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Verksamhetsberättelse år 2021-2022 
 

Efter två år med stor påverkan från covid-19 har friidrotten i Habo återigen haft ett 

fullspäckat år med träning, tävling och glatt humör. Vår verksamhet som helt bygger på 

ideella krafter har fungerat mycket väl och föreningen som helhet är ytterst levande och 

vital. Stort tack till alla medlemmar, tränare, funktionärer, barn, ungdomar och övriga 

som bidrar till vår framgång. 

 
Flera deltog vid klubbtävlingen i terränglöpning vid Gränsenstugan den 15 september 2021. 

Medlemsantalet i föreningen är stabilt kring 250 medlemmar. Flickor är i stor majoritet. 

Tabellen nedan visar antalet medlemmar vid årsskiftet 2021-2022. 

 0-6 år 7-12 år 13-20 år 21-40 år 41- år Summa 

Kvinna 9 98 17 16 18 158 

Man 6 29 15 9 25 84 

 

Träningsverksamheten har under året flutit på  bra både inomhus och utomhus tack vare 

våra duktiga ledare och tränare. Något över 20 tränare tillsammans med några av våra 

egna ungdomar har hållit igång sex olika träningsgrupper. De minsta är 6 år och en 

träningsgrupp finns för varje årskull upp till 10 år. De som är 11 år och äldre tränar 

tillsammans i en ”äldregrupp”. Vi har även några veteraner som tränar och tävlar för 

klubben. Träningen bedrivs under sommaren på Slätten och under vinterhalvåret hyrs 



halltider i Habo Sporthall, Alléhallen och på Kålgårdsarenan i Jönköping. Även 

styrketräningslokalen vid Sporthallen hyrs under vintern. 

 
Avslutning i Sporthallen 24 mars 2022. 

Under år 2021 genomfördes 220 statligt (LOK-stöd) bidragsberättigade träningar. 

En fin tradition i klubben är den årliga avslutningen, mini-OS, för de yngsta barnen. 

 
Mini-OS med sedvanligt besök av Dunder-Lasse. Slätten 25 september 2021. 

Friidrottsskolan blev i år inställd, men vi hoppas kunna återuppta denna tradition under 
2022. 

 
Styrelsens berättelse 



Styrelsen har bestått av följande personer:  

Ordförande     Lasse Elfgaard 

Vice ordförande    Per Orestig    
Ledamöter     Henrik Gustafsson 

     Henrik Johansson 
     Carolin Blomgren 

Cornelia Zankl Werner 

Annika Westh 
Claes Aasa 

Suppleanter    Dan Dahlberg  
Niklas Kvarnstrand  

Ungdomsrepresentanter  Tindra Stenberg 

Matilda Johansson 
 

Fimatecknare för föreningar har varit Lasse Elfgaard och Henrik Gustafsson. Styrelsen 

har under veksamhetsåret haft nio styrelsemöten. Administrationen i klubben hanteras 

genom följande program: 

Medlemsregister, hemsida, närvarokontroll m.m. Myclub 

Digital plattform, e-post m.m. Microsoft 365 

Bokföring Fortnox 

Bank Tidaholms Sparbank 

Tävlingsarrangemang Easyrecord 

 

Ekonomisk redogörelse av verksamhetsåret 2021/22 

Klubben gjorde ett budgeterat minusresultat på 25 000 kr.  

Klubbens intäkter är till största del medlems- och träningsavgift (109 000 kr) jämte 

kommunala och statliga stöd (54 000 kr). Under året genomfördes även vår egen 
tävling Habo Challenge som gav ett plusresultat om ca 25 000 kr. Föreningen 

administrerar gymkort på Nordic Wellnes för medlemmarna. Dessa intäkter har  en 
motsvarade utgift och är inget klubben tjänar några pengar på. 

På utgiftssidan var det under året flera planerade inköp, bla chip-tidtagningsutrustning, 

datorer och skärmar, sändare till startpistolen för eltidtagning, tunneltält m.m. Totalt 
inhandlades utrustning för nästan 80 000 kr. Dessa investeringar kan klubben nyttja 

under flera år. Att tävlingar kommit igång syns även på utgifterna då klubben står för 
medlemmars anmälningsavgifter, drygt 45 000 kr kostade årets tävlande. En annan av 
klubbens större utgifter är hallhyror om ca 27 000 kr. 

För alla utgifter se resultatrapport för verksamhetsåret:  
 



RÖRELSENS INTÄKTER   

Nettoomsättning     År 2021-2022 

3010 Medlems och träningsavgift  109 900 kr 

3011 Återbetalning av efteranmälningsavgifter 1 730 kr 

3030 Träningsläger    4 352 kr 

3049 Övriga intäkter    4 093 kr 

3110 Idrottsarrangemang   5 580 kr 

3111 Habo Challenge    32 240 kr 

3112 Sommarskolan    0 kr 

3210 Sponsorsintäkter    0 kr 

3310 Lotterier/försäljning/Julskyltning  5 803 kr 

3510 Kiosk och serveringsintäkter  0 kr 

3511 Kiosk och serveringsintäkter/Challenge 5 217 kr 

3610 Nordic Wellnes (inbetalningar)  29 925 kr 

Summa nettoomsättning    198 840 kr 

 

Aktiverat arbete för egen räkning   

3810 Kommunalt (Lok-Stöd)   3 885 kr 

3811 Habo Kommun    17 175 kr 

3820 Statliga (Lok-Stöd)   29 524 kr 

3832 Riksidrottsförbundet, övriga bidrag  4 000 kr 

Summa aktiverat arbete för egen räkning  54 584 kr 

 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  253 424 kr 

 

RÖRELSENS KOSTNADER   

Råvaror och förnödenheter  

4010 Anmälningsavgifter   -45 310 kr 

4011 Efteranmälningsavgifter   -1 430 kr 

4012 Annonskostnader   0 kr 

4018 Plan/hallhyror    -27 096 kr 

4019 Kost/logi    -1 633 kr 

4020 Inköp av tävlings- och träningsmateriel -16 438 kr 

4021 Inköp till anläggning (Utrustning)  -79 542 kr 

4022 Priser, medaljer    -1 435 kr 

4028 Tillstånd/Förbundsavgifter/Sanktionsavgifter-2 400 kr 

4030 Träningsläger, egna, UC-Småland, SvFIF -15 552 kr 

4032 Busstransporter (Hyra av minibuss)  -7 750 kr 

4035 Ledarstöd, uppvaktning etc.  -399 kr 

4099 Övriga kostnader (Förbundsmöte etc.) -140 kr 

4111 Habo Challenge    -6 080 kr 

4112 Sommarskola     0 kr 

4151 Kurser /Utbildning   -4 228 kr 

4380 Andra aktiviteter (säsongsavslutning,etc.) -9 098 kr 

4511 Inköp av kiosk Habo Challenge  -2 799 kr 

4540 Inköp av idrottskläder/ledarkläder/material -6 984 kr 

4610 Nordic Wellnes (fakturor)   -29 925 kr 

Summa råvaror och förnödenheter   -258 239 kr 

 

Övriga externa kostnader   

6110 Kontorsmaterial    0 kr 

6250 Porto / Fraktkostnader/postbox  -5 760 kr 

6310 Försäkringar    -2 570 kr 

6530 Redovisning / Bokföring / Fortnox  -1 484 kr 

6540 Myclub / IT-tjänster / Hemsida etc.  -9 380 kr 



6570 Bankkostnader, momsfria    -1 332 kr 

6970 Tidningar, facklitteratur   0 kr 

Summa övriga externa kostnader   -20 526 kr 

 

SUMMA UTGIFTER TOTALT:   -278 765 kr 

 

RÖRELSERESULTAT    -25 341 kr 

 

Finansiella poster   

8300 Övriga ränteintäkter   75 kr 

Summa finansiella poster    75 kr 

 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -25 266 kr 
 

Några ord om tävlingsverksamheten 2021-22 

Verksamhetsåret blev det mest framgångsrika året i Habo friidrotts historia.  I alla fall 

om man tittar på det som hände med 14-åringar och yngre! 

Låt oss börja med de allra yngsta: Återigen vann klubbens 11-åringar lag-UDM. I år i 

stor stil, då man dessutom hade ytterligare ett lag på en fin femteplats. 

Mixlagen 11 år i lag UDM-match 2 på Råslätt, 11 september 2021. 

13- och 14-åringarna radade upp exempellösa framgångar under året: 

LagUDM-vinst för flickor 13 år och en fin fjärdeplats för våra 14-åringar. 



 

Flickor 13 år efter vinst vid Lag-UDM efter match 2 i Ljungby 12 september 2021. 

 
Flickor 14 år, Ljungby 12 september 2021. 



Vid Götalandsmästerskapen blev det medaljer till inte mindre än 12 av de våra, med 

Theodor Rogös smått osannolika 4 guld, ett silver och ett brons som toppen av tårtan. 

Irma Westh, Nike Blomberg, Tindra Stenberg-Westlund, Olivia Andersson, Misa 

Widetoft, Anna Elwing och Stina Essberg var de övriga habostjärnorna som glänste 

nere i Malmö. 

 

Götalandsmästerskapen 19 september 2021 i Göteborg. 

Vid UDM drog Theodor hem hela 12 stycken guldmedaljer (vann samtliga grenar han 

startade i!) Nike vann 5 guld, ett silver och ett brons, Irma Westh, Misa Widetoft och 

Mira Jansson blev även de UDM-segrare. 

För Theos del slutade inte året med detta: Han segrade i mångkampsUDM med smått 

fantastiska 5435 poäng (över 1000 poäng per gren) vilket är Smålandsrekord och 

Sverigebäst under året. Även på 60 meter häck blev Theo Sverigebäst. 

 
Theodor och tränarna Eleanor och Johan efter mångkamps-UDM i Ljungby 7 augusti 2021. 

Irma Westh satte nytt personligt rekord och tog en 5:e plats vid IUSM i Göteborg. 



Ola Grauers fortsätter att prestera på topp vid de längre löpdistanserna i yngre 

veteranklasserna, men har nu starkt sällskap av Per Orestig, Niklas Agnesund och 

David Jaldemark. 

Våra tävlingsarrangemang 

Habo Challenge arrangerades 12 juni trots diverse restriktioner och blev en stor succé 

med hundratals starter och anpassningar för publik m.m. Många hade längtat till att få 

tävla igen och långväga aktiva kom till Habo denna dag. Tävlingens fokus lades mot de 

yngre åldrarna, men vi fick även se EM-kval i U22 av Filippa Miller Hovslätts IK, 

minst 3 svenska årsbästan under dagen och som vanligt massor med personbästan, trots 

den otroligt byiga vinden. Ungefär 100 funktionärer hjälptes åt med att genomföra 

tävlingen. 

 
Covid-säkert Habo Challenge, Slätten 12 juni 2021. 

Ett antal klubbmästerskap avhölls och premierades vid den årliga galan. 

 
Avslutning med hinderlöpning, Slätten 10 juni 2021. 

Klubben var också medarrangörer av kretsmästerskapen och Vetterspelen. Den 

sistnämnda tävlingen, som vi ansvarar för tillsammans med Hovslätts IK på Råslätts IP, 



gav i år en större avans än tidigare, vilket gjorde att vi beslöt oss för att satsa på att 

arrangera den även under 2022. 


