SÄVEDALENS AIK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Full fart på Vallhamra IP. Sommarskolorna i klubben lockar många ungdomar oavsett idrott!
Sävedalens Allmänna IdrottsKlubb (SAIK) bildades 1933 och 2020 var alltså klubbens 88: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
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HELA KLUBBEN

SavedalensAIK.se

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, och det rejält! Särskilt roligt är att samtliga ungdomsträningar har kunnat
genomföras tack vare alla ledares goda planering och vilja. En stark insats från alla ledare, där
dessutom en tredjedel är nya i år.
Samtliga sektioner har en stark breddverksamhet idag särskilt med en mycket aktiv ungdomsverksamhet som borgar för fortsatta bra resultat. Vi har under året sett flera oorganiserade
motionslöpare och skidåkare som utnyttjat våra träningsaktiviteter utomhus. Flera ungdomar har
vi kunnat ge plats inom friidrotten, genom att få in fler grupper andra har hängt med i
utomhusträningarna som skidsektionen har eller någon av orienteringens veckobanor. Svårt att
alltid mäta hur många som nyttjat får planering eftersom mycket sker individuellt. Alla får
motionera, alla ska motionera, det är ju livet!
Behovet av tränare och ledare är ständigt aktuellt. Varje liten 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.
Samtidigt som hela klubben, inte minst alla tränare och ledare ser till att breddverksamheten
fungerar ser vi att medaljer och placeringar fortsatt hamnar hos SAIK’are. Detta visar att vårt
arbete under tidigare år inte var en tillfällighet. Klubben uppfattas detta år mer än någonsin av
samhället i övrigt stå för hälsa, glädje, proffsighet och medaljplockning. Låt oss fortsätta vårda
klubben och oss själva, så bibehåller vi detta!
Idrottsresultaten
Andreas Kramer fortsätter prestera på hög nivå, pressa svenska rekordet på 800 m till 1.44,47
och tog EM-silver och SM guld. Tyvärr får vi fortsatt följa Andreas karriär på avstånd, men vi
önskar honom lycka till i nya klubben, Ullevi FK.
Vid Partille kommuns Guld-kväll uppmärksammades klubbens och löparnas prestationer i
erövrade SM-guld. Det var Andreas Kramer (800 m), Amelie Svensson (3.000 m hinder) och
trion Gaël de Coninck, Lisa Bergdahl samt Sara Christiansson (3x1.500 m).
Arrangemangen
Friidrottssidan har fått ställa in precis alla externa arrangemang /tävlingar under året. Dessutom
blev det inget Göteborgsvarv, som också är en viktig inkomstkälla för klubben. Orienteringssektionen lyckades hjälpligt genomföra en nationell tävling, normala 4 timmar blev 15 timmar
under 2 dygn men då med halva antalet löpare, beklagliga regeltolkningar i tillstånd hindrade
över 50 samtidiga löpare i skogen. Skidsektionens aktiviteter har varit få och har inte påverkats.
Allt har inte varit inställt, även om vi känner att det mesta har uteblivit. Våra läger och
sommarskolor för ungdomarna har i stort genomförts, men istället för övernattningar har det
blivit dagläger. Träningsaktiviteter utomhus har kunnat genomföras med vissa justeringar, men
den sociala biten har i stort helt uteblivit.
Medlemmar
Medlemsökningen fortsätter och slår rekord nu med hela 12%, vi är nu 1.358 aktiva medlemmar
(1.208 förra året) samt 81 stödjande. Ungdomar mest med 16%, 782 (675). Härligt att se att vi
har hela 36% nya tränare & ledare 256 (188) detta behöver vi. Glädjande också att andelen
kvinnliga ledare återigen ökar 39% (36%). Alla funktionärer gör ett fantastiskt jobb att ta emot
alla dessa nya medlemmar, men särskilt beundransvärd är den inskolningsinsats som ni alla ger
våra nya funktionärer och varandra. Det märks att alla jobbar med glädje som ledord, klubben får
så mycket positiv beröm från alla håll. Alla kan ta åt sig.
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Kön
Kvinnor
Män
Summa

0-12 år
292
296
588

13-20 år
90
104
194

21-40 år
84
106
190

41-Max år
135
251
386

Summa
601
757
1358

Andel
44%
56%

Ekonomi
Corona-året blev märkligt, redan vid årsmötet såg vi problemen. Styrelsen fick uppdraget att
fastställde en analyserad och justerad budget i juni. Vi beslutade omedelbart att satsa på
träningsverksamheten särskilt för de yngre utifrån vad osäkerheterna tillät. Dessutom fortsatte vi
renoveringen av Skatåsstugan och landade på ett budgeterat underskott om -355 tkr.
Oväntat slutade året på underskott om endast -37 tkr. Notera även att omsättningen enbart varit
80% av ett normalt år.
Orsaken till budgetavvikelsen är dels att alla våra aktiviteter har kostat betydligt mindre, många
träningsresor har hållits på hemmaplan och nästan inga tävlingsresor har genomförts, även
administrationen har blivit billigare. De aktiviteter vi lyckats genomföra har gått plus om än med
små siffror. Det största överskottet utanför vår kontroll, var de statliga Corona-pengarna, totalt
226 tkr. Tack vare dessa pengar kommer vi att kunna satsa fullt under 2021.
Klubbens soliditet är fortsatt mycket god, uppgår till 83 % (80 % 2019). Vi har under året städat
bland kundfordringar, vid årsskiftet var det rekordlåga 10 fakturor om 4 tkr som förfallit.
Klubbens interna arbete
Klubbens arbete med effektiv medlemskommunikation via mail, hemsidor, mm har visat sig
fungera mycket bra. I samband med restriktioner runt Corona har vi kunnat reagera och agera
mycket raskt, ofta har berörda individer fått kunskap inom ett dygn från det att myndigheter har
informerat om nya villkor och förhållningsregler.
Klubbens årsmöte hölls den 16 mars 2020. Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året,
samtliga möten från april har skett som web-möten. I och med att klubben har de flesta system
digitaliserade idag har inte styrelsen sett något problem med att köra med web-möten.
Klubbens arbete mot doping och med registerutdrag får bra respons i alla led. Det sker inom
samtliga sektioner enligt RFs ”Vaccinationsprogram” resp direktiv för registerutdrag.
Renoveringen av Skatåsstugan har gått bra. Taket är bytt och hela utsidan är klar. Mindre
målningsarbete kvarstår inomhus.
Klubbens arbete för att utveckla sponsor och marknadsföringsaktiviteter har fördjupats under
året. Det mesta arbetet har skett inom resp sektion men visst gemensamt arbete för att jobba
enligt samma strategi har påbörjats.
Digitaliseringsarbetet har fortsatt, under året har vi infört ett digitalt bokningssystem där lokaler
och material kan hanteras. Lätt för alla att se vad som är ledigt och möjligt för alla ledare att
kunna reservera när behov dyker upp.
Även det stöd som SportAdmin ger för avisering av medlemsavgifter och hantering av personligt
medlemskort i mobilen (app) är infört, kallas KansliService. Avisering innebär att rutiner för
påminnelse och registrering sker automatiserat och att fakturor inte längre skickas ut.
Medlemmen får också omedelbart en notering i medlemsappen, så även de som är ledare ser i
ledarappen vilka som är anmälda till en aktivitet.
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Föreningen över tid
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FRIIDROTTSSEKTIONEN

saik.nu

Vallhamra IP, Friidrottsskolan och Öppet hus

Verksamhetsberättelse för SAIK Friidrottssektion 2020
2020 var ett omtumlande och turbulent år framför allt beroende på den pågående COVID-19pandemin. De flesta tävlingar ställdes in men turligt nog kunde träningsverksamheten pågå under
större delen av året. Anpassning blev honnörsordet och något vi i SAIK friidrott klarade med
gott resultat. Vi fortsätter att vara en av de starkaste elitfriidrottsklubbarna i Sverige även om vi
tappade något i SM-ranking – vi är numera på plats 12. Vår största stjärna Andreas Kramer
presterade fantastiskt bra och slog sitt egna svenska rekord. Tyvärr kommer Andreas inte att
tävla i SAIK-linnet 2021, då han under hösten fick ett så attraktivt erbjudande från en annan
klubb att vi inte hade någon möjlighet att matcha det. Vi önskar Andreas fortsatt lycka till i sina
satsningar.
Trots Corona-pandemin fortsätter antalet medlemmar att öka. Antalet aktiva medlemmar i
friidrottssektionen, inklusive tränare och andra ledarpersoner, var under året smått otroliga 985.
Statistiken som presenterats av Göteborgs Friidrottsförbund visar att vi är den klubb i
Göteborgsdistriktet som har flest aktiva medlemmar. Under året startades för första gången 6(!)
parallella grupper för de allra yngsta. Vi fortsätter också att jobba hårt på att hålla köerna för att
få börja så korta som möjligt. En oerhört stor del av framgången med att få in nya medlemmar är
förmodligen att de nya grupperna startar redan i mitten/slutet av augusti i stället för att som
tidigare invänta det nya friidrottsåret i oktober.
Vi fortsätter vår satsning med 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 verksamheten i allt högre grad och att närvaron på träningar ökat. Vi
har också påbörjat kvalificerad utbildning/utveckling av några av våra egna tränare. Utöver detta
har vi satsat på att utbilda äldre aktiva som redan nu klivit in i rollen som tränare i de yngre
grupperna. Fantastiskt att se hur dessa nya ledare med självklarhet går in i sina roller.
Styrelsen är väldigt nöjd med utvecklingen och fortsätter att jobba för att få mindre sårbarhet i
vår organisationen och verksamhet. Tyvärr har Corona-pandemin satt sådana begränsningar i
arbetet att det varit svårt att 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
• Marie Ekberg, ekonomiansvarig
• Cristiana Wall, elitansvarig
• Kristjan Saag, veteransansvarig
• Malin Strand, med ansvar för Skatåsstugan
• Desmond Amakye, hälsa och kost
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Styrelsen tillträdde 9 mars och har därefter under verksamhetsåret åtta protokollförda
sammanträden (sju med nuvarande och ett med tidigare styrelse).
Under året gjordes viktiga upprustningar av Vallhamra IP. Vi fick därmed en ny kastbur, ny
kulcirkel och ny ansatsbana för spjut. Höjdhoppsmattan flyttades över till den västra halvcirkeln.
I samband med en artikel i GP lovade Partillebo att de över 30 år gamla Löparbanorna ska
renoveras inom 5 år.
Som ett led i det projekt som initierades redan förra året runt digital kommunikationsstrategi är
Cecilia Hallin deltidsengagerad som event- och marknadsansvarig sedan augusti månad. Stora
förbättringar har sedan dess gjorts av friidrottssektionens web-sida och sociala medier.
Under årets sista månad formades en s k referensgrupp bestående av ca 20 personer som är
aktiva ”på golvet” i vitt skilda delar av verksamheten. Gruppens syfte är att fungera som en
viktig länk mellan styrelsen och verksamheten i stort
Personal
• Gunnar Axlid klubbchef från mars. Tjänstgöringsgrad 70%
• Anna Breitholtz kanslist. Tjänstgöring 100 %.
• Cecilia Hallin, event och marknad 25%
Vi har idag 137(!) tränare varav ett dussin är arvoderade.
Administration
De sedan ett par år tillbaka nya administrationssystemen fungerar allt bättre. Vi beslutade under
slutet av året att utöka SportAdmin med ytterligare funktionalitet för att rationalisera och
förenkla, framför allt på anmälnings- och betalsidan. Utbildningar påbörjades under december.
Ekonomi
Med inställda arrangemang förändrades förutsättningarna radikalt för ekonomin. Göteborgs
Friidrottsförbund med sina stora arrangemang runt Göteborgsvarvet är vår största inkomstkälla.
Eftersom Göteborgsvarvet blev inställt var det länge osäkert hur ekonomin skulle utvecklas.
Styrelsen jobbade hårt i somras för att revidera och anpassa budgeten efter de nya förutsättningarna. Lyckligtvis har en stor del av bortfallet kunnat täckas av statliga kompensationsstöd.
Anläggningar
Vallhamra IP har under året rustats upp med en helt ny fantastisk kastdel i östra delen. Utöver
det har nödvändiga och akuta lappningar och lagningar gjorts på löparbanorna. Vi har också
inlett samarbete med Sävedalens IF om att upprusta tidtagartornet. Förhoppningsvis kommer
arbetet att utföras under 2021.
Skatåsstugan har genomgått en betydande ansiktslyftning med nytt yttertak, ny plastmatta och
pentry. Dessutom har stora delar målats invändigt. Arbetet kommer att fortsätta under 2021.
Större Arrangemang
Vi tvingades ställa in våra egna större arrangemang Premiärloppet, Sävedalsspelen,
Sävedalsloppet och Sävedalen Inomhus. Vi tar nya tag 2021.
•
•
•
•
•

Friidrottsskolan slog nya rekord igen med fler deltagare än någonsin tidigare. Totalt
hade vi 36 friidrottsskolegrupper med 336 barn ledda av 31 olika ledare under totalt 9
veckor.
UDM
Sommar i Sävedalen
Julgransförsäljning på Göteborgsvägen 12–23 december.
SAIK arrangerade tillsammans med GFIF:s veterankommitté och Korpen, Göteborg,
två resultattävlingar med vardera 40-50 deltagare från hela Västsverige, de
förmodligen största veterantävlingarna i landet under sommaren. Ett tiotal SAIK:are
deltog i tävlingarna.
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Träningsverksamheten
Träningsverksamheten ökade i volym (antal pass och deltagare) med 15-20% jämfört med 2019.
Totalt 824 personer deltog aktivt i våra aktiviteter. En ny träningsstruktur infördes också, där de
allra yngsta utför sin träning i tre gymnastiksalar i kommunen och aktiva 12-14 år varje vecka
erbjuds åldersintegrerade s k fördjupningspass inom alla grengrupper vid sidan av sina ordinarie
s k baspass.
Under året startades även en mycket populär veterangrupp (+35) för arenafriidrott samt en
motionsgrupp inriktad på löpning i Skatås. Det blev under 2020 betydligt svårare att ange exakt
hur många träningsgrupper friidrottssektionen har, då strukturen blev mer flytande och
dynamisk. Den bästa uppskattning som kan göras pekar dock mot att vi under året hade 35-40
träningsgrupper.
För att få allt detta att fungera krävs många och duktiga tränare. 137 tränare, de allra flesta
föräldratränare, gjorde verksamheten möjlig under 2020.
Friidrottshallen i Vallhamra Sportcenter visar sig vara en oerhört viktig del i vår framgång och
utveckling. Under årets sista månad inleddes förstärkningar inom styrketräningsområdet, vilket
bör generera ytterligare framsteg under 2021.
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 åkte under året på olika läger och tävlingar. Bl a var de yngre
ungdomarna på läger i Falköping under sensommaren och tävlingsresa till Växjö i januari.
Dessutom hann många av våra elitaktiva med träningsläger utomlands innan pandemin slog till i
mars.

Tävlingsverksamheten
2020 var ett mycket framgångsrikt år för SAIK:s friidrottsektion. Pandemin omöjliggjorde
många konventionella tävlingar (inklusive Götalandsmästerskapen och serietävlingarna), men
många nya, mindre arrangemang tillkom (bl a veckans grenar-serien, Sommar i Sävedalen och
UDM). Flera av mästerskapen genomfördes i något annorlunda format. Tävlingsviljan bland våra
yngre ungdomar fortsätter glädjande nog att öka. Vi ser en ökande bredd i vår elitsatsning.
Svenska friidrottsföreningars framgång mäts sedan 2018 genom den s k SM-poängtabellen (SMpokalen*). 2020 placerade sig SAIK på 12:e plats i den tabellen med 155,5 poäng, att jämföra
med en 13:e-plats/134 poäng år 2019 och en 10:e-plats/164 poäng 2018. Överlag kan konstateras
att det blivit tuffare i toppen och att det är färre klubbar som konkurrerar om topplaceringarna i
de olika grenarna på elitsidan.
Glädjande är också att se att våra veteraner gett deltagit i bl a VSM med väldigt goda resultat och
fina prestationer.
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Fördelning av poäng i *SM-pokalen för olika åldersgrupper:
År

Plac Poäng M

K

M22

K22

2020 12

155,5

25 63 15,75 9

2019 13

134

20 47 13,5

P19

F19

P17

16,5 14,25

12,75 15

5,25

F17
1,5

6,75 13,5

P16 F16 P15

1,25 9,25
0,25

*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
Senior Senior
medaljer poäng guld

Senior Senior
silver brons

2020 9

9

11

29

88

4

3

7

2019 9

10

6

25

67

3

5

2

Följande SM-guld bärgades inom klubben
• Andreas Kramer, ISM Växjö 22-23/2 2020, M, 800 m 1:47.30
• Andreas Kramer, Friidrotts-SM Uppsala 14-16/8 2020, M, 800 m 1:45.53
• Amélie Svensson, Friidrotts-SM Uppsala 14-16/8 2020, K, 3000 m hinder 10:17.75
• Leo Magnusson, JSM-USM17, Linköping 22-23/8 2020, M22, 2000 m hinder
5:56.08
• Erik Guander, JSM-USM17, Linköping 22-23/8 2020, P19, 800 m 1:56.25
• Helmi Hjortbäck, USM15-16, Norrköping 22-23/8 2020, F15, 80 m 9.96
• Helmi Hjortbäck, USM15-16, Norrköping 22-23/8 2020, F15, 300 m häck 45.08
• Gaël de Coninck – Lisa Bergdahl – Sara Christiansson, Stafett-SM, Göteborg 12-13/9
2020, K, 3x1500 m 14:01.90
• Louise Andersson – Helmi Hjortbäck – Josefin Persson – Ebba Niklasson, StafettSM, Göteborg 12-13/9 2020, K22, 4x100 m 48.44
• Daniel Johansson 84, Fredrik Olsson 72, Mattias Olsborg 75, Henrik Linder 76,
Stafett-VSM, Göteborg 12-13/9, M35 4x100 m 49,27
SAIKare toppar 8 grenar i Sverigestatistiken
• M 800 m,
Andreas Kramer
• M 800 m,
Andreas Kramer
• M22 2000 m h Leo Magnusson
• P19 800 m
Erik Guander
• K 3000 m h
Linn Söderholm
• K22 800 m
Senna Ohlsson
• F15 80 m
Helmi Hjortbäck
• F15 300 m h
Helmi Hjortbäck
Under 2020 slogs många klubbrekord:
• M 3000 m
Jonathan Fridolfsson
• K+F19 vikt
Molly Broback
• P15 vikt
Lukas Axlid
• F15 200 m
Helmi Hjortbäck
• F15 60 m häck Helmi Hjortbäck
• P14 vikt
Valdermar Wik
• F14 vikt
Alva Sjöström
Utomhus
• M 800 m
Andreas Kramer
• M 5000 m
Vidar Johansson
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1:47.30
1:44.47 (svenskt rekord)
5:56.08
1:52.97
9:50.17
2:06.05
9.96
45.08

8:09.10
17.14
11.45
25.64
8.92
10.41
10.28
1:44.47
13:58.05
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•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

M 10000 m
M 4x1500 m

Jonatan Fridolfsson
Erik Jälknäs,
Leo Magnusson
Jonathan Fridolfsson
Vidar Johansson
K 1500 m
Linn Söderholm
K Maraton
Malin Strand
K+F19 kula
Molly Broback
K+F19 diskus Molly Broback
K+K22 4x100 Louise Andersson
Helmi Hjortbäck
Josefin Persson
Ebba Niklasson
F15 80 m
Helmi Hjortbäck
F15 80 m häck Helmi Hjortbäck
F15 300 m häck Helmi Hjortbäck
F14 slägga
Alva Sjöström
F14 4x80 m
Beatrice Amundin
Tilda Jildefjord
Annie Sjösten
Ella Hallin
P13 200 m häck Ture Hjortbäck
P13 5x60 m
Isak Thörn
Malte Svensson
Alvar Tingelöf
Ture Hjortbäck
Alfred Danerud
F13 slägga
Alma Engström
F13 5x60 m
Ebba Bränholm
Freja Bäckström
Daniella Kloth
Ingrid Levin
Filiz Arkan

29:21.35
15:40.06

4:10.27
2:53.22
11.02
45.06
48.44

9.96
11.78
45.08
28.51
42.27

29.52
41.04

24.92
42.11

Landslagsuppdrag och större mästerskap
Nio aktiva har under 2020 genomfört landslagsuppdrag. (10 aktiva 2019) med bl a deltagande i
Finnkampen

Linn Söderholm, Sara Christiansson, Erik Guander, Vidar Johansson
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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:
Ledamöter:

Henrik Nordholm
Helena Bengtsson
Lovisa Nilsson
Hannah Fovaeus
Karin Haldorsdotter-Lindqvist
Niclas Davidsson

Webmaster har varit Johan Wedlin och Iliya Belianka, under året har Agnes Spånér anslutit som
ansvarig för sociala medier.
Medlemmar
Vi har en positiv utveckling av antalet aktiva medlemmar registrerade i Sportadmin. För de 3
senaste året ser totalantalet ut som följer: Antal medlemmar, (andel kvinnor), utveckling från
föregående år
2018 285
2019 301 (38%), +6%
2020 339 (39%), +13%.
Tävlande
I princip all vanlig tävlingsverksamhet har ställts in så det har sjunkit kraftigt detta år. Detta har
till viss del kompenserats av ökat deltagande i lokala tävlingar och närtävlingar.
År
2019
2020

Nationella
tävlingar
2491
474 (-81%)

När/distriktstävlingar
973
891 (-9%)

Klubbtävlingar
(Veckans bana etc)
319
1219 (+282%)

Totalt antal
starter
3783
2584 (-32%)

Representation
GOF

GOFA
GKR
IP Skogen

Lena Carlsson, styrelsen
Anders Björklund, junioransvarig elitkommittén
Mats Lindqvist, mark & vilt tekniska kommittén
Roland Olsson, styrelse
Hans Carlstedt, styrelse
Bengt Johansson, revisor
Lennart Almström

Ungdomskommittén
Under året har ungdomskommittén bestått av:
Yvonne Fjordside Weihard (ordförande); Mattias Bååth; Nichlas Wallström; Martin Pettersson;
Katrin Skepp; Thomas Kullander; Mathias Sundbäck; Charlotte Nordgren; Christina HedénStåhl; Henrik Olsson; Martin Urby; Camilla Öhgren; Karin Sundström.
Det har dessutom funnits ett antal ytterligare ledare i respektive åldersgrupp. Kommittén har
under året haft sex möten.
Vision och mål
”SAIKs ungdomsverksamhet ska kontinuerligt tillhöra toppskiktet bland Sveriges orienteringsklubbar. Verksamheten har de bästa ledarna, omfattar alla ålderskategorier och utvecklar våra
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ungdomar orienteringsmässigt, fysiskt och socialt oavsett tävlingsmässig ambitionsnivå. Vår
framgång byggs av våra ledord Glädje, Engagemang och Kvalitet”. Vi har skapat en verksamhetsplan som finns att studera på vår hemsida där man kan fördjupa sig i mer detaljer kring vår
verksamhet inklusive mål och handlingsplaner.
Aktiva ungdomar och aktiviteter
Eftersom vi under året varit drabbade av en pandemi har aktivitetsnivån speglat detta. Vi har hela
tiden följt Folkhälsomyndigheten rekommendationer, men försökt att ha så mycket aktivitet som
möjligt under dessa förutsättningar.
Under året har vi haft ca 80 ungdomar i åldern 7-16 år som deltagit i träning
Vårserien
Eftersom GOFs officiella Vårserie ställdes in, arrangerade SAIK en egen vårserie med banor för
ungdomar från 7-12 år vid 3 tillfällen. Det var runt 25 deltagare vid varje arrangemang
Vi arrangerade även en höstserie där vi utökade med banor för 13-14 för att kompensera för
uteblivande tävlingar. Där vi hade 3 tillfällen med 25-30 deltagare per tillfälle.
DM
Vid årets DM-tävlingar blev det 4 individuella pallplatser, varav 2 segrar genom Arvid Skepp i
H16, sprint, lång och medel och Gunnar Fovaeus i H16 lång.
USM
Vid USM-sprint gjorde Arvid en utmärkt prestation och tog hem en silvermedalj. Även Ella
Pettersson representerade SAIK.
Vid USM-lång hade SAIK 5 deltagare (Gunnar Fovaeus, Arvid Skepp, Ella Pettersson, Matilda
Wallström och Simon Bååth) där Gunnar lyckades bäst med en utmärkt 5 placering.
Arvid Skepp passade också på att tävla i mountainbike. Detta renderade bl. a i 2 SM silver (lång
och sprint!
SOL-skolan
Traditionsenligt arrangerades SOL-skolan i augusti. 7 juniorer/16 åringar höll i arrangemanget
på ett pandemisäkert sätt. 19 deltagare 9-12 år träffades 3 dagar där de sprang och lekte med
målet att ha roligt tillsammans i gruppen samtidigt som det tränades orientering.
Junior‐ och Seniorkommitté (inkl träningskommittén)
Kommittén har under året bestått av Emma Andersson (sammankallande), Therese Wikström,
Maria Magnusson, Ingemar Carlsson,Magnus Josefsson, Ola Skepp, Mikael Öhgren och Anders
Axelson.
Organisation för tävlingsverksamheten:
Herr‐UK: Anders Axelson, Marcus Millegård (ej deltagit i några möten)
Herr‐coach: Anders Axelson
Dam‐UK: Maria Magnusson, Therese Alfredsson
Dam‐coach: Therese Alfredsson
Junior-ansvariga: Magnus Josefsson, Ola Skepp, Mikael Öhgren
Träningskommittén:
Stina Berg, Fredrik Wennemark, Heino Ollin, Nils Grimbeck, Albin Thunberg
SM – två ”löv”
Trots osäkerhet om det skulle bli några SM-tävlingar under året kunde det till slut genomföras
fyra stycken under hösten. Medel- och långdistansen flyttades till Göteborg (Säve respektive
Svartedalen) samt sprint och sprintstafetten gick av stapeln i Örebro.
Carl Josefsson imponerade med att ta en 5:e plats i H20 i på medelfinalen i Säve. Därmed
tangerade han sin tidigare SM-bästa från fjolårets Ultralång. I D21 gjorde Amilia Björklund ett
mycket bra lopp och hade 4:e platsen inom räckhåll, men efter några små misstag blev till slut en
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fin 12:e plats. Maria kämpade tappert och blev 19:e. I H18 blev Casper Skepp godkänd 15:e,
trots en del misstag. Totalt ett bra klubbresultat med 4 på bästa hälften. Förra året hade vi med
nöd och näppe 2 placeringar på 20-bästalista.
Långdistansen dagen efter gick i den fina och kuperade terränglådan i Svartedalen. SAIK hade
6st löpare som kvalificerat sig till A-finalen. Där lyckades Casper Skepp bäst bland SAIKarna
och visade prov på styrka genom att springa till sig ett "löv" genom en finfin 8:e plats i H18. I
äldsta herrjuniorklassen (H20) hamnade Carl Josefsson på en snygg 12:e plats endast dryga
minuten upp till topp tio. Per Nordholm sprang in på en 45:e plats i samma klass. I D21 kämpade
Amilia Björklund till sig en fin 12:e plats och endast två minuter efter Amilia kom Maria
Magnusson på en snygg 15:e plats. Frida Brogren slutade på en 29:e plats.
I mitten av oktober arrangerades så årets sista SM-tävlingar, sprint och sprintstafett. På lördagens
individuella race tog sig tre SAIKare sig till A-final. Där lyckades Carl Josefsson bäst i H20 med
en 17:e plats. Casper Skepp blev 19:e i H18 och Amilia Björklund tog en 25:e plats i D21.
Dagen efter var det äntligen dags för årets första (!) och sista stafett, sprintstafetten. SAIK
ställde upp med två lag där det redan på förhand var indelat vilka klubbar och lag som fick
springa i dem respektive heaten.
SAIK:s lag 2 (Stina Berg, Casper Skepp, Gabriel Öhgren, Agnes Spånér) deltog i B-finalen.
Efter stabila lopp landade laget på en 18:e plats.
I A-finalen sprang SAIKs lag 1 (Amilia Björklund, Heino Ollin, Carl Josefsson, Frida Brogren)
in på en 20:e plats efter fina och stabila insatser rakt igenom, efter växlingsplaceringarna 10, 20,
20 och 20.
Det hela renderade i en ansenlig mängd TV-tid i början av loppet och blev som sagt en slutlig
fin 20:e plats.

Eftersnack och utfordring av barn vid Härkelshult
Breddverksamheten
Breddkommittén har under året bestått av: Janni Axelsson(sammankallande), Mark Ubbink och
Monika Knutsson.
Vi hann ju tyvärr knappt börja året innan allt blev omkullkastat av Corona-pandemin. I början av
april lyckades vi ändå genomföra en nybörjarkurs för vuxna som en helg-intensivkurs med 4
deltagare i klubbstugan. Den sedvanliga examens-tävlingen fick arrangeras som en bana från
Kåsjöns badplats i stället. Snabblärda och duktiga deltagare som klarade ”examen” med bravur!!
Istället för en tävlingssäsong blev det Veckans bana-säsong.
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Från om med i slutet i mars fanns hade vi varje vecka en ”Veckans bana” fanns uthängd på en
karta i Göteborgs-området som man kunde springa. Banalternativen varierade från blå svårighet
ner till vit. I våras, när vi fortfarande hade anmälan och visste hur många som fick en karta, var
det runt 60-80 SAIKare som sprang i veckan!
Under påsk samarbetade vi med några andra klubbar i Göteborgsdistriktet under namnet GbgÖst och fick serverat en träning varje dag under påsken i härligt vårväder.
Vi hade också ett utbyte med Friskis&Svettis vars medlemmar fick springa Veckans bana och
som tack fick vi träna gratis hos dem.
Stort tack till alla som hjälpte till med att arrangera Veckans bana på olika sätt, med allt från
banläggning till inplockning! Veckans bana föddes ur pandemi-restriktionerna men kommer leva
kvar även efteråt!
Arrangemang
Kommittén har bestått av Magnus Rehn, sammankallande, Anette Bernhed, Hans Carlstedt, Lars
Stålheim och Johan Wedlin
Partilletrippeln
Trots att många av årets tävlingar blev inställda så var det ändå en period under hösten där det
gick att arrangera, om än i annorlunda former. Våra tre planerade tävlingar i Partille-trippeln
blev två, lång-DM och natt-sprint medan medeltävlingen fick skjutas på framtiden. Dessutom
arrangerade vi SM Sport vintercup den 1 februari och 2 st veteran-OL, 6 februari och 6 augusti.
Lång-DM gick på Råhultskartan och fick genomföras under två dagar 12–13 september.
Anledningen var restriktionerna att det max fick vara 50 personer ute i skogen samtidigt.
Samtidigt använde vi skogsmål och tog bort alla servicefunktioner. Kvar på tävlingscentrum blev
i princip bara målvagnen. Det blev tomt och ödsligt, även mitt under tävlingen. Trots att det
regnade båda dagarna så gick allt bra och deltagarna var mycket nöjda både med Agneta
Nordholms banor och med att få tävla.

Coronatom (säker) arena
Fredag kväll 2 oktober var det så dags för natt-sprint, med banor som Lars-Göran Axmalm lagt
på en nyritad sprintkarta i både Jonsereds samhälle och i skogen uppe runt herrgården. Vi fick
fint kvällsväder och det blev en uppskattad tävling, där det liksom tidigare år var många
ungdomar som deltog. Lokalpressen uppmärksammade också tävlingen med en artikel.
Kåsjön trail
Lördagen 29 augusti gick Kåsjön Trail av stapeln på Kåsjöns badplats. Det var länge tveksamt
om vi skulle få tillstånd att arrangera och det var svårt att lämna klara besked till de som ville
delta. Till slut löste sig allt och vi var nöjda med att kunna genomföra loppet trots de
restriktioner som gäller. Mulet, småregnigt och kylslaget väder bjöds löparna. Totalt 148 löpare
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kom till start
Nu ser vi fram emot att kunna utveckla loppet till nästa år då vi också förhoppningsvis inte
behöver påverkas av några pandemirestriktioner. Vi håller tummarna för det.

Glada deltagare och arrangörer i Kåsjön Trail
KÅSJÖSTUGAN
Kommittén har under året bestått av:
Lars-Göran Axmalm
Bengt Johansson
Kjell Bengtsson
Hans Carlstedt
Leif Ernelind
Ingrid Carlstedt

Bokningsansvarig
Inköp och kontakt med hyresgäster
Reparationer och underhåll
dito
dito
Köksansvarig

Underhåll och standardförbättringar
Under året har vi bytt golvet på altanen samt tvättat och målat vindskivor och under
takutsprången.
Poängpromenader
På grund av Covid 19 blev det inte samma omfattning som tidigare år, men under våren var det
självservering av promenaden och vi lyckades locka en del deltagare. Hösten blev lite mera
normal och vi genomförde 6 st omgångar med 935 startande vuxna och 237 barn.
Uthyrning
Stugan har under året varit uthyrd till både privatpersoner, kursverksamhet och
idrottsorganisationer. Uthyrningen gav en intäkt på 68.500:- Minskning med cirka 50.000:- mot
2019. Hade vi inte haft Missionsrörelsen som hyresgäst så hade det blivit ännu mindre.
Stugan används till våra egna träningar samt motionsorientering för alla och dessutom har vi som
tidigare haft besök av ett antal skolklasser.
Sammanfattning
Det har varit ett utmanande år med stor osäkerhet, många inställda arrangemang och restriktioner
som hela tiden utmanat vår verksamhet. Med detta som bakgrund så har vi lyckats mycket väl att
hålla igång en hög och kvalitativ aktivitetsnivå för ungdomar, juniorer, seniorer och motionärer.
Ett stort tack till träningskommittén, ungdomsledare, breddkommittén med flera som oförtröttligt
skapat fantastiska träningsmöjligheter för oss alla!
Vi har en stor potential at sprida vår idrott och vårt hälsoarbete till större grupper i samhället.
Pandemin har gjort det extra tydligt för oss att det är folkhälsa som vi håller på med och det finns
ett stort intresse från kommun och näringsliv att engagera sig tillsammans med oss.
Vi gör därför debut som Hittaut arrangörer 2021 och projektet är i full gång under Mattias
Bååths ledarskap. I april ska alla Partillehushåll få en karta med checkpoints så att alla kan vara
med oavsett förmåga och ambition. Vi tror att detta är ett projekt som kommer leva i många år
och det ger ny boost och energi för klubben. Se till att ladda ner Hittautappen och registrera
checkpoints under året!
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SKIDSEKTIONEN

www4.idrottonline.se/SavedalensAIK-Skidor

Allmänt
SAIK Skidor under hösten 2020 ökat medlemsantalet från ca 130 medlemmar till ca 160
medlemmar. En ökning på 23 %! 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. De låneskidor som klubben under 2018 köpte in med hjälp från Skidlyftet har också
fortsatt underlättat rekryteringen av ungdomar samt det faktum att vi nu har ca 40 par rullskidor
att låna ut efter investering i 6 nya par skateskidor i september.

Vision
Under 2020 har SAIK Skidor tagit fram både ny vision, verksamhetsidé och värdegrund.
SAIK Skidors vision är ”Skidor hela livet”. Vi vill ge alla möjlighet att åka skidor genom hela
livet och utvecklas efter sin ambition.
Vår värdegrund bygger på följande ledord: Glädje, Gemenskap och Utveckling.
Genom att ha roligt när man tränar tillsammans kan man utvecklas mot de mål man som enskild
individ satt upp.

JSM
JSM-tävlingarna skulle i år avgöras på klassisk skidåkarmark i Åsarna. Tyvärr kunde endast
masstarten i klassisk stil genomföras eftersom Corona satte stopp för resterande tävlingar.
Saiks enda deltagare, Rebecca Lekberg, hade bra fart under skidorna och slutade på en 20:e plats
i klassen D19-20.

Bild: Rebecca Lekberg
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Folksam Cup
Folksam cup är en distriktstävling för Sveriges bästa längdskidåkare i åldrarna 15 och 16 år som
i år avgjordes i Järpen. I tre dagar tävlas det i tekniksprint, prolog/jaktstart och stafetter. Saik
skidor hade en deltagare med i truppen från Göteborg, Matilda Lekberg i D15. Göteborg hade
flera placeringar bland de fyra bästa och slutade 11: a i distriktskampen.

Volkswagen Ungdomscup
VW Ungdomscup 2020 i Bollnäs bjöd på flera dagars tävlingar i fantastiska förhållande, något vi
inte sett så mycket av i Göteborg vintern 2020. Tävlingsdagarna kompletterades av mycket
härlig gemenskap på skolan där alla distrikt bodde tillsammans. SAIK Skidor hade fyra åkare
med i truppen från Göteborg: Ida Hammarberg i D14, Ester Strand i D13, samt Wilhelm
Kuylenstierna och Natanael Bokesand i H14. Tillsammans med övriga åkare från distriktet gav
de en 8:e plats till Göteborg i distriktskampen, vilket ska vara en av de bästa placeringarna för
Göteborg genom tiderna!
Den största individuella framgången var att Ester Strand segrade i klassen D13. Vi har därmed
landets bästa 13-åring i vår klubb. Stort grattis till Esters fantastiska insats.

Bild: Ester Strand

Kvällscupen
Kvällscupen säsongen 2019-2020 blev en kort historia där endast en tävling arrangerad av IK
Stern i Skidome kunde genomföras. Vid denna enda tävling deltog 9 åkare från SAIK och
klubben tog tre segrar genom Ruth Strand i D10, Hanna strand i D12 och Wilhelm Kuylenstierna
i H14.
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Göteborgs Rullskidfestival
För 9:e året genomfördes Rullskidfestivalen, men detta år en Corona-anpassad variant med
mindre kringarrangemang än vanligt då ingen omklädning, dusch eller servering tilläts. Inte
heller fick det finnas publik och endast 50 personer fick samtidigt uppehålla sig i banan. Allt var
ett krav för att få tillstånd att genomföra tävlingen.
Banan var ändå sig lik. Åkarna skulle ta sig upp Allumbacken 2 ggr något som flera SAIK:are
gjorde utmärkt bra: Rebecca Lekberg 1:a i D20, Liv Hammarberg 2:a i D14, Ida Hammarberg
2:a i D16, Hanna Boqvist 2:a i D21 och Edith Kuylenstierna 3:a i D12.

Barnens Vasalopp
SAIK Skidor arrangerar normalt Barnens Vasalopp på Partille Golfbana varje vinter, men
arrangemanget bliv tyvärr Inställd då vi inte hade snö på Partille golfbana under vintern 2020.

Lägerverksamhet
Lägeråret började den 2:a januari med ett 4 dagars vinterläger i Budor, nära Hamar i Norge. På
detta läger var vi ca 70 deltagare från klubben vilket är nytt rekord.
I juni arrangerade våra juniorer för 6:e året i rad SAIKs Sommarskidskola för barn i åldrarna 8 –
13 år. Årets arrangemang var som vanligt mycket uppskattat. Övriga läger blev tyvärr inställda
beroende på gällande Coronaregler.

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.

Styrelse
•
•

•
•
•
•

Odd Wallum
Peter Lekberg
Thomas Harju
Tommy Jonsson
Ulrika Toftered
Dan Kuylenstierna
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Resultaträkning
Summa

Gemensamt

Friidrott

Orientering

Skidor

1 191 070

253 400

641 682

181 330

114 658

Arrangemang

903 083

0

692 580

191 803

18 700

Försäljning

273 172

0

104 665

168 117

390

Lokaler

207 376

112 276

0

95 100

0

577 998

243 416

57 882

266 328

10 372

150 976

0

150 976

0

0

192 146

24 205

139 148

3 519

25 274

1 189 292

86 500

823 742

218 648

60 402

949 120

148 222

760 166

40 042

690

5 634 233

868 019

3 370 841

1 164 887

230 486

Sektionskostnad

-759 232

-4 706

-378 404

-252 547

-123 576

Arrangemang

-159 719

0

-47 729

-104 833

-7 156

Intäkter
Medlemsavgifter

Julgranar

not 2

Individsponsring
Sponsorer & Bingo
Kom & stat bidrag

not 1

Övriga bidrag

S:a Intäkter
Kostnader

Personal

-2 289 668

-2 806

-2 225 190

-31 797

-29 875

Köpta tjänster

-132 476

0

-131 147

-1 260

-69

Material- och kioskinköp

-375 338

0

-229 468

-131 038

-14 832

Lokalkostnader

-774 982

-570 201

-128 639

-76 142

0

Julgranar

-242 457

-242 457

0

0

0

Individstöd & Bingo

-533 759

-725

-500 162

-30 511

-2 361

Administration

-249 493

-151 643

-74 757

-22 323

-770

S:a Kostnader

-5 517 123

-972 538

-3 715 495

-650 451

-178 639

Verksamhetens resultat

117 110

-104 519

-344 654

514 436

51 847

17 019

17 019

0

0

-344 654
-288 000

514 436

-119 000

72 000

51 847
-10 000

not 3

not 4

not 5

not 6

Avskrivningar
Utdelning Stinas fond
Räntor och övriga finansiella intäkter

0

0

-60 002

-60 002

S:a avskriv. & finansiellt

-42 983

-42 983

Totalt resultat
Budget

74 127
-345 000

-147 502

Utdelning Stipendier

Not 1

Coronabidraget har totalt varit på 226 tkr, fördelat på friidrott 131, orientering 91 och skidor 4 tkr.

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, 80% orientering och 3% skidor,
överskottet är fördelat enligt detta.

Not 3

Turligt nog fick vi ett sökt bidrag för lokalrenoveringen av Skatåsstugan, men ökade kostnader innebar
ändå totalt -32 tkr. Minskade intäkter från Bingo på 16 tkr. Samtidigt positivt att administrationskostnaderna
blev lägre med 20 tkr mot budget.

Not 4

Lägre arrangemangsintäkter om 200 tkr och högre tränarkostnader med 160 tkr samt coronabidrag
landade vi på -57 tkr mot budget.

Not 5

Lägre arrangemangsintäkter om 200 tkr och minskade resekostnader med 330 tkr samt coronabidrag
landar vi på +442 tkr mot budget

Not 6

Lägre arrangemangsintäkter om 17 tkr, mer bidrag om 18 tkr och minskade rese- o lägerkostnader med 59
tkr samt coronabidrag landar vi på +62 tkr mot budget
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Balansräkning över 5 år
Tillgångar
Byggnader och mark
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
S:a tillgångar
Eget kapital och skulder
Balanserat eget kapital
Årets resultat
Leverantörsskulder
Övriga skulder
S:a eget kapital och skulder
Soliditet

2020

2019

2018

2017

2016

697 534
37 358
53 178
261 273
3 307 745
1 206 904

697 534
160 414
39 894
335 430
3 307 745
998 318

697 534

199 285
29
288 547
3 340 825
896 593

5 563 992

5 539 335

5 422 813

697 534
164 036
112 148
308 641
1 273 497
2 742 364
5 298 220

727 506
207 605
154 818
134 099
1 273 494
2 817 714
5 315 236

4 544 552
74 127
459 754
475 209

4 334 098
210 454
709 453
285 330

4 332 970
1 128
686 154
402 561

5 563 992
83,0%

5 539 335
81,9%

5 422 813

4 828 151
-495 182
647 873
317 378
5 298 220

4 656 503
171 649
350 432
136 652
5 315 236

79,9%

81,8%

90,8%

3000 m hinder från SM i Uppsala
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Revisionsberättelse, (plats för)
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Fikastund i veterantävling på Slottsskogsvallen
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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!
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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
17 april 2021

19 september 2021

Vårserien OL

11 september 2021

Friidrottsskola

maj-juni 2021

12-13 juni 2021

lovperioder 2021

Friidrottens
teknikskola

SOLskola

Sommarskidskola

augusti 2021

juni 2021

lovperioder 2021

17 april – 3 oktober 2021

1 & 3 oktober 2021

Sävedalen
Inomhus

Rullskidsfestival
september 2021

28 augusti 2021

oktober 2021

5-7 november 2021

Poängpromenad 2021 för vuxna och barn, för såväl medlemmar som allmänhet!
När:
Start:
Plats:
Servering:
Mer info:

12 söndagar; vårens 21 mars till 2 maj, hösten 26 september till 31 oktober
Du kan starta mellan kl 10.00 och 12.00, en skogspromenad på ca 3 km.
Start vid Sävedalens AIK klubbstuga, som är belägen vid norra delen av
Kåsjön. Infart vid Åstebo, skyltat SAIK-stugan.
Efter skogspromenaden är du välkommen att avnjuta kaffe, våfflor, goda
mackor och annat hembakat i vår klubbstuga, beroende på Corona-läget
savedalensaik.se/sida/?ID=240186
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