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Julbladet år 2016
för
Skillingaryds Frisksportklubb

Ordförande har ordet
Ett år har gått och i backspegeln ser vi både glada och tråkiga
minnen. Vi har medlemmar och nära vänner som gått bort, men
även nya liv som fötts.
Vi har många nya medlemmar som kommit med i klubben och
vi har tappat några som av olika andledningar inte vill vara med
i vår klubb mer. Men om vi ser oss om i världen, och på det som
händer där, så har vi det inte bara bra utan mycket bra. Vi är glada
för att vi fått lära känna ett gäng ungdomar som flytt till Sverige,
och kommit med i vår klubb. Vi hoppas att det kommer att gå bra
för dom, och att dom trivs hos oss. Vi kanske skall se oss omkring
med lite mer positiva tankar och lära oss att uppskatta det som
finns.
Vi har i år utökat servicen på vårt fina Grönelund med bl.a. fri Wifi i
och runt vår stuga. Vi hoppas att detta tillsammans med allt annat
som händer på Grönelund skall göra vår anläggning mera attraktiv.

En Julhälsning från de unga i FK Skills styrelse
Nu har det första året med FK Skill som separat styrelse gått.
Vi har inte gjort någon aktivitet, utan bara planerat för de
kommande åren. Detta år har varit lärorikt för oss som inte har
suttit i styrelsen innan.
Vi hade planerat att ha en äventyrsskola i höst med tema lost.
Men blev tyvärr stoppad på grund av älgjakten. Det kommer
istället att bli en till våren.
Några av oss som sitter med i styrelsen är också med i
träningsgrupp 99. Där vi tränar varje fredag. I höstas var vi
i träningsgrupp 99 på träningsläger i Husqvarna på IKHP. Vi
tränade fyra pass och var på Prison Island. Det var allt ifrån glada
till ledsna miner, pga. en del skador, kan vi som skriver intyga.
God Jul & Gott Nytt år
önskar de unga i styrelsen

Låt oss tänka positivt och vara glada för det vi har. En riktigt God
Jul och ett Gott Nytt År önskar jag alla medlemmar i SFK.
Jörgen Lindqvist
Ordförande i Skillingaryds frisksportklubb.

Jalla Jalla pristagaren Gustav Shearman tar emot priset av förra årets
vinnare Bettina Adelbrant Höglund.
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Träningsgrupp 99

En liten julhälsning från Eder Cricketsektion ...

Träningen på fredagar mellan 17.20-18.30 har bjudit på både
hetta i gassande sol, ösregn, snö och storm, men ungdomarna
kommer än vilket väder det är. Det syns på Jalla Jalla tiderna där
nästan alla förbättrat tiderna rejält. På träningslägret på IKHP:s
anläggning i Huskvarna fick ungdomarna slita hårt i backarna.

När vi sätter oss och ser tillbaks på säsongen gör vi det med
en angenäm känsla.Det varma och inkluderande bemötandet
som Frisksportarna gav oss fyllde på de annars ganska tomma
depåerna av hopp och förväntan.
Stort tack för detta !
Med Er i ryggen kunde grabbarna träna på sin hemort och förbereda sig inför matcherna med Jönköpings cricket. Flera av
våra grabbar tog hem de tyngsta priserna när div.2 summerades.
Störst värde ligger ändå inte i de idrottsliga prestationerna utan
istället i de möten som Er gest ger oss möjlighet att hålla.
Inför 2017 hoppas jag få till stånd en dispens att få spela seriematcher på den begränsade ytan vi har att tillgår. Har lagt frågan
till Cricketförbundet , och hoppas de äger samma känsla som
Frisksportarna om värdet i detta.
Vid positivt besked anmäler jag ett lag till seriespel, och vi kan
utveckla idén om hemmamatcher, afghanska kvällar, drakflygning
och annat skoj.

Cirkus RooF

God Jul från oss
United Skill Cricket Club

Vi har i år inte haft så många i vår cirkusgrupp som tidigare år,
men dom som är med är både trogna på träningarna och väldigt
duktiga att lära sig. Vi tränar varje tisdag mellan 17.30-19.00.
Ordförande i FK Skill har ordet
Snart är året slut. Det har varit ett lugnt men bra år, då ekonomin
är god och flera aktiviteter planerade till nästa år.
God Jul och Gott Nytt år
Martina Lindqvist
Ordförande i FK Skill
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Årets friidrottare

En helg i London

Friidrottssektionen delar sedan många år tillbaka ut Sture Fåglums
vandringspris till den friidrottare som sektionen anser har
gjort allra bäst resultat under säsongen.

Åka till London. Museer? Fotboll? Shopping? Teater? Nej, inte för mig.
Inte när man kan ORIENTERA.

Under år 2016 har det glädjande nog presterats en mängd goda
resultat av klubbens friidrottare. SFK har aktiva friidrottare allt
ifrån de tidiga skolåren till veteraner som passerat 70-årsstrecket.
Den som tilldelas vandringspriset för 2016 års säsong är Leo
Johansson.
Han är mest känd som duktig skidåkare men har också gjort bra
resultat i terräng- och gatulopp. I år har Leo, som är 17 år, gjort två
seniortävlingar som löpare. Han vann Gräsberget Open, ett krävande och mycket tufft terränglopp utanför Torsby. Leo har utöver detta
blivit femma i Blodomloppet i Jönköping, ett lopp i hård konkurrens.

London City Race är ett långdistanslopp som har funnits på programmet sedan 2008 (nästa år är tionde gången!) och i år avgjordes
tävlingen söder om Themsen, i Rotherhithe. Visst kände jag en udd av
besvikelse när jag såg inbjudan – Rotherhithe? Hur kul låter det, jämfört
med Temple (2012) och Canary Wharf (2013).
Det var ju för att kunna rusa förbi St Paul’s, stämpla på Leicester Square
och kollra bort mig i Barbican som jag ville åka dit. Inte för att springa
runt i något avsides bostadsområde mellan huslängor och raka gator.
Men oj, vad fel jag hade. Visst var det ett bostadsområde, och visst var
det huslängor, men ibland gick de att ta sig igenom och ibland inte. Och
gatorna slingrade sig fram så det var nästan omöjligt att avgöra vilket
vägval som var det närmaste. Man var tvungen att titta riktigt noga så
man inte hamnade i ett kvarter där det inte gick att ta sig ut igen, förutom där man hade sprungit in. Det var mer än en SFK-are som gick i den
fällan. Och fråga någon av våra manliga deltagare hur det känns att stå
på ena sidan av en mur och höra pipet från SI-enheten på andra sidan.
Och sedan ta en titt på kartan och se hur långt det är runt, dit till den där
gäckande kontrollen, bara två meter ifrån den nuvarande positionen.
Dagen efter det officiella City-Race loppet var det en stadsorientering
till, och nu fick vi verkligen vårt lystmäte på att springa i centrum. Start
vid The Strand, genom Covent Garden till första kontrollen och sedan in
genom gränderna i Soho. Starten var tidigt lagd för att vi skulle slippa
att springa och krocka med turister, de enda man behövde väja för var
en och annan som kom hemsläntrande från puben. Mot slutet av banan
slängde jag en blick på kartan och bestämde mig för ett vägval över
en öppen plats med några inhägnade gräsmattor. Jag dundrade in på
den öppna asfaltytan och tog sikte på en gång som skulle leda mig rakt
igenom och ut på andra sidan. Det var inte förrän då som jag slängde en
blick åt sidan och insåg – nej men, det här är ju Leicester Square! Coolt!

Leo Johansson i löparspåret.

Vad det gäller resultaten skötte vi oss alla med den äran – Jonas var
bäst och var riktigt högt upp i toppen andra dagen – vi andra behövde i
alla fall inte skämmas. Ett som är säkert är att det var riktigt kul och att
jag redan längtar efter nästa gång. Ses vi på startlinjen i höst?
Ulrika Bornetun
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Från Skidsektionen

Leo Johanssons tävlingar vintern 2016/2017

Säsongen 2016 var fantastiskt bra för Leo Johansson som
etablerade sig i Sverigeeliten bland juniorerna direkt från första
tävlingen. Leo var jämn och höll hela vintern hög klass. Vann en
deltävling i Åsarna i Scandic Cup, och var sedan 2:a i Idre och Hudiksvall. Avslutade sedan med final i Boden, med en total 4:e plats i
cupen. Ett par sprinttävlingar ingår som drar ned det sammanlagda
resultatet något, då sprint inte är Leos bästa gren ännu.

18-19 November

Bruksvallarna

H17-20

17-18 December

Boden		

H17-18 Scandic Cup

7-8 Januari		

Östersund		

H17-18 Scandic Cup

17-18 Februari

Falun			

H17-18 Scandic Cup

25-26 Mars		

Umeå			

H17-18 Scandic Cup Final

Det blev landslagsuppdrag i Ottenpää, Estland; med en 4:e plats i
Ski Nordic, 3 norrmän var före Leo.
JSM gick i Torsby, och där tog Leo 2 silvermedaljer i 20 km Skiathlon och 10 km Fristil. En strålande säsong för Leo som inte var fyllda
17 år när tävlingarna gick.

8-12 Mars		Kalix			JSM
Det kan bli fler lopp om Leo blir uttagen av SFF.
Johan Wernefur har tränat bra inför vintern och ämnar åka lopp i
långloppscupen denna säsong.

Säsongen
2016/2017
har inletts med 2 segrar i Bruksvallarna i
klass H17-20 med 150
startande. Helgen efter
vann Leo igen i Junior
VM testet i Idre, klass
H17-18. Han vann med
46 sekunder före en
Österrikare, 3:a var ytterligare en Smålandsåkare Elias Andersson
från Landsbro.
Skidsektionen kan bara önska Leo lycka till i de kommande tävlingarna och konstaterar vilken otrolig talang han besitter.
Läs mer på Skillingaryd.nu
Oktober 2016
http://skillingaryd.nu/sport/sport/leo-pa-unikt-skidlager/
November 2016
http://skillingaryd.nu/sport/sport/leo-vann-i-bruksvallarna/
http://skillingaryd.nu/sport/sport/leo-blev-fyra-i-sin-kvartsfinal/
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Zon tävlingar 2017
Vid möte med Östbo-Västbo zonen bestämdes att 3
zontävlingar skall arrangeras. SFK står som reserv om
det inte finns snö på orten där tävlingen skall hållas,
kan det ju finnas snö på Grönelund och då tar SFK över.
Tävlingar
8/1 Söndag
28/1 Lördag
5/2 Söndag

När nyårsnatten sjunker
då minns man allt det där
saker som berörde stort
och vännen man höll kär.
När nyårsklockan klämtar
vid årets sista minut
då höjes champagneglasen
och året det tar slut.
Nu återstår det nya
som skrivs på blanka blad
om kärleken står i fokus
Ja då blir männskligheten glad.
Nyår är en tid
att stanna vid järnvägsspåren,
och tänka på var du har varit
och sen välja spår för
det nya året i ditt liv.

OK Vivill
Bredaryd SO
Anderstorps OK

Klassisk stil gäller. men Bredaryds tävling som evt.
anordnas i Gnosjö, möjliggör att man kan åka både
klassiskt och fristil.
• Kommunmästerskap går i Vaggeryd.
• Klubbmästerskapet körs i elljus. Datum bestäms
senare beroende på snötillgång.
• Barnens skidskola skall köras med Anna Filipsson
som ledare när det kommer snö. Startdatum
senare.
• Barnens Vasalopp blir vecka 7 under sportlovet.
Vi påminner om stakmaskinen som går att använda på
Grönelund, för att stärka styrkan i överkroppen.

Må du finna lycka och
framgång på alla dina resor!
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Tävlingsprogram vinter 2016/2017

Kansliet

20/12-2016

Huskvarnaloppet

28/12-2016

Nässjöloppet

Det har varit ett roligt år med en del förbättringar i klubben och vår hemsida är ny och mobilanpassad.

7/1-2017		

Tour de Småland

8/1-2017		

Tour de Småland

14/1-2017		

GM

15/1-2017		

GM

19/1-2017		

Landsbroloppet

22/1-2017		

Långlopp, Oskarshamn

24/1-2017		

Hallbyloppet

29/1-2017		

Långlopp, Lövhultsloppet

4/2-2017		

Högefjällsloppet

5/2-2017		

Dackefejden, Långlopp, Rallarloppet

11/2-2017		

Vetlandaloppet, Långlopp, IKHP

12/2-2017		

Långlopp, Nybro

15/2-2017		

Kanonloppet, Anderstorp

18/2-2017		

Anebyloppet

19/2-2017		

Storebroloppet, Långlopp, Amo

25/2-2017		

DM Landsbro

4/3-2017		

Smålandstrippeln, Landsbro

11/3-2017		

Nässjöjakten, Jaktstart
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Vi är idag mycket synligare socialt
på nätet med ca 180 fans i
vår Facebookgrupp, vi når ut
till ca 2000 personer med många
av våra inlägg.
Vi har också fått snabbt fiber till
Grönelund och har installerat en snabb router med
gäståtkomst.
Även vår TV har anslutits till internet där man kan
strömma f.ex Youtube, Spotify om man har ett
premiumkonto. Projektorn finns fortfarande kvar så man
kan ansluta dator till den och även visa sina egna bildspel och annat som finns på en dator.
Det finns såklart ett öppet trådlöst nät runt Grönelund
med ett aktiverat s.k föräldrarfilter, så man inte kan surfa
där man INTE skall vara i cyberspace...
Nästa gång du är på Grönelund eller strax utanför kan
du hitta vårt öppna nät som heter: guest-skillingarydsfk
och ansluta automatiskt utan lösenord.
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Fasta tider på Grönelund

Datum för årsmöte, styrelse, och klubbmöten 2017
Torsdag 12 januari, styrelsemöte		

18.oo OBS!

Torsdag 2 februari, klubbmöte			

19.oo

Söndag 12 mars, Årsmöte			

15.00

Torsdag 6 april, styrelsemöte			

19.00

Torsdag 4 maj, klubbmöte			

19.00

Torsdag 1 juni, styrelsemöte			

19.00

Torsdag 10 augusti, klubbmöte		

19.oo

Torsdag 7 september, styrelsemöte		

19.00

Torsdag 5 oktober, klubbmöte		

19.00

Torsdag 2 november, styrelsemöte		

19.00

• Bastu – Tisdagar och Fredagar från kl. 16.00

Torsdag 7 december, klubbmöte		

19.00

• Träningsgrupp 99 – Fredagar från kl. 17.20

Torsdag 11 januari, 2018 styrelsemöte

18.00 OBS!

• Cirkus Roof – Tisdagar från 17.30
  OBS! I gamla sporthallen, Fågelforsskolan.
• Veteranerna – Onsdagar kl. 14.00

Motioner till årsmötet lämnas senast 1 februari.

• Tjejligan – Torsdagar 18.00
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God Jul
&
Gott Nytt År!

