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SÄVEDALENS AIK 

   

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 

 
Såväl tävlande som funktionärer är aktiva under hela tävlingen. Alla ger allt för bästa resultat! 

 

 
Träning eller tävling, intensitet och fokus är på topp hos alla, masstart ovanligt för orienterare. 

 
Sävedalens Allmänna IdrottsKlubb (SAIK) bildades 1933 och 2019 var alltså klubbens 87: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 

Klubben växer! Alla åldersgrupper ökar, alla sektioner får fler medlemmar. Särskilt 

friidrottssektionen växer så det märks! Här har vi kunnat få in 7 fler barn- ungdomsträningar i 

hallen varje vecka, vilket är mycket glädjande. Samtidigt som hela klubben, inte minst alla 

tränare och ledare ser till att breddverksamheten fungerar ser vi att medaljer och placeringar 

hamnar hos SAIK’are. Detta visar att vårt arbete under tidigare år inte var en tillfällighet. 

Klubben uppfattas fortsatt av samhället i övrigt stå för hälsa, glädje, proffsighet och 

medaljplockning. Låt oss fortsätta vårda klubben och oss själva! 

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 på hög nivå, med deltagande i VM och Diamond 

League. Men hela sektionen är stark, SAIK’are toppar 10 grenar i Sverige. SAIKs friidrottare ger 

klubben en topp 10 plats. 

Vid Partille kommuns Guld-kväll uppmärksammades Andreas Kramer (800 m) och Linn 

Söderholm (3000 m hinder) för sina SM-guld. Sara Christiansson blev nominerad till 

Friidrottsgalan 2019, som årets prestation i Folksam Grand Prix. 

Friidrottssektionen har nu regelbunden veteranträning samtidigt som antalet ungdomsgrupper 

som tränar på Vallhamra IP har ökat. En tillväxt med hela 20%. 

Skidsektionen har fått avtal med Skidome så att vi kan utöka träningen i deras konstsnö. 

På orienteringssidan är Gunnar Fovaeus framgångar med 3 medaljer på USM 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 med 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. Särskilt 

glädjande att skidsektionens sommarskidskola har uppmärksammats av svenska skidförbundet 

som vill utveckla sin verksamhet ihop med oss. 

Vi tvingades ställa in Sävedalsloppet, flera orsaker vi ser bl.a. att mer aggressiv annonsering 

behövs, men vi återkommer i år. 

Regelbundet ser vi över våra aktiviteter och projekt vad är lönsamt, vad är SAIK, vad utvecklar 

klubben, etc. Genom att fokusera på rätt saker ser vi att klubben kan stärkas som varumärke men 

även att intäkterna blir positiva. Självklart behöver även nya funktionärer, särskilt på ledande 

poster, hela tiden lockas till engagemang i våra små och medelstora arrangemang. 

Medlemmar 

Antalet medlemmar fortsätter öka med 6% nu är vi 1208 (1140 förra året), andelen ungdomar 

ökar något mer 7% och är 675 (633). Totalt 187 tränare & ledare (164) en kraftig ökning med 

14%, noterbart att antalet kvinnliga kvarstår på samma nivå och andelen är nu 36% (41%). 

http://savedalensaik.se/
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Kön 0-12 år 13-20 år 21-40 år 41-Max år Summa Andel 

Kvinnor 250 80 78 127 535 44% 

Män 256 89 96 232 673 56% 

Summa 506 169 174 359 1208  
 

Ekonomi 

Vi har i år gjort ett positivt resultat på 200 tkr, men det består både av positiva och negativa 

poster från den noll-budget vi satte förra året. Det upplyftande är att i stort sett alla aktiviteter har 

gett ett positivt resultat, och bidraget mer än tidigare år.  

Några saker sticker ut, centralt har vi inte haft behov av inköpt utökat ekonomistöd, vi har sparat 

90 tkr mot budget. Ökad andel medlemmar ger 20 tkr mer i central budget samtidigt som inställt 

Sävedalslopp minskar intäkterna med runt 20 tkr. Inom Friidrotten har vi fått en engångs-

justering (förlust) på 97 tkr då semesterlöneskulder ej bokförts tidigare. Orienteringen gjorde 

bättre än budget på i stort alla projekt, dessutom tillkom Göteborgs Varvets traillopp som inte 

ingick i budgeten, totalt 160 tkr plus på de fem största projekten. Skidor satsade på tränare och 

träningsstöd, totalt 20 tkr i ökade kostnader, vilket är marginellt då omsättningen ökade 50 tkr.  

Klubbens soliditet är fortsatt mycket god och uppgår till 80 % (80 % 2018). Under hela året har 

vi löpande hållit nere utestående kundfordringar. 

Klubbens interna arbete  

Vi fick under 2019 möjlighet att utse tre stipendiater till minne av Stina Zachrisson, stipendierna 

delades ut under årsmötet. Janni Axelsson som bl.a motiverades ”med en stor glädje för att leda 

och utveckla delar av klubbens verksamhet har spridit entusiasm och även ökat intresset för 

kommittéarbetet”. Mikael Bentblad som bl.a motiverades ”med stor kunskap om idrotterna och 

öppna sinnen för varje barns behov har skapat en trygg och stabil träningsmiljö med låg 

skadefrekvens”. Odd Wallum som bl.a motiverades ”med ett starkt engagemang för ungdomar 

och juniorer har organiserat lekfulla, varierande och utmanande träningar”. 

Vi bytte kassör under april utan egentliga glapp. Sedan har vi fortsatt trimma ekonomirutinerna 

och bl.a undersökt vilka funktioner i SportAdmin, Fortnox m.fl. system som är värda att föra in. 

Verktygen kommer löpande med nya tillägg.  

Riksidrottsförbundets direktiv att vi ska registrera uppvisat brottregisterutdrag från varje ledare 

har vi infört rutiner för. Här fick vi t.ex SportAdmin att lägga till en kryssbox i sitt 

personregister, så vi kan registrera detta. 

Semesterlöneskulden har införts i bokföringen. Detta gör att resp ansvarig (sektion) direkt kan se 

siffrorna, dessutom blir balansräkningen mer rättvisande. VSIF som sköter våra löneutbetal-

ningar skickar nu löpande uppgifter till oss.  

Försäkringarna inom klubben är justerade. Dels är sakförsäkringarna för vårt material utökade, 

dels är samtliga funktionärer som deltar vid arrangemang inkluderade i klubbens ”drulle”-

försäkring. Försäkring vid resor till och från tävling omfattas normalt, däremot kan elitlöpare 

behöva ha en utvidgad försäkring. 

Varje sektion har varit väl representerat på distriktsnivå i flera olika kommittéer samt har under 

året haft ett starkt eget arbete för att utveckla idrotterna. Läs mer i respektive kapitel nedan. 

Klubbens årsmöte hölls den 18 mars 2019. Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året.  
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Föreningen över tid 
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FRIIDROTTSSEKTIONEN saik.nu 

 
(Bilder: DECA Text & Bild) 

 

Verksamhetsberättelse för SAIK Friidrottssektion 2019 
 

2019 har varit ännu ett fantastiskt bra år för friidrottssektionen som helhet. 

Ungdomsverksamheten och medlemsutvecklingen blomstrar med en otroligt tillströmning av nya 

aktiva. Vi fortsätter att vara en av de starkaste elitfriidrottsklubbarna i Sverige även om vi tappat 

något i SM-ranking. Vår för närvarande största stjärna, Andreas Kramer, fortsätter att prestera på 

en mycket hög nivå med bl a deltagande i VM och Diamond Legue. Antalet medlemmar och 

aktiviteter fortsätter att öka. Under hösten startades åtta nya träningsgrupper och antalet aktiva 

medlemmar i friidrottssektionen ökade kraftigt under året och vi är nu smått otroliga 699 

medlemmar. Satsningen på att bredda verksamheten ger nu frukt i form av nya träningsgrupper i 

teknikgrenar. Veterantträning (+35) finns nu också på programmet. Vi fortsätter vår satsning på 

att engagera erkänt duktiga ungdomstränare som ansvarar för träningen av de äldre ungdomarna 

och stöttar föräldratränare. Det har gett utdelning i form av att våra aktiva stannar kvar i allt 

högre grad och att närvaron på träningar ökat. Vi har också påbörjat kvalificerad 

utbildning/utveckling av några av våra egna tränare. 

 

Styrelsen är väldigt nöjd med utvecklingen och fortsätter att jobba för att få mindre sårbarhet i 

vår organisationen och verksamhet. Fortfarande är vi 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 fortsatt att utveckla vårt samarbete med övriga klubbar i 

Göteborgsområdet. 

 

Styrelser och övriga uppdrag. 

Styrelsen har haft följande sammansättning 

• Bengt Lanngren, ordf 

• Inger Bramsby-Sjöström v ordf, ungdomsansvarig 

• Lena Nicklasson, ansvarig för projektet hållbar förening 

• Henrik Fors, aktivitetsansvarig 

• Niklas Rahm, ekonomiansvarig 

• Peter Glimdén, arenaansvarig 

 

Styrelsen tillträdde 5 mars och har därefter under verksamhetsåret haft elva protokollförda 

sammanträden och dessutom två planeringsmöten. 

 

Under året har styrelsens organisation fortsatt sin utveckling med en spridning av 

ansvarsområden till de enskilda ledamöterna. Styrelsen har adjungerat John Persson som 

elitansvarig och Desmond Amakyes som elitaktivas representant. 

 

Under året har styrelsen arbetat med att fortsatt bearbeta Partille kommun om upprustningar av 

Vallhamra IP. Små steg har tagits i rätt riktning och förhoppningsvis kommer den östra 

halvcirkeln att byggas om med ny kastbur, ny kulcirkel och ansatsbana för spjut. Hoppmattan 

flyttas då över till den västra halvcirkeln som dessutom måste lagas. Löparbanorna är i stort 

behov av att bytas då normal livslängd är 10-15 år och Vallhamras banor nu är över 30 år. 

file:///C:/Users/lgs20/Documents/saik/saik2018/Huvudförening-2018/verksamhetsberättelse/saik.nu
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Vi har under året startat projektet Hållbar förening tillsammans med Partille kommun och fem 

andra idrottsklubbar i Partille. Projektet handlar om värdegrundsfrågor och hur vi ska få vår 

förening att verka långsiktigt. Det har varit en del i vår förberedelse inför att barnkonventionen 

blev svensk lag 1 januari 2020. Ett konkret resultat av arbetet är att vi numera begär 

registerutdrag ur polisens register för ”arbete med barn i annan verksamhet än skola och 

barnomsorg” från alla våra ledare. 

 

Ytterligare ett projekt som initierats är Digital kommunikationsstrategi. 

 

Under året har vi också genomgått Riksidrottsförbundets utbildning Vaccination mot doping där 

vi uppdaterat vår antidopingpolicy. 

 

Personal  

• Anders Gren föreningsutvecklare. Tjänstgöring 40 %. Fram till 2019-06-04 

• Gunnar Axlid verksamhetsutvecklare. Tjänstgöringsgrad 50%, fr o m 2019-08-12 

• Anna Breitholtz kanslist. Tjänstgöring 100 %. 

 

Vi har idag 137(!) tränare varav ett dussin är arvoderade. 

 

Administration 

De senaste årens arbete med konsolidering och rationalisering har nu gett väldigt bra resultat 

med kontroll av administration och ekonomi. Under hösten har vi arbetat hårt med kösystemet 

och genom förändringarna har vi kunnat korta köerna och utökat antal träningsgrupper och 

aktiva.  

 

Större Arrangemang 

• Varvsmilen den 31 mars för GFIF i samarbete med Lerum Friidrott och Mölndals 

AIK. 

• Premiärloppet den 13 april i samarbete med orienteringssektionen. 

• Årundan den 27 april anordnades tillsammans med Partille kommun. Loppet är ett 

gratislopp för framför allt barn i åldern 6-12 år. 

• Deltagit med ett stort antal funktionärer vid Göteborgsvarvet den 18 maj.  

• Arrangerat Sävedalsspelen den 8-9 juni på Slottsskogsvallen som är en av Sveriges 

största ungdomstävlingar i friidrott. 

• Jubileumsloppet den 5 september deltog vi med ett stort antal funktionärer. 

• Bergsjöloppet 14 september tillsammans med vårdbolaget Nötkärnan. 

• Deltagit med funktionärer i Mud Run den 21 september 

• Sävedalsloppet blev tyvärr inställt då det var 

alldeles för få deltagare anmälda. Nya tag görs till 

2020. 

• Sävedalen Inomhus 2-3 november i Vallhamra 

Sportcenter. Tävling för 8-15 år. Stor succé. 

• Julgransförsäljning på Göteborgsvägen 13 – 23 

december med nytt försäljningsrekord! 

• Friidrottsskolor, under året hade vi totalt 24 friidrottsskolegrupper med över 280 barn 

ledda av 20 olika ledare.  
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Träningsverksamheten 

Träningsverksamheten har ökat fantastiskt under året  med 699 aktiva fördelade på 36 

friidrottsgrupper från 8 år. Under året har vi startat en mycket populär veterangrupp (+35) och ett 

antal teknikgrupper för exempelvis tunga kast, sprint/häck och stavhopp 

 
För att detta ska fungera krävs duktiga tränare och idag har vi 137 tränare där de allra flesta är 

föräldratränare. 

 

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

Utöver 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. 

 

Flera ungdomsgrupper har under året åkt på olika läger och tävlingar, bl a har de yngre barnen 

varit på läger i Falköping under sensommaren och tävlingsresa till Växjö i januari. 

 

Tävlingsverksamheten 

2019 har fortsatt varit ett mycket framgångsrikt år för SAIK:s friidrottsektion. Tävlingsviljan 

bland våra yngre ungdomar fortsätter glädjande nog att öka.  Vi har en fortsatt bredd i vår 

elitsatsning även om vi i år hamnade på en delad 13:e plats i SM-statistiken (10:e plats 2018). Vi 

kan konstatera att det blivit tuffare i toppen och att det är färre klubbar som konkurrerar om 

topplaceringarna i de olika grenarna på elitsidan. 

 

 
 

Fördelning av poäng i *SM-pokalen för olika åldersgrupper: 

År Plac Poäng M K M22 K22 P19 F19 P17 F17 P16 F16 P15 F15 

2019 13 134 20 47 13,5 12,75 15 5,25 6,75 13,5   0,25  

2018 10 163 35 45 9,75 12,75 6,5 29,25  17,5 3,75  1,5 2 

*SM-pokalen infördes 2018 och bygger på poäng för de sex främsta i alla SM-tävlingar för seniorer, juniorer och 

ungdomar ute och inne. Detta enligt poängfördelningen 7, 5, 4, 3, 2, 1. Poängen är viktad vilket innebär full poäng 

för seniorer, 19-22 år poäng x 0.75, 17 år poäng x 0.5 och 15-16 år poäng x 0.25.  

 

Medaljfördelning i SM 

År Guld Silver Brons 
Antal 

medaljer 

Senior 

poäng 

Senior 

guld 

Senior 

silver 

Senior 

brons 

2019 9 10 6 25 67 3 5 2 

2018 11 9 10 30 80 4 4 1 

 

Följande SM-guld bärgades inom klubben 

• Sara Christiansson, SM terräng Umeå 12-13/10 2019, K22, 6 km terräng, 21:13 

• Lisa Wreeby, SM terräng Umeå 12-13/10 2019, F17, 4 km terräng, 15:44 
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• Lisa Wreeby, Stina Pettersson, Ulrika Bredin, SM terräng Umeå 12-13/10 2019, F17, 

Lag 

• Andreas Kramer, Friidrotts-SM Karlstad 30/8-1/9 2019, M, 800 m, 1:47.17 

• Linn Söderholm, Friidrotts-SM Karlstad 30/8-1/9 2019, K, 3000 m hinder, 10:21.94 

• Erik Guander, JSM-USM17 Göteborg 9-11/8 2019, P17, 800 m, 1:56.14 

• Jakob Rahm, JSM-USM17 Göteborg 9-11/8 2019, P17, Spjut, 61.11 

• Leo Magnusson, IJSM-IUSM17 Växjö 23-24/2 2019, M22, 1500 m, 3:58.36 

• Andreas Kramer, ISM Norrköping, 16-17/2 2019, M, 800 m, 1:51.36 

 

 

SAIKare toppar 10 grenar i Sverigestatistiken 

• M 800 m, Andreas Kramer 1:45.10 

• M22 800 m, Andreas Kramer 1:45.10 

• P17 800 m Erik Guander  1:55.85 

• P17 spjut Jacob Rahm  61.11 

• K 3000 m h Linn Söderholm 10:03.09 

• K 3000 m Sara Christiansson 9:01.42 

• K22 1500 m Sara Christiansson 4:15.25 

• K22 3000 m Sara Christiansson 9:01.42 

• K22 5000 m Sara Christiansson 15:45.38 

• F19 400 m Senna Ohlsson 56.48 

 

Under 2019 slogs många klubbrekord: 

• M 5000 m Oscar Claesson  14,14.57 

• K 1500 m Sara Christiansson  4,15.25 

• K 3000 m Sara Christiansson  9,01.42 

• K 3x1500 m Linn Söderholm, 13,35.16 (nytt distriktsrekord för Göteborg 

Sara Christiansson 

Lisa Bergdahl 

• F19 & K slägga Matilda Ekenberg  48,32 

• P19 kula Simon Lanngren  16,36 

• F19 800 m Senna Ohlsson  2,08.57 

• P17 stav Malte Rosvall  3,62 

• P17 kula Leo Frid Göransson  16,13 

• F14 80 m Helmi Hjortbäck  10,35 

• F14 80 m häck Helmi Hjortbäck  12,1 

• F14 300 m häck Helmi Hjortbäck  46,06 

• F13 60 m häck Beatrice Amundin  9,58 

 

Landslagsuppdrag och större mästerskap 

Tio aktiva har under 2019 genomfört landslagsuppdrag. (7aktiva 2018) med bl a deltagande i 

IEM, VM, EM, NM och Finnkampen 
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Götalandsmästerskapen 

SAIKare deltog vid Götalandsmästerskapen både inomhus i Växjö och utomhus i Kalmar. 

 

Inomhus dominerades GM av Skåne denna gång. Göteborg var enda distrikt som förmådde att 

bjuda på motstånd. Skåne vann till slut med klar marginal (212,5 poäng mot 188). Klubbens 

aktiva bidrog till poängskörden i samtliga grengrupper och tendensen är att vi får en allt större 

representation på dessa mästerskap. 

 

I årets utomhus-GM rönte klubben stora framgångar både på individnivå och som lag. I 

distriktens lagtävlingen vann Göteborg till slut klart. Individuellt var det många i klubben som 

prickade in storformen lagom till årets viktigaste tävling för åldersklassen. Flera av våra duktiga 

atleter hade mycket framskjutna placeringar och SAIK var en av de absolut bästa klubbarna i 

tävlingen. 

 

Götalandsserien 

SAIK har under 2019 deltagit i både damernas och herrarnas seriematcher. 

Damernas matcher var överraskande jämna men vi hade tyvärr inte flyt med resultaten. 

Damlaget kommer att ligga kvar i division två även 2020 men målsättningen framåt är att 

avancera i seriesystemet. Kvinnorna tog totalt 2 förstaplatser, 4 andraplatser samt 14 

tredjeplaceringar på 28 grenar. 

 

Herrkampen var ännu jämnare än damkampen och det var verkligen små marginaler som 

avgjorde. Herrlaget lyckades planenligt avancera till div 2 inför 2020. Även bland herrarna hade 

vi många som ställde upp i en gren för första gången. Målsättningen på herrsidan blir att under 

ett par år först bredda laget innan avancemang i seriesystemet. Herrarna tog totalt 5 förstaplatser, 

3 andraplatser samt 2 tredjeplaceringar på totalt 18 grenar 

 

Övriga utmärkelser 

Sara Christiansson (1500m/3000m) blev nominerad till Friidrottsgalan 2019 för ÅRETS 

PRESTATION I FOLKSAM GRAND PRIX med motiveringen:  

”Satte rejäla pers både i Sollentuna (sänkte PB med 3.5 sekunder på 1500m till 4:15.25) och i 

Göteborg (sänkte perset med nästan 8 sekunder på 3000m till 9:01.42).” 

 

Andreas Kramers fortsatta framgångar 

Andreas Kramer fortsätter sin framgångsrika karriär fortsätter med prestationer på yppersta 

världsbästanivå. Tyvärr drabbades Andreas av sjukdomar som gjorde att Andreas förväntningar 

inte gick att infria. Men fantastiskt med bl a VM deltagande, Dimond League och SM.  

 

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 2020 

Bengt Lanngren Inger Bramsby-Sjöström  Niklas Rahm 

Lena Nicklason Henrik Fors   Peter Glimdén 
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ORIENTERINGSSEKTIONEN saik.o.se  

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

Svenska Orienteringsförbundet och dess distriktsförbund samt Svenska Gångförbundet. 

 

Styrelse 

Ordförande: Hans Carlstedt  Kommittérepresentanter 

Ledamöter: Annette Bernhed  Yvonne Weihard Ungdom 

 Lovisa Nilsson   Janni Axelsson Bredd 

 Hannah Fovaeus  Bengt Johansson Stuga 

 Karin Haldorsdotter-Lindqvist Emma Andersson J&S 

 Henrik Nordholm  Hans Carlstedt Arrangemang 

 David Djurbäck 

 

Hans Carlstedt och Bengt Johansson var OL:s representanter i SAIK:s styrelse. Sektionsstyrelsen 

har haft åtta protokollförda styrelsemöten. Webmaster var Johan Wedlin och Iliya Belianka. 

Medlemmar 

391 medlemmar (40% kvinnor) är nu registrerade i SportAdmin. 

Antalet har ökat svagt efter att tidigare ha sjunkit. Åldersfördelningen är jämn och ungdomar 

ökar tydligt. Ungdomssidan har en stark utveckling på den manliga sidan. 

Träningar och läger 

Precis som under föregående år har det funnits ett stort utbud av fina träningarna under året som 

träningskommittén styrt upp och ordnat med hjälp av engagerade klubbmedlemmar. 

Under året har även bra och kvalitativa läger hållits, bland annat i Halmstad (under vintern) och 

Skåne/Blekinge (tiomilaläger på våren). På hösten var några juniorer av vårt fina juniorgäng en 

vecka i Wales på ett uppskattat läger med Heino Ollin och Fredrik Wennermark som ledare. 

Vi har genom haft 90 st vuxenträningar - egna eller samordnade med andra klubbar i Göteborg. 

Se bilaga. Till detta skall läggas alla träningar som ungdomskommittén hanterar var och 

varannan vecka. Nästan varje fredag är det träning inomhus på VIP. 

Orienteringstävlande 

Inom orienteringssporten redovisas alla svenska orienteringstävlingar i Eventor. Av denna 

statistik kan man utläsa hur aktiva vi är. Tävlandet har ökat från 2417 anmälningar 2018 till 2676 

på nationella tävlingar. Totalt har för alla typer av arrangemang hela 3500 anmälningar gjotrs. 

Aktivitetsnivån är mycket spridd, från de 29 medlemmar som bara deltagit i en tävling till de 

fyra som deltagit i 50 eller fler. 

http://saik.o.se/
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Vi visade bredden på 25manna 

De senaste åren har vi haft fina resultat på 25-mannakaveln. Här mönstras hela klubbens löpare. 

Det går inte att prestera om någon ålderskategori saknas. Vi blev 16e lag, 10e svenska lag. 

Vid den klassiska 10Mila hade vi med 3 herrlag och 4 damlag med godkända placeringar. 

Venla- / Jukolastafetterna gick strax utanför Tammerfors. SAIK ställde upp med 3 damlag och 2 

herrlag. 

Årets stafettlöpning avslutades med Smålandskavlen. Herrarna kom till start med tre lag där 

första laget tog en 16:e plats. Damerna fick låna in en löpare till sitt lag och hade således ett 

kombinationslag som blev 5:a.  

 

 

 
Damlöparna på Tiomila 2019 

Internationella mästerskap  

VM arrangerades i Östfold i Norge i augusti. SAIK hade representation av belaruska och 

ukrainska löpare. På de individuella distanserna lyckades Andrey Salin bäst med en 38:e plats på 

medeldistansen. Desto bättre gick det för det Belarus herrstafettlag med Andrey och Anton i 

laget. Laget kom på en snygg 11:e plats.  

SM – ett ”löv” 

Årets SM-tävlande inleddes med Natt-SM. Carl Josefsson lyckades bäst med en 26:e plats i 

yngsta herrjunior klassen. Resterande SM-tävlingar hölls i Hälsingland.  

På Ultralång-SM i Alfta på nationaldagen kom fyra SAIKkare till start. Carl Josefsson visade 

styrka med en fin fin 5:e plats i H18. Emma Andersson sprang in på en 11:e plats i D21. 

Höstens SM-tävlingar inleddes med Lång-SM. Carl Josefsson och Maria Magnusson kom till 

start i H18 respektive D21. Båda slutade på var sin 19:e plats i finalen. 

Helgen efter på Medel-SM i Söderhamn stod 11 SAIKare på startlinjen. Carl Josefsson lyckades 

bäst med en 18:e plats i H18. Marcus Millegård (20:e i H21) samt Maria Magnusson (34:a i 

D21) tog sig också till final. Stafett-SM avslutades med 13:e plats i H21. 
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USM  

Vid USM i Oskarshamn hade vi sju ungdomar som medverkade. Gunnar Fovaeus lyckades 

väldigt bra i alla 3 tävlingarna och kom hem med guld (stafetten), silver (lång) och brons 

(sprint). 

O-ringen 

Årets O-ringen gick i Östergötland / Kolmården i slutet av juli. När veckan summerades hade 

SAIK en pallplats bland seniorerna, Maria Magnusson landade på en tredje plats i D21L. Hela 

112 medlemmar deltog. 

Aktiva ungdomar och aktiviteter 

Under året har vi haft ca 80 ungdomar i åldern 7-16 år som deltagit i träning, tävling och läger-

aktiviteter. 75 har deltagit i minst tre aktiviteter och drygt 50 har medverkat vid tre tävlingar. 

Genom egna aktiviteter och samarrangemang med övriga föreningar och GOF har vi erbjudit 

ungdomarna över 55 träningstillfällen. 

Ungdomsserien 
Ungdomsserien har under 2019 haft ett nytt upplägg som bara omfattat DM-tävlingarna och 

endast varit en klubbtävling. 2019 blev vi trea i klubbtävlingen efter IFK Göteborg och Sjövalla.  

Vårserien 

Under året deltog lite mer än 80 ungdomar i Vårserien, cirka 55 ungdomar i minst tre 

deltävlingar och fick plakett. Det blev 4 pallplatser genom Casper Skepp 1:a i H16, Ella 

Pettersson 3:a i D14, Emil Skepp 1:a i H12 och Moa Lindgren 2:a i D10 

Ungdomsnatt (fd närnatt cup) 

Tre ungdomar deltog i ungdomsnatt (tre deltävlingar) och pallplats till Simon Bååth 3:a i H16. 

Klubbresa till Ösaträffen med veteran-SM och ultralång-SM  

Den 5 juni åkte 27 stycken SAIKare i alla åldrar, från Emil Berglund 1 till Roland Brandshage 

80 år till Hälsningsland för en långhelg fylld med orientering. Merparten bodde i två olika hus 

med halvpension på Skålsjögården.  

Damresa - inget rusk i Örkelljunga  

Som säsongsavslutning i mitten av november gjorde damerna en trevlig resa med sikte på 

Höstrusket i Örkelljunga. På lördagen laddade damerna upp med ett uppfriskande höstbad i 

Varberg. Efter en trevlig samvaro och god mat var det så dags för OL-tävling men utan rusk!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Anette Bernhed, Andrea 

Wallenius-Eriksson, Gunilla 

Axelson (sittande), Camilla 

Öhgren, Ulrika Ljungman, Lena 

Carlsson (sittande), Katarina 

Erikmats och Annica Börjesson. 
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Arrangemang 

Partilletrippeln 

2019 arrangerade vi för andra året i rad Partille-trippeln, nu helgen 4-6 oktober, denna gång med 

natt-sprint, långdistans och medeldistans i och runt Öjersjö. Banorna var lagda av Lovisa Nilsson 

(natt-sprint), Ilya Belianka (långdistans) och Agneta Nordholm (medeldistans). 

Tävlingsledningen bestod av Anette Bernhed, Hans Carlstedt, Magnus Rehn och Johan Wedlin. 

Vi fick även i år fint väder och många deltagare, totalt fick vi hela 2056 anmälda. Speciellt roligt 

var det att natt-sprinten lockade så många ungdomar, nästan 40% av de 342 anmälda. Nu jobbar 

vi vidare med att vidareutveckla konceptet inför kommande år. 

 

 

Göteborgsvarvet  

I år var det inga överraskningar någonstans. Vi blev till slut nästan 100 funktionärer som 

hanterade väskor, värdepåsar och duschen i ett skönt vårväder.  

Trailvarvet 

Under Göteborgsvarvsveckan 2019 hade SAIK orienterare ett nytt uppdrag. Vi tillsammans med 

Göteborgsvarvsorganisationen och Team Nordic Trail ansvarade för att genomföra Trailvarvet. 

Banan går i Änggårdsbergen och mäter 11,5 km för löpare eller 8 km för promenad. Vi var 67 

personer från SAIK som arbetade 370 timmar tillsammans. Våra arbetsuppgifter bestod av: 

hjälpa till att snitsla banan, dela ut nummerlappar, informera deltagare, ta hand om väskor och 

värdesaker, vara flaggvakter i skogen och i trafiken, bemanna tre vätskestationer och ta hand om 

service vid målgång. Vi lyckades även få en segrare från SAIK i form av Heino Ollin, grattis!  

Kåsjön trail 

Lördagen 31 augusti gick Kåsjön Trail av stapeln på Kåsjöns badplats. Dagen bjöd på 

sensommarvärme som lockade 239 löpare till start på banor som var antingen 5.5, 11 eller 21 

tuffa kilometer. Trots problem med att delar av snitslingen av banan mystiskt hade försvunnit 

och blivit nedtagen under natten innan loppet, löstes detta på morgonen. Därmed kunde alla 

startande hitta runt banorna till mål och kunde sedan njuta av ett välförtjänt och behövligt dopp i 

Kåsjön efter att ha först tagit ett dopp i den blöta mossen som passerades av alla banor. Efter 

målgång kunde de startande även njuta av hembakade bullar och kakor eller en hamburgare för 

den extra hungrige. 

Naturpasset 

I år genomförde vi Naturpasset i en enklare form då vi inte fick något stöd från Partille 

Kommun. Istället för en stor gratis karta delade vi 5 kartor i varje paket för 100 kr. Ca 170 paket 

såldes. Allt hölls ihop av Perry Lundqvist. 
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Mindre arrangemang  

Vi har arrangerat ett antal mindre arrangemang.  

• SM‐vintercup med 60 resp 36 deltagare den 19 januari och 9 mars med 

• Veteran‐OL 14 november vid Öjersjökyrkan. Mest pensionärer som springer. 104 deltagare.  

• Totalt har 6 motions‐OL gått i SAIK:s regi. 2 st på Skatås med mycket god anslutning ‐ 

övriga i anslutning till SAIK‐stugan resp Svarttjärn. Totalt 305 anmälda. Vi ställde in 

hösten arrangemang då programmet var för tight. 

• SAIK anordnade en etapp av GOF:s sommarserie den 26 juni. Det kom hela 125 löpare till 

Härlanda tjärn. Fint väder och en skön avslutning.  

Kåsjöstugan  

Underhåll och standardförbättringar. 

Under året har vi moderniserat vår låsanordning och det blev ett bra resultat och 

lite enklare att komma in i stugan. Vi har även inköpt kyl/frys. 

Det är massor av saker som behöver underhållas och repareras i och runt stugan 

och det har våra stugfogdar skött på ett utmärkt sätt så att stugan är i mycket gott skick. 

Mycket arbete har lagts ned på larmet och vi är ganska nöjda hur det fungerar men 

vi kanske har för höga krav. 

Kök och hushåll 

Ingrid Carlstedt har lagt ner ett mycket stort arbete med att hålla upp standarden i köket. Vid 

uthyrning och även vår verksamhet sjunker den kraftigt efter varje tillfälle som köket används. 

Hon har även försett köket med basvaror. Några gånger per år har vi beställt städningshjälp från 

en extern firma. 

Poängpromenader 

Även i år har genomfört 12 promenader med lite fler deltagare än 2018. 1866 vuxna starter 

och 426 barn. Som vanligt har Maud Andersson, Ann Olsson haft huvudansvaret. 

Här har vi haft både servering och poängpromenad med högklassig servering. Som avslutning på 

året anordnade damerna en adventsfika med massor av hembakt, se bild. 
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SKIDSEKTIONEN www4.idrottonline.se/SavedalensAIK-Skidor 

Allmänt 

SAIK Skidor under hösten 2019 ökat medlemsantalet från ca 100 medlemmar till ca 140 

medlemmar. En ökning på 40 %! Detta till stor del tack vare ett fördelaktigt avtal med 

SKIDOME där alla medlemmar får 50 % rabatt på årskort. Utöver detta får barn, ungdomar, 

juniorer och U23 ett bidrag från klubben på kr 500 om de är med på minst 5 träningar under 

vintern. Totalt har ca 60 medlemmar nu årskort i Skidome. De låneskidor som klubben under 

2018 köpte in med hjälp från Skidlyftet har också fortsatt underlättat rekryteringen av ungdomar. 

JSM 

Två deltagare från SAIK Skidor deltog på JSM som detta år var förlagt till Sollefteå. Någon 

vecka innan tävlingen var bilderna som kom från Sollefteå inte så fina, med lite snö och mycket 

smuts i spåren, men lagom till tävlingens början förändrades vädret och Sollefteå bjöd deltagarna 

på fantastiskt fint vinterväder med mycket snö, blå himmel och -10 grader. Banorna var tuffa och 

utslagsgivande. 

Första distansen var masstart i fri stil. Lisa tävlande i D19-20 och tangerade sin bästa placering 

sedan tidigare vid ett JSM och slutade 7:a. Rebecca som tävlade i klassen D17-18 blev 26:a efter 

att ha haft otur med att andra vurpade i början av loppet och hindrade henne. 

Nästa distans var sprint, också det i fristil. Lite sämre väder nu med snö i luften och en tuff sväng 

på sprintbanan gjorde tävlingen utmanade. Ett fint kval av Lisa som innebar en 12:e plats och 

vidare avancemang. Tyvärr för Rebecca var det även idag en annan tjej som vurpade framför 

henne vilket gjorde att hon missade avancemang till finalen med ynka 1 sek. Till finalen snöade 

det ännu mer. Lisa kämpade bra i sin kvartsfinal men den tuffa kurvan in på upploppet hade 

arrangören gjort om vilket innebar att det spår som var bäst i kvalet inte längre var snabbast. 

Detta gjorde att Lisa tappade placering just inför upploppet och fick därmed välja en korridor 

som ingen åkt i innan. Tyvärr blev det för tufft för Lisa som inte lyckades att gå vidare, men en 

bra slutlig 22:a plats ändå. 

 Sista tävlingen var klassiskt distans och vädret var kallt och fint. Lisa tangerade sin bästa 

placering och blev 7:a även på denna distans. Rebecca hade tyvärr inte riktigt bra skidor, så att 

hon kunde göra sig själv rättvisa. 

Rullskidor 

I samband med Alliansloppet i Trollhättan arrangeras Integra Sprint Race för juniorer. Många av 

landets bästa juniorer är där och Rebecca Lekberg från SAIK Skidor visade sina sprintkvalitéer 

och blev 3:a på denna tävling. 

 

http://www4.idrottonline.se/SavedalensAIK-Skidor
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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 Natanael Bokesand som 

aktiv och Matilda Lekberg som teamcoach. Natanael körde bra och hade placeringarna 67 

(distans), 76 (sprint) och 43 (skicross) av ca 100 deltagare.  

Kvällscupen 

Under vintern 2019 arrangerades 5 deltävlingar i Kvällscupen. SAIK Skidor var som vanligt 

ansvarig för den sista och avslutande etappen. Många fina resultat gjordes av våra ungdomar 

under vintern och bäst lyckades systrarna Hanna och Ester Strand som båda tog hem totalsegern i 

sina respektive klasser D9-10 och D13-14. 

Ida Hammarberg blev 2:a i D13-14 och Wilhelm Kuylenstierna blev 2:a i H 13-14. 

Barnens Vasalopp 

I början av februari arrangerade SAIK Skidor tillsammans med Friluftsfrämjandet Barnens 

Vasalopp på Partille Golfbana i Öjersjö. Perfekta förhållanden med mycket snö och några 

minusgrader.  

Ca 100 barn deltog. 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 Sjusjøen, nära Lillehammer i 

Norge. På detta läger var vi ca 60 deltagare från klubben vilket är nytt rekord. 

I juni arrangerade våra juniorer för 5:e året i rad SAIKs Sommarskidskola för barn i åldrarna 8 – 

13 år. Årets arrangemang var som vanligt mycket uppskattat. I november hade vi ett läger före 

våra barn och ungdomar i Skidome, samt ett junior/U23-läger i Holmenkollen.   
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Det är kul att se vilken god gemenskap som finns över åldersgränserna och hur de yngre kan 

motiveras och sporras av de äldre. 

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, samt i Skidome om snö inte finns 

utomhus. 

 

 

Göteborg 8 mars 2020. 

Odd Wallum Peter Lekberg  Thomas Harju 

Tommy Jonsson Ulrika Toftered Dan Kuylenstierna 
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Resultaträkning 
 Summa Gemensamt Friidrott Orientering Skidor 

Intäkter      

Medlemsavgifter 1 532 013 216 300 632 982 583 517 99 214 

Arrangemang  not 1 1 166 313 53 874 608 823 461 885 41 730 

Försäljning 850 728 380 430 971 394 161 25 216 

Lokaler 284 180 125 086 1 800 157 294 0 

Julgranar not 2 545 120 257 320 55 000 225 000 7 800 

Individsponsring 490 074 0 476 755 9 014 4 305 

Sponsorer & Bingo 211 509 43 774 120 500 21 902 25 333 

Kom & stat bidrag 731 259 50 000 507 750 120 243 53 266 

Övriga bidrag 1 021 656 0 1 020 156 1 500 0 

S:a Intäkter 6 832 851 746 734 3 854 738 1 974 515 256 864 
      

Kostnader      

Sektionskostnad -1 873 545 -5 531 -596 697 -1 067 277 -204 039 

Arrangemang not 1 -341 240 -42 201 -132 638 -144 617 -21 784 

Personal  -2 227 987 -9 863 -2 139 194 -65 826 -13 103 

Köpta tjänster -10 000 0 -10 000 0 0 

Material- och kioskinköp -470 958 -1 678 -202 626 -234 590 -32 065 

Lokalkostnader -325 371 -130 890 -113 504 -80 977 0 

Julgranar not 2 -257 317 -257 217 -100 0 0 

Individstöd & Bingo -955 681 -936 -751 651 -194 746 -8348 

Administration -231 479 -165 181 -52 987 -13 261 -50 

S:a Kostnader -6 693 578 -613 497 -3 999 398 -1 801 294 -279 389 
      

Verksamhetens resultat 139 272 133 237 -144 660 173 221 -22 526 
      

Avskrivningar 0 0    

Utdelning Stinas fond 60 799 60 799    

Räntor och övriga finansiella intäkter 17 792 17 792    

Utdelning Stipendier -37 500 -37 500    

S:a avskriv. & finansiellt 71 182 71 182    

      

Totalt resultat 210 454 204 419 -144 660 173 221 -22 526 

Budget  0 86 000 -50 000 -26 000 -10 000 

  not 3 not 4 not 5 not 6 
 

Not 1 Under 2019 har de gemensamma arrangemangen varit Premiärloppet. Detta har genomförts enbart med 
funktionärer från friidrottssektionen. Överskottet ej tillfört friidrotten. 

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, 
vinsten är fördelad enligt detta.  

Not 3 Överskottet mot budget är främst lägre behov av inköpt ekonomistöd på +90 tkr och ökat medlemsantal 
som ger +20 tkr.  

Not 4 Underskott mot budget är främst semesterlöneskuld på -97 tkr som tidigare ej bokförts, en 
engångsjustering. 

Not 5 Överskottet är från samtliga arrangemang som överträffade budget, de 5 största gav +160 tkr. 

Not 6 Underskott mot budget på -20 tkr för att man satsat extra på tränare och träningsstöd. 
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Balansräkning över 5 år 
 2019 2018 2017 2016 2015 

Tillgångar  
 

   

Byggnader och mark 697 534 697 534 697 534 727 506 757 478 

Kundfordringar 160 414 199 285 164 036 207 605 42 683 

Övriga fordringar 39 894 29 112 148 154 818 93 797 

Förutbetalda kostnader 335 430 288 547 308 641 134 099 186 878 

Kortfristiga placeringar 3 307 745 3 340 825 1 273 497 1 273 494 1 273 522 

Kassa och bank 998 318 896 593 2 742 364 2 817 714 2 729 774 

S:a tillgångar 5 539 335 5 422 813 5 298 220 5 315 236 5 084 132 
  

 
   

Eget kapital och skulder  
 

   

Balanserat eget kapital 4 334 098 4 332 970 4 828 151 4 656 503 4 378 504 

Årets resultat 210 454 1 128 -495 182 171 649 277 998 

Leverantörsskulder 709 453 686 154 647 873 350 432 0 

Övriga skulder 285 330 402 561 317 378 136 652 427 630 

S:a eget kapital och skulder 5 539 335 5 422 813 5 298 220 5 315 236 5 084 132 

Soliditet 81,9% 79,9% 81,8% 90,8% 91,6% 
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Revisionsberättelse, utdrag ur 
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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 

18 april 2020 

Årundan 

13 augusti 2020 
 

Vårserien OL 

maj 2020 
 

13-14 juni 2020 

Friidrottsskola 

Påsken 2020 

Friidrottsskola 
+ teknikskola 

juni - augusti 2020 

SOLskola 

10-12 augusti 2020 

Sommarskidskola 

16-17 juni 2020 

 
maj – oktober 2020 

 

 
12-13 sept + 2 okt 2020 

29 augusti 2020 

Bergsjöloppet 

12 september 2020 
 

24 oktober 2020 

Sävedalen 
Inomhus 

31 okt - 1 nov 2020 

Poängpromenad 2020 för vuxna och barn, för såväl medlemmar som allmänhet! 

När:  12 söndagar; vårens inställd pga Corona, hösten 27 september till 1 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

