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Skillingaryds Frisksportklubbs 

julblad 2019 

God Jul & Gott Nytt År! 

 
I detta julblad kan du läsa och se bilder från Skillingaryds 

Frisksportklubbs verksamhet 2019. I julbladet får du också 

information om bland annat kommande möten och om vår 

anläggning vid Grönelund. Vi har som alltid haft ett händelserikt år 

i våra olika verksamheter och vi är stolta över att vi har en så bred 

verksamhet att erbjuda till våra medlemmar i olika åldrar. Du vet väl 

att vi har sektioner och en aktiv verksamhet inom Orientering, 

Friidrott, Skidåkning, Cricket, Cykel samt Veteraner? Vi har också 

kommittéer för Motion, Hälsa & Kultur, Elitidrottsverksamhet, 

Midsommarfest samt Ungdoms- junior- och friluftsverksamhet. 

 
Glöm inte besöka vår hemsida skillingarydsfk.se och vår 

Facebooksida https://www.facebook.com/skillingarydsfk/ 

för löpande uppdatering av vår verksamhet 

 
Vi är tacksamma för att just du är medlem i vår klubb och på ett eller 

annat sätt bidrar till att vi kan fortsätta att utveckla vår verksamhet 

och vår anläggning på Grönelund. Tack för att du är medlem i vår 

klubb! 

 
Med hopp om ett aktivt och utvecklande 2020! 

 

God Jul & Gott Nytt År! 

Önskar 

Styrelsen i Skillingaryds Frisksportklubb 

 
 
 
 

Förutom bilder tagna av medlemmar så är bilderna i julbladet tagna av  
Lena Landin (http://www.llfotodesign.nu/) samt skillingaryd.nu 

http://skillingarydsfk.se/
https://www.facebook.com/skillingarydsfk/
http://www.llfotodesign.nu/
https://skillingaryd.nu/
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Julhälsning från skidsektionen 

 
Vår lysande skidstjärna i spåren, Leo Johansson, hade återigen en lyckad säsong 

med flera fina tävlingar och resultat. JSM i Sollefteå resulterade i guld på 10 km, 

brons i masstarten och en kvartsfinal i sprinten. Leo skördade också stora 

framgångar i Scandic Cup under säsongen med segrar i två av deltävlingarna. 

Leo körde även femmilen på stora SM där han kom in på en 42:a plats. 

 

Leo har nu valt att gå vidare i sin karriär och kommer från och med säsongen 

19/20 representera Falun-Borlänge SK. SFK tackar Leo för tiden i klubben och på 

det sätt han representerat och marknadsfört SFK både nationellt och 

internationellt. SFK önskar Leo ett stort lycka till i Falun-Borlänge och i sin fortsatta 

skidkarriär. 

 

Vasaloppet avverkades traditionsenligt i dalaskogarna. Från Skillingaryds FK hade 

vi nio som genomförde Vasaloppet. Bästa dam blev Kristin Andersson på plats 

379 och bland herrarna skidade Johan Wernefur in på en 728:e plats. Vi hade 

också två som körde Vasaloppet 30 och en som körde Vasaloppet 45. 

 

På grund av snöbristen så genomfördes inte klubbmästerskap och inte heller 

något kommunmästerskap. Vi hoppas nu på en riktig snörik vinter så alla glada 

skidåkare kan njuta av de fina spår vi alltid har på Grönelund. 

 

Vi önskar alla skidåkare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!  

För skidsektionen,  

Niklas Claesson  

Julhälsning från tjejgänget 

 
Vi är cirka 25 glada och pigga seniordamer, som träffas andra 

torsdagen i månaden kl. 14.00-16.00 på Grönelund. Vi ägnar oss åt 

olika aktiviteter samt en god fika. Låter det intressant är du hjärtligt 

välkommen! 

 
God Jul & Gott Nytt År 

önskar Tjejgänget 

 

 

Julhälsning från orienteringssektionen 

 
Nu är det klart att O-ringen 2023 kommer arrangeras i Jönköping 

med omnejd. Vi i orienteringssektionen ser framemot detta och 

hoppas att vi tillsammans kan representera klubben både innan, 

under och efter detta stora arrangemang! 

 

 

 

 

 

Vi håller tummarna för att Tove Alexandersson vinner Jerringpriset i 

början av januari i samband med Idrottsgalan. Ge gärna din röst till 

Tove. Heja Tove! 

 

 

God Jul & Gott Nytt År 

önskar orienteringssektionen 
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Julhälsning från cykelsektionen     Julhälsning från cricketsektionen 
 
 

 

Barn- och ungdomsträning 
 
 

 

Avslutning på Isaberg 

Västgötacupen 

 

Klubbmästerskap 
 

X-cup 
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Julhälsning från FK Skill  Friidrottsavslutning 
              

Friidrottssektionen hade samtidigt som Träningsgrupp 99 

säsongsavslutning i höstas. Det var bland annat prisutdelning för årets 

klubbmästare i terräng samt så tilldelades årets Sture Fåglums 

vandringspris Annika Duvek. 

 

För Träningsgrupp 99 delades det ut priser till dem som varit med på 

flest träningar, till dem som sprungit cupen, till årets Jalla Jalla vinnare 

samt så delades Kamratpriset ut.  

 

Träningsgruppens sista träning för säsongen var även Carina och 

Jörgen Lindqvists sista träning för Träningsgrupp 99. Vi tackar Carina 

och Jörgen för deras stora engagemang för Träningsgruppen! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FK Skill önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År 
 

FK Skills ordförande 
Martina Lindqvist 
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Julhälsning från veteranerna  

Tiden rusar och snart står ett nytt år och ett nytt decennium och väntar på att få göra 

entré. Här och nu ska vi dock titta tillbaka på veteransektionens verksamhet under 2019. 

Veteransamlingarna på Grönelund har aldrig tidigare varit så välbesökta som i år. 

Återväxten är god och många nyblivna ”veteraner” har sökt sig till våra träffar på 

onsdagseftermiddagarna vilket gläder oss som har varit med ett tag.  

 

För att hålla ”ordning på klassen” valdes Vincent Söderqvist till ordningsman, 

ordförande, till sin hjälp har han Bengt Bengtsson som kassaansvarig, Erland Claesson 

som rapporteringsansvarig och Ingemar Elgemark som skrivare. Vi utser även 

kaffeansvariga som ska se till att det finns kakor på kaffebordet vid träffarna på 

Grönelund. Årets första träff var den 30 januari och sedan rullade det på varje onsdag 

fram till avslutningen den 22 maj. Under våren har vi haft besök av Jan Adler som 

berättade om sin uppväxt i östra Tyskland innan muren föll, Kenneth Åberg som 

berättade om sin tid i bankvärlden, Kjell Holmkvist visade bilder, kyrkoherde P A J 

Persson berättade sin livshistoria och Erik Sjöberg hade frågesport. Under vården gjorde 

vi studiebesök på Magnus Dahlqvists träindustri i Torp-Tofteryd, vi besökte Åsco Metall 

och Fågelfors kraftstation samt Hestrahandsken. Slutligen hade vi våravslutning i Båstad 

med frukost hos Gunnel och Jan Johansson och sedan proffsig guidning i Båstad och 

stora delar av Bjärehalvön, vi fikade hos Systrana Lundgren på Skäret och avslutade 

med guidning och middag på Sofiero.  

 

Vi hade höstupptakt den 25 september då vi planerade för höstens aktiviteter. Vi firade 

klubbens födelsedag den 9 oktober med korvgrillning på Skarbolaggen, vi besökte 

Kombiterminalen vid Götaström, Edströms Maskinaffär i Jönköping och vi var vid 

”trähjulsfabriken” i Kvarnaberg där Ola Hugosson och Håkan Johansson tog hand om 

oss. Vi var inbjudna till missionskyrkan där Pelle Nävers dikter och sånger presenterades 

och Göran Lemke var hos oss på Grönelund och informerade om bland annat 

Framtidsfullmakt. Vi har även hunnit med Varpamästerskap, Bingospel och 

golfturnering på Götaströms golfbana samt obligatorisk promenad då vi träffas på 

Grönelund. Höstterminen avslutades med julbord på Tallnäs dit även våra respektive 

var inbjudna. En liten extrafest ordnades den 12 december på Sörgården för dem som 

inte längre har möjlighet att vara med på våra onsdagsträffar på Grönelund. Vad kan 

man mer önska av denna trivsamma gemenskap? 

Ingemar Elgemark 
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Invigning av nyrenoverade Grönelund 

I maj hade vi invigning av vårt nyrenoverade Grönelund.  

På invigningen fick man bland annat prova på aktiviteter från 

våra olika verksamheter.  

 

 

 
 Grönelundsstipendiet tilldelades 

cykelsektionen 
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Midsommarfesten 2019 Stötta SFK 

 
Gräsroten 

Med Gräsroten delar Svenska Spel varje år ut 50 miljoner kronor till 

ungdomsidrotten och föreningslivet i Sverige. Hur pengarna 

fördelas och hur mycket varje förening får bestäms av dig och alla 

andra som spelar hos Svenska Spel. Väljer du att stötta SFK så bidrar 

du automatiskt varje gång du spelar i butik och online. Det kostar 

ingenting extra att vara med. Varje krona du spelar för hos Svenska 

Spel Tur och/eller Svenska Spel Sport & Casino ger 10 poäng till SFK. 

 
Du kan hjälpa till så att Skillingaryds Frisksportklubb får en del av 

potten genom att klicka på länken:  

https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/5785- 

skillingaryds-fk 

 
Swisha eller för över din gåva 

Vill du hellre swisha eller föra över ett bidrag till SFK för att vi ska 

kunna fortsätta att utveckla vår förening och anläggning? 

Swisha valfritt belopp till 123 097 41 05 eller för över ett valfritt 

belopp till bankgiro 983-4011. 

 
Spela Bingolotto 
Tyvärr säljer vi inte längre Bingolotter på Hemköp och det har varit 

en viktig inkomstkälla för föreningen. Nu tar vi nya tag och erbjuder 

er att prenumerera på Bingolotter - ett smidigt och enkelt sätt att 

stödja föreningen samtidigt som du har chans att kamma hem fina 

vinster. Via länken bingolotto.se/forening kan du enkelt starta en 

prenumeration. Har du frågor eller funderingar kring detta kontakta 

Erland Claesson, 0370-71219 Tack för ditt stöd! 

https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/5785-skillingaryds-fk
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/5785-skillingaryds-fk
https://www.bingolotto.se/forening


8  

Du glömmer väl inte att du kan hyra Grönelund? 

 
Klubbhuset vid Grönelund går med fördel att använda exempelvis 

till föreläsning, möten, utbildning, konferens eller till fest. Klubbhuset 

är nyrenoverat och har i dess ljusa och trevliga lokaler plats för cirka 

100 personer. Lokalerna är handikappanpassade och det finns ett 

modernt kök, ljudanläggning, storbilds-TV, projektor samt WiFi 

att tillgå. I källaren finns omklädning med dusch och bastu samt ett 

mindre gym. Friluftsområdet, i anslutning till klubbhuset, är ett större 

grönområde där det finns ute-gym, boll/cricketplan, en mindre 

lekplats, pulkabacke, lappkåta, bouleplan samt stora fria gräsytor för 

lek och spel. Från Grönelund utgår ett 2,5 km långt elljusspår samt 

löpspår om 5 och 7,5 km som vid tillgång till snö har skidspår. Läs 

mer om priser och hur du bokar Grönelund på;  

http://skillingarydsfk.se/om-oss/friluftsgarden-gronelund/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum för årsmöte, styrelsemöten och klubbmöten 2020 

 
Torsdag 23 januari Styrelsemöte kl. 18.00  

Torsdag 6 februari Klubbmöte kl. 18.30*  

Söndag 15 mars Årsmöte kl. 15.00 

Torsdag 2 april Styrelsemöte kl. 19.00  

Torsdag 7 maj Klubbmöte kl. 18.30*  

Torsdag 4 juni Styrelsemöte kl. 19.00  

Torsdag 13 augusti Klubbmöte kl. 18.30*  

Torsdag 3 september Styrelsemöte kl. 19.00  

Torsdag 1 oktober Klubbmöte kl. 18.30*  

Torsdag 5 november Styrelsemöte kl. 19.00  

Torsdag 3 december Klubbmöte kl. 18.30* 

 
* Klubbmötena börjar kl. 18.30 för att ge utrymme för diskussion i 

viktiga frågor. 

 
Mötena hålls på Grönelund. Varmt välkommen att delta! 

 
 
 

Utlysande av årsmöte 

 
Skillingaryds FK’s årsmöte hålls söndag den 15 mars 2020 kl. 15.00  

på Grönelund. Välkommen med dina motioner till styrelsen senast  

den 31 januari 2020. Motionerna mailas till kansliet@skillingarydsfk.se 

Valberedningen består av Ingemar Elgemark & Peter Egerhag. 

http://skillingarydsfk.se/om-oss/friluftsgarden-gronelund/
mailto:kansliet@skillingarydsfk.se
mailto:kerstin.elgemark@hotmail.com
mailto:peter@einarstra.se
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Verksamhet och kontaktpersoner 

Klicka på respektive kontaktpersons namn för att skicka ett mail. 

Cykelsektionen har barn- och ungdomsträning på tisdagar kl. 

18.00-19.30. Träning för vuxna är på onsdagar kl. 18.00. Indelning 

sker efter fart. Gå med i vår Messengergrupp ”Vuxenträning FK 

cykel” där det löpande läggs ut frågor om träningsrundor. 

Kontaktperson: Peter Bergström  

Spring loss med oss håller på med planering inför vårens 

löpgrupp. Information meddelas via hemsida och Facebook i 

februari. Beräknad start för vårens löpgrupp är i mars.  

Kontaktperson: Karl-Göran Karlsson  

Veteranerna träffas varje onsdag kl. 14.00 och ofta är 

samlingsplatsen på Grönelund. Upptakt 5 feb. kl. 14.00 på 

Grönelund & den 12 feb. besöker vi Mejeriet i Skillingaryd 

Kontaktperson: Bengt Bengtsson 

Tjejgänget träffas andra torsdagen i månaden kl. 14.00-16.00 på 

Grönelund. Kontaktpersoner: Lena Nöjd och Anna-Lena 

Bengtsson 

Träningsgrupp -99 tränar på Grönelund på fredagar mellan      

kl. 17.20 till 18.30. Alla från åtta år och uppåt är välkomna.  
Kontaktpersoner: Håkan Johansson och Kristian Lindqvist  

Cricketsektionen: Kontaktpersoner: Andreas Palander och  

Ibrahim Kahn 

Orienteringssektionen Kontaktperson: Per-Olof Persson 

Skidsektionen Kontaktperson: Niklas Claesson 

Kansli Kontaktpersoner: Eva-Mari Olsson och Lotta Ryman 

Tipspromenad har vi varje vår och höst på Grönelund. Under 

våren startar tipspromenaden i mars. Bastun  på Grönelund är 

öppen på tisdagar & fredagar från kl.16 

God Jul  
&  

Gott Nytt År 

mailto:peter@petterssons.com
mailto:lopargruppen@skillingarydsfk.se
mailto:2561bengan@gmail.com
mailto:lena.nojd@telia.com
mailto:ann.ben52@gmail.com
mailto:ann.ben52@gmail.com
mailto:hjohansson51@gmail.com
mailto:deanpalander@gmail.com
mailto:cricket@skillingarydsfk.se
mailto:peopersson@navnet.se
mailto:niklas.claesson@micropower.se
mailto:emfrisksport@hotmail.se
mailto:kansliet@skillingarydsfk.se

