
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

 

KVARSEBO IDROTTSKLUBB 

 

 



 
Inledning av Ordförande: 

 
Då var mitt första år som ordförande till ända.  

Det har varit ett mycket spännande. Och måste nog hålla vår nya altan som det största som 

hänt i år. Förutom att damlaget tog ytterligare en serieseger förstås. Grattis och bra jobbat.  

Sedan har ju alla aktiviter flutit på bra även i år, och ett riktigt stort tack till alla inblandade till 

allt såsom Valborg, Midsommar, Kvarseborundan och Räkfrossan som kräver så mycket 

ideellt arbete.  

Vill även tacka alla dem som ställt upp för uppbyggnaden av vår altan som blev riktigt stabil 

och snygg. Det återstår lite arbete men snart är det vår. 

Icke att förglömma är ju våra planskötare som håller iordning på kritning , bevattning och 

klippning. Utan er så hade inte Klintvallen varit så inbjudande och fin.  

 

Jag vill även tacka alla i styrelsen för ett bra och engagerat år, vi har haft många möten och 

kommit fram med en hel del bra saker. Jag ser fram mot ett ännu mer spännande år 

 

Med vänlig hälsning, Johan Connman 

 

 

Styrelsen 
Kvarsebo Idrottsklubbs styrelse har under året bestått av följande ledamöter: 

 

Ordförande  Johan Connman 

Vice ordförande Stefan Franzén 

Sekreterare  Inga-Britt Jernqvist 

Kassör  Annika Rydberg 

Ledamöter Pernilla Johansson, Patrik Ringqvist, Christine Wallin, Malin 

Palmgren Tobias Lindroos 

Suppleanter  Eva-Lisa Muukki/Tuleborn  

 

Under året har vi haft 12 stycken styrelsemöten och ett antal arbetsmöten. Medlemsantalet 

under året är 43 familjer, 18 enskilda, 30 fotbollspelare samt 3 stycken hedersmedlemmar. 

 

Ekonomin för det gångna året slutade på ett minusresultat på 29.212,77. Vi har lite kapital 

kvar vid årets slut då likvida medel var 79.997,43. Vattenskadan i domarrummet kostade 

klubben en del trots att vi fick ut på försäkring. Sommarkiosken vid badstranden har 

takrenoverats och en ny altan har byggts vid klubbhuset.  

 

 

Träningsboden 

Arbete pågår att färdigställa träningsboden. Morgan Johansson och Jan Connman sliter på för 

att få träningsrummet lite fräschare. Den träningsutrustning som fanns inne i klubbhuset har 

flyttats ut till lokalen. Beroende på hur lokalen kommer att nyttjas ska vi anpassa utrustningen 

därefter. Så den som känner för att lyfta lite vikter, träningscykla, springa på löpband mm 

kontakta klubben – här finns möjligheterna.  

 

 

 



 

 

Fotbollen Dam /Kvarsebos eminenta damer gjorde det igen!  
 

Guld för andra året i rad. Denna gång gick vi obesegrade genom serien med endast två 

oavgjorda. Det blev många kämpamatcher där vi stundtals var riktigt illa ute, men med lagets 

rutin och kämparglöd stod vi till slut som segrare. Vår räddning många gånger var fenomenala 

Thilda i mål.  

Vi har även haft turen att ha ytterligare två duktiga målvakter som har kunnat rycka in vid 

behov, Leiris och Petra. Tack för det!  

49 mål lyckades vi peta in, där vår pålitliga skyttedrottning Palmen nätade 18 av dem.  

Hela laget gjorde en strålande insats och vi hade inte vunnit om det inte vore för alla våra 

fantastiska ”tjejer” som ställt upp i vått och torrt.  

Ett varmt tack till Kurt Björk som dömt våra hemmamatcher på ett föredömligt sätt. 

 

Årets citat kommer från matchen mot Grebo:  

”Skillnaden mellan lagen; 20 år äldre, 20 kilo tyngre…..och två mål!!” 

/Kikki 

 

 

 
 

 

Herrlaget 2013 

 

Det här var lite 13 över hela säsongen får vi säga. Om vi bortser från ett par hyggliga resultat i 

träningsmatcherna på våren (där bl.a. division-5-laget Hannäs besegrades) gick det ständigt i 

moll. Vi blandade hedersamma förluster med rejäla bottennapp och det hela fullbordades på 

något sätt när det enda laget vi besegrade i serien, Igelfors, drog sig ur seriespelet och därmed 

förpassade oss till bottenpositionen i sexan.  

 

För b-laget var det inte mycket bättre. Tanken var att vi skulle bidra med några få spelare per 

vecka till Krokeks bilaga, men då deras trupp visade sig tunnare än befarat blev det snarare 

fördelningen 50-50. Det klarade så småningom inte någon av föreningarna av utan laget drogs 

ur seriespelet halvvägs in på höstsäsongen. Starkt jobbat dock av vår Mogge Karlsson som 

drog ett tungt lass som lagledare där. 

 

Totalt genomfördes 29 matcher och ca 100 träningar under året med blandad närvaro från en 

50 man stark trupp, där sjukdomar och skador avlöste varandra hos de som inte var upptagna 

av jobb, skola gräsklippning, hårföning eller annat viktigt, så de enda som kom undan med en 

någorlunda god närvaro var de båda ledarna. Vår avslutning av säsongen visade också på 

detsamma, då vi tänkte ha lite skoj ett par dagar i Finspång med inomhuscupen Atlas Cup. 

Gubblaget tvingades där dra sig ur pga för få tillgängliga spelare och herrlaget fick kalla in 

spelare från ICAparkeringen i samband med samlingen inför cup. Resultatet blev även här 

efter förutsättningarna…  



 

Nu har jag inga fler bortförklaringar, så vi ser framåt istället! 

 

Vi har nämligen några ljusglimtar inför 2014:  

1) Största framstegen i truppen i år gjorde Wille Andersson, som slog sig in i startelvan 

som ytterback innan han oturligt bröt benet under sommaruppehållet. I december 

kunde han dock göra comeback på träning och kommer att vara i full form till nästa 

års seriespel. 

2) Nästan hela truppen från 2013 finns kvar en säsong till och är full av revanchlusta. 

3) Truppen förstärks med ett dussin spelare samt två ledare från grannarna Krokeks IF, 

som inte får ihop något seniorlag alls. 

 

/Johan Engman, lagledare 

 

 

Fest & Ekonomikommittén 
Under året arrangeras två stora tillställningar som kräver stora insatser och det är 

valborgsmässofirande och midsommarfirande. Valborgsmässofirandet består av några 

intensiva timmar. Intäkterna förbrukas av ett mäktigt fyrverkeri som avslutar kvällen. 

Midsommarfirandet är verkligen en folkfest. Rent ekonomiskt är den idrottsklubbens 

viktigaste och största inkomskälla. Utöver de här två arrangemangen så anordnar kommittén 

många andra aktiviteter i samarbete med styrelsen samt andra ideella och frivilliga resurser. 

 

Valborg 

Vårens första tillställning vid Klintvallen innehöll flera aktiviteter för både vuxna och barn. 

Det fanns även olika lotterier och fiskdamm för barnen. I samband med att kören underhöll 

med sång hölls ett vårtal av Norrköpings borgmästare Eva Andersson. Försäljning av korv, 

dricka och godis fanns att köpa i kiosken som var öppen under hela arrangemanget.  Inne i 

klubblokalens stora lokal serverades kaffe, te våfflor, dryck och kakor. Brasan tändes lite 

senare och var efterlängtad i kylan. Kvällens avslutades med det maffiga musikfyrverkeriet.  

 

Midsommar  

Midsommarfirandet i Kvarsebo är något som lockar och underhåller ett stort antal besökare. 

Det som erbjuds är ett fantastiskt program med många olika aktiviteter att tillbringa dagen 

med för alla åldrar. Dagens bästa för de yngre besökarna var en clown som inledde firandet. 

Flera olika lotterier är tradition men även fiskdamm och ponnyridning. Straffsparkar är en 

populär tävling som många vill prova på, likaså pilkastning och yxkastning. Ett bollregn med 

fina priser var också ett av inslagen. Loppisen var öppen för de som ville fynda lite. Servering 

med hembakat bröd och våfflor, samt hamburgare och korv kunde man inhandla vid sidan av 

lokalen. En nyhet var att man köpte sin matbiljett för sig. Tanken var nog god, men det 

behöver förbättras och effektiviseras till kommande säsong. Kiosken var också öppen där det 

såldes dricka, godis och glass. När midsommarstången restes så började dansen och 

musikerna sjöng och spelade.  

Altanfest och invigning 

Projektet med att tillverka en ny altan i anslutning till klubbhuset har äntligen blivit 

färdigställd och måste såklart firas. En fest för våra medlemmar och de frivilliga som ställt 

upp med ideell arbetskraft och material var självklar. På det fina och nya trädäcket dukades det 

upp för en festlig invigning med räkfrossa. Lotteri var en del av inslaget under kvällen, men 

höjdpunkten var Peter Malmberg som stod för underhållningen.   



 
Kiosk 

Kioskverksamheten vid fotbollsmatcherna är nog det sämsta genom tiderna. Väldigt lite 

publik vid samtliga matcher. Men kiosken var öppen vid samtliga matcher, där serverades det 

kaffe, korv, glass och godis. Kommittén har under året bestått av följande ledamöter:  Åsa 

Svalberg/Connman (sammankallande), Kristin Alterstav, Julia Christensen, Morgan 

Johansson och Erica Segersten.  

 

Östgötadagarna 

 
Bilden är väl talande kring klubbens aktivitet på Östgötadagarna. Tack Inga-Britt och Maud! 

 

Ungdomsgård 
På fredagskvällar bedrivs ungdomsgård i klubblokalen. Det är två föräldrapar som ansvarar 

enligt ett uppgjort schema. Barnen får lämna önskemål på vad det ska finnas för aktiviter. Det 

är viktigt för att kunna umgås vid en gemensam träffpunkt inom klubbens ramar för att 

uppmuntra till andra aktiviteter inom föreningen. De aktiviteter som erbjudits har varit lekar, 

bordtennis, lyssna på musik, spela sällskapsspel men även möjlighet att se på storbilds TV. En 

ny projektor är inköpt under december. Försäljning av dricka, godis och snacks hör till och 

har varit uppskattat.  

Sommarkiosk 

Under några veckor har klubben haft ett ungdomsprojekt att bedriva glasskiosk vid 

badstranden. För ett antal år sedan finansierades inköpet av en kiosk till badplatsen av EU-

medel från landsbygdsprojektet Leader. I år har några ungdomar varit ansvariga och arbetat 

två och två utifrån ett schema som fungerat utmärkt. De har haft kontakt med ansvariga och 

även mellan dem själva om de behövt byta tider etc. Tiderna utökades eftersom vädret var till 

fördel och antal besökare på badstranden ökade. Det påverkade såklart försäljningen som vi 

inte kan klaga på. En eloge till ungdomarna, men även tack till Peter och Camilla som ställde 

upp för att möjliggöra en del av projektet.  



 

Kvarseborundan #23 

23:e upplagan av nu så smått "klassiska" Kvarseborundan genomfördes i lika suveränt 

löparväder som alltid med växlande molnighet/sol och +20
o
 C. Nytt för året var att 

bansträckningen på 5:an hade förlängts något. Deltagarmässigt var årets runda en klar positiv 

historia. Trots att ingen annonsering i tidningar hade gjorts utan endast via sociala medier och 

anslagstavlor hade rundan 20 fler deltagare än året innan. Bland annat hade en Facebook-sida 

skapats där information, bilder och resultat lades ut och där de deltagande kunde lämna 

förslag, ris och ros till arrangemanget. Som kuriosa så har till exempel resultatlistan setts av 

närmare 500 stycken! Deltagarantalet var 95 stycken varav 22 stycken sprang för KIK. 62 

vuxna respektive 33 barn där 45 stycken kutade 2½:an, bara 13 stycken på 5:an och 37 

stycken på milen! Kan vi månne slå 100-vallen 2014?  

Resultat 2013: 
2½ km - barn 5 km - vuxen  10 km - vuxen 

1:  09:11 - Emil Magnel Millan - Tjalve 1:  21:59 - Magnus Hjärtström - Uppsalapolisen 1:  33:59 - Marcus Åberg - Hässelby SK 

2:  11:14 - Jesper Valrygg - Vita Hästen 2:  22:54 - Anna Palmgren - ? 2:  38:41 - Björn Normark - Tullinge SK 

3:  11:41 - Alise Magnel Millan - Tjalve 3:  23:05 - Linda Engström - ? 3:  39:17 - Hanna Windestam - Enhörna IF 

 

Avslutningsvis vill vi rikta ETT STORT TACK till alla frivilliga funktionärer som ställde upp 

på ett förträffligt vis och utan alla er är ju inte detta genomförbart, något som vi fick positiva 

reaktioner på via Facebook!  

 
 

/Motionskommittén - Stefan Franzén, Christer Tollén och Anders Vickman 

 

Gubbgympa 

På måndagsförmiddagarna är det full aktivitet vid idrottsplatsen. Då samlas ett stort gäng 

gubbar och tränar under ledning av Janne Connman.  

 

Bastukvällar 

Under både våren och hösten arrangerar klubben bastukvällar två ggr per vecka. 

Uppdelningen är så att damer badar bastu på onsdagkvällar och herrar på fredagkvällar. 

Mycket uppskattat och trevligt. Man förenar nytta med nöje. Det är en och annan historia som 

man får höra, båda sanna och osanna….. 

Varmt välkommen att delta, aktiviteten fortsätter 2014 

 

Onsdagsgympa 

Klubblokalen upplåts till ledarledd motionsgymnastik. Lisa ser till att ingen muskel i kroppen 

blir bortglömd. Första passet är för herrar och det andra för damer. Tyvärr har det inte blivit 

något under hösten. 

 

Samarbetsprojekt med Kvarsebo Skola 

Kvarsebo IK har bjudit in till samarbete att nyttja idrottsanläggningen för skolbarnen. Det är 

fortfarande på diskussionsstadie. Det är genom Östergötlands 

Fotbollsförbund/Landsbygdsutveckling som vi fått tips om olika insatser för en större 

samverkan och resursutnyttjande på landsbygden. Vi hoppas även att verksamheten ska kunna 

ge oss bidrag som man kan söka för särskilt avsatta EU-medel. 



 

 

 

Arbetsdagar/Planarbete 

Ett antal arbetsdagar har genomfört vid idrottsplatsen. Det är ett omfattande arbete att hålla 

byggnader och området kring idrottplatsen i gott skick.  

 

Vi drabbades av en vattenskada i domarrummet under vintern. Det blev en försäkringskada 

men drabbade klubben ändå ekonomiskt. Men tack för det jobb som utförts av ideella krafter. 

Det är lite arbete kvar och det kommer att vara färdigställt till fotbollssäsongen. 

 

Planarbetare som valdes vid årsmötet har varit mycket aktiva och utfört ett enormt jobb under 

sommaren inte minst reparationer av gräsklippare som börjar bli till åren komna. 

Planansvariga är Putte Rydberg, Bengt-Åke Farholt, Ove Johansson och Jonas Rydberg 

 

 

 

 

Stort tack till de inblandade vid upprustning av Sommarkiosken. Nytt fint tak!! 

 

 

 
 

 

 



 

 

Verksamhetsberättelse för Supporterlotteriet år 2013 

Under året har antal medlemmar varit 121  stycken i Supporterlotteriet. Det finns två serier i 

lotteriet. En som sträcker sig från A00-A99 och en B00-B99. Det är tre vinnare i båda serierna 

varje månadsdragning. Totalt vinner alltid 6 stycken. Vid årsmötet är det två som vinner 

vardera 1 000 kronor var. Nedan presenteras de som vunnit under år 2013:: 

 
Januari    Juli 

A 59, Nova Segersten   A36, Roger Carlsson 

B23  Shkelzen Behrami   B80, Max Tuleborn 

A70, Inger Andersson   A07, Kent Karlbom 

B70, Janne Svensson   B97, Inga-Britt Jernqvist 

A34, Olle Björn    A09, Tuula Samuelsson 

B34, Morgan Johansson   B09, Sanya Nilsson 

 

Februari    Augusti 

A34, Olle Björn    A38, Per Pettersson 

B34, Morgan Johansson   B06, Malin Palmgren 

A01, Lars Sjöberg   A62, Anneli Söderlund 

B17, Pernilla Johansson   B25, Kent Karlbom 

A83, Bengt-Åke Fahrholt   A20, Kerstin Karlbom 

B83, Inkeri och Veijo Helin   B20, Bitte Colvéus 

 

Mars    September 

A89, Nils Nilsson   A62, Anneli Söderlund 

B89, Lars-Göran Rydberg   B62, Håkan Gustafsson 

A19, Göran Sjöberg   A16, Tomas Svensson 

B19, Johan Tuleborn   B91, AnnHelene Svensson 

A68, Christina Engman   A47, Jan-Olov Stenbäck 

B81, Lennart Nilsson   B47, Monica Wallin 

     

Årsvinnare vid årsmötet á 1000:- 

A89, Nils Nilsson 

B52, Britt-Marie Johansson 

 

April    Oktober 

A81 Sven Ydremo   A62, Anneli Söderlund  

B17, Pernilla Johansson   B62, Håkan Gustafsson 

A38, Per Pettersson   A11, Inga-Lill Sjöberg 

B09, Sanya Nilsson   B11, Patric Ringqvist 

A33, Gunnel Harrison   A73, Birgitta Tollen 

B81, Lennart Nilsson   B73, Kajsa Holmberg 

 

Maj    November 

A37, Britta Pettersson   A06, Ulla Karlsson  

B37, Lennart Bergqvist   B06, Malin Palmgren 

A73, Birgitta Tollen   A56, Jan-Erik Nilsson 

B12, Eva-Lisa Tuleborn   B58, Mimmi Zwedberg 

A99, Rosa Svensson   A50, Vilhelm Rappe 

B29, Johan Engman   B55, Ove Wallberg  

  

Juni    December 

A09, Tuula Samuelsson   A81, Sven Ydremo 

B09, Sanya Nilsson   B81, Lennart Nilsson 

A06, Ulla Karlsson   A38, Per Pettersson 

B06, Malin Palmgren   B86, Anders, Nina Holmberg 

A75, Per Rydberg   A73, Birgitta Tollen 

B54, Christina Gustavsson   B73, Kajsa Holmberg 



  

 

 

 

SLUTORD 
 

Vi lägger nu ännu ett år bakom oss i klubbens historia och blickar framåt mot 

nya mål. Vi hoppas på ett bra idrottsår 2014 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Johan Connman   Stefan Franzén 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Inga-Britt Jernqvist   Annika Rydberg 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Pernilla Johansson   Patrik Ringqvist 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Christine Wallin   Malin Palmgren 

 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

Tobias Lindroos    Eva-Lisa Muukki/Tuleborn

       
 


