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Inledning av ordförande:   

Hallå där ute! 

Här kommer lite ord från mig om det gångna året på Klintvallen.  

Under året så har vi arbetat igenom de klassiska arrangemangen Valborgsmässoafton, 

Midsommar och Kolmårdsrundan. Tack vare alla som ställer upp och hjälper till så flöt 

arrangemangen på bra , då vi har rutin på det mesta.  

 

Det som var nytt för i år var att räkfrossan var under tält o livemusik med Rikard Widerström 

som spelade och sjöng.  

 Vi bjöd alla på entrén o räkor som tack för all hjälp under året med alla aktiviteter som 

innebär allt från parkeringsvakter till lottförsäljare, vägvisare o se till att alla våra löpare på 

alla rundor fick energi o vatten på våra kontroller i skogen.  

Det nya inom motion i  år var Hösttrailen som gick 10 km i grymt jobbig och vacker terräng 

sista helgen i oktober det var ett lyckat arrangemang med många löpare så det kommer vi 

fortsätta med.   

 

Vi har under året börjat att jobba fram ett belyst utegym som alla kan använda.  

Vårat mål är att Klintvallen ska bli en naturlig plats för alla i alla åldrar att kunna aktivera sig 

på ett eller annat sätt.  

Vi försöker att komma på saker hela tiden. Är det någon som har förslag på vad vi skulle 

kunna göra, tveka inte hör av er till oss.   

 

Med vänlig hälsning, Johan Connman, ordförande.  

 

 

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  Erik Jakobsson, Pernilla Johansson, Christer Tollén, Ann-Helene 

Svensson 

Suppleanter  Eva-Lisa Tuleborn, en vakant  

 

Under året har styrelsen haft 10 st protokollförda sammanträden och ett antal arbetsmöten. 

Antalet betalda medlemmar är 11 enskilda, 54 familjer, och 93 supporter. Det som är mycket 

roligt är att medlemsantalet för barn mellan 0-17 år är 51 stycken. 

Klubbens tillgångar vid årets slut redovisas till 218.969,90. Resultatet för året är 15.514,70.   

Norrköpings kommun har bidragit med 20.000:- för renovering av tvättstugan med nytt golv, 

målning och nya golvbrunnar mm. 

Under december månad 2017 påbörjades renovering av klubbrum och kök som slutförts under 

början av 2018. Ett stort tack riktas till Kent Karlbom och Putte Rydberg som lagt ner många 

timmar för att genomföra denna renovering.  



 

Kvarsebo Idrottsklubb startade sin verksamhet 1930 – Mycket har hänt i klubbens historia 

och mer ska hända 

Klubben har även köpt inkoppling av fiber (19.000:-) och har nu uppkopplingsmöjligheter i 

klubbrummet nu med Telia bredband och tv. 

Andra stora utgifter är inköp av ny gräsklippare för 21.000:-, pingisbord 5.350:-. Besöket av 

vildsvin gjorde att vi fick köpa el-stängsel för 3.300:-. 

Klubben har gett bidrag till Cancerfonden för intäkter vid Kolmårdsrundan och Hösttrailen för 

totalt 11.000:-. 

 

 
 

28:e upplagan av KolmårdsRundan och femte året med Trail Marathon-konceptet. Antal 

anmälningar backade med c:a 70 st jmf med 2017. Troligtvis p.g.a. den mycket varma 

sommaren samt att vi var ganska återhållsamma med annonsering. Ändå hade vi 465 anmälda 

varav 372 till start. Det är fortsatt vår egna halvmara, 21 km, som drar flest deltagare, närmare 

200 st! Därför hade vi separat start på dam- resp. herrklass vilket inte var jättepopulärt bland 

dameliten. Till 2019 kommer vi istället ha en elit- resp. motionsklass.  

 

Extra roligt var deltagarbesöket vi hade från Leipzig, Tyskland. David Ziegler, en halvelit-

triatlet som kom redan på onsdagen och campade fram till söndagen. David skulle springa 

maraton-distansen och hade som mål att klara den på 3½ timma. Han sprang in på en 11:e 

plats på 4 timmar. – ”Banan var bra mycket tuffare än jag kunde tro, men gud så vacker” var 

hans kommentar efteråt. Vann gjorde Edvin Gundberg, Team Nordic Trail på 3:26 och 

damklassen vanns av Sofie Strömberg Matteus SI på tiden 3:51. Halvmaran vanns av Johan 

Fagerberg, Tjalve IF på 1:18:24 resp. Lisa Ring, IK NocOut.se på 1:33:16 efter en sekundstrid 

med Veronica Lund, OK Kolmården. Både Johan och Lisa satte nytt banrekord. 

 

Vädermässigt var det ett riktigt bra löparväder, med lätt regn under 

delar av dagen. Kiosk och servering gick något bättre än 2017 men kan 

bättre = en väderfaktor! Vädret är även avgörande för deltagarantalet på 

2,5:an där knappt 30 st. kom till start. En negativ deltagartrend ser vi 

även på distansen 10 km som har tappat deltagare varje år sedan 2014, 

nästan 60%. Alla resultat hittas på www.torden.se. Här är vinnartiderna (R=banrekord): 

 
Loppet i siffror: 42 21 10 6,2 2,5 Totalt 

Anmälda/Till start 107/91 186/145 46/38 92/69 34/29 465/372 

Vinnartid Herr 3:26:37 1:18:24
 R

 36:55 29:52 -  

Vinnartid Dam 3:51:22 1:33:16
 R

 42:26 28:32 -  

 

I övrigt flöt arrangemanget på mycket bra med få felspringningar. Det märks att vi börjar få 

bra rutin. Mycket tack vare alla glada och positiva funktionärer som prisas av många 

deltagare! Tack Magnus Eneqvist för att du ställde upp som fotograf. TACK!  

   

Bidraget till Cancerfonden blev även i år 6000 kr. Vad vi efterlyser är fotografer på arenan 

och längs banan och gärna fler samarbetspartners och gärna lite bevakning av media på plats. 

 

 

http://www.torden.se/
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Sista söndagen i oktober – Premiär för KolmårdsRundan HöstTrail 10K – En succé!  
28 oktober var det premiär för vår nya hösttrail över 10 km. Andra hållet på ”sommar-6:an” + 

några avstickare och vips så hade vi fått ihop lite drygt 10 km fantastisk trailbana. Vårt mål 

var +50 deltagare med förhoppningen kring 100 st. 28 okt. kl. 10:30 stod 209 förväntansfulla 

löpare på start!! Det hade vi aldrig kunnat tro, vi som bara hade tidtagning på vinnande 

herr/dam. Vinnare av premiären blev Robbin Kantarp på omöjliga tiden 42:02 och Lisa Ring 

på 49:41. Cancerfonden fick ytterligare ett bidrag på 4000 kr = 10.000 kr under 2018! 

 

Vi och banan fick en otroligt positiv respons. Bl.a. valde elitlöperskan Lisa Ring att välja bort 

pågående terräng-SM för att delta hos oss! Eller betyget Johanna Engström, svensk 

elitorienterare gav oss: - ”Det absolut finaste trailloppet jag sprungit, så fin terräng!”. Sådant 

värmer! 

 

Motionsgruppen har legat på is under vintersäsongen. Stort tack till våra samarbetspartners: 

Team Sportia Ingelsta, Tailwind Nutrition, BillerudKorsnäs, Optiker Persson, Circle K G:a 

Övägen, Monier och Brinks Gurka. 

2019 går KolmårdsRundan #29 av stapeln lördagen 6 juli och vår HöstTrail söndagen 27 

oktober.  
 

/Motionskommittén g:m Christer Tollén 

 

 

Gubbgympa  

Motion och trivsel för ”gubbar”. Nej, män i alla åldrar är välkomna. På måndagar träffas 

gänget vid idrottsplatsen. Vår och sommarhalvåret är träffarna med utomhusaktiviteter och 

vinterhalvåret inomhus.   

 

Buggkurs  

Dansledaren Susanne Lantz kom till klubben och genomförde en buggkurs 6 gånger under 

januari – februari.  Det var en fortsättning på kursen som genomfördes under 2017. 

 

Bastukvällar 

Onsdagar är det dambastu och på fredagar herrbastu. Under sommarhalvåret är det uppehåll. 

Aktiviteten riktar sig till alla åldrar och är mycket uppskattad. 

 

Valborg 

Det traditionella valborgsmässofirandet i Kvarsebo står idrottsklubben för. I år togs beslutet 

att inte avfyra något fyrverkeri. Detta ur ett miljö- och djurperspektiv. Ingen klagade och vi 

fick även dagens ros för detta beslut. För andra året hade vi lite Pub-kväll efteråt. Det var 

Rikard Widerström som stod för underhållningen.  Förtäring bjöds på värmande soppa vilket 

blev uppskattat även i år. 
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Midsommar  

Så roligt att många har traditionen att fira midsommar i Kvarsebo. Det känns som 

arrangemanget blir större och större för varje år som går. Aktiviteter som erbjuds är loppis, 

straffspark, fiskdamm, lotterier, chokladhjul och givetivis dans kring midsommarstången till 

vacker musik. Serveringen erbjuder våfflor, kaffe, hamburgare, korv, glass och godis. 

 

”Räkfrossa” – i partytältet 

Vi frångick traditionen att ha räkfrossan på altanen. Nu blev fest i partytältet eftersom det stod 

uppställt och redo för fest. Det blev en mycket bra och trevlig tillställning. Rikard Widerström 

spelade och sjöng och givetvis blev det dans också.  

 

Östgötadagarna 

Vid Östgötadagarna är det traditionellt firande vid kyrkplanen i Kvarsebo. Idrottsklubben 

bidrar med ett chokladhjul där besökare kan prova lyckan och vinna lite härliga godsaker 

 

Ungdomsgård 
Varannan fredag, delar av året,  bjuds byns barn- och ungdomar in till ungdomsgård. Det är 

olika aktiviteter och det finns möjlighet till att handla lite godis. En träffpunkt för våra yngre i 

byn är viktig. Vilka aktiviteter som ska erbjudas är upp till barnen eller de föräldrapar som är 

ansvariga för kvällen.  

  

Sommarkiosk vid badplatsen 

Sommarkiosken vid badplatsen har varit öppen under ett antal veckor under sommaren. I år 

var det Emil Karlsson och Ida Jakobsson från Smedskärr som stod för verksamheten. Deras 

kompisar Julia Sjöberg och Jakob Pettersson hjälpte också till. Några andra frivilliga bidrog 

också med att hålla kiosken öppen, bland annat vid kvällar då det var många badgäster vid 

stranden. Sommaren 2018 var en riktig badsommar som gjorde att badplatsen var full av 

gäster från morgon till kväll. Stort tack till Er som bidrog till att sommarkiosken kunde glädja 

ortsbor och turister i Kvarsebo. 

 

Arbetsdagar/Planarbete   

Vad är Klintvallen om inte våra duktiga och trogna planarbetare fanns? Tack för att ni på er 

fritid vattnar gräsmattor, kritar planer, klipper gräset på fotbollsplanerna och runt om 

anläggningen. Vi får beröm för vår anläggning. Detta tack vare Era insatser, Putte, Ove, Jonas 

och Benka/Groda. 

Tack Kerstin och Kenta Karlbom för att Ni ser om hus och städning i lokalerna. Eran insats är 

så betydelsefulla och uppskattade.  

Vi har flera trogna som oftast ställer upp vid olika insatser vid bla vid arbetsdagar. Ingen 

nämnd och ingen glömd. Ni som läser detta och vet med er att det är just dig jag menar. Stort 

tack! 
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Supporterlotteri och bingo mm 

Vi tackar alla som är med i supporterlotteriet och sponsrar idrottsklubben på detta sätt. Det är 

93 supportermedlemmar som bidrar. Det klubben ger tillbaka är månatliga vinster i form av 

sverigelotter och vid årsmötet är det två vinnare på 1000:- 

Bingolotteriet, julkalendrar och sverigelotter säljer klubben och tack till alla som hjälper 

klubben via denna försäljning. 

 

Gäster vid idrottsplatsen 

Mindre roligt var när klubben fick påhälsningar av vildsvin på fotbollsplanen. Det blev fullt 

pådrag i slutet av november. Tack alla som hjälpte till att vända grästuvor, kratta, gräva, sätta 

upp elstängsel mm. Vi har förhoppningsvis skrämt bort dem med lite radio och musik i 

högtalarna                                                                                                                                               
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Vi lägger ännu ett år bakom oss I klubbens historia och blickar framåt mot ett 

nytt spännande idrottsår. Ett stort tack vill vi rikta till alla som troget besöker 

våra arrangemang och alla som lägger ner mycket ideellt arbete för att få 

idrottsklubben att fungera: 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Johan Connman   Stefan Franzén 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Inga-Britt Jernqvist   Annika Rydberg 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Pernilla Johansson   Christer Tollén 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Ann-Helene Svensson   Erik Jakobsson 

 

 

 

…………………………………......... 

Eva-Lisa Tuleborn  


