VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2018

Sammanställt av Ulla-Riitta Nordberg

Ordförandens hälsning
Föreningen har haft ett fint och verksamhetsrikt år 2018 bakom sig. Verksamheten har varit mångsidig och
fram för allt inom friidrotten har vi breddat på verksamhetsformerna och samarbetet med såväl andra
föreningar som med Esbo stad.
Framgångar har vi naturligtvis nått på flera fronter bland unga och äldre, både på nationella och
internationella planet.
Esbo IF är en viktig kugge i arrangerandet av olika tävlingar och evenemang i Esbo. Under det gångna året
var vi med och arrangerade ”superveckan” i juni med: YAG (Youth Athletic Games) största juniortävlingen i
Finland, Esbo Motonet GP (friidrottens GP-serie) och FM i gång för landets elitgångare och även FM i gång
för vuxenidrottare. En utmanande men givande vecka för många Esbo IF:are.
Där till har vi naturligtvis burit vårt strå till stacken via arrangerandet av Esbo Kvällslopp och
Strandmaraton, Solvalla Trail och Kurrerundan. Via dessa evenemang har vi haft dryga 6000 deltagare.
Bland de anställda såg vi en större ändring via bytet av verksamhetsledare, då vår fleråriga anställda Oki
Vuonoranta tog ett steg mot nya utmaningar. Jag vill passa på, att tacka Oki och önska honom framgång
bland vuxenidrottarna (en del förstås Esbo IF:are) och ser framemot att Sanna Saarman-Kemppi får en god
fortsättning med arbetet som ny verksamhetsledare.
Jag vill tacka alla Esbo IF:are för det gångna året 2018 och ser framemot ett idrotts- och motionsrikt
verksamhetsår 2019.
Anders Wikholm,
ordförande

Styrelsen 2018
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Hjalte Karlsson
Bowling
Friidrott
Gymnastik
Handboll
Motion
Volleyboll

Anders Wikholm
Håkan Blomberg
Ulla-Riitta Nordberg, utanför styrelsen
Anita Lindström, utanför styrelsen

Paul Sihvonen
Markus Kalliomäki
Elina Kari
ingen
Mika Konsin
Håkan Blomberg
Terhi Koskinen

suppleant
suppleant

Johan Jusslin
Matti Vesterinen

suppleant
suppleant
suppleant
suppleant

ingen
Birger Grotell
Jan-Olof Stengård
Harri Ketonen

Styrelsens möten under verksamhetsåret: 16.1. - 28.2. - 24.4. - 30.8. - 10.10 - 6.11.
Vårmötet hölls 21.3. och höstmötet 20.11.
Arbetsgruppens sammansättning
Ordförande
Anders Wikholm
Medlemmar
Anita Lindström, Håkan Blomberg, Markus Kalliomäki, Ulla-Riitta Nordberg och Sanna
Saarman-Kemppi
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Sekreta utskottets sammansättning
Ordförande
Kaj-Erik Lindberg
medlemmar
Georg Lindroth, Bengt Hagman, Göran Ekegren, Hjalte Karlsson och Ulla-Riitta Nordberg,
Anders Wikholm
Revisorer
Ordinarie
Suppleant

Harry Eklundh, GRM
Matti Mäkinen

Hedersordförande
Tage Strandström
Hedersmedlemmar
Tage Strandström
Georg Lindroth
Bengt Hagman
Kaj-Erik Lindberg
Tiina Lillak
Göran Ekegren
Ulla-Riitta Nordberg
Hjalte Karlsson

nr 4
nr 5
nr 6
nr 8
nr 9
nr 11
nr 12
nr 13

Uppvaktningar
Mika Konsin
Peter Waenerberg
Ulla-Riitta Nordberg

50 år
60 år
70 år

5.4 guld nr 39
7.6 guld nr 40
12.12 standar med silverplatta nr 14

Sektionernas styrelser 2018
Bowling
Paul Sihvonen
Birger Fagerström
Marcus Lemström
Kai-Nils Nordström
Bertel Grönfors
Johan Jusslin

ordförande
viceordförande
sekreterare
kassör
tävlingsledare
medlem

Friidrott
Markus Kalliomäki ordförande
Matti Vesterinen viceordförande
Karl Nyman
sekreterare
Björn Andersson
Elina Kari
utanför styrelsen:
Sanna Saarman-Kemppi , verksamhetsledare
Juuli-Anna Taurén juniorchef
Kira Kytölä
knatteansvarig
Anita Lindström
kassör
Gymnastik
ingen styrelse vald
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Handboll
Mika Konsin
Birger Grotell
Fredrik Sundell
Motion
Håkan Blomberg
Jan-Olof Stengård
Bernt Blom
Hjalte Karlsson
Ritva Winberg
Volleyboll
Milla Rolig
Harri Ketonen
Kirsi Liitsola
Terhi Koskinen
Merja Rissanen
Salla Tiilikainen

ordförande

ordförande
sekreterare

ordförande
viceordförande
sekreterare
kassör

Bowlingsektionens verksamhetsberättelse
Sektionen hade i början av säsongen 6 tävlings registrerade medlemmar. Sektionen ställde upp i HBF:serie
med en 3-manna herrlag och hade följande aktiviteter under säsongen 2017-2018:
Sektionen övervakade 3 gånger på Köklax idrottsplan.
Till strandmaraton 15.09 ställde sektionen upp med 1 person.
Till Solvalla trailer 07.10 ställde sektionen upp med 2 personer som trafikdirigenter.
HBF:s seriespel under våren 2018
3 mannalag Vet.Div 3

11. placering

Bowlingsektionen mästerskaps resultat:
1. Lemström Marcus
2. Grönfors Bertel
3. Inkinen Eero
4. Fagerström Birger
5. Leppävuori Hannu
6. Sihvonen Paul
Intressepokalen
1. Lemström Marcus
2. Grönfors Bertel
3. Leppävuori Hannu
4. Inkinen Eero
5. Fagerström Birger

1515
1509
1452
1451
1448

Månadstävlingar
1. Lemström Marcus
2. Grönfors Bertil
3. Inkinen Eero
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4. FagerströmBirger
5. Leppävuori Hannu
6. Sihvonen Paul
Paul Sihvonen, bowlingsektionens ordförande

Friidrottssektionens verksamhetsberättelse
År 2018 följde upp i liknande banor som året innan, vi hade en del skadade idrottare, men trots det behöll
vår nivå i föreningsklassificeringen och i Kaleva Pokalen. Vi samlade 485,5 föreningsklassificeringspoäng
vilket var bara 27 poäng färre än året innan och i klassificeringen stannade vi på tolfte plats (superförening).
I tävlingen om Kaleva Pokalen blev vi fjortonde med 107 poäng, vilket var 32 poäng fler än året innan.
Föreningen har gjort ett väldigt bra arbete med ungdomar de senaste åren och verksamheten såväl
utvecklas som breddas. Vi är stolta över det samarbete, som vi t.ex. gör med staden i olika former. Där till
kan man se, at klubbrekorden i ungdomsklasserna har slagits under det gångna året på flera fronter. Detta
är ett klart tecken på duktiga unga idrottare.
Ett stort tack till alla idrottare, tränare, funktionärer och föräldrar för det arbete som har utförts under år
2018. Jag önskar alla ett aktivt och framgångsrikt friidrottsår 2019.
Markus Kalliomäki, friidrottssektionens ordförande
Träningsverksamhet
Träningsgrupper
Friidrottsskola (413 deltagare, 25 tränare)
Junioridrottsgrupper (57 deltagare, 7 tränare)
Ungdomsidrottsgrupper 14-19 år (16 deltagare, 2 tränare)
Tävlingsidrottare för 19 år och vuxna (39 deltagare, 16 tränare)
Vuxenfriidrott
Friidrottsskola för vuxna (~20 deltagare, 1 tränare)
Friidrottsskola för vuxna fortsättnings/tävlingsgrupp (10 deltagare, 1 tränare)
Tävlingsverksamhet
Framgång
• Tolfte plats i föreningsklassificeringen superföreningar med 485,5 poäng
• Fjortonde plats i Kaleva pokalen med 107 poäng
• Trettonde plats i ungdomsverksamhetstävlingen med 575,5 poäng
• Tredje plats i SFIs frihetspris med 160 poäng
• Femte plats i SFIs ungdomspokalen med 151 poäng
• Tredje plats i SFI-Seriefinalen
Föreningens idrottare kammade hem medaljer på FM nivå: 8 guld, 7 silver och 3 brons medaljer.
Landslagsrepresentation hade vi så väl i VM för under 20-åringar som i landskampen mot Sverige.
Tävlingslicenser tillsammans 535 st.
Egna arrangemang
• Klubbkamp mot Espoon Tapiot
• Klubbmästerskap inomhus
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•
•
•
•
•
•
•
•

Kurrerundan
Ärevarvet
Motonet GP Espoo
YAG-tävlingen
FM i landsvägs gång samt SAUL:s FM i landsvägs gång
Föreningscup, del 2
Klubbmästerskap
Skolmästerskapen Esbo - Grankulla – Kyrkslätt

Gymnastiksektionens verksamhetsberättelse
Verksamhetsidé
Gymnastiksektionen inom Esbo IF ordnar mångsidig verksamhet för barn, unga och vuxna på olika håll i
Esbo. Verksamheten är tvåspråkig och de flesta deltagare är svenskspråkiga. En del grupper instrueras helt
på svenska.
Målsättning
Målsättningen med välorganiserad och koordinerad verksamhet har nåtts under år 2018, men en hel del
finns kvar att göra.
Organisation
Sektionen har för tillfället ingen egen styrelse. Verksamheten koordineras av verksamhetsledaren,
juniorchefen och tränarna. Från och med hösten 2018 har vi nya tränare i flera grupper.
Utbildning
Tränarna kan enligt behov och intresse delta i t.ex. FSG:s skolningstillfällen. Under åt 2018 har ingen lämplig
kurs passat in.
Träningsverksamhet
Redskapsgymnastik
Redskapsgymnastik för 8- 13 åriga flickor och pojkar. Redskapsgymnastiken är inte tävlingsinriktad, utan
passar alla. Träningar en gång / vecka 15-16 träningar per termin

• Väderbackens redskapsgymnastiksal i Hagalund sö 18:00-19:30.
10-20 deltagare, 4 grupper tränar samtidigt

Temppuskola
Temppuskolan är avsedd för 3- 8 åriga barn. I temppuskolan tränar vi motoriska färdigheter genom lekar,
redskapsgymnastik övningar och temppubanor. Träningar 2 ggr / vecka 15 träningar per termin
• Lagstad skola to 18:30-19:30 2-3 grupper enligt tränarantal
• Storängen ons 18:30-19:30 2-3 grupper enligt tränarantal
• ca 20 deltagare / träningstillfälle
Pilates
Pilates för vuxna ordnas en gång / vecka i Lagstad skola VT:11.1.-3.5. HT:6.9.-29.11.
• Nybörjare och lättare nivå to 18:00-19:00
o VT 15ggr 8 deltagare 3 anmälda som inte kunde delta
o HT 13ggr 8 deltagare 3 anmälda som inte kunde delta
•

fortsättningsgrupp to 19:00-20:00
o VT 15ggr
o HT 13ggr 10 deltagare + 1 som inte kunde delta
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Informationsverksamhet
Anmälning till alla grupper görs via anmälningssystemet Ilmari på hösten då säsongen startar. Tidigare
gymnaster informeras då anmälningen öppnas.
Anita Lindström

Handbollssektionens verksamhetsberättelse
Säsongen 2017-2018 behöll lag 1 sin plats i division 1 efter en bra säsong.
Säsong 2018-2019 spelar vi med ett lag som behåller sin plats i divisionen 1. 1 divisionslaget har spelat en
bra säsong med jämna matcher.
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 ifall vi kan
öka spelarantalet på lägre nivå.
Mika Konsin, handbollssektionens ordförande

Motionssektionens verksamhetsberättelse
Motionsverksamhet i olika former hör till sektionens uppgifter. Aktiviteten har de senaste åren varit rätt så
blygsam så också år 2018.
År 2018 betyder det att vi fortsatt organisera vissa motionstillställningar ss. Solvalla Trail och
Tomtemarschen. Dessutom har vi hjälpt till med övriga evenemang som föreningen är med och organiserar
(Kurrerundan, Esbo Strandmaraton och Esbo Kvällslopp). Inom terränglöpningen pågår en tillväxtboom för
tillfället och vi kan ju erbjuda fina omgivningar för det ändamålet.
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 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
Deltagarantal i evenemangen (anmälda):
Esbo Strandmaraton
4729
Esbo Kvällslopp
323
Solvalla Trail (även vuxenidrottarnas FM i stiglöpning): 230
Kurrerundan och minikurre: 176

Volleybollsektionen / Lentopallojaosto
Seuratoiminta
Naiset pelasivat 3-sarjassa kaudella 2017−2018. Ylempi jakosarjapaikka jäi saavuttamatta, mutta
alemmassa jatkosarjassa sijoituttiin ensimmäisiksi.
Kaudelle 2018−2019 tuli Etelä-Suomen alueen sarjoihin merkittäviä muutoksia. Naisissa siirryttiin
pelaamaan toistaiseksi vain paikallissarjaa, johon myös Esbo IF:n joukkue osallistuu. Vuoden 2018
alkusarjassa joukkue sijoittui ensimmäiseksi. Kauden pelit jatkuvat 2019.
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Harjoitusvuoroja naisten joukkueella oli kaksi, Juvanpuiston koululla tiistaina ja Kalajärven koululla
omavalvontavuoro sunnuntaina. Sunnuntain vuorolla pelattiin myös kotipelit. Kausilla 2017−2018 ja
2018−2019 joukkueen valmentajana toimi Kirsi Liitsola ja yhdyshenkilöinä Taija Hautamäki.
Miehillä ei ollut sarjatason joukkuetta kausilla 2017−2018 ja 2018−2019. Lentopalloharjoittelua oli
keskiviikkoisin Kannussillanmäen urheiluhallissa. Myös naisten joukkueen jäseniä osallistui tälle vuorolle
syksyllä 2018.
Sisävuoroja ei ollut kesäkautena. Joukkueet harjoittelivat pelaamalla biitsiä ulkona.
Molemmat joukkueet käyttivät Nimenhuutoa
(https://esboiflentisnaiset.nimenhuuto.com/, https://esboifm4.nimenhuuto.com/),
missä ilmoitetaan joukkueiden harjoitukset, pelit ja muut tapahtumat. Joukkueiden yhteystiedot löytyvät Esbo
IF:n kotisivuilta www.esboif.fi/lentopallo.
Hankinnat
Joukkue hankki omakustanteisesti uudet pelipaidat.
Varainhankinta
Lentopallojaosto hankki itsenäisesti varoja Viikkari Biitsikiertueen (http://www.vikinglinecup.net/)
Oittaan kaksipäiväisellä osaturnauksella 9.−10.6. 2018. Turnauksen tuotto oli noin 1000 €.
Lisäksi lentopallojaoksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti seuran yhteisiin varainhankintatapahtumiin:
Kauklahden kentän valvonta, Solvalla Trail ja Rantamaraton.
Johtokunta
Lentopallojaoston johtokunta kokoontui vuoden 2018 aikana kaksi kertaa. Lisäksi johtokunta piti yhteyttä
sähköpostitse. Johtokunnan kokoonpano oli: puheenjohtaja Milla Rolig, varapuheenjohtaja Harri Ketonen,
sihteeri Kirsi Liitsola, rahastonhoitaja Salla Tiilikainen, jäsenet: Merja Rissanen, Terhi Koskinen.

Seniorklubben
Året 2018 var Esbo IF:s Seniorklubbs andra verksamhetsår. Under året samlades seniorerna sex gånger:
21.1 var vi på Fallåker-teater med en grupp på 25 personer.
28.3 gjorde vi en utflykt till Solvalla, där vi besökte Haltia Naturcentrum och grillade korv vid eldplatsen
Drakblosset, 12 personer deltog.
30.5 åkte vi på en dagskryssning till Tallinn, 15 deltagare.
15.8 var vi till Sveaborg, 15 deltagare.
10.10 Strömmingsmarknaden i Helsingfors, ca 10 deltagare.
28.11 Lillajulsmiddag i restaurant Harald i Iso Omena, 25 deltagare.
På efterdiskussionen vid Strömmingsmarknadsträffen kom en grupp inom Seniorklubben på iden att samlas
på Fallåker för att städa upp och ordna föreningens arkiv.
12.11 samlades arkivgruppen till sin första träff. Som målsättning ställde vi upp att jobbet skall vara klart
före föreningens vårmöte.
29.11 hölls arkivmöte nr 2
17.12 samlades vi för tredje gången för att jobba med arkivet.
Göran Ekegren
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Verksamhet som inte är bunden till sektionerna
Esbo IF ordnar i samarbete med Esbo stad olika idrottsformer och -sätt för motion och idrott.
Som nya verksamheter startades år 2018 flera barn- och juniorgrupper, där det fanns möjlighet att prova
friidrott med dess olika grenar och samtidigt bekanta sig med föreningsverksamhet.
Nya grupper:
WAU i Karamalmens skola på onsdagar, Onsdagseftermiddag på onsdagar i Kannbrobacken, U6 på lördagar
i Otnäs, ”Perhetöpinät” första söndagen i varje månad i Suna skola. Där till hade vi ”Sporttisäpinät” i
Grankulla skola två gånger under hösten.

Föreningens ekonomi
Det gångna året var även ekonomiskt framgångsrikt för föreningen. Vi hade lyckade arrangemang och för
övrigt höll en stram budgetlinje. Förändringen bland de anställda ledde till att vi hade betydligt lägre
personalkostnader än budgeterat. Detta ledde till ett överskott för år 2018.
Föreningen har fått stöd av Esbo stad och Aktiastiftelsen, vi tackar varmt för understöden och ser framemot
ett fortsatt gott samarbete.
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