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1. Ordföranden har ordet 
2021 har sannerligen varit ett år med flera ansikten. Men, vi gick in i året med coronastopp och 
lämnade året med covid som ett minne blott (förhoppningsvis). Under 2021 var ett av målen att 
stärka upp kansliet. Vi gick in i året med en anställningsgrad på 150% och lämnar året med 350%. 
Det är givetvis en klar förbättring och jag är övertygad om att Rebecca och Mikael tillsammans med 
Christer kommer vara en stark komponent som bara kommer växa till sig.  
 
Jag slutar aldrig imponeras av er ledare och tränare som vecka in och vecka ut driver vår förening 
framåt. Utan er är vi ingenting. Det går inte att understryka vikten av att ha goda ledare i en 
idrottsförening och när Tybblelundshallen i början av året stod stängd följde många av utmaningarna 
från fjolåret med oss även i år. Tack för ert tålamod, er kreativitet och alla era gärningar till gagn för 
vår klubb. Stort tack även till alla aktiva. Varken 2020 eller 2021 var enkelt kanske speciellt för våra 
barn och ungdomar, och det går inte att förringa att vi tappat flera utav er i de speciella tider som rått. 
Det är en av dagens utmaningar för oss, att återbygga, återgälda och åter satsa framåt.  
 
Ordförande 
Gustav Zetterlund 
 

2. Organisation  
2.1 Tillhörighet  
Föreningen är ansluten till Svenska Friidrottsförbundet (SFIF). Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och 
till KFUK/KFUM Sverige. Föreningen tillhör dessutom Södra Svealands Friidrottsförbund.  
 
2.2 Styrelse, revisorer och valberedning  
Ordförande: Gustav Zetterlund 
Kassör: Johan Ingjald (1 år kvar) 
Ledamot och vice ordförande: Olle Jakobsson (1 år kvar) 
Ledamot: Emma Bernhult (1 år kvar) 
Ledamot: Linda Nordh 
Ledamot: Viktoria Tranderyd 
Ledamot: Kristina Drageryd (avgick från styrelsen 12/4–21) 
Suppleant: Magnus Freed 
Suppleant: Noha Olsson 
 
2.3 Medlemsstatistik 
År 7-25 år 26 år-  

2021 573 173 814* 
2020 591 222 906* 
2019 611 234 938* 
2018 600 211 886* 
2017 614 186 867* 



2016 535 162 784* 
2015 516 152 756* 
2014 509 137 713* 
2013 510 152 701* 
2012 426 117 625* 
2011 558 211 769 
2010 445 202 647 
2009 390 251 641 
2008 414 216 648 
2007 359 174 537 
2006 286 139 425 
2005 230 113 343 

*Övriga är medlemmar yngre än 7 år. 

 
3. Tävlingskommittén  
3.1 Arrangemang  
2021 var ett utmanande år i och med det under stora delar var kantat av olika former av 
pandemirestriktioner som gjorde arrangemangen mer sårbara. Lyckligtvis har vi lyckats arrangera 3 
arrangemang i de tre olika kategorierna vi brukar, arena (inne och ute) och löplopp. 
 
3.1.1. Arenatävlingar  
Örebro Indoor Games – inställt 
ISM-mångkamp 
Tybblelundsspelen – inställt 
Närkeracet 
 
3.1.2 Vårruset samt Gubbracet  
Ställdes in p.g.a. pandemin.  
 
3.1.3. Å-stadsloppet  
Å-stadsloppet kunde genomfördas under året vilket var väldigt uppskattat. 
Totalt anmälde sig 918 löpare till sträckorna 5 km, 10 km, 21 km och Kidsrun. Även i år fick loppet 
mycket goda recensioner av deltagarna och det har ett högt anseende i löparkretsar.  
 
2021 arrangerade vi, i samarbete med Ullmax, barnloppet Å-stadsloppet Kids Run för tredje gången 
(inställt 2020 pga Covid -19). Loppet blev en stor succé där 282 barn sprang, joggade eller gick 1,4 
kilometer med start och mål vid Tybblelundshallen. Ullmaxfonden – En meningsfull fritid för alla, 
sponsrade loppet så att alla barn kunde delta utan avgift. 
 
 
 



4. Kommunikation och marknadsföring  
Vår förening marknadsförs via vår hemsida, facebook/instagram och via e-post. Vi använder vårt 
medlemsregister för att maila ut information till våra medlemmar som utbildningar, tränarmöten och 
annan information. Vi har under året uppdaterat och flyttat vårt medlemsregister till Laget.se. 
 
5. Utbildning  
Under år 2021 utfördes endast internutbildningar för klubbens ledare på grund av pandemin. 
Vi utförde två träffar med två eller tre grenar per gång: Häck/kula, Tresteg/Längd och spjut. 
Ett år med för få utbildningar på men vi laddar om till 2022 då våren redan är uppbokad med massa 
utbildningar för våra ledare. 
 
6. Tränings och tävlingsverksamhet  
6.1 Träningsverksamhet 
Lyckligtvis har Tybblelundshallen inte behövt vara stängd i den utsträckningen den var 2020 på 
grund av pandemin. Restriktioner har rått men verksamheten har visat på styrka och ställt om när det 
varit nödvändigt. Nya träningsgrupper kunde startas upp som vanligt under hösten. 
Träningsverksamheten har under 2021 fått stora förstärkningar från kanslihåll. Rebecca Edberg har 
tillträtt som barn- och ungdomskonsulent och Mikael Bentblad har tillträtt som sportchef. 
 
6.2 Friidrottsskolan  
Sommaren 2021 var även den lite annorlunda pga. Covid -19 men trots det så kunde vi genomföra 
friidrottsskolan under 6 veckor men med begränsade platser. 440 barn födda 2008 till 2015 delades 
in i grupper efter ålder och togs om hand av 41 ledare. Deltagarna fick prova på många av 
friidrottens grenar vid GIH eller i Tybblelundshallen och det hela avslutades med tävlingar och 
diplomutdelning. Friidrottsskolan var väldigt uppskattad även i år trots att den inte gick att 
genomföra ”som vanligt”. 
 
6.3 Medaljörer på SM-tävlingar 
6.3.1 Junior SM 
Guld M22 Stav: Tom Johansson -99 4.70 
Silver P19 2000m hinder: Eric Westberg -02 6:32.79 
 
6.3.2 Ungdoms SM 
Guld F17 Diskus: Tilda Bernhult -04 41.60 
Silver F17 Spjut: Tilda Bernhult -04 45.21 
Brons F17 Kula: Tilda Bernhult -04 14.07 
Silver P16 Spjut: Leon Bodén -05 55.02 
Brons P15 1500m hinder: Folke Eriksson -06 4:39.49 
Silver P15 300m häck: Sigge Bergentz -06 39.45 
 
6.3.3 Stafett-SM 
Silver P19 3x800m: Noha Olsson, Kevin Bodén och Henrik Franzén 



Silver P15 3x800m: Viggo Olsson, Albert Ziegler och Folke Eriksson 
 
6.3.3 Seriematcherna  
Lag-SM-kval genomfördes under inledningen av utomhussäsongen på Källbrinks IP i Huddinge. I 
både manliga och kvinnliga klassen var vi nära att ta oss till Lag-SM-finalen. 
 
6.3.4 Landslagsuppdrag  
Seniorer:  
Finnkampen: Elisabeth Lithell, spjut 
Nordenkampen: Rebecca Högberg, 800m 
 
Juniorer och ungdom:  
U23EM Talinn: Jonathan Gustafsson 5000m, Rasmus Hugosson 4x400m stafett 
Ungdomsfinnkampen: Tilda Bernhult, diskus 
 
6.5 Övergångar  
 
6.5.1 Inkommande  
Mats Nagle 
Fanny Schulstad 
Eric Westberg 
Lisa Bergdahl 
Rasmus Ahlgren 
Rebecca Edberg 
 
6.5.2 Utgående 
Albert Ziegler 
Wilhelm Bergentz 
Rasmus Hugosson 
Emma Jansson 
Lars Lundegård 
Elin Östlund (slutat) 
Rebecca Högberg (slutat) 
 
7. Hallkommittén 
- har under året bestått av Jörgen Drageryd, Christer Palmén, Anders Tollstern, Mikael Bentblad och 
Olle Jakobsson - haft både planerade och spontana möten. 
- fastställt prislista för Tybblelundshallen. 
- under året har Olle Jakobson fortsatt bearbeta Örebro kommun gällande en framtida utomhusarena i 
anslutning till Tybblelundshallen  
-administrerat brukarråd i maj, dock ej i oktober p.g.a. Pandemin 
 
 



8. Personal  
På KFUM:s kansli har Christer Palmén arbetat som kanslichef (50%) och Gjorche Boshkovski som 
vaktmästare (75%). Rebecca Edberg har från den 1 april arbetat 100% som barn- och 
ungdomskonsulent. Den 1 oktober började Mikael Bentblad att arbeta hos oss som sportchef på 
100% 
 
För att kunna bedriva friidrottsskola under sommaren har några ungdomar varit anställda under en 
kortare period. 
 
Styrelseledamot Viktoria Tranderyd har varit personalansvarig. Arbetsplatsmöten har genomförts vid 
ett par tillfällen under året. Arbetsplatsmötena har inte hållits som protokollförda möten. 
 

Tack för förtroendet, Styrelsen KFUM Örebro Friidrott 
 

 
Skribenter: 
Christer Palmén 
Rebecca Edberg 
Gustav Zetterlund 


