Nr 39 från start.

Julbladet år 2018
för
Skillingaryds Frisksportklubb

Utlysande av årsmöte för SFK

Träningsgrupp 99 och FK Skill

Söndag den 17 mars 2019, kl 15.00, Grönelund

Vi har under året tränat som vanligt på fredagar. Om det regnar
och blåser eller solen skiner och det är outhärdligt varmt i solen,
så tränar vi alltid utomhus. Vi har i år fått många nya ungdomar
till våra träningar. Vi har även startat en ny grupp som kallar sig
för RunFighters.

Eventuella motioner till årsmötet ska vara inlämnade till styrelsen,
mejladress styrelsen@skillingarydsfk.se , senast den 1 februari
2019.
Valberedningen består av Ingemar Elgemark, Frida Lindqvist och
Peter Egerhag.

Datum för styrelse- respektive klubbmöten 2019
Styrelsemöten:
17/1 kl 18:00, 4/4, 3/6*, 5/9, 7/11 och 23/1 2020 kl 18:00
* en måndag

Det är en grupp som samlas på söndags kvällar och tränar lite
mer och tuffare än fredags gruppen. Dom måste vara över 14 år
för att vara med, och dom kör själva men med ett upplägg från
tränarna.
Tränings resan gick i år till Hunnebostrand där vi testade lite olika
terränger som klippor, bokskogar och branta backar.
Tränarna önskar alla ungdomar och föräldrar en
God Jul och ett Gott Nytt År!

Klubbmöten:
7/2, 9/5, 15/8, 3/10 och 5/12.

Sida 2

Sida 3

Prisutdelning
Fredagen den 23 november var det prisutdelning på
Grönelund.
Det delades ut priser till dom som varit med på flest
träningar, till dom som sprungit klubbmästerskapet och
cupen, och till bästa friidrottare under året.
Jalla Jalla priset gick även i år till Lukas Alenkvist.

Sida 4

Sida 5

God Jul från Cricketsektionen.

Orientering

Säsongssummeringen nu inför slutet av året bjuder på både högt och
lågt. Det som känns lite ledsamt är att vi har några grabbar i laget som
hänger löst i sina asylprocesser. Tråkigt för dem personligen givetvis,
men också för oss andra i laget.

Vaggeryds kommun var under året förärade med arrangemang av
svenska mästerskap. Det var orienterings-SM som kom att avgöras
i skogarna kring Hok.

Det känns som att vi verkligen satt truppen den här säsongen och
resultaten har varit bra. T 20 serien vann vi och avancerar upp till div 2,
i T30 serien kom vi 2:a och går upp till div 1 inför nästa säsong, så
spelarna har gjort det väldigt bra !

Jönköpings Orienteringsallians, där både Skillingaryds FK och
Vaggeryds SOK ingår, hade fått förtroendet att arrangera och det
handlade totalt om fem tävlingsdagar.

Nu tränar de inomhus i S-ryds Arena på Lördagar och tanken är att ta
upp tråden om stödmedlemmar och sponsorer igen.
En önskan finns från undertecknad att det ska fylla på med någon mer
intresserad som vill bidra till att utveckla laget ytterligare.
Sponsorer, bidragssök, träningsupplägg, bokningar och annat blir
enklare och roligare på 2 ledare.
Killarna har fortfarande fullt upp med att etablera sig och stötta varandra i deras olika levnadsöden, så en vuxen svensk till vore fint !
God Jul o Gott Nytt från Cricketen
Andreas Palander
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Friidrottsavslutning

En gång om året

Friidrottssektionen hade avslutning den 23 november samtidigt
som Träningsgrupp 99 hade sin säsongsavslutning. Det var bland
annat prisutdelning för årets klubbmästare i terräng men också
fika för de som var på plats.

Jag brukar orientera ganska säkert. Jo, så är det, jag bommar
inte ofta och när det väl händer handlar det ofta om småkrokar
som inte kostar särskilt mycket. Förutom en gång om året. Varje
år, på en enda tävling, vid en enda kontroll, så händer det. Då
kommer den, superbommen.

Årets Sture Fåglums vandringspris tilldelades Leo Johansson som
gjort mycket goda resultat i seniorklassen i de löpartävlingar han
gjort under året.

En kronologi:
2011: La Feclaz. VM-terrängen i Frankrike. Ok, här var det faktiskt
mer än en superbom, egentligen tillräckligt med superbommar
för att räcka ett par år. Det var så svårt både att springa i terrängen
och att läsa kartan att man ibland tappade bort sig redan innan
man hade kommit ut ur ringen.
2012: Hollands 4-dagars. Ett område med sandjord och tallskog,
men med tät djungelliknande vegetation på sina ställen. Och en
liten sänka mitt ibland nässlorna och björnbärssnåren. Första
gången hittade jag den inte. Inte andra gången heller. Inte
förrän på tredje försöket, när jag för tredje gången hade rivit
sönder både kläder och armar, satt den där.
2013: Slovenien. Ultimate, med karta utan stigar och vägar. Då
måste det ju hända förr eller senare. Det är en speciell känsla att
stå mitt på en väg och inte ha en aning om var man befinner sig.

Intresserad av att beställa klubboveraller?
Flera medlemmar har visat intresse av att beställa nya
klubboveraller.
Är du också intresserad?
Mejla i så fall styrelsen@skillingarydsfk.se med uppgift
om namn och om det gäller jacka och/eller byxor.
Mer information kommer senare.
Sida 6

2014: Ultimate igen, den här gången i Tjeckien. Sprint, men det
enda som påminde om sprint var banlängden och kartskalan. Det
var tätt, bergigt och tufft, och alldeles för lätt att springa myyycket
för långt i skogen på 4,000-delen.
2015: Gallipoli, Turkiet. Jag fattar fortfarande inte hur man kan
gå omkring och leta efter kontrollen på fel sida om en asfalterad
väg.
2016: Vårtävling i IKHP. Beståndsgränser går inte alltid riktigt där
man vill ha dem…
2017: Eskilstuna 3-dagars. Liten tuva osv. Jag snavade, ramlade och
slog i knäet och när jag väl hade kravlat mig upp var tumgreppet
borta.
Alla dessa bommar....

Sida 7

Men jag har aldrig funderat på att bryta. Och jag har aldrig någonsin
varit orolig att inte hitta tillbaka. Inte förrän i somras.
Vi backar tillbaka till augusti. 3-dagars i Grövelsjön.
Prolog på en nyritad karta vid Nybo, i världens underbaraste terräng,
småkuperad tallskog med vitmossa på marken, inte mycket stigar,
bara fantastiskt vacker, böljande superterräng. Fjärde kontrollen
ser inte särskilt svår ut. Bara över en traktorväg, följa en höjd och
sedan ner i en sänka.
Inte behöver man ta ut kompass för det. Eller stega.
Någonstans halvvägs går det snett, och det ordentligt. När jag
vänder mig om för att springa tillbaka och läsa in mig känner jag
inte igen mig. Och sedan får jag för mig att kompassen är sönder.
Inbillning eller ej, jag tycker den snurrar och att norr pekar rakt
fram åt vilket håll jag än vänder mig. Så jag springer istället på
måfå i en riktning jag tror ska leda tillbaka till sista säkra, men irrar i
själva verket rakt ut över kartkanten. Till slut stannar jag och tittar
mig omkring. Inte en människa. Jag ser några renar gå och beta
i skogen. Och allting ser likadant ut. Överallt den här förbannade
vitmossan.

Löpargruppen Spring Loss Med Oss
Höstterminens löpargrupp hade avslutning den 14 november.
Under hösten har ett drygt tjugotal personer i varierande
åldrar träffats för löpträning med inslag av styrka, löpeknik och rörlighet.
Löpargruppen är ett samarbete med SFK och Skillingaryds Gymnastikförening och förhoppningsvis blir det en
fortsättning kommande vår.
Vill du komma i kontakt med löpargruppen kan du göra
det via lopargruppen@skillingarydsfk.se

Nu börjar det bli kritiskt. Vad gör jag om jag inte kan lita på kompassen?
Det här är inte Stadsparken. Går man åt fel håll här kan det vara
tio mil till nästa väg, och ännu längre till civilisationen. Går det riktigt
illa kan man hamna i Norge.
Jag tittar på renarna och bestämmer mig. Jag måste helt enkelt
lita på kompassen. Springer jag norrut borde jag hamna mot traktorvägen jag sprang över i början av sträckan. Så jag följer den röda
pilen. Tallskog, vitmossa, tallskog, små tjärnar…
Men vid en av tjärnarna stannar jag till. Det skulle kunna vara den
i kartkanten. Den med en sten i ena änden. Och i så fall sitter kontrollen strax bakom. Och det gör den.
Så jag stämplar, tittar på nästa sträcka och ger gas. Nu går jag ju
säker ända till årsskiftet!
Ulrika Bornetun
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Skidsektionen
Skidsäsongen 17/18 fick en bra avslutning med mycket snö och
fina förhållande i våra skidspår på Grönelund.
Vår lysande skidstjärna i spåren, Leo Johansson, hade återigen
en lyckad säsong med flera fina tävlingar och resultat. Kronan
på verket är hans JSM guld på 10 km som han körde hem i Hallby
spåren. Han fick också med sig en bronspeng från JSM då han
blev trea på masstarten över 20 km och en fjärdeplats i sprinten.

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.

Leo blev också uttagen att köra JVM för Sverige i månadsskiftet
januari / februari. En tolfte och en tjugonde plats blev resultatet
i de individuella loppen. Han körde även en sträcka i stafettlaget
som slutade på sjunde plats. Tävlingarna avgjordes i Goms, Schweiz.
Han skördade också stora framgångar i Scandic cup under säsongen med segrar i två av deltävlingarna och han slutade tvås i
totalen. Vi kunde också på TV se honom köra senior SM i rullskidor där han hela tiden låg med i täten och drog upp tempot och
till slut kom in på en finfin 11:e plats.
Leo körde tre lopp i stora SM på skidor också, masstart 30 km,
individuellt 15 km och 50 km, tävlingar som gav honom nya och
nyttiga erfarenheter för framtiden.

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.
Må du finna lycka och
framgång på alla dina resor!
Sida 10
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Säsongen 18/19 har dragit igång och det började med en seger i
Bruksvallarna över 10 km och en andraplats i Idre också det över
10 km.

Veteran Orientering.

https://skillingaryd.nu/nyheter/140-veteraner-orienterade/

Kommande tävlingar är nu Boden,
Åsarna i början av januari med JVM
test, Hudiksvall, Sollefteå i början på
mars med JSM.
Vi är tacksamma och stolta att Leo valt
och köra för Skillingaryds FK säsongen
18/19.
Vasaloppet avverkades med mängder
av snö i dalaskogarna, så mycket så
arrangörerna till och med fick ta bort
snö…. 😊  har  väl  aldrig  hänt  förr.  Från 
Skillingaryds FK hade vi sexton som genomförde Vasaloppet.
Bästa dam blev Kristin Andersson på plats 489 och bland herrarna
skidade Johan Wernefur inpå en 1479:e plats
Vi hade också två som körde Kortvasan, en som körde tjejvasan
och en på halvvasan.
Till Vasaloppsveckan 2019 så har vi tio som anmält sig till Vasaloppet, fyra till kortvasan och en till halvvasan
Barnens Vasalopp genomfördes V 7 med ett trettiotal barn på
plats.
Kommunmästerskap kördes i Vaggeryd med Johan Wernefur som
segrare.
Klubbmästerskap kördes också med ett tiotal deltagare.
Vi hoppas nu på en riktig snörik vinter så alla glada skidåkare kan
njuta av de fina spår vi alltid har på Grönelund.
För skidsektionen
Niklas Claesson

Sida 12

Sida 13

Tankar kring Midsommarfest på Grönelund.
Nästa år avser frisksportklubben att arrangera sin sjuttionde midsommarfest på Grönelund.
En fest som varit en självklar del av klubbens verksamhet.
Festen har varit populär och gett klubben ett gott anseende
genom att vara en drogfri och lugn familjefest med bra artister.
Midsommarfesten har genom åren varit en av de aktiviteter där
många av klubbens medlemmar träffats och arbetat tillsammans,
detta har skapat trivsel och sammanhållning i klubben. Festen
har dessutom under många år varit en ”vinstmaskin” som starkt
bidragit till att stärka klubbens ekonomi och ge förutsättningar för
bra övrig verksamhet samt möjlighet att underhålla Grönelund.
De senaste åren har dock det ekonomiska nettot stadigt minskat
trots att det frivilliga arbetet före, under och efter festen varit på
samma nivå, artistkostnaderna har stigit och antalet besökande
har minskat.
Många bakar kaffebröd, många skänker vinster till lotterierna. Utan
den sponsring som bygdens företag ger till festen skulle den vara
en förlustaffär för klubben.
Med detta sagt vill jag att vi i klubben funderar på om det är rimligt att fortsätta att arrangera midsommarfest eller, om vi skall
fortsätta, kan vi då göra det under andra former.
Maila gärna styrelsen@skillingarydsfk med dina kommnetarer.
2018-12-09.
Ingemar Elgemark

Upprustning av friluftsgården Grönelund.
Det har länge talats om att Grönelund var i behov av en större upprustning.
Genom ” Våra Gårdar” fick vi tips om att Boverket kan lämna bidrag till upprustning av allmänna samlingslokaler. En löst sammansatt grupp med Eibert
Danielsson som sakkunnig gjorde en ansökan med kostnadsberäknade förslag
till upprustningsinsatser.
Slutsumman stannade på 850.000 kr. Den ekonomiska förutsättningen var
att Boverket bidrar med 50% under förutsättning att kommunen bidrar med
30%. Klubbens egen ekonomiska insats 20%, samt 360 timmar egen arbetsinsats. Efter att i tre år ha lämnat in ansökan fick klubben äntligen, 2017, ett
positivt besked. Ansökan byggde mycket på anbud från lokala bygg-vvs-elentreprenörer, vi visste inte i detta skede hur mycket vi skulle kunde göra i
egen regi.
Stora och kostnadskrävande arbeten var :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upprustning av kök
Byte till treglasfönster
Byta av fasad åt söder, väster och norr med samtidig tilläggsisolering.
Byte till energisnål belysning i stora salen.
Upprustning av damernas dusch och omklädning
Nytt golv och tak på södra altanen.
Byte av tre ytterdörrar och hela låssystemet.
Renovering av herrbastun.
Ny låsbar dörr till kontor, samt nya dörrar i källaren.
Borttagning av sliperskanter samt ny asfalt på parkering och klubbens del av infart.
Plåt- el- målnings och vvs arbeten sammanhängande med ovanstående.

Klubbstyrelsen utsåg en arbetsgrupp som ansvarar för arbetet, i gruppen ingår Jörgen, Carina och Martina Lindqvist, Eibert Danielsson, Erland och LarsÅke Claesson, Bengt Bengtsson samt Ingemar Elgemark.
Ekonomin under byggtiden har vi klarat bl.a. genom ett räntefritt lån på
500.000 kr från Smålands Frisksportdistrikt.
Arbetet påbörjades hösten 2017 och skall vara klart och insynat den 31 jan
2019.
Vi märkte snart att det fanns både vilja och kompetens i klubbens veterangäng vilket har medfört att en stor del av de planerade arbetena har blivit
gjorda i egen regi. Vi i byggkommittén är både tacksamma och stolta över
det ideella arbetet som utförts . Att jobba tillsammans skapar trivsel och samhörighet samtidigt som Grönelund har fått en välbehövlig ansiktslyftning.
Tack till alla som medverkat.
För byggkommittén
Ingemar Elgemark
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Vår nystartade MTB Cykel sektion för både vuxna och barn.

Sida 12

Sida 13

Pangstafetten 2018

Sida 12

Midsommarfest 2018

Sida 13

Fasta tider på Grönelund

Datum för årsmöte, styrelse, och klubbmöten 2019
Torsdag 17 januari, styrelsemöte		

18.oo OBS!

Torsdag 7 februari, klubbmöte			

19.oo

Söndag 17 mars, Årsmöte			

15.00

Torsdag 4 april, styrelsemöte			

19.00

Torsdag 9 maj, klubbmöte			

19.00

Torsdag 3 juni, styrelsemöte			

19.00

Torsdag 15 augusti, klubbmöte		

19.oo

Torsdag 5 september, styrelsemöte		

19.00

Torsdag 3 oktober, klubbmöte		

19.00

Torsdag 7 november, styrelsemöte		

19.00

• Bastu – Tisdagar och Fredagar från kl. 16.00

Torsdag 5 december, klubbmöte		

19.00

• Träningsgrupp 99 – Fredagar från kl. 17.20

Torsdag 23 januari, 2019 styrelsemöte

18.00 OBS!

• Veteranerna – Onsdagar kl. 14.00
• Tjejträffen – Torsdag 18.00 (En gång i Månaden)

Sida 14

Motioner till årsmötet lämnas senast 1 februari.

Sida 15

God Jul
&
Gott Nytt År!

