Esbo IF

AÅ rsberä ttelse 2012

Ordförandens hälsning
Föreningens verksamhet bara ökade under år
2012. Arbetet som gjorts under de senaste åren
ger mer och mer omfång och framgångarna har
börjat droppa in, främst inom friidrotten.
Friidrotten
växer
med
stormsteg
och
verksamheten har stor mångsidighet.
Esbo IF gjorde upp en strategi för åren 2008 –
2012, där fokuseringen var inriktad på barn- och
ungdomsverksamheten. Vi har uppnått goda
resultat och är definitivt på rätt väg.
Friidrottens utökade verksamhet gav ett behov
till en anställd träningschef som handhar våra
kommande äldre juniorer och blivande
toppidrottare. Föreningen anställde på hösten
2011 Atte Pettinen som träningschef på deltid för
att handha, av juniorchefen producerade stora
skaror av nya lovande juniorer och föra dem mot
toppen. Två Esbo IF:are var EM-representanter i
hemma EM i friidrott och Oskari Mörö blev sjätte
på 400 meter häck i junior VM.
Året var fyllt av all sorts verksamhet, också
motionsarrangemang
som
Strandmaraton,
Solvalla vandringen, NouXtreme och Kurrerundan. Dessa evenemang är mycket viktiga för
föreningen som inkomstkällor samt för att öka

föreningens
imago.
Volleybollssektionen
ordnade den traditionella
Viikaribiitsi
turneringen i Oitans.
Motionens
mycket
omtyckta Tomtemarsch
ordnades i november.
En ny strategi är under
arbete. Den är inriktad
på en fortsatt utveckling av barn- och
ungdomsverksamheten, men viktigt är också
aktiveringen av vuxna. Strategiförslaget för åren
2013 - 2018 för fram regelbunden ledd motion
eller motion på egen hand som en viktig del av
vår förenings verksamhet.
Föreningens hemsida fick en uppiffning under
året. Den fungerar nu som den viktigaste
informationskällan och föreningens ansikte utåt
har klart förbättrats.
Göran Ekegren

IN MEMORIAM
Nils ”Nisse” Lindstedt 15.8.1925 – 14.11.2012
Nisse som kan kallas friidrottens ”pappa” inom Esbo
IF somnade in den 14 november i en ålder av 87 år.
Vi kommer ihåg Nisse som en eldsjäl. Han hade ett
hjärta som klappade för Esbo IF och friidrotten i
främsta hand. Han jobbade mycket energiskt och
målmedvetet under många tiotal år för sin kära Esbo
IF. Esbo IF skördade stora framgångar under Nisses
kommando och föreningen steg till en av de största
inom landet.
Nisse har för alltid en plats i våra hjärtan.
Göran Ekegren
ordförande

Styrelsen 2012
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör

Göran Ekegren
Anders Wikholm
Ulla-Riitta Nordberg, utanför styrelsen
Anita Lindström, utanför styrelsen

Ledamöter
Bowling
Friidrott

Paul Sihvonen
Anders Wikholm

suppleant
suppleant

Carola Fransman
Riitta Paasio

Gymnastik
Handboll
Motion
Volleyboll

ingen
Mika Konsin
Jan-Olof Stengård
Terhi Koskinen

suppleant
suppleant
suppleant
suppleant

ingen
Birger Grotell
Håkan Blomberg
Harri Ketonen

Styrelsens möten under verksamhetsåret:
18.1.2012, 27.2.2012, 7.5.2012, 4.6.2012, 13.8.2012, 17.10.2012, 10.12.2012.
vårmötet hölls 26.3.2012 och höstmötet 19.11.2012.
Arbetsgruppens sammansättning
Ordförande
Göran Ekegren
Medlemmar
Anita Lindström, Göran Ekegren, Ulla-Riitta Nordberg och Anders Wikholm
Sekreta utskottets sammansättning
Ordförande
Kaj-Erik Lindberg
medlemmar
Georg Lindroth, Åke Löfgren, Tage Strandström, Hjalte Karlsson och Göran Ekegren
Revisorer
Ordinarie
Suppleant

Harry Eklundh
Matti Mäkinen

Hedersordförande
Tage Strandström
Hedersmedlemmar
Nils Lindstedt
nr 1
Tage Strandström nr 4
Georg Lindroth
nr 5
Bengt Hagman
nr 6
Åke Löfgren
nr 7
Kaj-Erik Lindberg nr 8
Tiina Lillak
nr 9
Stig Hellman
nr 10
Följande personer har fått utmärkelser år 2012:
Paul Sihvonen
70 år 25.7.2012 guld nr 37
Göran Ekegren
12.5.2012 SUL:s förtjänstmärke i guld med rosett

Sektionernas styrelser 2012
Bowling
Paul Sihvonen
Kaj Sirén
Marcus Lemström
Kai-Nils Nordström
Bertel Grönfors
Johan Jusslin
Carola Fransman

ordförande
viceordförande
sekreterare
kassör
tävlingsledare
medlem
CS suppleant

Gymnastik
inge styrelse vald
Friidrott
Anders Wikholm
Göran Ekegren
Riitta Paasio
Mirko Pennanen
Björn Stenvik
Ragne Kytölä
Heikki Leppänen
utom styrelsen
Oki Vuonoranta
Anita Lindström

ordförande
viceordförande
sekreterare

juniorchef
kassör

Handboll
Mika Konsin
Birger Grotell
Olof Sandell
Krister Illman
Motion
Jan-Olof Stengård
Håkan Blomberg
Hjalte Karlsson
Maj-Britt Pirvola
Per-Olof Ahokainen
Bernt Blom
Volleyboll
Merja Rissanen
Jarno Liimatainen
Kirsi Liitsola
Salla Tiilikainen
Terhi Koskinen
Milla Rolig
Janne Räsänen
Mika Sten

ordförande
sekreterare

ordförande

ordförande
viceordförande
sekreterare
kassör

Bowlingsektionens verksamhetsberättelse
Bowlingsektionen hade i början av säsongen 12 tävlingsregistrerade bowlare. Sektionen ställde upp i HBF:s
serier med 4 herrlag.
Följande aktiviteter under säsongen 2011 – 2012:
Bowlingen övervakade 5 gånger på Köklax sportplan. Till strandmaraton var det 1 person.
Rolf Elfolck fylde 90 år 14.09 och uppvaktades av ordförande med blommor.
19.11 höls bowlingsektionens årsmöte och prisutdelning i Hagalund bowlinghallens kabinet. Den nya
styrelsen valdes.
Följande aktiviteter år 2012
 Esbo IF:s Bowlingmesterskap spelades i två tävlingar: den ena 18.02.2012 i Tali bowlinghall, och den
andra i samband med Bellevue klubbkampen 03.03.2012.
 03.03.2012 Spelades klubbkampen Esbo IF - Bellevue från Stockholm. Spelet gick i Hagalund
bowling hall, Esbo IF tog segern.
 04.04.2012 spelades klubbkampen Esbo IF - Patteri, det blev förlust för Esbo IF.

Bowlings mästerskapsresultat:
Herrar A

1. Jusslin Johan
2. Siren Kaj
3. Grönfors Bertel
4. Jusslin Raul

Herrar B

1. Nordström Kai Nils
2. Sihvonen Paul
3. Kinnunen Onni
4. Kivisoja Markku

Intressepokalen

1. Jusslin Johan
2. Grönfors Bertel
3. Siren Kaj
4. Nordström Kai Nils
5. Kivisoja Markku
6. Sihvonen Paul
7. Kinnunen Onni
8. Jusslin Raul

Resultat från HBF:s serierna.
Herrar div 2 4x3
Herrar div 2 trio
Veteran div 2 2x3
Veteran div 2 3x3

Månadstävling

Placering
"
"
"

1. Jusslin Johan
2. Lemström Marcus
3. Siren Kaj
4. Nordström Kai Nils
5. Kinnunen Onni
6. Grönfors Bertel
7. Stenman Pertti
8. Kivisoja Markku
9. Jusslin Raul
10. Ryhänen Matias
11. Sihvonen Paul

4
7
2
2

Paul Sihvonen

Gymnastiksektionens verksamhetsberättelse
Gymnastiken har under år 2012 fortsatt enligt
tidigare modell. men utan en vald och fungerande styrelse.
Barngymnastik i Mårtensbro under våren,
redskapsgymnasterna har tränat i Väderbackens
redskapsgymnastiksal med flera grupper
torsdagar och söndagar.

Motionsgymnastiken fortsatte med Pilates i
Lagstads skola på torsdagskvällarna.
I Lagstads skola och Kirkkojärven koulu har hållits
trickskolor för små barn i juniorchefens regi. På så
sätt har Esbo IF arrangerat grundgymnastik också
i Esbo centrum.

Friidrottssektionens verksamhetsberättelse
Året var framgångsrikt för friidrotten inom Esbo
IF. I föreningsklassificeringen placerade vi oss på
en sjätte plats, vilket är ett nytt rekord för
föreningen. Poängmässigt samlade vi in 720,75
klassificeringspoäng. Med stolthet kan vi kalla oss

bästa föreningen inom SFI och NÅID.
Idrottsförbundet valde oss till ”Föreningen med
största tillväxten av antalet idrottare”. Vi tog med
heder emot denna titel.

Det långsiktiga arbetet med att bredda basen
med knattar och juniorer har burit frukt. Idogt
arbete av juniorchefen Oki Vuonoranta med ett
verkligt mångsidigt program på agendan har gett
oss nya former av verksamhet. Aktiviteter året
om och ett brett samarbete med skolor har lockat
många deltagare till bl.a. trickskolor. Vår aktiva
tränarkår med Atte Pettinen som träningschef i
spetsen har lett våra idrottare till goda
framgångar. Motionsidrotten har även tagit en
allt mer framstående plats i utbudet. Löpskola,
maratonskola och friidrottsskola hör till det
mångsidiga utbudet för vuxna motionärer.
Vi har även deltagit i arrangemangen av
konditionsevenemangen Esbo Strandmaraton,
Nice Run, Kurrerundan och Solvalla marschen /
NouXtreme.
Bland tävlingsarrangemangen som Esbo IF har
deltagit i kan nämnas FM för 16-17-åringar i
Alberga och sprinttävling i Ratiopharm Arena.
Föreningens egna tävlingar bestod främst av
knattetävlingar i form av hall-, terräng- och
utomhusmästerskap. Där till fördes även en
hallklubbkamp emot Espoon Tapiot.

Träningarna har under vinterhalvåret främst
hållits i Kannbro, Esbo Centrum och i Otnäshallen.
Äldre idrottare har även utnyttjat såväl
Ratiopharm Arena som Sportkvarnen. På
sommaren har en stor del av våra träningar hållits
på Köklax, Alberga och Grankulla idrottsplaner
och även på den upprustade hemmaplanen
Fallåker. Vi har även under sommarperioden
skött övervakningen av Köklax sportplan.
De idrottsliga framgångarna har naturligtvis
kantat framgången och den goda placeringen i
friidrottsföreningsfältet. De främsta bravurerna
stod Oskari Mörö (6:e i ungdoms-VM, Barcelona,
400mh och på hemma EM även i samma sträcka
+ 4x400m) och Mikko Kivinen (hemma EM, längd)
för. I finska mästerskapen lyckades vi såväl i hall
som utomhustävlingar kamma in en lång rad med
medaljer och poängplaceringar.
Jag vill rikta ett stort och varmt Tack till alla
idrottare, tränare, föräldrar, funktionärer och
förtroendevalda för det energiska arbetet!
Anders Wikholm

Handbollssektionens verksamhetsberättelse
Säsongen 2011-12 placerade laget så att vi steg
till division 1 för säsong 2012-13. Då antalet
spelare ökat radikalt bestämde vi att ha 2 lag
säsongen 2012-13. För tillfället har vi 38
licensspelare tillsammans, så vi kommer i
fortsättningen också ha två lag.
Idrottsliga framgångarna under säsongen har
varit varierande p.g.a. skador mm. Division 1
laget ligger i serien näst sist men när fortsättningserien startar nollas poängen och som

målsättning i den serien har vi att vara bland de 5
bästa (7 bästa hålls kvar i divsion 1 ).
Division 2 laget blev sjätte i grundserien och
fortsätter spelen i fortsättningserien för division
2. Som målsättning kommer vi att ha i
fortsättningen också att ge möjlighet åt spelarna
att spela på den nivå man vill satsa på dvs . Lag 1
spelar och tränar lite mera “allvarligt” och lag 2 är
för dem som inte vill satsa så hårt.
Mika Konsin

Motionssektionens verksamhetsberättelse
Vintern 2012 kom med tanke på skidning i gång
rätt sent, och först i mitten av januari blev det ett
ordentligt snötäcke. Men sedan hölls snön kvar,
och man kunde idka skidning ända till slutet av
mars. Vi arrangerade dock inte några

gemensamma skidtillfällen, utan var och en
skidade på egen hand. Spåren i huvudstadsregionen var som vanligt väl skötta.

Kondisklubben, som startades på Hjalte Karlssons
initiativ för två år sedan i liten skala, ville vi få
aktiverad till att utgöra en bas för hela sektionens
motionsverksamhet. Tanken var att sporra
medlemmarna att röra på sig regelbundet och
sköta om sin kondition och att man dagligen
antecknar hur länge man har utfört en aktivitet
som kan vara gång, stavgång, löpning, skidning,
simning, cykling, paddling, gymnastik, bärplockning etc. Den 11 januari arrangerades ett
informationstillfälle om kondisklubben för alla
föreningens medlemmar, och som föreläsare
hade inbjudits FSI:s dåvarande enhetschef Tobias
Karlsson. Han tog i sin föreläsning ”Motionens
betydelse för hälsan” upp flera viktiga frågor
rörande hälsa, livskvalitet och livslängd, men
tyvärr var det endast ett fåtal Esbo IF:are som
ställde upp vid informationstillfället. Kondisklubben har under året tyvärr inte heller lyckats
dra till sig de stora massorna utan förblivit en
klubb för ett litet antal medlemmar.
Vissa planerade aktiviteter, såsom en gemensam
träff för gamla föreningsmedlemmar, blev
flyttade till följande år. Av föreningens
ålderstigna orienterare är numera endast ett fåtal
i sådant skick att de kan delta, så några
orienteringsmästerskap
i
gammal
stil
arrangerades inte.
Motionssektionen deltog som funktionärer i
arrangemangen av Kurrerundan den 24.5,
NiceRun den 7.6, Helsinki City Maraton den 18.8
och Esbo Strandmaraton 22–23.9.
Den 39:e upplagan av Solvalla-marschen, som
numera har uppdelats i Solvalla Vandringar och
NouXtreme Löpningar gick av stapeln den 14.10.
Såsom föregående år var vandringssträckorna 4
km familjerunda, 7 km naturvandring och 14 km
vildmarksvandring samt en stavgångssträcka på
10 km. Vi hade en mycket regnig höst, och det
innebar att vi var tvungna att ändra vildmarksvandringens sträckning förbi de kärrområden vi
tidigare kunnat använda. Den nya sträckningen
var riktigt trevlig, och även den gick via Esbos
högsta punkt. Löpningssträckorna, 10 och 20 km
gick i huvudsak längs samma rutt som föregående
år och hade höjdskillnader på tiotals meter och
tunga stigningar vilket gjorde dem extrema som
löpbanor. ”Got the Gutz!” -rutten med
kärrlöpning på 5,2 eller 10,4 km fick god kritik av

många deltagare, som vill löpa den igen nästa år.
Den populäraste sträckan i år var 14 km
vandringen, tätt följd av 7 km. På löpningssidan
var det en klar deltagarökning på alla sträckor
vilket betyder 140 anmälda löpare av vilka 114
fullföljde sitt lopp. Av sammanlagt 417 anmälda
deltagare var det 391 som vandrade eller löpte
sin sträcka, vilket är ungefär det samma som
föregående år.
Eftersom det år 2013 blir 40:e gången Solvalla
vandringen ordnas, beslöts det att vi som
jubileets huvudsträcka för både vandring och
löpning har den nostalgiska rutten runt Noux
långträsk. Under hösten hade vi ett drygt arbete
att undersöka ett antal nya möjliga sträckningar
eftersom vi inte vill dra rutten längs landsvägen
mellan Brobacka och Solvalla utan längs de
friluftsleder och skogsstigar som numera finns,
och rutten blir därför ca 24,5 km lång vilket är
aningen längre än den ursprungliga. Den nya
friluftsleden norrut från Solvalla, som byggts i
anslutning till naturcentret Haltia, kommer vi att
använda, och den blir också en del av en ny
kortare vandringsrutt på ungefär 8,6 km. Utöver
det här kommer vi att ha en rutt som lämpar sig
för dem som rör sig med tex rullstol, och den blir
ca 3 km lång.
Den 1 december var det dags för arrangemanget
av årets Tomtemarsch, som var den trettiotredje i
ordningen. Platsen var den samma som de
senaste åren, Bensuls och Inglas marker i
Fantsby.
Förberedelser och information gjordes i god tid,
föreningens juniorchef Oki informerade våra
medlemmar med e-post. Information fördes
också till en del lågstadieskolor i mellersta Esbo
och Grankulla, men det har blivit besvärligare då
många skolor har börjat hålla dörrarna låsta
också under skoltid. På hemsidan fanns också
information.
Samlingsplatsen vid ladan på Inglas gårdsplan
förseddes med bänkar lånade från staden, och
tält riggade vi upp som skydd för de vindpustar
som emellanåt kan blåsa från åkrarna i söder.
Tomtegröten hade kokats av vår grötexpert
Kerstin Ahlroos.
Bilparkeringen och starten var vid Bensuls. Den
här gången hade vintern kommit, och det fanns
tjockt med snö som måste röjas bort för att få
parkeringsutrymme för bilarna. Också

samlingsplatsen behövde snöröjning.
Informationen hade tydligen gått fint fram, för
det var en stor skara tomtar som samlades vid
startplatsen. Det sammanlagda antalet tomtar
var ungefär 110, vilket har överträffats bara ett
fåtal gånger i marschens historia. Ganska kallt
men ett underbart vinterväder hade vi då
vandringen inleddes, och deltagarna fick börja
plumsa fram i den ungefär 30 cm djupa snön
längs den ungefär 2,5 km långa rutten som var
belyst med marschaller. En bit före grötplatsen
uppenbarade sig en för barnen bekant gestalt,
julgubben, som hörde sig för vad han helst ska
hämta med sig på julaftonen.
Efter vandringen gick julgröten åt som smör. På
grund av det stora deltagarantalet uppstod kö till
gröten. Men Oki skötte om att vi hade musik och

han drog ringlekar, så man kunde värma upp sig
med en svängom i den kalla kvällen. Ett stort tack
till honom!
Markägarna var i år igen mycket tillmötesgående,
Ulli Malmström på Bensuls upplät välvilligt
område för parkering, och husbonden på Inglas,
Henrik Mansner hjälpte till med att få
samlingsplatsen i skick med belysning och övriga
tillbehör. Vi vill framföra vårt varma tack till Ulli
och Mansners familj!
För år 2013 finns det en hel del planer på flera
och nya aktiviteter för våra vuxna medlemmar.
Mera information om vad som händer hittar du
på föreningens www-sidor www.esboif.fi.
Håkan Blomberg

Volleybollsektionen / Lentopallojaosto
Naiset pelasivat 2-sarjassa keväällä 2012, mutta
siirtyivät 3-sarjaan syksystä 2012. Tässä
yhteydessä muutama seuran pelaaja vaihtoi
joukkuetta, mutta myös uusia pelaajia saatiin
tilalle. Harjoitusvuoroja oli kaksi: tiistai
Juvanpuiston ja sunnuntain Kalajärven koululla.
Kalajärven vuoroa käytettiin myös kotipelivuorona. Naisjoukkueen valmentajana toimi,
joukkueessa myös itse pelaava, Kirsi Huikarinen.
Joukkueen yhdyshenkilö keväällä oli Taija
Hautamäki ja syksyllä Anna Pakarinen.
Miehet pelasivat 4-sarjassa ja harjoittelivat
Kannunsillanmäessä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Miesten valmentajana toimi Harri Ketonen
ja apuvalmentajana Janne
Räsänen ja
yhteyshenkilönä Harri Ketonen
Kauden otteluohjelmat ja -tulokset löytyvät
naisten kevään osalta Lentopalloliiton tulospalvelusta ja muilta osin Lentopalloliiton
aluesarjojen tulospalvelusta. Joukkueen tiedotus
sekä harjoituksiin ja peleihin ilmoittautuminen
hoidettiin nimenhuudon kautta
(naiset:
http://esboiflentisnaiset.nimenhuuto.com/player

Årsberättelsen är sammanställt av Ulla-Riitta Nordberg

miehet:
http://esboifm4.nimenhuuto.com/player).
Sisävuorojen lisäksi kesällä naisilla ja miehillä oli
biitsivuoro keskiviikkoisin Matinkylän rannassa.
Osa pelaajista kiersi myös kesän biitsiturnauksia.
Sarjaotteluiden lisäksi miehet osallistuivat
Keimolan turnaukseen.
Pikkujouluja naisten
viettivät hot-joogan ja miehet keilauksen
merkeissä.
Lentopallojaosto järjesti perinteiseen tapaan
Viikkari-biitsikiertueen osaturnauksen Oittaalla.
Turnaus oli yksipäiväinen (16.6) ja siihen osallistui
yli 30 joukkuetta. Pelejä pelattiin naisten ja
miesten sarjoissa sekä Touhu-sarjoissa.
Lentopallojaos keräsi rahaa Viikkari-biitsi osaturnauksella (n. 1000 euroa).
Lisäksi
osallistuttiin
seuran
yhteisiin
varainhankintatapahtumiin: Kauklahden kentän
valvonta, Solvallamarssi, Rantamaraton.
Lentopallojaoston hallitus kokoontui vuoden
2012 aikana kaksi kertaa ja lisäksi järjestettiin
sääntömääräinen vuosikokous.
Kirsi Liitsola

