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Ordförandens hälsning  

År 2020 går till historieböckerna som ett avvikande år, på grund av den världsomspännande pandemin. 
Esbo IF har även fått ta till nya och innovativa metoder för att hålla verksamheten igång. 
 
Trots allt har våra idrottare på flera fronter nått framgång i tävlingar under året. 
 
Föreningens roll som tävlingsarrangör accentuerades, vi var med och arrangerade tv-tävlingen Espoo 
Liikkuu Games med 4 veckors varseltid. Där till var vi med och arrangerade Esbo Motonet GP, som även 
flyttades framåt p.g.a. pandemin. Tävlingen valdes till den bästa i hela serien, där med kan vi vara stolta i 
Esbo. 
 
Bland massevenemangen kunde vi arrangera Esbo Strandmaraton och Solvalla Trail. Via dessa evenemang 
har vi haft totalt över 3000 deltagare. 
 
Jag vill tacka alla Esbo IF:are för det gångna året 2020! Vi har verkligt kunniga anställda, förtroendevalda, 
tränare och fram för allt idrottare med i verksamheten. Hoppas på, att vi kan få normaliserade förhållanden 
åter igen under det pågående året. 
 
Anders Wikholm, 
ordförande

 
Styrelsen 2020 

Ordförande Anders Wikholm 
Viceordförande Håkan Blomberg 
Sekreterare Ulla-Riitta Nordberg, utanför styrelsen 
Kassör Anita Lindström, utanför styrelsen 
  
Ledamöter 
Hjalte Karlsson 
Bowling Paul Sihvonen/Birger Fagerström suppleant Bertel Grönfors 
Friidrott Markus Kalliomäki och Elina Kari suppleant  Oki Vuonoranta och Björn 
   Andersson 
Gymnastik ingen suppleant ingen 
Handboll Mika Konsin suppleant Birger Grotell 
Motion ingen suppleant ingen 
Volleyboll Terhi Koskinen suppleant Kirsi Huikarinen 
 
Styrelsens möten under verksamhetsåret: 8.1. -3.3. – 6.5. - 10.8. - 27.10. 
Vårmötet hölls 1.6. och höstmötet 18.11. 
 
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 (�20.11.2020)   
 
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 
Aimo Mehtonen nr 14 
 
Uppvaktningar 
Krister Lönnqvist 60 år 14.3 guld nr 42 
Merja Mantila 60 år 30.4 guld nr 43  
Anders Wikholm  50 år 3.11 guld nr 44 

Sektionernas styrelser 2020

Bowling 
Birger Fagerström ordförande, sekreterare och kassör  
Bertel Grönfors viceordförande och tävlingsledare 
Raul Jusslin medlem 
 

Friidrott 
Markus Kalliomäki ordförande 
Oki Vuonoranta viceordförande 
Patrik Appelqvist sekreterare 
Björn Andersson 
Kerttuli Boucht 
Oscar Härkönen (- okt) 
Elina Kari 
Björn Stenvik 
utanför styrelsen:  
Sanna Saarman-Kemppi, verksamhetsledare (- okt) 
Vilma Sydänlammi juniorchef    
Kira Kytölä knatteansvarig   
Anita Lindström kassör 
  
Gymnastik 
ingen styrelse vald 
 
Handboll 
Mika Konsin ordförande 
Birger Grotell 
Max Grotell 
Fredrik Sundell 
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Motion 
ingen styrelse vald 
 
Volleyboll 
Milla Rolig ordförande  
Kirsi Liitsola sekreterare   
Terhi Koskinen 
Merja Rissanen 
Salla Tiilikainen kassör  
 

Bowlingsektionens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsåret fortsatte som 2019 i Hagalund hallen varannan torsdag. Aktiva bowlare nu bara fyra 
personer. 
I mitten av mars kom covid-19 pandemin med den påföljden att all träning upphörde. 
 
Vi deltog under året i seriespel för veteraner i Tali. Även de spelen inställdes p.g.a. coronan. Inställda spel 
flyttades till hösten och bowlades färdigt i september och oktober. Resultatet blev en sjätteplats i veteran- 
ligans 2.division. 
På hösten fortsatte träningarna och serietävlingen så gott som normalt. Vi spelade inte om sektionens 
mästerskap året 2020, däremot hade vi den traditionella månadstävlingen varje månad och priserna för 
sammandraget delades ut nu i vinter detta år. 
 
Jobbet fortsätter för att hitta nya medlemmar och spelare till sektionen. 
 
Birger Fagerström, bowlingsektionens ordförande 
 
 
Friidrottssektionens verksamhetsberättelse 

Säsong 2020 var riktigt exceptionell på grund av COVID-19. Hallsäsongen började starkt och visade på att 
inkommande säsong kan bli bättre än säsong 2019. I mitten av mars slog COVID-19 till ordentligt och 
rekommendationer från THL satte all verksamhet på paus till slutet av maj. Under denna period leddes 
träningar endast på distans och idrottarna tränade självständigt. COVID-19 situationen lättade lite under 
sommaren, och vi kunde ordna träningsverksamhet nästan som vanligt. Större tävlingar flyttades till en 
senare tidpunkt, som SFIM och Olympiska spelen. En del tävlingar inhiberades helt, som EM i Paris, medan 
FM-tävlingar ordnades med specialarrangemang. 
Trots allt, hade vi en framgångsrik säsong. Vi tog en sjunde plats i Föreningscupens superfinal, tionde plats i 
Kaleva Pokalen och nionde plats i Föreningsklassificeringen. Frihetspriset och Ungdomspokalen delades inte 
ut i år, eftersom SFIM inhiberades. 
För att utveckla vår föreningsverksamhet, har vi sökt med till Finlands Olympiska Kommittés Tähtiseura-
kvalitetsprogram, där vi söker Stjärnmärke både för junior- och vuxenidrottsverksamheten. Stjärnmärket är 
ett starkt och välkänt varumärke som visar på kvaliteten på föreningens verksamhet. 
 
Jag är verkligen stolt över vårt verksamhetsansvar i den här situationen och det faktum att vi har kunnat 
organisera våra aktiviteter på ett sätt, som följer myndigheternas regler och riktlinjer. 
Ett stort tack för föregående säsong till alla och jag hoppas att den kommande säsongen inte kommer att 
innehålla lika många begränsningar som 2020 säsongen. 
Jag önskar er alla framgång under det kommande friidrottsåret 2021. 
 
Markus Kalliomäki, friidrottssektionens ordförande 
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Träningsverksamhet  
I föreningen har vi 27 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 (286 deltagare, 15 tränare)  
Junioridrottsgrupper 9-19 år (138 deltagare, 16 tränare)  
Tävlingsidrottare 19 år och vuxna (27 deltagare, 18 tränare) 
 
Vuxenfriidrott 
Friidrottsskola för vuxna (29 deltagare, 1 tränare) 
Friidrottsskola för vuxna fortsättnings/tävlingsgrupp (18 deltagare, 1 tränare)  
Maratonskola (18 deltagare, 2 tränare) 
Esbo IF Running (30 deltagare, 5 tränare) 
Löpskola (21 deltagare, 2 tränare) 
 
Tävlingsverksamhet  
Framgång 

• Nionde plats i föreningsklassificeringen superföreningar med 614,5 poäng  
• Tionde plats i Kaleva pokalen med 111 poäng  
• SFIs Frihetspris och Ungdomspokal delades inte ut, eftersom SFIM inte kunde arrangeras pga. 

pandemin.  

Föreningens idrottare kammade hem medaljer på FM nivå: 8 guld, 8 silvermedaljer och 3 brons.  

Tävlingslicenser tillsammans 410 st. 

Egna arrangemang 
27.6 Espoo Liikkuu Games tematävling 
12.8  Föreningscup, del 2  
5.8 Motonet GP Espoo (flyttades från den 10.6 p.g.a. pandemin) 
18-19.8  Klubbmästerskap  
8.9 Skolmästerskap för lågstadier (inhiberades) 
10.9 Skolmästerskap för högstadier (inhiberades) 
19-20.9  Strandmaraton 
11.10 Solvalla Trail 
 
Utbildning 
Domarskolning steg 4 (Finlands Friidrottsförbund) 
Intern ledarskolning 
Huippuseura-koulutus (Finlands Friidrottsförbund) 
Päätoimisten koulutus (Finlands Friidrottsförbund) 

Kommunikation och social media 
Hemsidan är den primära informationskanalen utåt. Föreningens anställda informerar internt via E-info en 
gång i månaden och via juniorverksamhetens veckobrev.  

Esbo IF är aktiv på social media, främst på Facebook och Instagram, där det uppdateras om tävlingar, 
träningar och annan verksamhet. 
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Gymnastiksektionens verksamhetsberättelse 

Organisation 
Sektionen har för tillfället ingen egen styrelse. Verksamheten koordineras av verksamhetsledaren, 
juniorchefen och tränarna.  
 
Utbildning 
Tränarna kan enligt behov och intresse delta i t.ex. FSG:s skolningstillfällen. Under år 2020 har ingen lämplig 
kurs passat in. 
 
Träningsverksamhet 
Covid-19 slog till i mars och den 15.3- 30.4 var all ledd verksamhet på paus, för alla grupper. Således blev 
vårterminen på hälft. Höstterminen kom igång normalt och alla grupper var igång till slutet av november. 
Fr.o.m. den 30.11 var all inomhusverksamhet på paus. 
 
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 
• Höstens nya grupp: Storängens skola, ons 18:00-10:00, 10-20 deltagare                     

 
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.  

• Lagstad skola to 18:30-19:30, 2-3 grupper enligt tränarantal, ca 20 deltagare / träningstillfälle 
 

Parkour 
En helt ny grupp som planerades för hösten, till för 7-12 åriga barn och unga intresserade av Parkour, som 
vill röra på sig lättsamt men fartfyllt. På träningarna tränas bl.a. kraft, snabbhet och typiska Parkour 
rörelser. Tyvärr kom denna grupp inte ännu igång. 
 
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: 9.1-7.5 och HT: 20.8-3.12. 

● En grupp, to 19:00-20:00 
○ VT 10 deltagare 
○ HT 16 deltagare 

 
Informationsverksamhet  
All information om gruppernas verksamhet finns på hemsidan. Anmälning till alla grupper görs på hemsidan 
via anmälningssystemet Ilmari på hösten då säsongen startar. Tidigare gymnaster informeras då 
anmälningen öppnas. 
 
Ansvarspersoner 
Helhetsansvarig: Vilma Sydänlammi 
Temppuskola:  Kira Kytölä 
Redskapsgymnastik: Vilma Sydänlammi 
Pilates:   Anita Lindström  
Tränare:   Tove Sundström, Emmi Kapanen, Patricia Raearo, Niklas Björkenheim, Toni 

Appelqvist, Frida Lassander, Alexandra Högberg  
 
Kira Kytölä 
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Handbollssektionens verksamhetsberättelse 

Handbollssektionens verksamhetsberättelse saknas. 

 
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 2020. Verksamheten består av motionsverksamhet och stöder sektionerna i olika 
arrangemang av evenemang. Aktivering av medlemmar i alla åldrar, att delta i olika motionsaktiviteter. 
 
Covid-19 pandemin påverkade även motionssektionens verksamhet. Träningsverksamheten var på paus 
under perioderna 13.3-30.4 och 30.11-31.12. Vi var tvungna att inhibera en del evenemang medan andra 
kunde arrangeras med specialarrangemang. Evenemang som inhiberades var Kurrerundan och Tomte-
marschen.  
 
Till motionsverksamheten hör: Pilates, konditionscirkel, motionsvolleyboll, löpskola, maratonskola och 
hobbygrupp i friidrott.  
Pilates ordnades i Lagstads skola to kl. 19-20, konditionscirkel i Karamalmens skola fre kl. 17.30-18.30, 
motionsvolleyboll i Lagstads skola to kl. 20-21. Löpskolorna kunde inte ordnas på våren som planerat, utan 
flyttades till augusti. Maratonskolan pågår från september till maj. Friidrottens hobbygrupp för 
vuxenidrottare pågår året runt med träningar på Alberga sportplan, Grankulla centralplan, Othallen och i 
Kannbrobacken. 
 
Deltagarantal i evenemangen (anmälda): 

• Esbo Strandmaraton 19-20.9 1605 delt. 
• Solvalla Trail 11.10  115 delt. (anmälda 168) 

 
Kira Kytölä 
 
 
Volleybollsektionens verksamhetsberättelse / Lentopallojaosto 

Seuratoiminta 
 
Naiset: 

Lentopallokausi jakautuu kahdelle vuodelle alkaen syksystä ja päättyen kevääseen. Kaudella 2020 Esbo IF:n 
naisten joukkue osallistui Etelä-Suomen paikallissarjaan.  

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.  

Syyskaudella 2020 Esbo IF:n joukkue sijoittui toiseksi alkusarjassa. Ylemmän paikallissarjan pelit 
keskeytyivät koronapandemian takia marraskuussa. Myös harjoitustoiminta keskeytyi loppuvuoden ajaksi. 

Harjoitusvuoroja naisten joukkueella oli kaksi, Juvanpuiston koululla tiistaina ja kevätkauden ajan 
Kalajärven koululla omavalvontavuoro sunnuntaina. Syksyllä joukkue sai sunnuntaille salivuoron 
Lintuvaaran koululta. Sunnuntain vuorolla pelattiin myös kotipelit. Vuonna 2020 valmentajana toimi Kirsi 
Liitsola ja yhteyshenkilönä Taija Hautamäki.  
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Sisävuoroja ei ollut kesäkautena.  Joukkueet harjoittelivat pelaamalla biitsiä ulkona.   

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 hankki palloja, pallokorin, pallokassin ja ea-tarvikkeita. 
 
Varainhankinta 
Lentopallojaosto joutui perumaan Viikkari Biitsikiertueen (http://www.vikinglinecup.net/) Oittaan 
osaturnauksen kesäkuussa 2020. Syynä tähän olivat koronatilanteesta johtuvat rajoitukset. 
 
Lentopallojaoksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti seuran yhteisiin varainhankintatapahtumiin: Kauklahden 
kentän valvonta, Solvalla Trail ja Rantamaraton. 
 
Johtokunta 
Lentopallojaoston johtokunta kokoontui vuoden 2020 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 2020 var Seniorklubbens fjärde (4) verksamhetsår. Flera träffar hade planerats, men endast det första 
tillfället kunde genomföras. Orsaken vet alla. Covid-19 pandemin gjorde det omöjligt att genomföra det 
planerade. Seniorerna tillhör riskgruppen och restriktionerna som landets regering uppsatt följdes till punkt 
och pricka.  
 
Seniorklubben var på Fallåker teater 11.1.2020 kl.16. Sammanlagt hade vi 20 seniorer på plats. 
 
Planerat var också att fortsätta under våren med färdigställandet av Arkivprojektet som vi startade i 
november 2018. Vi jobbade med arkivet ännu i januari/februari, men efter det hölls det paus under resten 
av året. Torsten Lindquist och undertecknad har sedan jobbat med dokumentering och finslipning av 
materialet. 
 
Året 2020 var också ett år då våra led glesnade. Flera av våra aktiva seniorer gick bort. Britta Hagman, Rolf 
Wallenius, Maj-Britt Pirvola och föreningens Hedersordförande Tage Strandström, för att nämna några. 
 
Göran Ekegren, ordförande för seniorklubben 
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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. Vi hade flera 
barn- och juniorgrupper, där det fanns möjlighet att prova friidrott med dess olika grenar och samtidigt 
bekanta sig med föreningsverksamhet. 
Onsdagseftermiddag på onsdagar, ”Perhetöpinät”, ”Sporttisäpinät” och gruppen för utvecklingsstörda 
vuxna ordnades under hela året.  Under höstterminen fortsatte vi med WAU-klubben i Kungsgårdsskola, 
Matinlahden koulu, Lintulaakson koulu och Tiistilän koulu.  
 

Föreningens ekonomi och administration 

Ekonomin har hållits i balans, trots det verkligen utmanande året. Budgeten har följts så gott som det är 
möjligt, under den krävande pandemitiden. Resultatet för år 2020 visar ett minus på 1565€. 
Föreningen har fått stöd av Esbo stad och Aktiastiftelsen, vi tackar varmt för understöden och ser framemot 
ett fortsatt gott samarbete. 
 
Föreningen har haft 3 fast anställda under året: Verksamhetsledaren, som avslutade sitt arbetsförhållande 
vid slutet av november, juniorchef Vilma Sydänlammi och verksamhetskoordinator Kira Kytölä. 
 
 
Information 

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


