
 

Esbo IF 

 

 

 

  AÅ rsberättelse   2013   



 
 

Ordförandens hälsning  

Esbo IF som består av sammanlagt sex sektioner 
är mycket aktiv. De många verksamhetsformerna 
ger en bra grund för föreningsmedlemmarna att 
idka idrott och motion året runt. Friidrots-
verksamheten håller igång året om, volleyboll, 
handboll, gymnastik och bowling har sina 
verksamheter främst inriktade på hösten-vintern-
våren. Motionssektionen koordinerar motions-
evenemangen och arrangerar andra motions-
jippon. Föreningen arrangerar verksamhet för 
envar.  Det är mycket viktigt att också satsa på 
vuxenmotion som, som också framkommer i 
föreningens strategi för åren 2013-2018 som 
godkändes vid höstmötet. 
Föreningen ansökte och erhöll från 
Undervisningsministeriet ett projektbidrag för 
anställning av en ungdomskoordinator. Personen 
i fråga anställdes fr.o.m. augusti månad och 
denna anställning har underlättat tidigare 
anställdas arbetsbörda. Vår tidigare juniorchef 
Oki Vuonorantas arbetsuppgifter ändrades till att 
främst innehålla mera administrativa ärenden, sk. 
verksamhetsledarjobb.  
Esbo IF:s ekonomi är byggd på en stabil grund. 
Detta har gett möjlighet att utveckla 
verksamheten och nya verksamhetsformer har 
tagits i bruk.  
Esbo IF satsade på toppidrott och junior- och 
knatteverksamhet inom friidrotten, medan de 

andra sektionerna 
idrottar på en lite lägre 
nivå. Sammanlagt var 
det nästan 1000 aktiva 
inom Esbo IF under år 
2013.  
Under året startade 
också planeringen av 
föreningens 100-års 
jubileum som hålls år 
2016. Under 100-års 
jubileumsåret 
arrangeras bl.a. SFI-
mästerskapen i friidrott och jubileumsfest med 
festmottagning. Sektionerna arrangerar också  
egna tävlingar i jubileumsårets tecken . 
Dom största arrangemangen under året var, 
Kurrerundan i maj, Ärevarvet, NiceRun och 
Beachvolley i juni, Nordiska fyrlandskampen i 
augusti, Strandmaraton i september samt 
NouXtreme och Solvalla Vandringarna i oktober. 
Med dessa ord vill jag tacka alla som varit med 
och verkat inom Esbo IF och dem som på ett eller 
annat sätt stött vår förenings verksamhet. 
 
Göran Ekegren 
ordförande

Styrelsen 2013 

Ordförande Göran Ekegren 
Viceordförande Håkan Blomberg 
Sekreterare Ulla-Riitta Nordberg, utanför styrelsen 
Kassör Anita Lindström, utanför styrelsen 
 
Ledamöter 
Bowling Paul Sihvonen suppleant Carola Fransman 
Friidrott Anders Wikholm suppleant Mirko Pennanen  
Gymnastik ingen suppleant ingen 
Handboll Mika Konsin suppleant Birger Grotell 
Motion Håkan Blomberg suppleant Jan-Olof Stengård 
Volleyboll Terhi Koskinen suppleant Harri Ketonen 
Hjalte Karlsson 
 
Styrelsens möten under verksamhetsåret: 21.1. - 6.3. - 16.5. - 19.6. - 13.8. – 8.10. - 12.11. 
Vårmötet hölls 26.3.2013 och höstmötet 18.11.2013. 



 

Arbetsgruppens sammansättning 
Ordförande Göran Ekegren 
Medlemmar Anita Lindström, Håkan Blomberg, 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 
 
100-års festkommittén  
Ordförande Kaj-Erik Lindberg 
Medlemmar Anita Lindström, Håkan Blomberg, Göran Ekegren, Ulla-Riitta Nordberg och Anders 
 Wikholm 
 
Revisorer 
Ordinarie Harry Eklundh, GRM 
Suppleant Matti Mäkinen 

Hedersordförande    
Tage Strandström    

 
Hedersmedlemmar 
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 

Uppvaktningar: 
Grankulla Airbags 10 år 8.6. föreningens 
  standar 
LeSi 90 år  7.9.  inbetalning på 
  ungdomskonto 
Solvalla 75 år  13.11. uppvaktning 
 

  

Sektionernas styrelser 2013

Bowling 
Paul Sihvonen ordförande 
Kaj Sirén viceordförande 
Marcus Lemström sekreterare 
Kai-Nils Nordström kassör 
Bertel Grönfors tävlingsledare 
Johan Jusslin medlem 
Carola Fransman CS suppleant 
 
Gymnastik 
ingen styrelse vald 
 
Friidrott 
Anders Wikholm ordförande 
Mirko Pennanen viceordförande, sekreterare 
Björn Stenvik 
Ursula Koivunen 
Ragne Kytölä 
Heikki Leppänen 
Oki Vuonoranta  
Anita Lindström, kassör utanför styrelsen  

Handboll 
Mika Konsin ordförande 
Olof Sandell sekreterare 
Birger Grotell 
Krister Illman 
 
Motion 
Håkan Blomberg ordförande 
Jan-Olof Stengård  
Bernt Blom 
Hjalte Karlsson, sekr  
Ritva Winberg 
 
Volleyboll 
Merja Rissanen  ordförande  
Kirsi Liitsola sekreterare   
Terhi Koskinen 
Jarno Liimatainen 
Milla Rolig 
Janne Räsänen 
Mika Sten 
Salla Tiilikainen kassör 

  



 

 
 

Bowlingsektionens verksamhetsberättelse  

Sektionen hade i början av säsongen 12 registrerade bowlare. Sektionen ställde upp i hbf:s serier med 4 
herrlag. 
 
Följande aktiviteter år 2013 
 Sektionen övervakade 4 gånger på Köklax idrotsbana. 
 Till strandmaraton 21.09 ställde sektionen upp med 2 personer. 
 Noux Extrem 13.10 var det 2 personer att styra vid parkering. 
 Höstmöte med prisutdelning inträffade 24.10  i Hagalund bowlinghallens kabinett. 
 Kaktävlingen spelades 19.10 i Hagalund bowlinghall, kakan vanns av Marcus Lemström. 
 09.03 spelades klubbkampen EsboIF – Bellevue i Stockholm med 8-manna lag, EsboIF förlorade 

knappt. 
 16.04 spelades klubbkampen EsboIF – Patteri från Hagalund med 6 man, det blev en förlust för 

EsboIF. 
 19.11 var det igen klubbkamp EsboIF – Patteri med 6 man, den här gången var det EsboIF:s tur att 

utgå med vinst. 

Bowlings mästerskapsresultat: 
 
Herrar A 1. Jusslin Johan 
 2. Lemström Marcus 
 3. Fagerström Birger  
 4. Inkinen Eero 
 5. Grönfors Bertel 
   
Herrar B 1. Siren Kai 
 2. Nordström Kai Nils 
 3. Kinnunen Onni 
 4. Jusslin Raul 
 5. Sihvonen Paul 
 6. Kivisoja Markku 
  
Intressepokalen 1. Jusslin Johan  
 2. Lemström Marcus 
 3. Siren Kaj  
 4. Grönfors Bertel 
 5. Fagerström Birger   
 6. Inkinen Eero 
 7. Nordström Kai-Nils 
 8. Jusslin Raul 
 9. Kinnunen Onni 
 10. Kivisoja Markku 
 11. Sihvonen Paul 

 
Månadstävling 1. Nordström Kai Nils 
 2. Lemström Marcus 
 3. Siren Kaj 
 4. Fagerström Birger 
 5. Grönfors Bertel 
 6. Jusslin Johan 
 7. Kinnunen Onni 
 8. Inkinen Eero 
 9. Jusslin Raul 
 10. Kivisoja Markku 
 11. Sihvonen Paul 
 
 
Resultat från HBF:s serier 
4 mannalag, div 2 Placering 6 
Trio, div 1              " 1 
Veteran 2x3, div 1       " 6 
Veteran 3x3, div 1       " 12 
 
 
 
 
 
Paul Sihvonen 

        
  
 
  
 



 

 
 

Gymnastiksektionens verksamhetsberättelse 

År 2013 lyckades gymnastiksektionen inte helt 
uppnå sina målsättningar. Esbo IF fick inte 
tillräckligt många salturer.  En sak som 
förändrades år 2013 är att redskapsgymnasternas 
torsdagsträning i Väderbacken finns inte mera. 
Esbo IF fick inte tyvärr heller andra utrymmen. 
I gymanstiksektionens verksamhet ingår 2013-
2014 gymnastik för 8-13 -åriga pojkar och flickor, 
temppuskolor (3-7åriga) och pilates för vuxna. 
Deltagarantalet har nu rört sig kring 110-130. 
Esbo IF har inte mera barngymnastik för barn 
under skolåldern.   
Detta har gjort att tyngdpunkten för vår del har 
legat på söndagsturen i Väderbacken.  
Temppuskolorna ordnas två gånger i veckan, på 
onsdagar i Mårtensbro skola och på torsdagar i 
Lagstads skola.  
Esbo IF har arrangerat en gång i månad 
Perhetöpinät, evenemang för hela familjen, i 
Suna skola i Esbo Centrum. Esbo IF har också 
arrangerat rörelsedagar för daghemmet i 
Väderbacken.  
På våren hade vi två pilatesgrupper för vuxna i 
Lagstad: en på tisdagar och en på torsdagar.  
 
Oki Vuonoranta 
 

 
 

  



 

 
 

Friidrottssektionens verksamhetsberättelse 

Året var framgångsrikt för friidrotten inom Esbo 
IF. I föreningsklassificeringen placerade vi oss på 
en sjunde plats, vilket är ett pinnhål neråt från 
året innan, dock med en klar marginal bland 
toppen av Superföreningarna i landet. 
Poängmässigt samlade vi in 645,5 klassificerings-
poäng.  
Det långsiktiga arbetet med att bredda basen 
med knattar och juniorer har burit frukt. Ett 
fortsatt idogt arbete av verksamhetsledaren Oki 
Vuonoranta med ett verkligt mångsidigt program 
på agendan har gett oss nya former av 
verksamhet. I augusti fick vi även förstärkning av 
Tobias Öhman som med hjälp av föreningsstödet 
anställdes på halvtid för att handha junior- och 
knatteverksamheten. 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 4-landskampen och 
nordiska mästerskapen för U20-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 Otnäshallen och olika skolor, Kannbro 
användes under våren men har under hösten 
varit ur bruk p.g.a. renovering. 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. En hel del medaljer blev 
det bland såväl finska som nordiska mästerskap, i 
ungdomsklasserna hade vi landslagsrepresentant-
er på flera håll. Till årets idrottare valdes Roope 
Saarinen, årets damidrottare Céline Fogde, årets 
damjuniorer blev Jessica Rautelin och Aurora 
Troberg, årets herrjunior Elmo Koivunen och till 
årets junioridrottare valdes Susanna Törrönen. 
Bland tränare, funktionärer och ledare utmärkte 
sig: Matti Vesterinen, Sanna Pollari, Patrik 
Gustavsson, Björn Andersson, Hjalte Karlsson, 
Pontus Troberg och Anders Wikholm. 
 
Jag vill rikta ett stort och varmt Tack till alla 
idrottare, tränare, föräldrar, funktionärer och 
förtroendevalda för det energiska arbetet som 
har utförts och ser framemot ett aktivt 
friidrottsår 2014! 
 
 
 
Anders Wikholm 

 
 

Handbollssektionens verksamhetsberättelse 

Handbollen fortsätter med 2 lag, den ena i 
division 1 och andra i division 2. 
I Serien 2012-2013 slutade division 1 laget på en 
nionde plats med 4 vinster och 14 förluster. 
I kvalserien placerade laget på en sjunde plats 
och säkrade platsen i division 1 för nästa säsong. 

Division 2 laget placerade sig som sjätte med 3 
vinster 2 oavgjorda och 7 förluster. 
 
I slutserien blev laget tredje. 
 



 

 
 

I träningarna finns det alltid med ca 20 spelare 
och under säsongen har det varit med ca 35 
spelare. 
 
Säsong 2013-14 har vi fortsatt med 2 lag. 1 
division laget har visat ett klart lyft spelmässigt 
jämnfört med fjolåret.   

Ett beslut att börja med juniorverksamhet har 
gjorts, frågor och förslag kan göras till 
undertecknad. 
 
Mika Konsin 

 
 
Motionssektionens verksamhetsberättelse 

Som ju framgår ur sektionens namn är 
motionsverksamhet i olika former det vi sysslar 
med. År 2013 betyder det att vi fortsatt 
organisera vissa traditionella 
motionstillställningar s.s Solvalla vandringarna, 
NouXtreme, Tomtemarschen och även en viss 
verksamhet inom den för några år sedan 
grundade ”kondisklubben”. 
Utöver de här tillställningarna har våra 
medlemmar också deltagit aktivt i arrangemanget 
av andra motionsevenemang som föreningen är 
med och organiserar (Kurrerundan, Esbo 
Strandmaraton och NiceRun). 

Orienteringen och skidningen, som numera är en 
del av motionssektionen, har inte haft någon 
aktiv verksamhet under året, men planer på att 
ordna skidskola för vuxna vintern 2013-2014 
finns. 
I november ordnades ett besök till det nya 
naturcentret Haltia i samband med Noux 
nationalpark. Ca 15 föreningsaktiva hade 
möjlighet att delta. För de flesta deltagarna är 
terrängen i Solvalla mycket bekant eftersom 
många av har varit aktivt med och arrangerat 
Solvalla vandringarna. 

 
Foto: Tage Strandström 

Regelbunden motion är viktigt för både den 
fysiska och psykiska hälsan och därför hoppas vi 
att en större skara föreningsmedlemmar kunde 
tänka sig att komma aktivare med i vår trevliga 
gemenskap. Vi är öppna för nya verksamhets-

former och vi behöver också nya krafter med och 
driva existerande verksamheter. 
 
Håkan Blomberg 
Motionssektionens ordförande 

 
 



 

 
 

Volleybollsektionen / Lentopallojaosto 

Seuratoiminta 
Naiset pelasivat 3-sarjassa. Harjoitusvuoroja oli 
kaksi: tiistai Juvanpuiston koulu ja sunnuntai 
Kalajärven koulu. Kalajärven vuoroa käytettiin 
myös kotipelivuorona. Naisjoukkueen valmenta-
jana toimi, joukkueessa myös itse pelaava, Kirsi 
Huikarinen. Joukkueen yhdyshenkilö keväällä oli 
Anna Pakarinen ja syksyllä Terhi Koskinen.  
 
Miehet pelasivat 4-sarjassa. Harjoitusvuoroja oli 
kaksi:  keskiviikko  Juvanpuiston koulu, ja 
sunnuntai Mårtensbro skola. Näitä vuoroja 
käytettiin myös pelivuoroina. Miesten valmenta-
jana toimi Harri Ketonen, apuvalmentajana Janne 
Räsänen ja yhteyshenkilön tehtävistä vastasi 
Jarno Liimatainen.  

Molemmat joukkueet käyttävät Nimenhuutoa, 
missä ilmoitetaan joukkueiden harjoitukset, pelit 
ja muut tapahtumat. Joukkueiden yhteystiedot 
löytyvät Esbo IF:n kotisivuilta 
www.esboif.fi/lentopallo.  

Kesällä joukkueet harjoittelivat biitsiä pelaamalla. 
Osa pelaajista kiersi myös kesän biisiturnauksia.  

Naisilla oli viikonloppuleiri syksyllä Vierumäellä.  

Pikkujouluissa naiset pelasivat erilaisia ohjattuja 
pallopelejä ja miehet keilasivat.  

Hankinnat 
Naiset hankkivat uudet pelipaidat syksyllä 2013. 
 
Varainhankinta 
Lentopallojaosto järjesti Viikkari-biitsikiertueen 
osaturnauksen Oittaalla. Turnaus oli 
yksipäiväinen, ja siihen osallistui yli 30 
joukkuetta. Pelejä pelattiin naisten ja miesten 
sarjoissa sekä molemmissa Touhu-sarjoissa. 
Lentopallojaos keräsi rahaa Viikkari-
biitsiosaturnauksella (n. 1000 euroa). Lisäksi 
osallistuttiin seuran yhteisiin varainhankinta-
tapahtumiin: Kauklahden kentän valvonta, 
Solvallamarssi, Rantamaraton, pesuaineiden ja 
talous- /WC-paperin myyntiin. 
 
Johtokunta 
Lentopallojaoston johtokunta kokoontui vuoden 
2013 aikana kaksi kertaa ja lisäksi järjestettiin 
sääntömääräinen vuosikokous. Mukana hallituk-
sessa 2013 olivat Merja Rissanen (pj.), Kirsi 
Liitsola (siht.) Milla Rolig, Salla Tiilikainen 
(rahastonhoitaja), Jarno Liimatainen (vara-
puheenjohtaja), Janne Räsänen, Terhi Koskinen ja 
Mika Sten.  
 
 
Kirsi Liitsola

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Årsberättelsen är sammanställt av Ulla-Riitta Nordberg 

http://www.esboif.fi/lentopallo

