vid Bahco-Cup i Lidköping.  

Ungdomens Tiomila var som vanligt ett av årets stora mål och vi hade två lag i HD12, ett lag i 

D18 och ett lag i HD18 på plats. HD18-grabbarna låg hela tiden med i täten och slutade på en 

fantastiskt fin fjärdeplats, SAIK:s bästa placering någonsin!  
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Vid USM i Luleå hade vi fem ungdomar som medverkade. Bäst lyckades Casper Skepp i H15 

där han var sjua i sprint och 10:de på lång. 

Bredd o motion 

Under året har SAIK arrangerat Motionsorienteringar totalt 8 gånger. Motionsorienteringarna 

arrangeras på eftermiddag/kväll under enkla former där orienteringsbanor med olika svårighet 

och längder erbjuds och där instruktörer finns på plats för att hjälpa alla igång. 

På initiativ av Breddkommittén startades 

damträningar upp under våren. 

Damträningarna vänder sig till alla 

damer över 35 år i klubben, oavsett 

vilken ambitionsnivå man har. Syftet är 

att få fler damer att känna sig välkomna i 

klubben, genom att bjuda in till en 

träning eller annan typ av aktivitet i en 

avslappnad form.  

Tanken är också att under dessa tillfällen 

stärka gemenskapen och att få fler damer 

att delta i klubbens verksamhet i övrigt. 

Ambitionen är att bjuda in till en träff 

ungefär en gång per månad.  

Under året har det arrangerats fem damträningar med olika teman och med efterföljande fika i 

SAIK-stugan.  

Veteranträffar 

Klubbens veteraner träffas också regelbundet. Damerna har jubilarmiddag för att fira de damer 

som fyllt jämnt under året. Perry Lundqvist har arrangerat två långpromenader under året och 

varje onsdag träffas 10–20 veteraner för motion vid Ansgarskyrkan. 

Kåsjö-stugan 

Stugan har under året varit uthyrd till både privatpersoner, kommunala förvaltningar och 

idrottsorganisationer. Stugan används till våra egna träningar samt motionsorientering för alla 

och dessutom har vi som tidigare haft 

besök av OLFAR och ett antal skolklasser. 

Stugan är en verklig samlingsplats för 

klubbens orienterare så vår stuga skall vi 

vara stolta över. 

I övrig har Hans, Kjell och Leif oftare än 

en gång per månad haft arbetsdagar med 

åtgärder på slitage och underhåll. 

Parallellt med detta har vi fått en mycket 

bättre ordning i stugan, inte minst för att 

Ingrid Carlstedt sköter köket. 

 

        Nya fika-hörnan 
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SKIDSEKTIONEN www4.idrottonline.se/SavedalensAIK-Skidor 

 

Allmänt 

Under 2018 har SAIK Skidor för första gången varit representerade vid SM på skidor för 

seniorer. Lisa Jonsson tog klubbens genom tiderna bästa JSM-placering med en 7:e plats och vi 

hade 3 lag på JSM stafett. Antalet medlemmar i klubben har ökat med ca 20 % och det har gjorts 

en film om hur det är att vara skidåkare i Partille. 

SM 

Junioren Lisa Jonsson ställde upp på SM mot hela Sverigeeliten och blev nr 33 på 10 km fri stil. 

Lisa fick många fina ord från Tv-profilerna Jacob Hård och Anders Blomqvist, samt mycket TV-

tid på SVTs sändning från SM-tävlingarna. Rebecca Lekberg och Lisa Jonsson deltog även på 

SM Sprintstafett i seniorklass. 

JSM  

Under JSM-veckan i Hallby utanför Jönköping körde Lisa Jonsson och Rebecca Lekberg alla 

distanser. Lisa i D19-20 och Rebecca i D 17-18. 

Båda har gjort mycket fina lopp. 

Lisa blev 7:a på 5 km skate. Bästa SM-placering på snö i SAIK Skidors historia! 

På 15 km klassisk kom Lisa 15:e. 

Rebecca blev 41:a på 5 km skate och 43:a på 10 km klassisk. 

På sprinten blev Lisa nr 28 och Rebecca kom inte vidare från prologen. 

SAIK hade totalt tre lag på JSM stafett i Hallby. Två i D17-20 och ett i H17-20. 

SAIKs förstalag i D17-20 blev 17:e med Rebecca, Lovisa och Lisa. Andralaget med Selma, Tuva 

och Kajsa CW blev 23:a. 

Herrlaget som bestod av Petter, Emil och Johan blev till slut 37:a efter en tuff fight med IK 

Sterns andralag som blev 38:a. 

 

 

Lisa Jonsson och Rebecca Lekberg                       Stafettlagen 

Scandic Cup 

Landets bästa juniorskidåkare tävlar i Scandic Cup. På en deltävling i Ulricehamn var Lisa 

Jonsson 2:a och bäst av alla svenskor då hon som vann hade finskt medborgarskap. 

http://www4.idrottonline.se/SavedalensAIK-Skidor
http://www4.idrottonline.se/SavedalensAIK-Skidor
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USM 

I början av februari arrangerades USM i Lycksele. Lovisa Moqvist gjorde den långa resan upp 

och blev 22:a på sprinten och 32:a på distansloppet över 7.5 km. 

Folksam Cup 

Folksam cup avgörs varje år som en tävling mellan landets bästa skiddistrikt för 15-16 åringar. 

Göteborgs skidförbund hade en 11 åkare stor trupp på plats i Torsby, däribland SAIK:s Lovisa 

Moqvist. Fredagens inledande tekniksprint i fristil gick fint för Lovisa som placerade sig på 24:e 

plats i D16. Före samtliga västgötatjejer i klassen och bästa göteborgsplacering totalt. På 

lördagens tävling blev det en fin 35:e plats för Lovisa. 

 

 

Lovisa Moqvist 

Ica Cup 

I mitten av mars var det dags för Ica cup i Bollnäs. Det är en distriktstävling för 13-14 åringar 

där 16 ungdomar från varje distrikt får vara med. Från SAIK deltog Matilda Lekberg. Matilda 

körde bra och hade placeringarna 66 (distans), 58 (sprint) och 39 (skicross) av 86 deltagare. 

Göteborg fick pris som trevligaste distrikt framröstat av deltagarna. 

Tour de Mösseberg 

Traditionsenligt var SAIK representerade vid Sveriges största ungdomstävling på skidor som 

avgjordes 27-28 januari 2018. 11 ungdomar representerade föreningen vid tävlingen som är ett 

Tour de Ski i miniformat. SAIKs åkare stod för flera fina resultat med två klassegrar, Lisa 

Jonsson i D17-20, där Rebecka Lekberg var trea, och Hanna Strand i D9. Utöver dessa 

podiumplatser var flera SAIK’are långt framme. I D9 kom Adelina Bokesand 19e, i D10 kom 

Ester Strand 4a. I D13 kom Matilda Lekberg 10a, I H12 kom Wilhelm Kuylenstierna 7a och 
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Natanael Bokesand 22a. I D16 placerade sig Lovisa Moqvist på 7e plats. I H10 fick Wilmer 

Sjölander olyckligt avstå sista etappen efter ett fall på en tidigare etapp. Ruth Strand genomförde 

med bravur alla etapper i D8 där resultat ej rangordnas 

Kvällscupen 

SAIK hade 23 ungdomar som ställde upp vid minst en deltävling av Göteborgs skidförbunds 

kvällscup. Detta befäster föreningens ställning som tredje största klubb i regionen. Bland de 

många fina resultaten noteras en trippelseger i D9-10 genom Hanna Strand, Liv Hammarberg, 

och Adelina Bokesand. En seger togs också av Lovisa Moqvist i D15-16. Podiumplatser togs 

också av Wilhelm Kuylenstierna, 2a i H11-12, Kajsa Carlsson Wallum, 2a i D17-20 och Ester 

Strand, 3a i D11-12 

Skidlyftet 

SAIK Skidor sökte under 2018 kr 50 000: - från Skidlyftet för att kunna köpa in skidutrustning 

till barn för att låna ut på våra träningar. Till vår stora glädje fick vi detta bidrag och köpte därför 

under året in 10 par klassiska skinskidor, 10 par skejtskidor, 12 par pjäxor och 12 par stavar. 

Denna utrustning har använts flitigt under hösten och vintern och vi har fått många nya yngre 

medlemmar till klubben. 

Barnens Vasalopp 

I slutet av februari arrangerade SAIK Skidor tillsammans med Friluftsfrämjandet Barnens 

Vasalopp på Partille Golfbana i Öjersjö. Perfekta förhållanden med sol och 5 minus.  

Över 100 barn deltog. Nytt rekord. Alla barn fick blåbärssoppa, medalj och diplom. 

 

Lägerverksamhet 

Under det gångna året har SAIK skidor arrangerat flera läger för medlemmar i olika åldrar. 

Lägeråret började den 2:a januari med ett 4 dagars vinterläger i Sjusjöen, nära Lillehammer i 

Norge. I slutet av maj var planen att åka till Beiotostölen/Jotunheimen för vårskidåkning, men 

pga. det varma vädret försvann snön och vi åkte på ett kombinerad rullskids- och 

kajakpaddlingsläger i Smögen istället. I juni kom sedan den återkommande Sommarskidskolan 

som arrangeras av SAIKs juniorer för barn och ungdomar. I november hade vi också ett minläger 

före säsongsuppstart i Skidome, samt ett juniorläger i Holmenkollen.  Deltagarantalet på 

samtliga läger har varit gott med upp till 50 deltagare i olika åldrar. Det är kul att se vilken god 

gemenskap som finns över åldersgränserna och hur de yngre kan motiveras och sporras av de 

äldre. 
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Träningar 

SAIK Skidor kör träningar på torsdagar i princip under hela året. Under perioden april till juni 

kör vi barmarksträningar i skogen. Från augusti till oktober kör vi rullskidträningar och i 

november och december kör vi skidträningar inne i Skidome. Under vintern från januari till mars 

kör vi skidträningar utomhus där det är möjligt. Vår hemmaplan är Partille Golfbana, men vi 

tränar även i Landvetter, Hindås och Borås på konstsnö. 

Filmprojektet 

Junioren Emma Ravakko har under året filmat våra juniorers aktiviteter och gjort en ca 35 

minuter lång film om hur det är att vara skidåkare i Partille. Filmen heter Skidjuniorerna och har 

över 1 600 visningar på Youtube. Svenska Skidförbundet vill gärna använda filmen i sin 

verksamhet och en kortversion av filmen visades för ca 10 000 åskådare på 

världscupstävlingarna i Ulricehamn i januari 2019. 

 

 

Emma Ravakko 

 

 

Göteborg 25 februari 2019. 

Styrelsen SAIK Skidsektion 

 

 

Odd Wallum Peter Lekberg Thomas Harju 

 

 

Tommy Jonsson Stefan Norman Dan Kuylenstierna 
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Resultaträkning 
 Summa Gemensamt Friidrott Orientering Skidor 

Intäkter      

Medlemsavgifter 1 452 619 197 284 596 862 543 983 114 490 

Arrangemang  not 1 1 166 402 99 947 510 673 510 627 45 155 

Försäljning 351 207 0 150 909 193 355 6 943 

Lokaler 318 685 233 885 0 84 800 0 

Julgranar not 2 500 793 500 793 0 0 0 

Individsponsring 183 852 0 174 452 8 000 1 400 

Sponsorer & Bingo 259 680 40 780 153 100 40 800 25 000 

Kom & stat bidrag 785 086 50 000 492 064 171 639 71 383 

Övriga bidrag 1 148 199 53 1 145 306 0 2 840 

S:a Intäkter 6 166 523 1 122 742 3 223 366 1 553 204 267 211 
      

Kostnader      

Sektionskostnad -1 818 647 0 -630 076 -1 002 108 -186 463 

Arrangemang not 1 -333 113 -67 385 -114 346 -123 862 -27 520 

Personal  -1 299 917 -12 459 -1 105 942 -178 508 -3 009 

Köpta tjänster -737 147 -5 200 -718 796 -10 901 -2 250 

Material- och kioskinköp -304 557 -298 -94 025 -168 552 -41 682 

Lokalkostnader -399 778 -235 288 -86 865 -77 625 0 

Julgranar not 2 -179 563 -179 483 -79,8 0 0 

Individstöd -808 016 0 -566 522 -237 694 -3 800 

Sponsorer & Bingo -1 450 -1 450 0 0 0 

Administration -364 054 -219 485 -56 994 -85 045 -2 531 

S:a Kostnader -6 246 244 -721 048 -3 373 645 -1 884 295 -267 255 
      

Verksamhetens resultat -79 721 401 694 -150 279 -331 091 -44 
      

Avskrivningar 0 0    

Utdelning Stinas fond 63 056 63 056    

Räntor och övriga finansiella intäkter 17 792 17 792    

S:a avskriv. & finansiellt 80 849 80 849    

not 3      

Totalt resultat 1 128 482 543 -150 279 -331 091 -44 

Budget  7 000 378 000 0 -321 000 -50 000 

 

Not 1 Under 2018 har de gemensamma arrangemangen varit Premiärloppet och Sävedalsloppet. Både har 
genomförts enbart med funktionärer från friidrottssektionen. 

Not 2 Granförsäljningen har varit mycket positiv och gett ett stort överskott, då samtliga granar har kunnat säljas. 
Här har arbetsfördelningen mellan sektionerna varit ungefär 17% friidrott, 81% orientering och 2% skidor.  

Not 3 Överskottet från det gemensamma kostnadsstället efter avdrag för gemensamma projekt och 
granförsäljning innebär ett kvarvarande överskott på totalt 133 950 kr. Detta kommer huvudsakligen från 
finansiella delar och bingointäkter.  
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Balansräkning över 4 år 
  2018 2017 2016 2015 

Tillgångar  
 

   

Byggnader och mark  697 534 697 534 727 506 757 478 

Kundfordringar  199 285 164 036 207 605 42 683 

Övriga fordringar  29 112 148 154 818 93 797 

Förutbetalda kostnader  288 547 308 641 134 099 186 878 

Kortfristiga placeringar  3 340 825 1 273 497 1 273 494 1 273 522 

Kassa och bank  896 593 2 742 364 2 817 714 2 729 774 

S:a tillgångar  5 422 813 5 298 220 5 315 236 5 084 132 
  

 
   

Eget kapital och skulder  
 

   

Balanserat eget kapital  4 332 970 4 828 151 4 656 503 4 378 504 

Årets resultat  1 128 -495 182 171 649 277 998 

Leverantörsskulder  686 154 647 873 350 432 0 

Övriga skulder  402 561 317 378 136 652 427 630 

S:a eget kapital och skulder  5 422 813 5 298 220 5 315 236 5 084 132 

Soliditet  79,9% 81,8% 90,8% 91,6% 

 

Revisionsberättelse, utdrag ur 
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Föreningen över tid 
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Stort tack till våra samarbetspartners och sponsorer,  
utan Ert personliga och aktiva stöd skulle inte våra  

idrotts- och friskvårds-resultat vara så positiva! 

  

 
 

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

http://www.smsport.nu/
http://www.partillebo.se/
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SAIK är klubben som erbjuder en trivsam samvaro med träning,  
tävling och arrangemang för ungdom, elit och motionär! 

  

 
  

  

Våra arrangemang inom friidrott, orientering, trail och skidor är ofta återkommande 

  

Premiärloppet 

13 april 2019 

Årundan 

27 april 2019 
 

Vårserien OL 

21 maj 2019 
 

8-9 juni 2019 

JSM Friidrott 

9-11 augusti 2019 

Friidrottsskola 
+ teknikskola 

juni - augusti 2019 

SOLskola 

12-14 augusti 2019 

Sommarskidskola 

14-15 juni 2019 

 
maj – oktober 2019 

 

 
16-18 augusti 2019 

24 augusti 2019 

Bergsjöloppet 

14 september 2019 
 

20 oktober 2019 

Sävedalen 
Inomhus 

2-3 november 2019 

Poängpromenad 2019 för vuxna och barn, för såväl medlemmar som allmänhet! 

När:  12 söndagar; våren 24 mars till 28 april, hösten 29 september till 3 november 

Start: Du kan starta mellan kl 10.00 och 12.00, en skogspromenad på ca 3 km. 

Plats: Start vid Sävedalens AIK klubbstuga, som är belägen vid norra delen av 

Kåsjön. Infart vid Åstebo, skyltat SAIK-stugan. 

Servering:  Efter skogspromenaden är du välkommen att avnjuta kaffe, våfflor, goda 

mackor och annat hembakat i vår klubbstuga. 

Mer info:  savedalensaik.se/sida/?ID=240186 

https://www.savedalensaik.se/sida/?ID=240186
https://www.savedalensaik.se/sida/?ID=240186

