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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019
Styrelsen för Vittangi Sportklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse. Årsmöte
hölls den 27/2 2019 med 9 medlemmar närvarande.
Styrelsens sammansättning har varit:
Ordförande
Ann-Sofi Lundström
Vice ordförande
Patrik Laaksonen
Kassör
Olga Björnström
Sekreterare
Robert Nordström
Ledamot
Ulf Nyström
Ledamot
Louise Nilsson
Ledamot
Petter Larsson
Suppleant
Erika Wiss
Suppleant
Erik Nilsson
Suppleant
Mathilda Edfast
Revisorer: Margareta Winman och Christer Andersson
Valberedning: Moa Lidström och Björn Fredriksson
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten.
Medlemsantalet har varit 498.
Klubben har haft en lönebidragsanställd på kansliet, fr.o.m. 1/10 endast på 50% (på den
anställdas eget önskemål). Föreningen har också under hela året haft en person genom
Arbetsförmedlingens ”jobb- och utvecklingsgaranti”. Det har varit till stor hjälp, inte minst
med skötseln av gräsplanen under sommaren.
Klubbens aktiviteter under året har varit gymnastik, gruppträning, Rörelselek, Minigympa,
löpargrupp, Skidkul, badminton, fotboll, innebandy och qi gong som har letts av duktiga
tränare och ledare. Föreningen har också ett fint gym, Styrkekällan, i sporthallskällaren.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla ledare och sektioner!
Övriga verksamheter och aktiviteter under året (mer i resp. sektions verksamhetsberättelse):
• Kopparrajden
• Vittangirundan (cykel)
• Loppis
• 6 juniloppet
• Sommarkul för barn
• Insamling av metallskrot i samarbete med Kuusakoski Recycling
• Mellanälvsloppet (cykel)
• Naturpasset
• Pilgrimsloppet
• Skötsel av skidspår och gräsfotbollsplan
• Adventsbasar
• Medlemsfest på Folkets Hus 29 december
• VSK 60 år, firades på olika sätt
Utlottning av olika priser har skett bland de motionärer som har skrivit namn i våra
motionslådor (totalt 11 lådor). Under verksamhetsåret 2019 noterar vi 7 072 starter.

Sportstugan
Som vanligt hade vi öppet sportstugan under sportlovet. Där hade vi fikaservering och många
besök under veckan, i snitt 46/dag. Alltid lika roligt! Vi hade kvällsöppet på torsdagen och
Skidkulsbarnen med föräldrar höll till där och de bjöds på fika efter skidåkningen.
Övrigt
Föreningen har sålt kläder från Ullmax och Newbody. Före jul sålde vi produkter från
Delikatesskungen. En försäljningsomgång med Tvättmästarns produkter körde vi före jul. Vi
har sålt bingolotter till storhelger och kampanjveckor. Vi har även prenumeranter på
Bingolotter som väljer att stödja Vittangi SK, det tackar vi för! I år samarbetade vi med
Kuoksu Hembygdsförening vid två tillfällen; vi hjälpte till att sälja startkort till Brohugget och
anordnade en bussresa till Kuoksu Hembygdsförenings Höstfest, där Kiruna Kickers spelade.
Arbetet med verksamhetsplanen har fortsatt under ledning av Thomas Määttä.
I juni bjöd vi in alla ledare, sektioner och funktionärer till en gemensam vårmiddag på
Suupalo, ett tillfälle att visa vår uppskattning för allt jobb som läggs ner av ideella krafter.
Vittangi Sportklubb vill tacka alla som på olika sätt hjälpt till i verksamheten. Ett stort tack
vill klubben även rikta till ALLA SPONSORER, SISU Idrottsutbildarna/NIF,
Arbetsförmedlingen, Vittangi skola, TVAB, KBAB och Kiruna kommun för gott samarbete
under året.
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Resultaträkning

Årets

Föregående år

2019

2018

3890
3810-3889
3010-3399
3510-3799
3910-3999

39 100
404 746
307 216
207 064
6 268
964 394

38 200
516 188
219 019
239 331
12 845
1 025 583

4010-4399 + 4890-4899
4410-4599
5010-6999
7010-7699
7810-7839

176 298
135 770
163 090
382 926
58 369

192 600
222 484
153 126
419 957
55 899

7910-7990

0
915 452

0
1 044 066

48 942

-18 483

14

25

27
48 929
0

0
-18 458
0

48 929

-18 458

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
Försäljningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga kostnader
Summa kostnader
Verksamhetens över-/underskott
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Över-/underskott efter finansiella poster
Bokslutsdisposition
Årets över-/underskott

8210-8330
(8010-8029)
8410-8490

8890
8999

Balansräkning

Årets

Föregående år

2019

2018

0
332 105
148 638
26 869
15 000
2 297
0
540 428
1 065 337

0
350 286
164 126
38 204
0
3314
0
467 045
1 022 976

-1 016 996
-48 929
-1 065 925

-1 035 454
18 458
-1 016 996

0
0
-6 302
6 890
588

0
0
-5980
0
-5980

-1 065 337

-1 022 976

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Varulager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Finansiella placeringar
Kassa och Bank
Summa tillgångar

1010-1090
1110-1139
1210-1249
14001510 + (1560-1570)
1610-1799
1800-1809 (1310-1389)
1910-1959

EGET KAPITAL
2060-2079 utom 2069
2069

Balanserat över-/underskott
Årets över-/underskott
Summa eget kapital

SKULDER
2330-2399 +(2840-2870)
2410-2459
2510-2660
2710-2910 utom 2972

Låneskulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Summa skulder

Summa eget kapital och skulder
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Underskrift av samtliga styrelseledamöter som sitter i styrelsen när bokslut upprättas

Ordförande

Ledamot

Vice ordförande

Ledamot

Kassör

Ledamot

Ledamot

Min (vår) revisionsberättelse har avgivits 2020-02-20
Underskrift av revisor (revisorer)

Föreningens namn: Vittangi SK
Organisationsnummer: 897300-0857

Revisionsberättelse
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Vittangi SK för år
2019. Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att
uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningen stadgar. Vi anser att vår revision
ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild
av föreningens resultat och ställning med god redovisningssed i Sverige.
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi
tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Datum och underskrift

Margareta Winman

Christer Andersson

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsgrupperna 2019
Gymnastik
Gymnastiken som startade 2017 har fortsatt och har nu varit igång ett tag. De flesta som är
med har varit med från start och under 2019 har gruppen bestått av 12 barn.
Våren 2019 hade vi 22 träningstillfällen och då hade vi 1,5 timma träning. Under hösten har
vi haft 1 timmes träning och 14 träningstillfällen.
Gruppen förstår vad gymnastik innebär och de har under året haft bra fokus. Kroppskontroll,
rörelse, vilja och glädje är viktiga delar och de har under året visat att de verkligen vill träna
och utvecklas. Vi ledare peppar, uppmuntrar och guidar dem på bästa sätt för att de ska
utvecklas efter sin förmåga. Gymnastik handlar om individuell träning i grupp, en stark
laganda är lika viktigt som den personliga utvecklingen. Under året har de peppat varandra
och funnits där för sina kompisar.
Föräldrars engagemang är viktigt för att vi ska kunna maximera träningen. Under våren har
vi haft 1 förälder/träningstillfälle men under hösten har det dalat lite med föräldrahjälp på
träningarna. Föräldrar har varit med och hjälpt till att plocka fram och att plocka bort
redskap. För framtiden så önskar vi att några föräldrar skulle gå Gymnastikförbundets
basutbildning för att kunna underhålla gruppen vi har och öka träningsmängden men även
för att starta upp en till grupp för de yngre barnen.
Under våren åkte gruppen på en träningsdag till GK Norra Norden i Kiruna. Föräldrar hjälpte
till att ordna och följde med, en del gymnaster hade med sina syskon och vi delade på hallen.
Barnen tyckte att det var roligt och givande att få byta miljö!
Under året har träningen handlat mycket om svenska stegserien i hopp, matta och barr. Vi
har även tagit in lite akrobatik/yoga där de har fått öva på samarbetsövningar där man
måste kunna lita på varandra.

Klubbmästerskap och avslutning för 2019

Vi avslutade höstterminen med ett klubbmästerskap dit familjerna också var inbjudna.
Barnen fick diplom och fika innan vi önskade varandra god jul.
Under året fick vi medel från Gymnastikförbundet och kunde köpa in en bom med
tillhörande transportkärra samt en transportkärra till vår gymnastikmatta.
Ledare: Sofia Lagerlöf Määttä och Anna-Lena Wilsdorf
Gymnastik för vuxna och barn
Under 2018 startade vi upp gymnastikträning för vuxna och barn och fortsatte under 2019.
Alla är välkomna att träna en timme tillsammans, barn och vuxna efter individens förmåga.
Det har varit roligt att öppna upp möjligheten för vuxna som vill träna men inte har barnvakt
att göra en aktivitet ihop med sina eller andras barn. Det har även varit ett bra tillfälle för
gymnasterna som vill utöka sin träningsdos. Här är kroppskontroll, rörelse, styrka och
smidighet ledord och en positiv inställning till träning för alla, oavsett ålder.
Ledare: Emma Engström och Sofia Lagerlöf Määttä
Rörelselek
Vi har gympa för årskullarna 2012 och 2013. Under hösten har vi främst lärt känna gruppen
och alla härliga barn. Under vår timme i sporthallen får barnen tillsammans med oss planera
dagen och nästkommande veckas timme. Alla barn har fått delta i planeringen och fått leka
sin lek eller annat som önskats. Vid nya lekar har barnen själva fått instruera sina kompisar i
hur leken går till. Mycket rolig grupp och upplägg!
Ledare: Mathilda Edfast och Linda Videholm
Minigympa
För de yngsta barnen har vi kunnat erbjuda Minigympa på söndagsförmiddagarna. Oftast har
man byggt upp en bana där barnen har lekt, sprungit och krupit. Lekar och annat skoj har
föräldrarna styrt upp med barnen. I snitt har det varit 7 barn/tillfälle. Alla barn har haft minst
en vuxen med sig.
Ledare: föräldragrupp
Barnfotbollen
Vid höstterminens start drog en fotbollssatsning igång för barn födda 2009-2011. De
timslånga träningarna har skett i princip varje måndag under hösten, först med start 18.30,
men senare justerat till klockan 16.30. Under september månad ägde träningarna rum
utomhus på gräsplanen, men från och med oktober och framåt inomhus i sporthallen.
Intresset från byns barn har varit stort, och totalt har ett drygt 20-tal deltagit på träningarna,
med ett medel på 16-18 barn per träning.
Då förkunskaperna vid start var rätt varierande, har stort fokus legat på att lära ut fotbollens
grunder genom praktisk träning – saker som bollträff, passningar, skott, spelarpositioner och
regler har stått på schemat. Varje träning brukar avslutas med att barnen delas upp i två
eller tre lag så att de får spela match mot varandra.

Vi brukar också försöka jobba med den allmänna konditionsträningen, vilket väl inte direkt
brukar mottas med jubel av barnen, men på det stora hela kämpar de på med en positiv
inställning. Stämningen under träningarna brukar vara god, och det är tydligt att flera av
barnen ser fotbollsträningen som veckans höjdpunkt. Men vi jobbar hela tiden med att
inskärpa att fotboll är ett lagspel och att vikten av att vara en god kamrat är A och O.

Bild från sista träningen innan juluppehållet, matcher hela timmen!

Ambitionen är att barnen på lite sikt ska få delta i någon typ av fotbollscup eller seriespel,
men än har de en bit kvar innan de som grupp är redo för detta gällande spelskicklighet.
Fokus än så länge ligger på att ha roligt och att varje vecka lära sig lite mer om fotboll.
Ledare: Emma Engström, Simon Engström, Mikael Lantto, Moa Lidström, Magnus Rautio
och Daniel Åberg, med två ledare på plats varje vecka.
Innebandy klass 5-9
På önskemål av några tjejer ställde två föräldrar upp under hösten så att det kunde bli
innebandyträning. 11 träningstillfällen hann det bli innan juluppehållet och deltagarsnittet
har legat på 13 tjejer och killar.
Ledare: Patrik Laaksonen och Kicki Spett. Senare har även Lina Strålberg anslutit.
Maskeraddisco för barn
Måndag 28 oktober fixade vi ett maskeraddisco för barn i åldrarna 0-6 år. Alla barn och de
flesta föräldrar var utklädda till allt möjligt roligt. På halva planen hade vi hinderbana och på
den andra var det disco. Riktigt roligt och uppskattat av de som var där! Det var runt 30-35
barn med föräldrar.
Ansvariga: Louise Nilsson och Tilda Lidström

Verksamhetsberättelse för Sommarkul 2019
Planering
Några föräldrar bildade en grupp för att planera allt inför det första Sommarkul.
Man beslutade att inbjudan skulle gälla barn från 0 år-klass 3, det var där föräldrar som
kunde/ville ställa upp fanns. 66 barn deltog! De yngsta hade med sig någon vuxen så
idrottsområdet kryllade av folk denna soliga lördag 15 juni.
Det blev en otroligt fin dag med barn som fick spela, leka och träffa andra barn.
De delades in i tre olika grupper; Minisar (rosa tröjor), 4-6 åringar (blåa tröjor), skolbarn
(gröna tröjor), ledarna fick solgula tröjor för att synas.

Program
Lite olika upplägg för de olika grupperna men bl.a. detta fick barnen göra:
• Cykla en cykelbana
• Leka en massa olika lekar
• Spela fotboll
• Balansera på slackline
• Gräva efter nycklar i ”äckliga” hinkar som på Fångarna på fortet
• Gå tipsrunda
• Hinderbana
• Hoppa rep
• Kasta fisbee
• Besöka brandstationen
• Dagen avslutades med bio, ”Willy och monsterplaneten”

Mat & mellis
Några föräldrar bildade matlag och såg till att alla fick mellanmål och dryck. Till lunch
grillades hamburgare på löpande band! Som tur var hade vi uppe det stora tältet så man
kunde söka svalka där, det var en riktigt solig och varm dag.
Fotografering
Som så många gånger förr hade vi Jan-Åke Fors med på arrangemanget som fotograf.
Otroligt fina bilder som fångade den härliga dagen, tack!

Kostnader
Vi höll avgiften väldigt låg för att ingen ska behöva avstå p.g.a. ekonomiska skäl,
rörelseglädje till alla barn! Kostnaderna täcktes inte av deltagaravgifterna. Vi sökte och blev
beviljade medel från LTH till nästa års Sommarkul, väldigt välbehövligt och uppskattat, det
tackar vi för!
Framtiden
Det här gör vi om, tyckte nog alla! Däremot finns det, som alltid, justeringar att göra för att
det ska bli ännu bättre. Bl.a. funderar man på att ha Sommarkul under två dagar, lördagsöndag. Som det var nu så var det en fullspäckad dag, lite för tuff för de yngsta. Alla
somnade nog ovaggade, barn, föräldrar och ledare.

Alla ledare för Sommarkul 2019

Verksamhetsberättelse för Motion & Friskvårdssektionen 2019
Sektionen har haft 2 protokollförda möten under året. Men främst använder vi oss av vår smsgrupp när det gäller planering och kontakt i olika frågor.
Gruppträning under våren:
• Styrkepass 2 ggr/vecka
• Morgongympa
• Yoga
• Gymnastik (vuxna/barn)
• Puls & styrka
• Fredagsfys
• Lördagspass

Åsa Laaksonen
Harriet Linghall
Åsa Laaksonen
Sofia Lagerlöf Määttä, Emma Engström
Moa Lidström
Harriet Linghall
Olika instruktörer

Gruppträning under hösten:
• Puls & styrka
• Morgongympa
• Gymnastik (vuxna/barn)
• Fredagsfys

Moa Lidström
Harriet Linghall
Sofia Lagerlöf Määttä, Emma Engström
Åsa Laaksonen

Under jul och nyår hade vi uppehåll från ordinarie schema men kunde bjuda på några extra
pass med bl.a. Elin Belleza och Kerstin Stridsman.
Löpning
En gång/vecka under i stort sett hela året håller de flitiga löparna igång. Riktigt roligt att så
många löpare deltar på lopp runtom i Vittangi SK:s klubbkläder!
Tipsrundor
Varje måndag i maj anordnade vi, traditionsenligt, tipsrundor med frågor för stora och små.
Pris lottades ut bland de som deltog, ett bland barnen och ett bland de vuxna. Intresset i alla
åldrar är stort: i snitt 58 personer/tillfälle.
Vittangirundan
28 cyklister deltog, både barn och vuxna! Start från VSK och målgång vid sporthallen. Där
var det fikaservering och loppis.
6 juniloppet
116 personer var med på de fyra olika distanserna (rekord igen!). Mate Kerenyi, IRF, segrade
på 15 km herrar och Moa Lidström, Vittangi SK segrade bland damerna. På 7,5 km segrade
Isac-Micael Sikku, Soppero SF och Terese Patomella, Gällivare Skidallians. 2,8 km vanns av
Petter Kero, IFK Kiruna och Vilma Majbäck, Jukkasjärvi IF. De yngsta som sprang och gick
1,5 km var 33 till antalet!
#vittangi40pass
En träningsutmaning på Instagram där man skulle genomföra 40 pass under tiden 10/6-31/8,
många var med och delade inspiration med varandra, kul!
Junifyran
24-27 juni erbjöd vi fyra aktiviteter varje dag i fyra dagar, därav det fyndiga namnet.
Morgonpromenader, träningar ute på grönområdet, tipsrunda, löpning, cykling, yoga m.m.
Mellanälvsloppet inställt

Tyvärr fick vi ställa in det planerade Mellanälvsloppet i augusti p.g.a. för få deltagare.
Sektionen har nu beslutat sig för en ny sträcka till 2020. Man har möjlighet att cykla en
kortare tur till Kokkajärvi och tillbaka. De som vill cykla 75 km, det som fortfarande är kravet
för en Vittangiklassiker, fortsätter en bit efter Sopperovägen och vänder på anvisad plats.
Run of Hope
20 och 21 september gick och sprang både barn och vuxna runt sjön och tillsammans samlade
man in 2820 kr till Barncancerfonden.
Träningsdag
19 oktober anordnade vi en dag med olika träningspass i sporthallen. Samtidigt kunde den
som ville prova på träning i Styrkekällan. Cirkelträning, core, box och power bjöds det på i
hallen.
Ledarvård
En av instruktörerna planerade in en halvdag med träning på EnrgiQi i Kiruna 30/11. Som det
alltid är så kan inte alla samtidigt men vi blev fem personer som fyllde en bil och for på en
energigivande träningsdag. Det var spinning, Bodypump och Sh´bam innan vi hoppade i
duschen och avslutade med långlunch på Spis.
100 % ren hårdträning
Vittangi SK är diplomerade som ”100 % gym”. Det innebär att vi har utbildat instruktörer och
ingår i ett samarbete med Kiruna kommun för en dopingfri kommun. Vi ingår också i ett
nätverk med andra aktörer i träningsbranschen och har under året deltagit på en nätverksträff.
Vi vill tacka alla aktiva som deltar på våra pass och som även visar uppskattning för det
arbete som läggs ner. Ett varmt tack också till alla som har ställt upp som funktionärer under
våra arrangemang.
Ett stort tack vill vi också rikta till alla våra SPONSORER för gott samarbete vid våra
arrangemang, tusen tack!

Motion & Friskvårdssektionen:
Maria Blind, Sofie Blind, Catarina Engström, Mariann Fredriksson, Evelina Hedlin, Lena
Johansson, Harriet Linghall, Ann-Sofi Lundström och Susanne Strande-Pingi

Pilgrimsloppet 2019
Vi i löpargruppen ville ordna ett terränglopp då 6 juniloppet är ett lopp som bara går på
asfalt/grus. Många har efterfrågat det och vi tände på idén. Svenska kyrkan/Vittangi
församling har en kortare pilgrimsled som till viss del går i området kring sportstugan. Vi
tänkte att det var en god idé att ansluta till den och loppet fick då heta Pilgrimsloppet.

Mycket förarbete med att märka och röja efter
sträckan gjordes under sommaren. Vi kontaktade
sponsorer, funktionärer och fick hjälp av Emma
Unander med logga/annons för loppet.

Loppet gick av stapeln lördag 24 augusti, en solig och fin dag! Start och mål vid sportstugan.
Den långa rundan var 8,6 km i bitvis tuff terräng. Barnen kunde springa en slinga på 2,1 km.
Totalt deltog 30 herrar och 19 damer på den långa sträckan. Topp tre:
1. Viktor Majbäck, Jukkasjärvi IF
2. Felix Selin, IFK Kiruna
3. Nils Isak Idivuoma
1. Märtha Lindmark, IFK Kiruna
2. Vilma Majbäck, Jukkasjärvi IF
3. Moa Lidström, Vittangi SK
Barnen sprang utan tidtagning och var 32 till antalet.

Summa summarum ett väldigt lyckat arrangemang. Stort tack till sponsorer, funktionärer och
deltagare!
Löpargruppen: Petter Larsson, Erik Nilsson, Moa Lidström, Robert Nordström, Patrik
Laaksonen och Robert Mattsson

Verksamhetsberättelse Styrkekällan 2019
Organisation
2019 började med 5 ledamöter i sektionen; Petter Larsson, Erik Nilsson, Pia Stålnacke,
Madeleine Sellgren och Axel Winman Rautio.
På grund av flytt från Vittangi slutade Madeleine och Axel från sektionen under sommaren.
Robert Nordström började som ledamot i sektionen under juli månad.
Vid årsskiftet 2019/2020 består sektionen av: Petter Larsson, Erik Nilsson, Pia Stålnacke &
Robert Nordström. Sammankallande under 2019 har varit Petter Larsson.
Den 25 januari startades en kontaktgrupp, supertext, för samordning av sektionsfrågor.
Deltagare i kontaktgruppen; ledamöter för sektionen samt kansliet.
Endast en ledamot av nuvarande sektion har genomgått 100 % ren hårdträning utbildning
(Erik). Beslut finns att samtliga ledamöter skall genomgå den utbildningen.
Verksamheten
Den slutliga övergången från projekt till drift av anläggningen skedde i samband med
arbetshelgen 19–20 januari då Styrkekällan stängde för renovering. Under den helgen
målades väggar och slutlig möblering samt ordning & reda-struktur implementerades.
I oktober kontrakterades en städentreprenör (Tina Valjus) för städning 1 tim/vecka till ett
pris av 500 kr/tim.
Antalet besökare år 2019 var 3041, i snitt 253/månad.
År 2019 hade Styrkekällan intäkter på 86 000kr i form av träningskort och utgifter på 19 532
kr främst i form av hyror, inköp, förbrukningsmaterial, reparation och underhåll.
Det resulterade i en vinst på 66 468 kr.
Utmaningar under året
•
•

•

•

Diskussioner kring avsteg från regler efter förfrågningar
o Beslut att inga avsteg skall tillåtas.
Nyckelsystemet – Återkommande problem med trasiga nycklar
o Offert från Certego på elektroniskt inpasseringssystem. Beslut att avvakta
med inköp efter nedanstående förbättringar.
o Förbättringar i form av flytt av nyckelbox på ytterdörren samt installation av
elektroniskt kodlås på gymdörren. Problemet verkar vara avhjälpt tillfälligt
efter förbättringarna som gjordes. Men sektionen bevakar problematiken.
Rörelsedetektion för ventilation – Efter ombyggnation av ventilation i sporthallen så
missades en rörelsesensor för påslagning av ventilation om man är i gymmet.
o Felanmälan till KBAB och åtgärd.
Problem med otillåten fotografering
o Uppdatering i regler samt upphängning av skyltar i gymmet.

•

Kommunen tog tillbaka sitt löpband
o Vi hade turen att Gymmet i Kiruna skulle avyttra två löpband varvid vi var
offensiva och hämtade dessa. Ett löpband installerades på styrkekällan och
det andra används för reservdelar, förvaras i VSK:s förråd vid fotbollsplan.
• Folk som släpper in andra personer som inte har träningskort på styrkekällan
o Det är tillåtet att ta med sig gästtränande om denna person löser dagskort i
samband med träningen.
Vi utökar kontrollen av träningskort samt ändrar i reglerna att det blir tillåtet
att ha en bild på sitt träningskort i mobiltelefonen, vilket vi tror kommer
underlätta kontroll. Koden byts regelbundet vilket även det försvårar otillåten
träning.
• Kansliet på halvtid – Arbetsuppgifter som var delegerade till kansliet hanteras av
Styrkekällan-sektionen
o Detta medförde kontraktering av städentreprenör.
Förbättringar/utveckling
•

Följande inköp gjordes under 2019:
o 3 st. fläktar + installationskabel etc.
o Elektroniskt kodlås till Gymdörren
o Vajer + vajerlås
o Nyckelupprullare
o Färg samt tillhörande appliceringsutrustning
o 2 st. tvåkiloshantlar
o 1 st. rakt långt handtag (latsdrag)
o 2 st. stånglås 50 mm
o 1 st. 3-pack gummiband
o 1 st. gummiband grönt
o 1 st. gummiband rött
o Högtalare
• Övriga förbättringar
o QR kod för enklare betalning
o Bastu tillgänglig för både dam och herr med ett enkelt bokningssystem.
Övrigt under verksamhetsåret
VSK:s Instagramkonto administrerades av sektionen 4–10 februari 2019. Där visades
förvandlingen från förråd till gym.
Vittangi skola har elevens val 1 ggr per vecka i gymmet.
Avslutningsvis kan konstateras att styrkekällan är väldigt populär och välbesökt, det ser vi
inte minst på antalet besökare och den goda ekonomin.

Verksamhetsberättelse 2019 för skidsektionen inom Vittangi SK.
Den 51:a upplagan av Kopparrajden gick av stapeln 16 mars.
Antalet deltagare uppgick till totalt 209 st. i de sju klasserna (minskning med 27 st.) och 79
startade från Svappavaara (minskning med 36 st.).
Målsättningen är fortfarande att få 150 startande från Svappavaara.
•
•
•
•

28 km från Svappavaara: damer 12 st. herrar 69 st. Segrare blev Maja Majbäck,
Jukkasjärvi IF och Anton Murto Gellivare Skidallians IK.
11 Km från Suptallen: damer 16 st. herrar 13 st.
Segrare blev Emmy Johansson, Gällivare SK och Edvin Olsson, Jukkasjärvi IF.
3 Km från Skidstadion: flickor 20 st. pojkar 20 st. utan tidtagning 14 st.
Segrare blev Lova Blind Juhlin, Soppero SF och Samuel Larsen, Soppero SF.
De yngsta deltagarna var 44 till antalet och åkte en slinga runt idrottsområdet.

Skidsektionen vill framföra ett stort tack till alla sponsorer som hjälpt oss att få ihop ett fint
prisbord till Kopparrajden. Vi vill också tacka alla funktionärer som troget ställer upp varje år
och bidrar till att vi kan genomföra en fin och uppskattad tävling. Kopparrajden är en riktig
folkfest i Vittangi!
7 löpare tävlande för Vittangi SK har deltagit i Vasaloppet 2019 varav en dam, Maud
Lindmark genomförde loppet. Snabbast bland VSK åkarna i 9 milatävlingen var Johannes
Rautio på tiden 5:25:47 och placerade sig på plats 299.
Elljusspåret har skötts/körts av ideella krafter med ett ekonomiskt bidrag från Kiruna
Kommun.
Vi har deltagit på Norrbottens skidförbund Skidting i Kåbdalis 25–26 Maj.
Avgiftsfri vallakurs har hållits som en aktivitet i firandet av Vittangi SK:s 60 år.
Vi vill också tacka alla de ideella krafter som år efter år preparerar och underhåller skidspår
för alla på olika håll inom Vittangi i olika väderstreck. Dessa skidspår är fina komplement till
elljusspåret och främjande för folkhälsan.

För skidsektionen
Vittangi 2020-01-19

Thomas Määttä, Bengt Engström, Ulf Nyström och Mattias Henriksson

Verksamhetsberättelse för badminton och Qi gong 2019
Badminton
Damer/herrar från 15 år och äldre, ledare Björn Fredriksson.
Träningar 1 gång/vecka under vårterminen och två gånger under höstterminen. I
snitt 4/träning.
Qi gong
Damer, ledare Carola Rautio
Under våren hade vi 16 träffar och under hösten 8 träffar. I snitt har vi varit
7/träff.
Lokal: Tvättis

Vittangi SK 60 år
Inför firandet bildades först en 60-års kommitté; Anki Lindblom, Maria Alldén Lomvik och
Harriet Linghall.
Det beslutades att uppmärksamma 60-åringen vid flera tillfällen under året och utöver våra
ordinarie arrangemang så bjöd vi medlemmarna på detta:
•

18 januari hade vi Öppet Hus på VSK. Besökarna kunde ta del av en fotoutställning
och bläddra i album och tidningsurklipp från de 60 år som förflutit. Det bjöds på
tårta, kaffe och saft.

•

6 april anordnade vi tillsammans med Vittangi Snöskoterförening en
skid/skoterutflykt till vindskyddet efter Björnleden. Där bjöds det på kaffe, saft, fika
och korv att grilla. Ett 30-tal personer deltog.

•

18 augusti samlades 25 personer, vuxna och barn, i sportstugan och fick lyssna på lite
historik kring Poststigen. Den som berättade var Håkan Lundström och han hade
också målat en jättefin karta över stigen. Arrangemanget skedde i samarbete med
Vittangi Intresseförening. Tack vare intresseföreningen och just Håkan Lundström har
det byggts en ny och fin bro över Pysöjoki. Några sprang men de flesta promenerade
längs stigen. En jättefin dag som avslutades med fika som var och en hade med sig.

•

16 november bjöds alla barn med föräldrar på kalas i sporthallen. Där hade två av
VSK:s ledare byggt upp en jätterolig hinderbana på halva planen. På andra halvan
hade vi bord där man kunde sitta och fika och umgås. Alla barn fick också fiska i
fiskdammen. Tack till Coop Vittangi och Kronans Apotek i Vittangi som sponsrat
innehållet!

•

18 december hölls en avgiftsfri vallkurs för medlemmar, kursledare: Thomas Määttä

Övrigt till verksamhetsberättelsen 2019
Byar i stan 21 maj
De som var med på kommunens landsbygdsdialog i Vittangi och byarna runt omkring fick en
inbjudan till en nätverksträff i Kiruna. Det fick även många fler med ”hjärtat kvar i någon av
Vittangis byar” men som nu bor i Kiruna C. Flera aktörer medverkade, däribland Vittangi SK.
Vi hade ett bord med information om vår verksamhet och körde en tävling i jägarvila, de
flesta ställde upp, bl.a. kommunalrådet. Men han och alla andra fick se sig besegrade av
Emma Graméus. Evenemanget var på Navet mitt i Kiruna.
Arbetsdag 5 oktober
Några tappra själar samlades denna lördag och detta uträttades bl.a:
• Byte av garageport
•

Storstädning av bastu och duschrum i källaren

•

Fönsterputsning

•

Utdelning av Newbodybeställningar

Adventsbasar
Traditionsenligt ställde vi till med adventsbasar i sporthallen till 1 advent. Våra aktiva barn
och ungdomar sålde bingolotter och kalendrar. Vi hade brödförsäljning tack vare alla aktiva
med föräldrar som bakat och skänkt. Fikaservering och julmusik förstås! Och så hade vi några
externa säljare som gjorde att basaren hade mycket att erbjuda.
Medlemsfest
Medlemsfesten i mellandagarna har också blivit en uppskattad tradition, inte minst bland
alla hemvändare som är på besök under julhelgen. I år spelade det lokala bandet
Torsdagsrock och i caféet underhöll Johannes Fredriksson när bandet inte spelade.
Serveringen var öppen, folk dansade och hade trevligt!

