Esbo IF
Verksamhetsberä ttelse 2014

Sammanställt av Ulla-Riitta Nordberg

Ordförandens hälsning
Esbo Idrottsförening har 98 år på nacken. Inom
kort har vi alltså 100 års jubileum, år 2016.
Föreningen verksamhet är livlig och framgångsrik
trots en hög ålder.
Året som är undanstökat går till historien som ett
år då Esbo IF har synts i median. Verksamheten
inom föreningen har under dom senaste åren
varit livlig, men de riktigt stora framgångarna har
fattats, men nu syntes vår förenings idrottare
ofta i olika tidskrifter. Den absolut främsta
prestationen var Oskari Mörös fina lopp i EM i
Zürich, där han löpte nytt finskt rekord på 400
meter häck i semifinalen, på tiden 49,08. En
världstid som lovar gott för framtiden. I finalen
placerade han sig på en hedersam åttonde plats,
som kanske inte helt fyllde förväntningarna, men
han har framtiden framför sig. Efter EM har han
sedan ofta figurerat i median. Man har fått en
uppfattning om honom, att han är en sympatisk
ung idrottare med klara framtidsplaner.
Verksamheten
Esbo Idrottsförening är ganska mycket friidrott
nuförtiden. De andra sektionerna har blivit lite i
bakgrunden, men de jobbar också på. Bowlingen
har en liten grupp som jobbar på i sektionen, som
redan fungerat i Esbo IF i över 50 år. Volleybollen
har för tillfället ett damlag med i serierna, men
löften finns om att nästa höst få ett herrlag på
benen. Handbollen har två herrlag som mycket
aktivt tränar och spelar med hygglig framgång.
Gymnastiken har verksamhet främst för småbarn,
s.k. trickskolor och redskapsgymnastik för unga,
samt Pilates för vuxna. Motionen har sedan
många år tillbaka en livlig verksamhet. Solvalla
vandringarna och NouXtreme är vidsträckt kända
evenemang som motionssektionen handhar.
Tomtemarschen är första adventsevenemanget,
som samlar många tomtar.

Ekonomin
Föreningens ekonomi
är byggt på en stadig
grund.
Via
olika
evenemang, som t.ex.
Strandmaraton,
Nice
Run och Ärevarvet.
Landskamper och FMtävlingar
arrangerar
föreningen så gott som
årligen. Dessa ger oss
också välkomna slantar
till att upprätthålla och
utveckla verksamheten. Då nivån på verksamheten har förbättrats har det också varit möjligt
att höja på verksamhetsavgifterna.
Esbo IF är mycket tacksam för stödet som Esbo
stad, Aktiastiftelsen och Esbo Marthaförening
årligen har gett föreningen. Dessa instansers stöd
har varit viktigt för verksamheten.
Anställda
Under år 2014 hade föreningen tre personer
anställda. Oki Vuonoranta fungerade som
verksamhetsledare på heltid, Atte Pettinen som
träningschef (t.o.m. hösten) och Tobias Öhman
som juniorchef. Tobias fortsatte sina studier på
hösten och istället för honom anställdes Kira
Kytölä. Under de senaste åren har också
Strandmaraton haft en heltidsanställd person
vars löneutgifter delas av föreningsalliansen Esbo
IF, Leppävaaran Sisu och Espoon Tapiot.
Med blicken riktad mot jubileumsåret vill jag
tacka alla våra aktiva medlemmar, sponsorer och
andra gynnare för ert stöd som ni gett vår kära
förening.
Idrottarna önskar jag framgång i strävan mot
bättre resultat.
Göran Ekegren

Styrelsen 2014
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Bowling
Friidrott
Gymnastik
Handboll
Motion
Volleyboll

Göran Ekegren
Håkan Blomberg
Ulla-Riitta Nordberg, utanför styrelsen
Anita Lindström, utanför styrelsen
Hjalte Karlsson
Paul Sihvonen
Anders Wikholm
ingen
Mika Konsin
Håkan Blomberg
Terhi Koskinen

suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant

Carola Fransman
Mirko Pennanen
ingen
Birger Grotell
Jan-Olof Stengård
Harri Ketonen

Styrelsens möten under verksamhetsåret: 28.1. - 11.3. - 23.4. - 14.8. - 28.10.
Vårmötet hölls 24.3.2014 och höstmötet 19.11.2014.
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, 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
Suppleant

Harry Eklundh, GRM
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.
LeSi 90 år
Solvalla 75 år

föreningens
standar
7.9.
inbetalning på
ungdomskonto
13.11. uppvaktning

Sektionernas styrelser 2014
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
ingen styrelse vald
Friidrott
Anders Wikholm
Mirko Pennanen
Björn Stenvik
Elina Kari
Ursula Koivunen
Ragne Kytölä
Heikki Leppänen
Oki Vuonoranta
Anita Lindström,

ordförande
viceordförande, sekreterare

kassör utanför styrelsen

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

ordförande
sekreterare

ordförande
sekr

ordförande
sekreterare

kassör

Bowlingsektionens verksamhetsberättelse
Början av säsongen 2013 - 2014 hade Esbo IF 11 tävlingsregistrerade bowlare. Sektionen ställde upp i hbf:s
serier med 4 herrlag.
Följande aktiviteter år 2014
 Sektionen övervakade under vecka 24 fyra dagar på Köklax idrottsplan.
 Till strandmaraton 20.09 ställde sektionen upp med 2 personer.
 Solvalla vandringen 12.10 var det 2 personer att styra vid parkering.
 Sektionens årsfest 12.12.2014 med prisutdelning.
 02.05.2014 uppvaktades Harriet Snell på sin 70 årsdag med blommor.
 Följande klubbkamper spelades i Hagalund bowlinghall:
Esbo IF -- Bellevue vinst för Esbo IF 29.03.2014
Esbo IF -- Patteri förlust för Esbo IF 23.04.2014
Esbo IF -- Patteri förlust för EsboIF 19.11. 2014
Bowlings mästerskapsresultat: Sektionens mästerskap och intressepokalen spelades i två omgångar.
A mästerskap
1. Lemström Marcus
2. Fagerström Birger
3. Grönfors Bertel
4. Inkinen Eero
5. Jusslin Johan

1236 + 1148 + 0 = 2384
1137 + 1064 + 96 = 2297
1142 + 1060 + 72 = 2274
1060 + 1059 + 120= 2239
1106
60 = 1166

B mästerskap
1. Nordström Kai- Nils 1041 + 1074 + 264 =
2379
2. Siren Kaj
954 + 955 + 216 = 2125
3. Kivisoja Markku
967 + 882 + 84 = 1933
4. Jusslin Raul
1047 +
108 = 1155
5. Kinnunen Onni
941 +
156 = 1097
Månadstävling
1. Lemström Marcus
2. Nordström Kai- Nils
3. Grönfors Bertel
4. Fagerström Birger
5. Inkinen Eero
Resultat från HBF:s serier
4 mannalag, div 2
Trio, 3 man
Veteran 2 man
Veteran 3 man
Paul Sihvonen

837 + 743 + 96 = 1676
712 + 724 + 160 = 1596
751 + 710 + 96 = 1557
702 + 712 + 96 = 1510
753 + 654 + 96 = 1503
Placering
"
"
"

5
9
5
5

Intressepokalen
1. Lemström Marcus
2. Nordström Kai- Nils
3. Grönfors Bertel
4. Fagerström Birger
5. Inkinen Eero
6. Siren Kaj
7. Kivisoja Markku
8. Jusslin Raul
9. Kinnunen Onni
10.Jusslin Johan

6. Siren Kaj
7. Kivisoja Markku
8. Jusslin Raul
9. Kinnunen Onni
10.Jusslin Johan

837 + 743 + 96 = 1676
712 + 724 + 160 = 1596
751 + 710 + 96 = 1557
702 + 712 + 96 = 1510
753 + 654 + 96 = 1503
639 + 654 + 160 = 1453
604 + 556 + 280 = 1440
688
160 = 848
583
160 = 743
646
40 = 686

639 + 654 + 160 =
604 + 556 + 280 =
688
160 =
583
160 =
646
40 =

1453
1440
848
743
686

Friidrottssektionens verksamhetsberättelse
Året var framgångsrikt för friidrotten inom Esbo
IF. I föreningsklassificeringen placerade vi oss på
en åttonde plats, vilket är ett pinnhål neråt från
året innan, dock med en klar marginal bland
toppen av Superföreningarna i landet. Poängmässigt samlade vi in 701,25 klassificeringspoäng
vilket var rejält mera än året innan. Föreningen
kammade även hem SFI:s Frihetspris som bästa
förening och placerade sig på fjärde plats i
tävlingen om ungdomspokalen.
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. För övrigt kan vi notera att vår
juniorchef byttes ut i början av september då Kira
Kytölä började och Tobias Öhman slutade (pga.
studier). Anställningen är fortfarande på halvtid
med föreningsstödet som grund, som uppgift att
handha junior- och knatteverksamheten.
Aktiviteter året om och ett brett samarbete med
skolor har lockat många deltagare till bl.a.
trickskolor. Anpassning av ekonomin föranledde
även att vi hamnade avsluta att ha en anställd
träningschef, där med har vi från och med årsskiftet organiserat en tränargrupp med Matti
Vesterinen i spetsen. 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
arrangerat kan nämnas Vattenfall del II, SFIseriens distriktsfinal 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 fick
vi tillbaka ibruk på hösten efter renoveringar.
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.
Särskilt nämnvärt är EM-finalisten på 400m häck,
Oskari Mörö som även gjorde nytt finskt rekord
på sträckan och tog även guld i Kaleva Spelen.
Våra FM-medaljörer: Oskari Mörö, Jessica
Rautelin, Jemima Backman, Elmo Koivunen,
Susanna Törrönen, Eemeli Kiiski, Nadia Korkman,
Amanda Åström, Jaakko Lehtilä, Tommi Eerola,
Jasmin Koivunen, Mikko Ruokolainen, Tobias
Öhman, Ida Ounaslehto, Saga Andersson, Riina
Rautelin, Robin von Bondsdorff, Sanni Hirvonen
och Matias Kari.
Inom Esbo IF valdes till årets idrottare Oskari
Mörö, årets damidrottare Jemima Backman, årets
junioridrottare Jessica Rautelin, årets damjunior
Susanna Törrönen, årets juniorer 14-15-åringar
Riina Rautelin, Robin von Bondsdorff, Ida
Ounaslehto, Saga Andersson, årets tränare Matti
Vesterinen, årets juniortränare Jenny Fagerstedt,
årets DM-poängsamlare Jessica Rautelin,
Aktiapriset bästa 19-åring Amanda Åström, årets
funktionärer Christina och Lasse Malm, årets
Ärevarvsinsats Tage Strandström, årets ledare
Anders Wikholm.
Oskari Mörö valdes av SUL till årets sprinter, NÅID
årets idrottare och på FSI Idrottsgala fick han
Sportpressens pris, han var även utnämnd för
Bragdmedaljen. Jessica Rautelin valdes av såväl
SFI till årets damjunioridrottare, på FSI Idrottsgala
till årets junioridrottare och av NÅID till årets
junioridrottare. Atte Pettinen valdes på FSI
Idrottsgala till årets tränare, Atte och Matti
Vesterinen valdes bägge till årets tränare av
NÅID.
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 och
framgångsrikt friidrottsår 2015!
Anders Wikholm

Gymnastiksektionens verksamhetsberättelse
Gymnastiksektionen ordnar mångsidig verksamhet i Esbo för barn, unga och vuxna. Verksamheten är tvåspråkig och de flesta deltagare är
svenskspråkiga.
Gymnastiksektionen har cirka 190 medlemmar
och 16 ledare. Sektionen hade ingen styrelse
under år 2014. Ansvarspersonen är Esbo IF:s
verksamhetsledare Oki Vuonoranta och Esbo IF:s
kassör Anita Lindström.
Redskapsgymnastik
Esbo IF har redskapsgymnastiksträningar en gång
i veckan i Väderbackens redskapsgymnastiksal i
Hagalund. Deltagarna är 7-13 åriga flickor och
pojkar. Esbo IF:s redskapsgymnastik är inte
tävlingsinriktad, utan passar åt alla barn. Med i
redskapsgymnastikgrupper är cirka 50 barn och
cirka 20 unga och vuxna som tränar på egen hand
under turen.
Trickskola
Trickskolor ordnas tre gånger i veckan. I skolan
tränar vi motoriska färdigheter genom lekar,
redskapsgymnastik övningar och temppubanor.

Skolan är avsedd för 3-7 -åriga barn.
Trickskolorna har blivit mycket populära. Cirka
120 barn är med.
Pilates
Pilates för vuxna ordnas en gång i veckan i
Lagstad skola. Det finns två grupper, nybörjaroch fortsättningsgrupp.
Perhetöpinät familjemotion
Perhetöpinät familjemotion ordnas en gång i
månaden på Suna skola. Perhetöpinät är avsett
för småbarnsfamiljer. Familjer gör olika gymnastikraster tillsammans. Deltagandet är gratis.
Över 100 familjer är med varje gång.
Sportdagar
Esbo IF ordnar sportdagar för daghem i
Väderbackens redskapsgymnastiksal. I sportdagarna rör sig hundratals barn. Esbo IF ordnar
sportdagarna i mars, april, oktober, november
och december.
Oki Vuonoranta

Handbollssektionens verksamhetsberättelse
Säsongen 2013-14 behöll lag 1 sin plats i division
1. Antalet spelare är omkring 35 så vi började
även säsong 2014-15 med 2 lag.
Idrottsliga framgångarna har inte varit enligt
förväntningarna utan division 1 laget har haft lite
otur med en hel del knappa förluster och hamnar
o kvala om serieplatsen.
Säsongen började med några allvarliga skador,
Pessi Palomäki som börjat i år med handboll bröt
Resultat 2013-2014
Division 1
Dynamo Riihimäki
Dicken Team
Atlas Akatemia
Grankulla IFK
PIF
HC HIK
KyIF
Esbo IF
HIFK Giants
HC Kiffen

18 15 1 2
18 14 1 3
18 12 2 4
18 12 1 5
18 9 1 8
18 7 1 10
18 6 2 10
18 6 2 10
18 3 1 14
18 0 0 18

541-440
517-413
482-440
462-381
476-458
440-430
451-443
451-473
426-541
393-620

31
29
26
25
19
15
14
14
7
0

benet ( gick av .. ). Foten gipsades men har redan
i februari kommit o träna några gånger. Juha
Vennolas vrist fick benbrott på båda sidorna.
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.

Division 2 Nedre slutserien
Camise
SaSu
Akilles
Esbo IF
Dynamo

Mika Konsin

3201
3201
4301
4202
4004

332-254
328-253
352-354
268-333
279-365

18
18
10
8
3

Motionssektionens verksamhetsberättelse
Som ju framgår ur sektionens namn är
motionsverksamhet i olika former det vi sysslar
med. År 2014 betyder det att vi fortsatt
organisera
vissa
traditionella
motionstillställningar
s.s.
Solvalla
vandringarna,
NouXtreme, Tomtemarschen och dessutom har vi
hjälpt till med evenemang arrangerade främst av
andra sektioner (Kurrerundan, Esbo Strandmaraton och NiceRun).
Solvalla vandringarna/NouXtreme har dragit kring
400 deltagare de senaste åren, men här håller det
på att ske en föskjutning av deltagarna från
vandring till löpning. År 2014 hade vi redan över
200 löpare och vi väntar även en kraftig ökning på
den sidan till 2015. Inom terränglöpningen pågår
en enorm tillväxtboom för tillfället och vi kan ju
erbjuda fina omgivningar för det ändamålet.
Orienteringen och skidningen, som numera är en
del av motionssektionen, har inte haft någon

aktiv verksamhet under året. En skidskola för
vuxna vintern 2013-2014 fanns i programmet,
men tyvärr förverkligades den inte denna gång
bl.a. beroende på olämplig väderlek. Nytt försök
med bättre resultat för säsongen 2014-2015 har
gjorts.
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 verksamhetsformer och vi behöver också nya krafter med och
driva existerande verksamheter. Det finns också
motionsinriktad verksamhet bland våra andra
sektioner som t.ex friidrotten.
Håkan Blomberg
Motionssektionens ordförande

Volleybollsektionen / Lentopallojaosto
Seuratoiminta
Naiset pelasivat 3-sarjassa kaudella 2013−2014 ja
2014−2015. Harjoitusvuoroja oli kaksi, joista
sunnuntain Kalajärven vuoroa käytettiin myös
kotipelivuorona. Joukkueen valmentajana toimi
Kirsi Huikarinen ja yhdyshenkilönä Terhi
Koskinen.
Miehet pelasivat 4-sarjassa kaudella 2013−2014.
Harjoitusvuoroja oli kaksi kertaa viikossa. Samoja
vuoroja käytettiin myös pelivuoroina. Miehet
eivät saaneet sarjatason joukkuetta kaudelle
2014−2015 johtuen lähinnä loukkaantumisista.
Aktiivista
lentopalloharjoittelua
jatkettiin
kuitenkin kaksi kertaa viikossa myös syksyllä.
Lisäksi osallistuttiin yhteen turnaukseen.
Joukkueet harjoittelivat kesällä pelaamalla biitsiä
− sisävuoroja ei ollut kesäaikaan. Osa pelaajista
osallistui myös kesän biisiturnauksiin.
Naisilla
oli
viikonloppuleiri
joulukuussa
Vierumäellä.
Molemmat joukkueet käyttävät Nimenhuutoa,
missä ilmoitetaan joukkueiden harjoitukset, pelit
ja muut tapahtumat. Joukkueiden yhteystiedot

löytyvät
Esbo
IF:n
www.esboif.fi/lentopallo.

kotisivuilta

Hankinnat
Naiset hankkivat neljä uutta palloa syksyllä 2014.
Varainhankinta
Lentopallojaosto hankki itsenäisesti varoja
Viikkari-biitsikiertueen Oittaan osaturnauksella.
Turnaus tuotto oli noin 1000 €.
Lisäksi osallistuttiin seuran yhteisiin varainhankintatapahtumiin:
Kauklahden
kentän
valvonta, Solvallamarssi, Rantamaraton, talous- ja
WC-paperin myyntiin.
Johtokunta
Lentopallojaoston johtokunta kokoontui vuoden
2014 aikana kaksi kertaa ja lisäksi järjestettiin
sääntömääräinen vuosikokous. Yhteyttä pidettiin
lisäksi sähköpostitse. Mukana hallituksessa 2014
olivat Merja Rissanen (pj.), Kirsi Liitsola (siht.)
Milla Rolig, Salla Tiilikainen (rahastonhoitaja),
Jarno Liimatainen (varapuheenjohtaja), Janne
Räsänen, Terhi Koskinen.

