Verksamhetsberä ttelse 2015

Sammanställt av Ulla‐Riitta Nordberg

Ordförandens hälsning
Då jag skriver ner dessa rader är vi redan inne på
jubileumsåret 2016. Esbo Idrottsförening fyller
100 år. Året 2015 har för min del handlat om
historieforskning.
Föreningens
arkiv,
styrelseprotokoll och årsberättelser har blivit
bekanta. Många diskussioner har jag fört med
otaliga personer. Det har varit ett intressant år.
Storarrangemangen som Strandmaraton, Nice
Run, YAG och Nordiska mästerskapen har under
året varit viktiga tillfällen för våra stronga
funktionärer att visa upp sina kunskaper
tillsammans med våra samarbetsföreningar
tillhörande föreningsalliansen.
Ekonomin
Esbo Idrottsförenings ekonomi är på en stabil
grund. Ekonomin har målmedvetet byggts upp
under åren. Lågkonjunkturer har inte kunnat
rubba vår ekonomi. Man har Esbo Idrottsförening
oroligt blickat på vissa bollföreningars
ekonomiska problem. Man har kanske frågat sig,
kan det också hända oss. Styrelsen och alla
sektioner har dock förstått betydelsen av en
välplanerad verksamhet och realistisk satsning

ekonomiskt. Detta har
förstås inneburit hårt
jobb
för
att
få
intäkterna att täcka
utgifterna, men ändå
skörda framgångar och
ha en omfattande väl‐
planerad verksamhet.
Framtiden
Med
blicken
mot
föreningens
jubileumsår och dess
händelser, är jag definitivt förhoppningsfull. Esbo
Idrottsförening är en livskraftig, framgångsrik
förening nu och i framtiden, åldern till trots. 99 år
på nacken tynger inte. Åldern medför rutin och
tradition. Vår förening har traditioner, som vi och
de kommande generationerna bör värna.
Tack alla för ett år som har varit trevligt och
framgångsrikt. Vi‐andan är viktig!
Göran Ekegren

Styrelsen 2015
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör

Göran Ekegren
Håkan Blomberg
Ulla‐Riitta Nordberg, utanför styrelsen
Anita Lindström, utanför styrelsen

Ledamöter
Hjalte Karlsson
Bowling
Friidrott
Gymnastik
Handboll
Motion
Volleyboll

Paul Sihvonen
Anders Wikholm
ingen
Mika Konsin
Håkan Blomberg
Terhi Koskinen

suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant

Johan Jusslin
Mirko Pennanen
ingen
Birger Grotell
Jan‐Olof Stengård
Harri Ketonen

Styrelsens möten under verksamhetsåret: 3.3. ‐ 18.5. ‐ 17.8.
Vårmötet hölls 24.3.2015 och höstmötet 17.11.2015.
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 festkommittéen
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
Göran Ekegren
nr 11
Uppvaktningar
Kirsi Liitsola
Jari Henttonen
Terhi Koskinen
Peter Fagerstedt
Aimo Mehtonen
Brita Strandström
Espoon Tapiot

50 år
50 år
50 år
50 år
70 år
80 år
50 år

5.5
26.6
11.8
24.9
24.10
7.11

brons nr 133
gåva
silver nr 116
brons nr 134
gåva
blommor
inbetalning

Sektionernas styrelser 2015
Bowling
Paul Sihvonen
Birger Fagerström
Marcus Lemström
Kai‐Nils Nordström
Bertel Grönfors
Johan Jusslin
Gymnastik
ingen styrelse vald

ordförande
viceordförande
sekreterare
kassör
tävlingsledare
medlem

Friidrott
Anders Wikholm
Mirko Pennanen
Björn Stenvik
Elina Kari
Ursula Koivunen
Ragne Kytölä
Heikki Leppänen
Matti Vesterinen
Oki Vuonoranta
Anita Lindström

ordförande
viceordförande, sekreterare

kassör utanför styrelsen

Handboll
Mika Konsin
Birger Grotell
Fredrik Sundell
Motion
Håkan Blomberg
Jan‐Olof Stengård
Bernt Blom
Hjalte Karlsson,
Ritva Winberg

ordförande

ordförande

Volleyboll
Merja Rissanen
Kirsi Liitsola
Terhi Koskinen
Jarno Liimatainen
Milla Rolig
Janne Räsänen
Salla Tiilikainen

ordförande
sekreterare

kassör

sekreterare

Bowlingsektionens verksamhetsberättelse
Sektionen hade i början av säsongen 8 tävlingsregistrerade bowlare. Sektionen ställde upp i HBF:s serier
med 2 herrlag.
Följande aktiviteter år 2015
 Sektionen övervakade tre gånger på Köklax idrottsplan.
 Till Strandmaraton 19.09 ställde sektionen upp med 2 personer.
 Till Noux Extreme 11.10 var det en person att styra vid parkeringen.
 Höstmöte med prisutdelning inträffade 27.11 i Hagalund bowlinghallens kabinett.
Bowlingsektionens mästerskapsresultat:
Herrar
1. Siren Kaj
2. Grönfors Bertel
3. Jusslin Raul
4. Inkinen Eero
5. Fagerström Birger
6. Nordström Kai‐Nils
7. Sihvonen Paul
8. Kivisoja Markku
Intressepokalen
1. Grönfors Bertel
2. Jusslin Raul
3. Siren Kaj
4. Fagerström Birger
5. Inkinen Eero
6. Nordström Kai‐Nils
7. Sihvonen Paul

Månadstävling
1. Inkinen Eero
2. Fagerström Birger
3. Grönfors Bertel
4. Siren Kaj
5. Nordström Kai‐Nils
6. Lemström Marcus
7. Kivisoja Markku
8. Sihvonen Paul

1559
1509
1472
1455
1422
1339
1195

Paul Sihvonen
Bowlingsektionens ordförande

HBF:s seriespelen våren 2015
4 mannalag, div 2
Placering 8
Veteran 2 x 3, div 1
"
10
Veteran 3 x 3, div 2
"
6

Friidrottssektionens verksamhetsberättelse
Året var framgångsrikt för friidrotten inom Esbo
IF. I föreningsklassificeringen placerade vi oss på
en sjunde plats, vilket är ett pinnhål uppåt från
året innan. Poängmässigt samlade vi in 764,25
klassificeringspoäng vilket var rejält mera än året
innan. Föreningen blev tredje i kampen om SFI:s
Frihetspris och samma placering blev det i
tävlingen om ungdomspokalen. SFI‐seriefinalen i
Mariehamn avslutade säsongen, med Esbo IF som
segrare.
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. Vår juniorchef Kira Kytölä har hållit
bra hand om junior‐ och knatteverksamheten.
Tränargruppen med Matti Vesterinen i spetsen,
har fungerat väl. Gemensam planering av
tränings‐ och tävlingsverksamheten har varit på
agendan. Kira har samlat gruppen av
knattedragare
och
koordinerat
den
verksamheten. Mirko Pennanen har lett
funktionärs‐ och domargruppen, till vilkens
uppgift hör utbildning och rekrytering av
funktionärer och domare. 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: YAG, Nordiska
mästerskapen för U20 och NM i gång, Vattenfall
del II. 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 Kannbro samt i olika
skolor. 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.
Våra idrottare i värdetävlingar: EM U23 Oskari
Mörö 400mh (6.), Roope Saarinen 200m. Våra
landslagsrepresentanter för övrigt med eras
främsta prestationer 2015: Jessica Rautelin (1.
U20 7‐kamp), Iida Kalliomäki (EM U20, längd 9.),
Elmo Koivunen (NM U23, 20km gång, 1.), Tuukka
Huuskola (U18 SWE‐FIN, 100m 3.), Eemeli Kiiski
(Eur Cup, 50km gång, 20.), Joli Koivu (Eur Cup 10‐
kamp, 1.), Eliisa Räsänen (NM U20, 400m, 6.),
Joachim Koivu (SWE‐FIN, slägga, 3.), Saga
Andersson (EYOF, stav, 4.).
FM MEDALJÖRER som bilaga.
Inom Esbo IF valdes till årets idrottare Oskari
Mörö, årets damidrottare Jessica Rautelin, årets
junioridrottare Tuukka Huuskola, årets juniorer
14‐15‐åringar Saga Andersson, årets tränare Atte
Pettinen, årets juniortränare Saga Rekonen och
Roosa Rahunen, årets klassificeringspoäng‐
samlare Jessica Rautelin, Aktiapriset bästa 19‐
åring Jessica Rautelin, årets funktionär Tobias
Öhman.
SFI premierade Oskari Mörö och Saga Andersson
för deras framgångar i värdetävlingar, Anders
Wikholm valdes till årets friidrottsledare. NÅID
friidrott premierade Anders Wikholm till årets
ledare.
Övriga förtroendeuppdrag: NÅID friidrott, Anders
Wikholm (viceordf), SUL förbundsfullmäktige
ersättare Anders Wikholm.
Anställda: Oki Vuonoranta verksamhetsledare
och Kira Kytölä juniorchef, deltid under
sommarperioden Tobias Öhman.
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 2016!
Anders Wikholm
friidrottssektionens ordförande

Gymnastiksektionens verksamhetsberättelse
Esbo IF gymnastiksektion ordnar mångsidig
verksamhet i Esbo. Gymnastiksektionen har
verksamhet för barn, unga och vuxna.
Verksamheten är tvåspråkig.
Gymnastiksektionen har cirka 150 medlemmar
och 10 ledare. Aktiveter under år 2015 var
redskapsgymnastik, temppuskola, pilates för
vuxna, familjemotion och sportdagar för daghem.
Sektionen fick inte ihop någon styrelse under år
2014‐ 2015. Ansvarspersonen var föreningens
verksamhetsledare Oki Vuonoranta och kassör
Anita Lindström.
Redskapsgymnastik
Esbo IF har träningar i redskapsgymnastik en gång
i veckan i Väderbackens redkapsgymnastiksal i
Hagalund. Deltagarna är 8‐13 åriga flickor och
pojkar. Esbo IF redskapsgymnastik är inte
tävlingsinriktad, utan passar åt alla barn. Med i
redskapsgymnastiken är 40 barn och utöver dem
cirka 40 unga och vuxna som tränar på egen hand
på turen.
Temppuskola
Temppuskolor ordnas tre gånger i veckan i tre
olika skolor. På tisdagar i Kirkkojärven koulu, på
onsdagar i Storängens skola och på torsdagar i

Lagstads skola. I skolan tränar vi motoriska
färdigheter genom lekar, redskapsgymnastik och
temppubanor. Skolan är avsedd för 3‐7 ‐åriga
barn. Temppuskolorna är mycket populära.
Deltagarna i temppuskolorna är 115 barn.
Pilates
Pilates för vuxna ordnas en gång i veckan i
Lagstad skola. I pilates finns det två grupper,
nybörjare och forstsättningsgrupp.
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. Varje gång är över 100 familjer med.
Sportdagar
Esbo IF ordnar sportdagar för daghem I
Väderbackens redskapsgymnastiksal. Under
sportdagarna rör sig hundratals barn. Esbo IF
ordnar sportdagar i mars, april, maj, oktober,
november och december. I år 2015 deltog fem
olika svenspråkiga daghem.
Oki Vuonoranta

Handbollssektionens verksamhetsberättelse
Säsongen 2014‐2015 behöll lag 1 sin plats i
division 1 efter en besvärlig säsong med flera
uddamålsförluster.
Antalet spelare är omkring 35 så vi har
fortfarande 2 lag i handbollsförbundets serier.
Sportsliga framgångarna under säsong 2015‐2016
har varit bättre än förra säsongen så det ser ut att
Division 1 laget håller sin plats också i år.
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. Dessutom har
vi haft i våra träningar 1 asylsökande från Irak.

Under året har uppvaktats Jari Henttonen 50år
som är Finska handbollsförbundets ordförande
och spelat i Esbo IF över 250 matcher.
Händelser under jubileumsåret 2016 : 17.4.2016
100 års – jubileumsturnering i Alberga.
Då detta skrevs gjorde Esbo IF:s 50‐åringar
historia och tog FM‐guld i OldBoys 50.
Mika Konsin
Handbollsektionens ordförande

Motionssektionens verksamhetsberättelse
Som ju framgår ur sektionens namn är
motionsverksamhet i olika former det vi sysslar
med. År 2015 betyder det att vi fortsatt
organisera
vissa
traditionella
motions‐
tillställningar
s.s.
Solvalla
vandringarna,
NouXtreme, Tomtemarschen och dessutom har vi
hjälpt till med övriga evenemang så som
Kurrerundan, Esbo Strandmaraton och NiceRun.
Solvalla vandringarna/NouXtreme har dragit kring
400 deltagare de senaste åren, men här håller det
på att ske en förskjutning av deltagarna från
vandring till löpning. Inom terränglöpningen
pågår en enorm tillväxtboom för tillfället och vi
kan ju erbjuda fina omgivningar för det
ändamålet. NouXtreme var en besvikelse vad
gäller antalet deltagare som minskade en aning
från år 2014. En förklaring kan ligga i att antalet

evenemang av den här typen mer än
fördubblades under året.
Orienteringen och skidningen, som numera är en
del av motionssektionen, har inte haft någon
aktiv verksamhet under året.
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. 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 2014−2015 ja
saavuttivat ylemmän jatkosarjapaikan. Myös
kuluvalla kaudella 2015−2016 naiset pelaavat 3‐
sarjatasolla.
Harjoitusvuoroja
oli
kaksi,
Juvanpuiston koululla tiistaina ja Kalajärven
koululla sunnuntaina. Sunnuntain vuorolla
pelattiin myös 3‐sarjan kotipelit. Joukkueen
valmentajana toimi Kirsi Huikarinen ja
yhdyshenkilöinä Terhi Koskinen 2014–2015 ja
Anna Pakarinen 2015–2016.
Miehet eivät saaneet joukkuetta sarjatasolle
kausille 2014−2015 ja 2015−2016. Ak ivista
lentopalloharjoittelua jatkettiin kuitenkin kaksi
kertaa viikossa Kannussillanmäen väestösuojassa.
Sisävuoroja ei ollut kesäkautena. Joukkueet
harjoittelivat kesällä pelaamalla biitsiä. Osa
pelaajista osallistui myös kesän biitsiturnauksiin.
Naisilla oli viikonloppuleiri lokakuussa Vieru‐
mäellä.
Molemmat joukkueet käyttävät Nimenhuutoa,
missä ilmoitetaan joukkueiden harjoitukset, pelit
ja muut tapahtumat. Joukkueiden yhteystiedot
löytyvät Esbo IF:n kotisivuilta.

Hankinnat

Naisten joukkueen käyttöön hankittiin Baech
Volley verkkosarja.
Varainhankinta
Lentopallojaosto hankki itsenäisesti varoja
Viikkari Biitsikiertueen
(http://www.vikinglinecup.net/) Oittaan osa‐
turnauksella kesäkuussa 2015. Turnaus tuotto oli
noin 1000 €.
Lisäksi lentopallojaoksen jäsenet osallistuivat
aktiivisesti seuran yhteisiin varainhankinta‐
tapahtumiin: Kauklahden kentän valvonta,
Solvallamarssi ja Rantamaraton.
Johtokunta
Lentopallojaoston johtokunta kokoontui vuoden
2015 aikana kaksi kertaa. Yhteyttä pidettiin lisäksi
sähköpostitse. Mukana hallituksessa 2015 olivat
Merja Rissanen (pj.), Kirsi Liitsola (siht.) Milla
Rolig, Salla Tiilikainen (rahastonhoitaja), Jarno
Liimatainen (varapuheenjohtaja), Janne Räsänen,
Terhi Koskinen.
Kirsi Liitsola, lentopallojaoston sihteeri

