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Tyresö den 21 December, 2017 

Månadsbrev (December) 2017 

Hejsan alla medlemmar efter sex månader som sportchef i Hanviken känns det väldigt inspirerande 
att fatta pennan och få skriva några rader till er. I det senaste månadsbrevet som publicerades 
utrycktes en stor optimist inför 2017 års sommarsäsong och nu när vi kan sammanfatta 2017 års 
verksamhet kan vi konstatera att mycket av de som vi hoppades på slog in. 

Friidrottssommaren 2017 
Augusti månad bjöd oss på bland annat junior och ungdoms mästerskap där Alexander Nyman 
representerade klubben vid ungdoms SM för 17 åringar och fick med sig en bronsmedalj i tresteg 
hemfrån Gävle. Grattis! Utöver detta genomfördes även distriktsfinalerna för 12-14 åringar i Väsby 
där prisskåpen hemma fylldes på rejält för en hel del samtidigt som vi väll på plats hade med en stor 
trupp som vågade ställa sig på startlinjen. 

September månad bjöd framförallt på tre viktiga mästerskap för våra ungdomar. Till  
Regionsmästerskapen även dessa i Gävle fick vid med oss fem stycken ungdomar som gjorde 
flertalet grenstarter. Hanviken bidrog till poäng i flera grenar som till slut gjorde så att 08fri i vanlig 
ordning kunde plocka hem segern, eller för att citera våra ordförande i Mitt i Tyresö ”Ser man till 
åldersgruppen 13-14 åringar i både Hanvikens Friidrott och Tyresö Friidrott ser jag ingen kommun 
inom Stockholm, eller i Sverige, som slår oss,” 

Under året har vi även flera träningsgrupper fokuserat på stafetlöpning vilket märktes vid DM då vi 
gjorde bra ifrån oss. Kul att vi glänser i friidrottens ända laggren. De om något måste ju vara ett 
bevis på att vi som förening har en god stämning i klubben och kan sammarbeta.  

Klubbmästerskapen 
Trots de fina insatserna på de nationella mästerskap är ändå min höjdpunkt under september månad 
våra egna klubbmästerskap som genomfördes den 17 september. En tävling där vi fick kora 
klubbmästare i allt från seniorer till våra 7 åringar. Detta var också 2011 gruppens första tävling,  
välkomna in i vår tävlingsverksamhet efter att ni kämpat på så bra under året med friidrottsleken. 
Ett extra tack till alla funktionär som hjälpte till med allt från försäljning till att hämta spjut. 
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Kläder 
Under september månad genomfördes även en klädprovning hos stadium för nya tävlingskläder. 
Vad gäller stadiums sortiment har vi under den senaste månaderna uppdaterat vår kollektion av 
träningskläder och kommer även göra så med tävlingskläderna under juni 2018. Detta gör att vi i 
dagsläget inte har bokat in någon ny klädprovning ännu. Vi kommer även i början av nästa år att 
utöka vårt sortiment från Stadium och ta fram nya supporterkläder. 

Ledare 
Under oktober månad genomförde jag mitt första tränarmöte och nu såhär inför jul vill jag 
tillsammans med styrelsen lyfta på hatten för våra duktiga ledare som under året har arbetat med 
alla våra aktiva, ni har gjort ett fantastiskt jobb och jag hoppas att det blir många år tillsammans 
med er framöver! 

Galakväll 
Under november månad närmare bestämt den 17 November var det dags för en galakväll i 
Hanvikens anda. Drygt 100 personer hade samlats för att genomföra aktiviteter och äta god mat allt 
i kombination med en utdelning av de drygt 80 klubbrekordstenar och 20 statyetter i 3 olika 
prisklasser som skulle delas ut. Tack för all hjälp under galan och särskilt tack till Anne-Marie 
Bertlin och juniorgruppen som hjälpte till med arrangemanget. Vilka stjärnor ni är och då menar jag 
inte enbart på friidrottsarenan. Rykten har redan börjat spridas om att vi vill köra även 2018.  
 

Som avslutning på 2017 bjuder vi på en bild på några av alla nya klubbrekordsinnehavare  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Vad händer 2018? 

Inomhustävlingar 
Tävlingssäsongen är i full gång och tre av höjdpunkterna är:  
13-14 Januari Örebro (Hanvikens gemensamma tävlingsresa) 
17-18 Februari Distriktsmästerskapen, Sätrahallen ( En tävling för 12-17 åringar) 
10-11 Mars Regionsmästerskapen, Karlstad (13-14 åringar) 
Samt ett antal Svenska mästerskap för ungdomar, juniorer och seniorer.  
Utöver detta arrangeras det ett stort antal inomhustävlingar i Stockholmsområdet från Januari-April. 
Tävlingskalender finns hos klubbens tränare alternativt kommer publiceras på hemsidan. 

Träningsläger 
Träningsläger har börjats planeras där vi under tränarmötet kom fram till att  
08-06 gruppen kommer åka iväg till Bosön den 5-6 maj. Samt att 05-, rosa- och juniorgruppen 
preliminärt ska åka iväg till Nyköping den 13-15 april. 

Hemsidan 
En av de arbeten som jag påbörjat under slutet av 2017 är att se över, uppdatera och förändra 
hemsidan. Ambitionen är att vår hemsida ska bli mer användarvänlig lätt att orientera sig på och 
även vår främsta kommunikationskanal till er medlemmar och andra intresserade. Ni får därför 
gärna ta en titt på hemsidan i början av 2018 och se ifall ni ser några förändringar.  

Distriktet 
Stockholmsfriidrottsförbund (08fri.) har haft sitt årsmöte. En tillställning utan några överraskningar,   
hela styrelsen omvaldes och förhoppningsvis gör det att verksamhet kommer fortgå som vanligt. 
Stockholmsfriidrottsförbund bjuder även in till följande utbildningar under våren 2018.  
Friidrott 7-10 år (3 februari & 18 mars) 
Friidrott i gymnastiksal 3 (17 mars) 
Löpträning steg 1 (14 april & 15 april) 
Friidrott 12-14 år (17 mars, 21 april & 12 maj) 

Friidrottsskola och Friidrottslek 
Planering med friidrottsskolan och friidrottsleken startar efter jul och mer info om det kommer i 
nästa sportchefsbrev. 

God jul och gott nytt år!  
Michael Pettersson 
E-post: friidrott@hanvikenssk.se Mobil: 070-8112947
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