


Ordförande har ordet.
2017 har varit ett år fyllt av spännande händelser. Vi har 
firat vår världsmästare Leo, firat 80 år med en fantastisk 
fest och nu renoverar vi vår klubbstuga. Inte beroende på 
vilt festande, utan för att vi äntligen fått bidrag som gör 
det möjligt för oss.

Under renoveringen visar det sig ytterligare en gång, att 
det är viktigt med en klubb som har både unga och äldre 
medlemmar. Vi är både glada och tacksamma över alla 
frivilliga äldre som jobbar med renoveringen på vår stuga.

Ungdomarna i klubben, och deras aktiviteter ökar och ger 
oss mera bidrag, som gör det lättare för oss att sköta och 
utveckla vår klubb.

Samarbete över åldersgränserna gör att vi kommer att 
få en ändå finare klubbstuga och friluftsanläggning på  
Grönelund.

Jag vill önska alla unga som gamla en riktigt god Jul och 
ett riktigt gott nytt år!

Ordf. Jörgen Lindqvist. 

En Julhälsning från FK Skills styrelse

FK Skill har under 2017 växt med nya medlemmar och 
cricket har startats upp och blivit en del av klubben. 
Aktiviteten Lost anordnades ute i skogen där ungdomarna 
fick leta efter kontroller samt gömma sig för varandra, 
vilket var uppskattat! 

Nu blickar vi framåt mot ett nytt år med fler roliga 
aktiviteter. 

God Jul och Gott Nytt År

önskar FK Skills styrelse genom Martina och Lotta
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Träningsgrupp 99

I år har träningsgrupp 99 varit på träningsläger i Mölndal 
hos FK Herkules. 

Vi tränar som vanligt fredagar mellan 17.20-18.30. 

Tränarna Jörgen, Carina, Håkan, Kristian, Annelie och 
Mats önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Julhälsning från Cricketlaget
När julen är här och det nya året närmar sig får man ta sig tid att summera.

Vi kan se tillbaka på en fin säsong med den sportsliga höjdpunkten som 
semifinalen i Cricket-SM innebar. En resa som gav mycket lärdom runt 
utövandet av cricket, men som också öppnade upp för nya kontakter 
inom cricketen i Sverige. Publiken fick se ett nystartat div.3 lag från  
Skillingaryd med asylsökande som slagit ut både div. 1, 2 o 3 lag på väg 
mot semin.

De fick också se att nästan hela truppen kom tillbaka nästa dag för att 
hedra finallagen, och det uppskattade de alla !

I seriespelet gick det också vägen, vi vann div. 3 och flyttas upp till div. 2 
inför 2018.

Vi har också inomhusträning 2 timmar varje Lördag för att inte tappa för  
mycket under vintern, och tonvikten har lagts på fysträning, enligt upp- 
gifter...

Håll nu tummarna att vi har ett fullständigt lag inför nästa säsong, 
det finns en viss risk för att inte alla får stanna i Sverige, tyvärr.  
 
Oavsett så har vi hela året njutit av den välkomnande andan som fyller  
Grönelund och dess entusiaster.

Inget av detta hade varit möjligt om inte ni hade bjudit in oss till klub-
ben, så ett stort tack från hela truppen!

Följ oss gärna på vår egen facebooksida United-skills-cricket-club-USCC
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Friidrott.
Årets friidrottsavslutning hölls fredagen den 24 november på Grönelund. 
Både Skillingaryds  Frisksportklubb och FK Skill hade sina pris- 
utdelningar.

Efter den traditionella fredagsträningen var ungdomarnas familjer 
uppbjudna till en prisfest tillsammans med övriga friidrottare i  
klubben.

Det delades ut priser för klubbmästerskap och cup i terräng- 
löpning, träningsflitighet och bästa  friidrottare mm. Glädjande 
nog har SFK många duktiga friidrottare, allt ifrån de yngsta pojk-  
respektive flickklasser till äldre veteraner. 

Vid avslutningen uppmärksammades årets 
deltagare i KM i terräng vid en särskild pris- 
utdelning. Därefter var det två aktiva friidrot-
tare som uppmärksammades lite extra. Leo  
Johansson fick för sina insatser i de terränglopp 
han sprungit i år, Sture Fåglums Vandringspris. 
Detta pris ska gå till den friidrottare som gjort 
bäst resultat och Leo har som 18-åring under 
säsongen vunnit tre tävlingar i M23 och han 
var vidare fyra i M23 vid Tjurruset i Karlstad. 
Då han inte kunde vara med på avslutningen 
fick pappa Håkan ta emot priset.

Den mest träningsflitiga var Nellie Heiver som inte missat en 
enda träning.

Jalla Jalla priset gick i år till Lukas Alenkvist för att han har för-
bättrat sin tid mest av alla på 2,5 km terränglöpning från förra 
året. 

Efter bild och filmvisningen från årets träningsläger hos FK 
Herkules i Mölndal fick veteran friidrottaren Ann-Marie Israelsson 
berätta om sina fina framgångar i viktkast och slägga. Hon tog 
vid Veteran-SM i Karlstad två SM-medaljer i K75, silver i slägga 
och brons i viktkastning. Ann-Marie berättade om sin idrottsbak-
grund och hon är ett bra exempel på att det går bra att tävla och 
träna också när man kommit lite upp i åren. 

Filminslag om Ann-Marie: http://bit.ly/israelsson

Karl-Göran Karlsson
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Skidsektionen
Vintern närmar sig och skidtävlingarna har kommit igång, och Leo 
har redan debuterat i Bruksvallarna. Det blev en 2 plats i H17-20 
klassen endast slagen med 9 sekunder av en norrman, Vegard  
Sivertsgaard. 

Leo tog in hälften av norrmannens försprång på det sista 3.3  
kilometers varvet, vilket visar Leos styrka på slutdelen. Leos tid var 
22:13.9 vilket visar hur otroligt fort man åker 10 km fri stil numera.

Leos program blir närmast Scandic Cup i Boden, Örnsköldsvik och 
Ulricehamn. JVM test i Östersund. Junior SM går i Hallby. JVM går 
i Schweiz i slutet av januari låt oss hoppas att Leo kvalificerar sig.

Leo blev också världsmästare i rullskidor som avgjorde i Sollefteå 
i somras. Han vann masstart 16 km, blev 3:a på 18 km individuell 
start och 2:a i sprintstafetten. Leo hyllades på Grönelund där ett 80 
tal personer mötte upp. Leo kom i cabriolet som först körde runt i 
Vaggeryd och Skillingaryd.

Skidsektionen har gjort förändringar inför säsongen 2018, då  
Niclas Claesson blir ny ordförande. Håkan Johansson och Kristian 
Lindqvist går in också i Skidsektionen.

Vid Smålandsskidförbunds årsmöte i september, representerade 
Erland Claesson, Lars-Åke Claesson och Per-Olof Persson SFK.

Några skidoveraller och överdragskläder finns att köpa. Kontakta 
Jörgen Lindqvist eller Håkan Johansson om du är intresserad.

Det är VSOK tur att köra Kommunmästerskapet. Datum bestäms 
senare, beroende på om det finns någon snö att åka på.

För Zontävlingarna har det inte varit något möte i zonen ännu. 
Om det blir något möte så kan SFK ta en deltävling.

Konstsnö på Grönelund har diskuterats i sektionen, men det finns 
inga direkta planer på detta än, då det behövs en stark organisation 
och så måste finansieringen lösas.

Hur många som åker vasaloppet för SFK har ännu inte gått att få 
fram på Vasaloppets hemsida.

Vi får hoppas på snö kommande vinter så att det går att  
genomföra träningen till barnens vasalopp.

För skidsektionen

Erland Claesson
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Om dopning
Jag ska erkänna det. Jag har sprungit dopad. Och jag fortsätter att göra 
det, faktum är att jag springer dopad nästan varenda gång jag är ute på  
orientering. Och då pratar jag inte om kaffekoppen innan jag går till start, eller 
om Voltarenen, eller ens om den där läppsalvan… nej, det är något helt annat.  
Något som lockar fram livsandarna, lyfter sinnet och stimulerar hjärnan.

För finns det något bättre uppåttjack än att jogga iväg mot starten och höra 
fåglarna kvittra medan dimman långsamt får ge sig för solstrålarna en tidig  
sommarmorgon? Eller att stå vid startlinjen och vila handen på en karta som 
man vet kommer att leda genom intressant terräng med utmanande vägval och  
intensiv kartläsning? Eller att dra iväg mot startpunkten och känna hur benen 
svarar och man lekande lätt tar sig uppför backarna? Eller att navigera genom 
svårorienterad terräng, komma fram till kontrollområdet, ta sikte på en sten, 
svänga runt och hitta kontrollen på andra sidan, precis där den ska sitta.

Eller inte. 

För det finns ju de där andra dagarna också. När man rycker till av att väckar- 
klockan sätter igång alldeles för tidigt, kastar en sömnig blick ut genom  
fönstret och ser att det spöregnar, och börjar undra varför man satt där och 
klickade i Eventor någon vecka tidigare. När det behövs mer än kaffe för att 
komma igång.

Ta till exempel en av tävlingarna i höstas, Jönköpings OK i Krokavadet. Väder-
prognosen sade ösregn, och tyvärr skulle det visa sig att de hade rätt. Hade 
tävlingen inte gått så nära hade jag nog backat ur redan innan det hade  
börjat. Det regnade när vi åkte iväg och det vräkte ner när vi kom fram. Marken 
sviktade betänkligt på parkeringsgärdet, och duscha fick man göra redan på  
väg till start. Efter ett par kontroller på lättlöpt tallmo drog det sedan in i tuff 
terräng, genom röjda områden och upp och nerför branta sluttningar. Det enda 
som var torrt när jag kom i mål var kartan inuti sitt plastfodral. 

Och ändå kom jag i mål med ett leende på läpparna. Det var roligt. Det var 
fin orientering och trots det ihärdiga regnet var det en härlig upplevelse. Till 
och med när jag sprang snett mellan två kontroller lyckades jag vända det till 
något positivt, eftersom jag läste in mig direkt och sedan sprang spikrakt på  
kontrollen. Jag hade flyt. Visst tappar jag alltid tid när det är svårsprunget och 
man får fajtas med terrängen, men jag kände mig stark och orienteringen flöt 
på, nästan som i trans. Att det regnade märkte jag knappt, inte inne i skogen. 
Jag hade den där lyckokänslan man kan få 
ibland när allting bara fungerar. 

Och vad jag hade blandat i kaffet för 
att uppnå den känslan – det får stanna  
mellan mig och Novartis.

Ulrika Bornetun

Kansliet

Under året har vi fått ett nytt medlemsystem av Sven-
ska Frisksportförbundet och vi är en av de första som  
använder det fullt ut, och har även fått lära andra klubbar 
lite grand.

Detta har gjort att vi har mycket bättre koll på medlemmar, 
fakturor och betalningar. Saker har automatiserats och 
manuellt arbete har minskat vilket också frigör tid till  
annat.

Nu tar jag lite julledigt i röran på kontoret, där vi just nu 
renoverar för fullt.

Kom ihåg vårt öppna internet nästa gång du är på 
Grönelund eller strax utanför. Du hittar det genom att 
söka efter guest-skillingarydsfk och kan ansluta helt  
automatiskt utan lösenord.

Jeanette Aronsson
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Tävlingsprogram Småland 2017-2018     
      
2017-12-21   Huskvarnaloppet  
2017-12-28  Nässjöloppet 
2018-01-09  Klubbmästerskap SL  
2018-01-14  Alstermoloppet  
2018-01-16  Zontävling Nässjö, Lövhult  
2018-01-20 - 21  GM2018- fristil  
2018-01-21  RALLARLOPPET  
2018-01-23  Zontävling Aneby  
2018-02-04  LVC Kval  
2018-02-04  Lövhultsloppet  
2018-02-10  Huskvarna Ski Marathon  
2018-02-11   Nybroloppet 
2018-02-14 -18  JSM 2018 T 
2018-02-18  AMO-kabelloppet  
2018-02-22  Klubbmästerskap 2   
2018-02-25  DM Småland Team sprint  
2018-03-10  Nässjöjakten

Här kan du se hela programmet:

http://bit.ly/tavlingsprogram  
 
      

Orienteringsavslutning torsdag 30 nov.

Kvällen började med att Kjell Holmkvist från Huskvarna 
visade naturbilder som Kjell kallar “Närproducerat”.   

P-O Persson delade ut Fåglums vandringspris till Torild 
Bornetun som bästa orienterare2017.

Priser delades också ut för Klubbmästerskapen som  
avgjordes I Vetlanda. 

Dragning på Naturpasset utfördes där vinnarna blev: Eva 
Eliasson, Noa Bennet, Helena Kristensen, Ingvar Egerhag, 
Anna Johansson, Ingrid Olsson och Jan Fritz

Erland Claesson
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”Spring loss med oss”
Hösten 2016 kom det på ett styrelsemöte i SFK ett förslag om att 
klubben borde starta en löpargrupp. Det var undertecknad som 
fick i uppdrag att se om det gick att ordna. Eftersom det krävs le-
dare med såväl intresse som kunskap om löpning för att få igång 
en gruppverksamhet, tog jag kontakt med Camilla Holm och Anna-
Karin Heiver från Skillingaryds Gymnastikförening. Rickard Anders-
son från SFK var då redan involverad som ledare. 

Vi fyra träffades några gånger och beslutade oss för ett samar-
rangemang mellan SFK och gymnastikföreningen. Målgruppen 
skulle vara bred, från 13 år och äldre, och vana såväl som ovana 
löpare var välkomna. 

Vi bestämde oss för att ta en deltagaravgift men klubbmedlem-
mar i SFK och aktiva i gymnastikföreningen behövde bara betala 
halva avgiften. Utgångspunkten för varje träningstillfälle skulle vara 
Grönelund och gruppen fick arbetsnamnet ”Spring loss med oss.  
 
Målen för gruppen blev ”Skadefri träning, Glädje och lust, samt  
Gemenskap”. 

Marknadsföringen av löpargruppen gjordes via några få affischer 
och ”puffar” på Facebook. Vi hade gjort ett program med löpning i 
fokus men det innehöll också löpteknik samt olika former av styrka. 
Vi bokade tio tisdagskvällar, 1,5 h/gång, och ville ha minst tio löpare 

för att vi skulle starta gruppen. Något maximalt antal löpare hade 
vi egentligen inte satt upp, i våra vildaste tankar trodde vi att det 
som mest kunde bli 25-30 deltagare. 

Vi blev därför väldigt förvånade när anmälningarna tidigt började 
strömma in. Någon annons på Skillingaryd.nu, som det var tänkt, 
behövdes inte utan våra tankar fick istället kretsa kring hur vi skulle 
klara av att ta emot alla som ville vara med. 

Till den första samlingen kom drygt 50 löpare. Den yngste var 
ungefär tio år (förälder var med) och de äldsta var 50 + och  
deltagarna kom från olika platser i kommunen. Nästan alla som  
anmält intresse dök upp vid det andra tillfället. Vi ledare fick därför 
i fortsättningen använda våra förmågor och kreativitet på bästa 
sätt för att träningen skulle bli så funktionell som möjligt. Vi märkte 
tidigt fördelen med att använda fotbollsplanen vid Grönelund.

Där hade vi uppvärmning, övade löpteknik och styrka men sprang 
också intervaller runt planen. När vi gav oss i väg från Grönelund 
på löptur så delades löpargruppen in i olika undergrupper (eft-
er en egen skattning av var och en) så alla skulle kunna hitta en  
intensitet som passade.  

Vårens löpargrupp var mycket uppskattad och hade i snitt ungefär 
30-40 löpare/tillfälle. 
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Veteranerna

Veteraneran är en växande skara som träffas på Grönelund 
Onsdagar 14.00-16.00.

Under året 2017 har vi grillat korv, spelat varpa, boule, haft 
bingo och frågesport. 

Vi har varit på studiebesök hos Smålands Band, Kabe i Tenhult, 
Thule och provat på Golf på Götaström. 

Vi har även haft föreläsare som Lars Stråth, Ola Hugosson 
och Therese Frisk från Frälsningsarmen.

Avslutningen för året hade vi med gemensamt Julbord på 
Hooks Herrgård, Onsdagen den 13 December, med respektive 
inbjudna. 

Vi åt gott och länge, och fick levande piano musik till kaffet i 
Sofias Sal av Lars Kjällgren och summering av året av Ingemar 
Elgemark, traditionsenligt läste Bertil Gunnarsson “Tomten 
av Viktor Rydberg utantill.

Höstens ”Spring loss med oss” hade 40 deltagare och har också haft 
nöjda deltagare. Antalet deltagare var något färre under hösten 
men det har varit lättare för ledarna rent praktiskt. Bland annat har 
det blivit möjligt med lite friare löpning. 

Löpargruppen har nu tagit paus och ledarna ska framöver gå  
igenom den senaste utvärderingen och sen besluta om det blir 
någon fortsättning på ”Spring loss med oss” kommande vår. 

Oavsett vad som händer, har det varit en rolig upplevelse att få 
vara med om att starta löpgruppen och för mig personligen har det 
blivit tydligt hur värdefullt samarbete mellan föreningar är. 

Karl-Göran Karlsson
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Tjejträffen 2017

Drygt 20 ”veterandamer” träffas den andra torsdagen i 
månaden på den nya tiden 14.00-16.00.

Under våren 2017 besökte vi bl.a. Viola Jonsson i Ekhult 
som berättade om sin verksamhet med textilbroderier. Kjell  
Holmqvist besökte oss på Grönelund för bildvisning.

Vi hade förväntat oss en varm våravslutning med minigolf på 
Tabergstoppen men fick en riktigt kall blåsig dag men inom-
hus var det mysigt med god räksmörgås.

Under hösten har vi besökt och blivit guidade på Band- 
fabriken. Vi hade även en träff på NBV där Ola Hugosson 
visade filmer bl.a. om gamla affärer i Skillingaryd.

Som avslutning träffas vi på Järnvägshotellet och äter en jul-
tallrik.

Kerstin Elgemark

 
Fasta tider på Grönelund

• Bastu – Tisdagar och Fredagar från kl. 16.00

• Träningsgrupp 99 – Fredagar från kl. 17.20

• Veteranerna – Onsdagar kl. 14.00

• Tjejligan – Torsdagar 18.00

Datum för årsmöte, styrelse och klubbmöten 2018  

Torsdag 11 januari styrelsemöte   18.00 OBS!

Torsdag 1 februari klubbmöte   19.00

Söndag 11 mars Årsmöte    15.00

Torsdag 5 april styrelsemöte   19.00

Torsdag 3 maj klubbmöte    19.00

Torsdag 7 juni styrelsemöte   19.00

Torsdag 9 augusti klubbmöte   19.00

Torsdag 6 september styrelsemöte  19.00

Torsdag 4 oktober klubbmöte   19.00

Torsdag 1 november styrelsemöte              19.00

Torsdag 6 december klubbmöte                19.00

Torsdag 17 januari 2019 styrelsemöte         18.00 OBS!  

Motioner till årsmötet lämnas senast 1 februari.
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