
  

 
 



Ordförandens hälsning  

Föreningen har haft ett fint och verksamhetsrikt år 2019 bakom sig. Föreningen har varit framme på flera                 
fronter och även nått framgång på idrottsarenorna. Vilket gäller såväl yngre som äldre idrottare inom               
föreningen. 

Esbo IF har även under fjolåret haft en viktig roll som arrangör av tävlingar och evenemang i Esbo.                  
Stafettkarnevalen i Alberga var startskottet för året, vi var även med i arrangemangen för: Esbo Motonet                
GP (friidrottens GP), FM i maraton och en rad juniortävlingar. 

Där till har vi naturligtvis burit vårt strå till stacken via arrangerandet av Esbo Strandmaraton, Solvalla Trail                 
och Kurrerundan. Via dessa evenemang har vi haft totalt över 6000 deltagare. 

Bland de anställda har vi Sanna Saarman-Kemppi verksamhetsledare och Kira Kytölä samt nyligen anställda              
Vilma Sydänlammi i personalstyrkan. 

Jag vill tacka alla Esbo IF:are för det gångna året 2019 och ser framemot ett fint nytt årtionde med mycket                    
idrott och motion på agendan. 

Anders Wikholm, 
ordförande 
 
 

Styrelsen 2019 

Ordförande Anders Wikholm 
Viceordförande Håkan Blomberg 
Sekreterare Ulla-Riitta Nordberg, utanför styrelsen 
Kassör Anita Lindström, utanför styrelsen 

 
Ledamöter 
Hjalte Karlsson 
Bowling Paul Sihvonen suppleant Johan Jusslin 
Friidrott Markus Kalliomäki suppleant Matti Vesterinen 

Elina Kari  
Gymnastik ingen suppleant ingen 
Handboll Mika Konsin suppleant Birger Grotell 
Motion ingen suppleant ingen 
Volleyboll Terhi Koskinen suppleant Harri Ketonen 
 
Styrelsens möten under verksamhetsåret: 22.1. - 26.2. - 15.4. - 12.8. - 10.10 - 13.11. 
Vårmötet hölls 19.3. och höstmötet 19.11. 
 
Arbetsgruppens sammansättning 
Ordförande Anders Wikholm 
Medlemmar Anita Lindström, Håkan Blomberg, Markus Kalliomäki, Ulla-Riitta Nordberg och Sanna 

Saarman-Kemppi 
 
Sekreta utskottets sammansättning 
Ordförande Kaj-Erik Lindberg 
medlemmar Georg Lindroth, Bengt Hagman, Göran Ekegren, Hjalte Karlsson och Ulla-Riitta Nordberg, 

Anders Wikholm  
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Revisorer 
Ordinarie Harry Eklundh, GRM 
Suppleant Matti Mäkinen 
 
Hedersordförande   
Tage Strandström  
 
Hedersmedlemmar 
Tage Strandström nr 4 
Georg Lindroth nr 5 
Bengt Hagman nr 6 
Kaj-Erik Lindberg nr 8 
Tiina Lillak nr 9 
Göran Ekegren nr 11 
Ulla-Riitta Nordberg nr 12 
Hjalte Karlsson nr 13 
 
Uppvaktningar 
Jan-Olof Stengård 70 år 15.2 standar med silverplakett nr 15 
Birger Grotell 60 år  7.1 guld nr 41 

Ursula Koivunen 50 år 28.3 brons nr 140 

Björn Anderssons 50 år 12.9 brons nr 141 

 

 

Sektionernas styrelser 2019 

Bowling 
Paul Sihvonen ordförande 
Birger Fagerström viceordförande 
Marcus Lemström sekreterare 
Kai-Nils Nordström kassör 
Bertel Grönfors tävlingsledare 
Johan Jusslin 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 (->30.9), Vilma Sydänlammi (dec.)  
Kira Kytölä knatteansvarig  
Anita Lindström kassör 
  
Gymnastik 
ingen styrelse vald 
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Handboll 
Mika Konsin ordförande 
Birger Grotell 
Max Grotell 
Fredrik Sundell 
 

Motion 
ingen styrelse vald 
 
Volleyboll 
Milla Rolig ordförande  
Kirsi Liitsola sekreterare   
Terhi Koskinen 
Merja Rissanen 
Salla Tiilikainen kassör  
 

Bowlingsektionens verksamhetsberättelse 

Sektionen hade i början av säsongen 5 tävlingsregistrerade medlemmar. Sektionen ställde upp i HBF:s serie               
med 13 manna herrlag.  
Sektionen övervakade 3 gånger på Köklax idrottsplan. Till strandmaraton 21.09 ställde sektionen upp med              
en person. 
 
HBF:s seriespel våren 2019: 3 manna lag vet division 2, placering 4 
 
Bowlingsektionens mästerskaps resultat 

1. Fagerström Birger 
2. Grönfors Bertel 
3. Lemström Marcus 
4. Sihvonen Paul 
5. Leppävuori Hannu 
 

Intressepokalen 
1. Fagerström Birger 
2. Grönfors Bertel 
3. Lemström Marcus 
4. Sihvonen Paul 
5. Leppävuori Hannu 
 

 

Månadstävlingar 
1. Lemström Marcus. 
2. Grönfors Bertel. 
3. Fagerström Birger 
4. Inkinen Eero 
5. Leppävuori Hannu 
6. Sihvonen Paul 

 
Paul Sihvonen, bowlingsektionens ordförande 
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Friidrottssektionens verksamhetsberättelse 

Vårt idrottsår 2019 var bättre än 2018. För det första, vi kom på andra plats i Föreningscupens superfinal 
och gjorde på samma gång 23 nya personbästa resultat och 4 nya klubbrekord. För det andra, vi nådde 
trettonde plats i Kaleva Pokalen, tionde plats i föreningsklassificering, andra plats i Frihetspriset och andra 
plats också i Ungdomspokalen.  
Vi har förbättrat vår rankning i alla dessa kategorier, så vi kan säga att året 2019 var riktigt bra. Vi gjorde 
också 24 nya föreningsrekord, varav hela 10st. var i åldersklasserna 17 till vuxen.  
Jag kan säga att vi kan vara stolta över vårt arbete med alla ålders idrottare och fortsätta på samma sätt 
som under år 2020. 
Ett stort tack igen för den tidigare säsongen till idrottare, tränare, funktionärer och också till föräldrar för 
arbetet för friidrott. Jag önskar alla väldigt framgångsrikt friidrottsår 2020. 
 
Markus Kalliomäki, friidrottssektionens ordförande 
 
Träningsverksamhet  
I föreningen har vi 24 avtalsidrottare, som tränas av personliga tränare. Avtalsidrottarna använder sig av               
föreningens egna träningsturer i Otnäs och Kannbro, samt andra träningsställen i huvudstadsregionen, bl.a.             
Esport Arenan och Sportkvarnen i Helsingfors. 
 
Träningsgrupper 
Friidrottsskola 4-14 år (355 deltagare, 25 tränare)  
Junioridrottsgrupper 9-19 år (124 deltagare, 17 tränare)  
Tävlingsidrottare för 19 år och vuxna (39 deltagare, 16 tränare) 
 
Vuxenfriidrott 
Friidrottsskola för vuxna (~20 deltagare, 1 tränare) 
Friidrottsskola för vuxna fortsättnings/tävlingsgrupp (15 deltagare, 1 tränare)  
Maratonskola (17 deltagare, 3 tränare) 
Esbo IF Running (25 deltagare, 5 tränare) 
Löpskola (21 deltagare, 2 tränare) 
 
Tävlingsverksamhet  
Framgång 

● Tionde plats i föreningsklassificeringen superföreningar med 538,75 poäng  
● Trettonde plats i Kaleva pokalen med 94,5 poäng  
● Fjortonde plats i ungdomsverksamhetstävlingen med 566 poäng  
● Andra plats i SFI:s frihetspris med 224 poäng  
● Andra plats i SFI:s ungdomspokal med 298 poäng  

Föreningens idrottare kammade hem medaljer på FM nivå: 7 guld och 2 silvermedaljer. 
Landslagsrepresentation hade vi så väl i Europeiska mästerskap i U 19 och U 23 som i Nordiska 
mästerskapen och i landskampen mot Sverige. 

Tävlingslicenser tillsammans 491 st. 

Egna arrangemang 

12.1 Klubbkamp mot Espoon Tapiot  
23.3 Klubbmästerskap inomhus 
6.8 Föreningscup, del 2  
18.8 Motonet GP Espoo  

20-21.8 Klubbmästerskap  
4.9 Skolmästerskapen, högstadier Esbo -    

Grankulla - Kyrkslätt 
5.9 Skolmästerskapen, lågstadier Esbo -    

Grankulla 
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Gymnastiksektionens verksamhetsberättelse 

Organisation 
Sektionen har för tillfället ingen egen styrelse. Verksamheten koordineras av verksamhetsledaren,           
juniorchefen och tränarna. Från och med hösten 2019 har vi nya tränare i flera grupper.  
 
Utbildning 
Tränarna kan enligt behov och intresse delta i t.ex. FSG:s skolningstillfällen. Under år 2019 har ingen lämplig                 
kurs passat in. 
 
Träningsverksamhet 
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 
                      

Temppuskolan är avsedd för 4-7 åriga barn. I temppuskolan tränar vi motoriska färdigheter genom lekar,               
redskapsgymnastik övningar och temppubanor. 1-2 träningar / vecka, 15 träningar per termin.  

● Våren: Storängens skola ons 18.30-19.30 och Lagstads skola to 18.30-19.30 
o 2-3 grupper per dag enligt tränarantal, ca 20 deltagare / träningstillfälle 

● Hösten: Lagstad skola to 18:30-19:30  
o 2-3 grupper enligt tränarantal, ca 20 deltagare / träningstillfälle 
o Pga. ett litet deltagarantal ordnades endast en träning/vecka 

 
Perhetöpinät är ett familjemotionsevenemang som ordnas en söndag per månad, i Suna skola.             
Perhetöpinät ordnas i samarbete med Esbo Stad och är avsett för småbarnsfamiljer. Familjerna får i två                
timmar göra olika gymnastikövningar tillsammans. Deltagandet är gratis. Varje gång är det över 50 familjer               
med. 
 
Pilates för vuxna ordnas en gång / vecka i Lagstad skola VT: 10.1.-2.5. HT: 5.9.-28.11. 
Vårterminen 

● Nybörjare och lättare nivå to 18:00-19:00 
o VT 15 ggr 8 deltagare 1 anmäld som inte kunde delta  

● Fortsättningsgrupp to 19:00-20:00 
o VT 15 ggr 9 deltagare 1 anmäld som inte kunde delta  

Höstterminen 
● En grupp to 19:00-20:00  

o 18 deltagare                          

Informationsverksamhet  
All information om gruppernas verksamhet finns på hemsidan. Anmälningar till alla grupper görs på              
hemsidan, via anmälningssystemet Ilmari. Tidigare gymnaster informeras då anmälningen öppnas. 
 
Ansvarspersoner 
Helhetsansvarig: Sanna Saarman-Kemppi 
Temppuskola: Kira Kytölä 
Redskapsgymnastik: Linda Björkenheim  
Pilates: Anita Lindström  
Tränare: Tove Sundsröm, Patricia Raearo, Emmi Kapanen, Niklas Björkenheim, Toni 

Appelqvist, Linda Björkenheim   
 
Anita Lindström 
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Handbollssektionens verksamhetsberättelse 

Säsongen 2018-2019 behöll lag 1 sin plats i division 1 efter en bra säsong. Esbo IF:s lag placerade sig på 7.                     
plats i division 1 efter säsongen 2018-2019. Ställningen per 31.12.2019 var 8. placering. 

Säsong 2019-2020 spelar vi med ett lag som har som målsättning att komma bland de 6 bästa i division 1. 

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. För tillfället har vi bra med spelare i 1. divisionen, i träningarna har vi haft mellan 15-20 spelare. 

  
Mika Konsin, handbollssektionens ordförande 

 

Motionssektionens verksamhetsberättelse 

Motionssektionens verksamhet fungerar för tillfället som bihang till de övriga sektionerna samt delvis lett              
av AU och verksamhetsledaren (ingen egen styrelse). Trots det ordnades en hel del evenemang och               
verksamhet under år 2019. Verksamheten består av motionsverksamhet och stöder sektionerna i olika             
arrangemang av evenemang. Aktivering av medlemmar i alla åldrar, att delta i olika motionsaktiviteter. 
 
Till motionsverksamheten hör: Pilates, konditionscirkel, motionsvolleyboll, löpskola, maratonskola och         
vuxnas idrottsskola. Pilates ordnades i Lagstads skola to kl 19-20, konditionscirkel i Ymmersta och              
Karamalmens skola fre kl 17.30-18.30, motionsvolleyboll i Lagstads skola to kl 20-21. Löpskolorna gick av               
stapeln i april och maratonskolan från september till maj. Vuxnas idrottsskola pågår året runt med träningar                
på Alberga sportplan, Grankulla centralplan, Othallen, Esport Arena och i Kannbrobacken. 
 
 
Sanna Saarman-Kemppi, verksamhetsledare 
 
Deltagarantal i evenemangen (anmälda): 
Esbo Strandmaraton 5283, inklusive FM i maraton (elit och vuxenidrottsförbundet) 
Solvalla Trail: 200 
Kurrerundan och minikurre: 250 
Tomtemarschen 60 
 

 
Volleybollsektionens verksamhetsberättelse / Lentopallojaosto 

Seuratoiminta 
Naiset: 

Lentopallokausi jakautuu kahdelle vuodelle alkaen syksystä ja päättyen kevääseen. Kaudelle 2018−2019 tuli            
Etelä-Suomen alueen sarjoihin merkittäviä muutoksia. Naisten 3-sarjatasolta siirryttiin pelaamaan         
paikallissarjaa, johon myös Esbo IF:n naisten joukkue osallistui.  

Sarja rakentuu seuraavasti: aluksi joukkueet jaetaan lohkoihin, joissa pelataan alkusarja, alkusarjan jälkeen            
joukkueet jaetaan tulosten perusteella Ylempään ja Alempaan paikallissarjaan, joiden perusteella joukkueet           
jaetaan edelleen Ylempään-, Keskiseen- ja Alempaan jatkosarjaan.  
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Kaudella 2018−2019 Esbo IF:n joukkue voitti alkusarjansa. Ylemmän paikallissarjan perusteella joukkue           
jatkoi Keskisessä jatkosarjassa. Vuoden 2019 alkusarjassa joukkue sijoittui toiseksi, jonka perusteella pelit            
jatkuivat ylemmässä paikallissarjassa. Paikallissarjan sijoituksen perusteella määräytyy vuoden 2020         
keväällä pelattava jatkosarja. 

Harjoitusvuoroja naisten joukkueella oli kaksi, Juvanpuiston koululla tiistaina ja Kalajärven koululla           
omavalvontavuoro sunnuntaina. Sunnuntain vuorolla pelattiin myös kotipelit. Vuonna 2020 valmentajana          
toimi Kirsi Liitsola ja yhdyshenkilönä Taija Hautamäki.  
Sisävuoroja ei ollut kesäkautena. Joukkueet harjoittelivat pelaamalla biitsiä ulkona. Joukkueeseen liittyi 6            
uutta pelaajaa syksyn 2019 aikana.  
Joukkue käytti Nimenhuutoa (https://esboiflentisnaiset.nimenhuuto.com/, 
https://esboifm4.nimenhuuto.com/), missä ilmoitettiin harjoitukset, pelit ja muut tapahtumat. Joukkueen 
yhteystiedot löytyvät Esbo IF:n kotisivuilta www.esboif.fi/lentopallo.  
 
Miehet: 
Miehillä ei ollut lentopallotoimintaa. 
 
Hankinnat 
Lentopallojaos ei tehnyt hankintoja. 
 
Varainhankinta 
Lentopallojaosto hankki itsenäisesti varoja järjestämällä Viikkari Biitsikiertueen 
(http://www.vikinglinecup.net/) Oittaan osaturnauksen 8.6.2019.  
 
Lisäksi lentopallojaoksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti seuran yhteisiin varainhankintatapahtumiin: 
Kauklahden kentän valvonta, Solvalla Trail ja Rantamaraton. 
 
Johtokunta 
Lentopallojaoston johtokunta kokoontui vuoden 2019 aikana kaksi kertaa. Lisäksi johtokunta piti yhteyttä            
sähköpostitse. Johtokunnan kokoonpano oli: puheenjohtaja Milla Rolig, sihteeri Kirsi Liitsola,         
rahastonhoitaja Salla Tiilikainen, jäsenet: Merja Rissanen, Terhi Koskinen. 
 

Seniorklubben 

Året 2019 var Seniorklubbens tredje verksamhetsår. Följande tillfällen har hållits: 
- 26 januari besökte vi Fallåker teatern 
- 26-27 mars åkte vi med en grupp till SPA & Conference hotell i Tallinn 

- 31 juli åkte vi ut till Mjölö (Isosaari) med färjan 
- 11 september bekantade vi oss med Fölisön samt Kekkonens bostad 
- 16 oktober besökte vi Amos Rex och efteråt åt lunch i restaurang Kaarna 

- 4 december samlades vi i Garden i Hagalund för att tillsammans åtnjuta en julmiddag 

Deltagarantalen vid klubbens olika tillfällen var ganska konstant ca 15-25 personer, förutom på resan till               
Tallinn, där det deltog 10 personer. 
Arkivprojektet som startade på hösten 2018 fortsatte under året 2019. Vi samlades en grupp på ca 6                 
personer i tre timmars pass. På våren och på hösten jobbade gruppen varannan vecka, sammanlagt 15 ggr.                 
Träffarna hölls på onsdagar mellan kl. 12 - 15.  Sammanlagt 270 timmar jobbade gruppen under år 2019.  
 
Göran Ekegren, ordförande för seniorklubben 
 

Verksamhet som inte är bunden till sektionerna 
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Esbo IF ordnar i samarbete med Esbo stad olika idrottsformer och -sätt för motion och idrott. Vi hade flera                   
barn- och juniorgrupper, där det fanns möjlighet att prova friidrott med dess olika grenar och samtidigt                
bekanta sig med föreningsverksamhet. 
Under år vårterminen fortsatte vi med WAU i Karamalmens skola på onsdagar, Onsdagseftermiddag på              
onsdagar i Kannbrobacken, U6 på lördagar i Otnäs och ”Perhetöpinät” första söndagen i varje månad i Suna                 
skola. Där till hade vi ”Sporttisäpinät” i Grankulla skola. Under hösten fortsatte vi endast med               
”Perhetöpinät” och ”Sporttisäpinät”. 

 

Föreningens ekonomi 

Det gångna året var även ekonomiskt framgångsrikt för föreningen. Vi hade lyckade arrangemang och för               
övrigt höll en stram budgetlinje. Resultatet visar ett litet plus under strecket. 
 
Föreningen har fått stöd av Esbo stad och Aktiastiftelsen, vi tackar varmt för understöden och ser framemot                 
ett fortsatt gott samarbete. 
 
 

Information 

Föreningens huvudsakliga informationskanal är hemsidan www.esboif.fi. Den nya hemsidan togs i bruk i             
augusti.  
Information skickades åt medlemmarna också i form av nyhetsbrevet E-Info. 

9 
 

http://www.esboif.fi/

