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Inledning av ordförande:   

Riktigt tack! 
Till alla som ställt upp i år, Valborg, Midsommar, och Kolmårdsrundan. Utan alla vo-
lontärer skulle vi inte klara oss. Vi har gått igenom mycket detta år med blandade 
insatser på fotbollsplan och för herrarna. Damerna levererade ännu en pallplats  se-
rien. Vi har även jobbat igenom Valborg och Midsommar med bravur. Här är det 
många som sliter och jobbar förberedande och under Midsommar. För att inte tala 
om KolmårdsRundan där rutinerna börjar sitta på plats. Med ett nytt deltagarrekord, 
så är det ett måste med bra rutiner. Våra byggnader kräver omsorg och även där 
måste de underhållas, och vi fortsätter att fräscha upp dem. Vi hade ett mål under 
2016 att komma igång med någon form av ungdomsidrott, vilket inte har kommit i 
hamn, men vi kommer att fortsätta jobba för att få igång det under 2017. Dessa eve-
nemang kommer vi även under 2017 att jobba med. 
Vi ses 2017 för ett mycket spännande år där vi redan nu ser att aktiviteterna och in-
tresset kommer att öka. 
Väl mött! 
 
Ordförande/Johan Connman   
 

Styrelsen 

Kvarsebo Idrottsklubbs styrelse har under året bestått av följande ledamöter: 

Ordförande  Johan Connman  

Vice ordförande Stefan Franzén 

Sekreterare  Inga-Britt Jernqvist 

Kassör  Annika Rydberg 

Ledamöter  Pernilla Johansson, Tobias Lindroos, Christer Tollén,  
Ann-Helene Svensson 

Suppleanter  Eva-Lisa Tuleborn, en vakant  

Under året har styrelsen haft 10 st protokollförda sammanträden och ett antal ar-
betsmöten. Antalet betalda medlemmar är 32 enskilda, 33 familjer, 31 fotboll och 107 
supporter. 

Klubbens tillgångar vid årets slut redovisas till 188.040,09. Vi gör ett litet plusresultat 

på hela 365,94. Vi har under flera år varit sparsamma med inköp och har i år slagit till 

och köpt nya fotbollsmål, fotbollsdressar och robotgräsklippare. En del reparationer 

och underhåll har också kostat klubben en del under året.  

 

 

 



 

 

Fotboll Dam 

Då var ännu en säsong avslutad för Kvarsebos eminenta damer. Det har minst sagt 

varit ett turbulent år med skador, lag som dragit sig ur serien och flera WO-matcher, 

dock ingen från vår sida trots att vi haft väldigt få spelare att tillgå. 

Det har samtidigt varit ett intressant år där vi mött lag med en medelålder på 18 år 

(tänker inte skriva ut KIK dams medelålder, men den är betydligt högre!) Vi har mött 

små, snabba, ettriga, upprörda, frustrerade spelare och ledare. Vi har spelat i regn, 

blåst och sol på varierande gräsplaner/åkrar runt om i Östergötland, ibland på platser 

vi aldrig tidigare besökt. Men det är detta som är en del av charmen med att spela 

fotboll.  

Det blev inga guldsprayade fotbollsskor i år men en andra plats är ju inte fy skam det 

heller, även om det alltid är roligare att vinna! 

Och precis som det ska vara avslutades säsongen med middag tillsammans med 

herrlaget på Ettans Kök. 

Vill tacka alla spelare, domare och styrelsen som gjort det möjligt att genomföra detta 

år. 

// Kikki    

 

Fotboll Herr 

År 2016 började i isande januari utan tränare o osäkerhet på trupp status. 

Vi samlade till ett möte kollade av hur suget låg hos alla. Vi var typ 20 st som sa att vi 

skulle spela och träna så mkt som möjligt. Vi utsåg 3 st som lite mera ansvariga vilka 

var Jimmy Franzen, Johan Schollin och Morgan Karlsson. Detta blev starten till en 

mycket turbulent säsong där vi använde oss av typ 50 olika spelare till matcherna 

som spelades. Det blev mer jobb och försöka få ihop folk än och genomföra tiotalet 

träningar vi lyckades skrapa ihop under säsongen. Man var glad om man hade fullt 

lag 1 timme före match. Men massa cred till Frazze Och Johan för all hjälp. Har varit 

mkt roligt och mycket mindre roligt under tiden. Men vi var alltid glada och hade en 

god gemenskap. Summa summarum så blev det fotbolls mässiga väldigt lidande 

med tanke på omlopp av folk. Kommer ihåg en match borta mot kimstad, var den 

varmaste dagen förra året, fick återbud efter återbud, lyckades ragga upp 4 verk-

stads arbetare som vi lånade ihop skor och så till. Säg såhär, dom kunde ej röra sig 

resten av den helgen. Men jäklar vad glad jag blev när dom ställde upp. Men för och 

återkomma.  

Vi kom sist med 1 poäng inspelad. Spelade mkt bra dom första matcherna innan vi 

var tvungna o plocka in massa nya hela tiden.  

Vill bara tacka alla spelare som jag ringt och terroriserat på fredagskvällar o lördags-

kvällar. Tack för ni inte avskyr mig nu. 



 

 

Nu ser jag och resten av laget fram emot en ny säsong med massa nya lirare och en 

ny tränare. 

Tillsammans kommer vi göra storverk 2017 

 

Väl mött  

Morgan Karlsson 

Herr ansvarig 2016  

 

 

Kolmårdsrundan 

 

26:e upplagan av KolmårdsRundan och tredje året med Trail Marathon-konceptet. 
Och för tredje året i rad har vi nu ökat deltagarmässigt med i snitt c:a 100 anmälning-
ar! Premiäråret 2014 hade vi c:a 300, 2015 hade vi 400 och 2016 nådde vi 528 an-
mälda varav 470 stycken kom till start! 

Populärast blev utan tvekan vår egna 21 km som blev så gott som fulltecknad med 
över 160 anmälda och 147 löpare till start. 6 och 42 km drog jämt skägg med c:a 115 
anmälda vardera. 10 km är den distans som backar i deltagande, bara c:a 60 styck-
en. Man kommer helt enkelt inte till Kolmården och Kvarsebo för att springa lands-
väg! Högt deltagande hade även 2,5 km med 76 anmälda varav c:a 60 barn och 
ungdom – KUL! 

Nytt för 2016 var en mycket uppskattad hinderbana för barn på innerplan. Stort tack 
till arkitekterna och idésprutorna Christine Wallin och Malin Palmgren som fixade 
detta. En repris 2017 tack ☺! 

2016 hade vi även fler meriterande löpare på plats mot vad 
vi har haft tidigare. Redan före arrangemanget kontaktades 
vi av flera av dem om det fanns möjlighet att delta. Det visar 
ju att KolmårdsRundan nu har gjort sig ett namn därute i  
löpar-Sverige, eller? Bland de meriterade sågs bland andra 
Anders Kleist (IK Akele), Lisa Ring (IK NocOut), Algirdas 
Bartkevicius elitorienterare i Lettlands landslag, Petra Kind-
lund grundare av Runacademy och ett återseende av Norrköpings egna Ultra-Frida 
Svensson som joggade hem 10 km, bara dagarna före hon skulle springa 100 (!) km 
på SM-veckan. Alla resultat hittas på www.torden.se.  

  

http://www.torden.se/


 

 

Här är vinnartiderna: 

Loppet i siffror: 
42 21 10 6,2 2,5 

Anmälda/Till start 118/102 162/147 57/49 115/98 76/74 

Vinnartid Herr 3:20:04 1:21:17 39:34 25:26 15:59 

Vinnartid Dam 3:45:03 1:44:58 44:30 27:33 15:21 

 

Arrangemanget i övrigt flöt på bättre än tidigare, men det finns alltid småsaker att 
förbättra. Tyvärr hade vi ett antal felspringningar på både 6 och 21 km som vi inte har 
haft tidigare. Det kostade dessvärre Petra Kindlund segern på 21 km, men hon gav 
oss ändå ros till arrangemanget på sin blogg ☺. Det känns annars som att detaljerna 
börjar sätta sig nu. Men utan alla fantastiska funktionärer går det naturligtvis inte att 
genomföra detta. Och ni ska veta att vi får massor med ros och beröm för alla 
trevliga funktionärer med trevligt bemötande! TACK! 

Arrangemanget gav även Cancerfonden ett bidrag på c:a 6000 kronor. Även våra 
samarbetspartners är en mycket viktig del i att kunna genomföra arrangemanget på 
ett proffsigt sätt och med en härlig inramning på arenan. Därför riktas ett stort tack till 
TB-Bil i Norrköping, TeamSportia Ingelsta, ElitPlattsättning, BillerudKorsnäs, Läns-
försäkringar Fastighetsförmedling, Optiker Persson och Circle K G:a Övägen m.fl. 

2017 går KolmårdsRundan av stapeln lördagen den 8 juli. Denna gång utan några 
större förändringar, kanske... Eller…??? 

Vi ses! 

/Motionskommittén g:m Christer Tollén 

 

Östgötadagarna 

Vid Östgötadagarna är det traditionellt firande vid kyrkplanen i Kvarsebo. Idrottsklub-

ben bidrar med ett chokladhjul där besökare kan prova lyckan och vinna lite härliga 

godsaker 

Gubbgympa  

Motion och trivsel för ”gubbar”. Nej, män i alla åldrar är välkomna. På måndagar 

träffas gänget vid idrottsplatsen. Vår och sommarhalvåret är träffarna med utomhus-

aktiviteter och vinterhalvåret inomhus.    

Bastukvällar 

Onsdagar är det dambastu och på fredagar herrbastu. Under sommarhalvåret är det 

uppehåll. Aktiviteten riktar sig till alla åldrar och är uppskattad av deltagare.

  



 

 

Arbetsdagar och planarbete   

Vad är vår miljö vid Klintvallen om inte våra duktiga och trogna planarbetare fanns. 

Tack för att ni på er fritid vattnar gräsmattor, kritar planer, klipper gräset på fotbolls-

planerna och runt om anläggningen. Vi får beröm från bortalag, våra egna lag, besö-

kare mfl som verkligen uppskattar våra fina planer, område och anläggning. Detta 

tack vare eran insats, Putte, Ove, Jonas och Benka/Groda. 

Tack Kerstin och Kenta Karlbom för att Ni ser om hus och städning i lokalerna. Er 

insats är betydelsefull och uppskattad. 

Vi har flera trogna som oftast ställer upp vid olika insatser vid bla vid arbetsdagar. 

Ingen nämnd och ingen glömd. Ni som läser detta och vet med er att det är just dig 

jag menar. Stort tack! 

 
Fest och ekonomikommittén  
 

Säsongen i idrottsklubben inleds med flera stora arrangemang och det är Valborgs-
mässofirande och Midsommarfirande. Utöver de här två arrangemangen så anordnar 
kommittén många andra aktiviteter, i samarbete med styrelsen samt andra ideella 
och frivilliga resurser.  
 
Valborg 
Vårens första tillställning vid Klintvallen innehöll flera aktiviteter för både vuxna och 
barn. Det fanns olika lotterier och fiskdamm för barnen. I samband med att kören 
underhöll med sång hölls ett vårtal av Christopher Jarnvall. I kiosken var det försälj-
ning av korv, dryck, snacks och godis under hela kvällen. Servering av kaffe, te, våff-
lor, dryck och kaka fanns att tillgå inne i lokalen. Brasan tändes lite senare och var 
efterlängtad i kylan och det fina musikfyrverkeriet. Eftersom det var en lördag och 
tanken från styrelsen att ta tillvara kvällen så avslutades den med pubafton med mu-
sik av två musikanter i bandet Pådrag.  
 
Midsommar  
Årets familjefest blev en riktig höjdare. Både besöks och intäktsmässigt. Vädret var 
toppen och alla var nöjda med dagen. Det som erbjuds är ett fantastiskt program 
med många olika aktiviteter att tillbringa dagen med för alla åldrar. Flera olika lotterier 
är tradition, men även fiskdamm för de yngre gästerna. Straffsparkar är en populär 
tävling som flera vill prova på, likaså pilkastning och yxkastning. Ett bollregn med fina 
priser var också en av sysselsättningarna. Loppisen var öppen för de som ville fynda 
lite. Servering med hembakat bröd och våfflor, samt hamburgare och korv kunde 
man inhandla vid sidan av lokalen. I kiosken hade det ordnats med två luckor att 
handla ifrån för arr minska köer. Midsommarstången restes i samband med att dan-
sen började och musikerna sjöng och spelade.  
 
Altanfest och räkfrossa 
Ett trevligt inslag i slutet av sommaren, samt en gemenskap för klubbens medlem-
mar. Inför det här årets tillställning var det många som kom och gjorde festen lyckad. 
Kvällen inleddes med en frossa av räkor med olika tilltugg. Under tiden som vi åt spe-



 

 

lade bandet Pådrag som vi gästades av vid Valborg. De fortsatte under stora delar av 
kvällen att spela olika covers. Vi hade också ett lotteri med dragning under maten, 
där man kunde vinna olika priser. Senare bjöds det på kaffe och kaka och dansen 
kom igång. 
 
Ungdomsgård 
På fredagskvällar under vår och höst har det anordnats ungdomsgård i klubblokalen 
vid några tillfällen. Det är två familjer som har ansvar enligt ett uppgjort schema.  De 
aktiviteter som erbjudits har varit lekar, bordtennis, lyssna på musik, spela sällskaps-
spel men även möjlighet att se på storbilds TV. Försäljning av dricka, godis och 
snacks hör till och har varit uppskattat. Det behövs ett närmare samarbete mellan 
föräldrar, skola och idrottsklubben för att utveckla ungdomsverksamheten. Kanske en 
grupp som samverkar. Nu i höst har det tillkommit fler familjer som vill engagera sig 
och har förslag på olika aktiviter under de här tillfällena. Klubbens tankar är också att 
tillföra temakvällar varann gång, vi får utvärdera det, det har inte riktigt fallit väl ut 
ännu. 
 
Kiosk 
Vid årets alla matcher har kiosken varit öppen och det är ett stort utbud med försälj-
ning. Korv med bröd, dricka, kaffe, te, kaffebröd och godis och glass har också fun-
nits till försäljning. Anordningen med ansvariga och framförhållning inför matcher be-
höver ses över och förbättras.  
 
Sommarkiosk 
Under ett antal veckor i sommar har klubben haft ett ungdomsprojekt att bedriva 
glasskiosk vid badstranden. För ett antal år sedan finansierades inköpet av en kiosk 
till badplatsen av EU-medel från landsbygdsprojektet Leader. I år har det varit två 
tjejer som ansvarat för sommarkiosken. Ida Hahn och Moira Rämsberg. Tiderna för 
verksamheten har varit 11.00–16.00, men utökats vid många besökare. Vi har inte 
haft öppet alla dagar i veckan utan fokuserat på onsdag-söndag. Till nästa år kom-
mer vi att synka mer med Qvarsebo Café så inEn stor eloge till tjejerna som gjort ett 
kanonjobb med den här verksamheten. De har hjälpt varandra på ett mycket bra sätt 
och tagit ett stort ansvar. Stort tack även till Peter och Camilla m.fl. som ställde upp 
för att möjliggöra en del av projektet.  
 

 
Tack till alla som medverkat och arbetat för att genomföra de här olika arran-
gemangen. Ni är värdefulla för klubbens verksamhet. 
 
/Pernilla Johansson 

 
 

  

  



 

 

 
Vi lägger ännu ett år bakom oss I klubbens historia och blickar framåt mot ett nytt 
spännande idrottsår. Ett stort tack vill vi rikta till alla som troget besöker våra arran-
gemang och alla som lägger ner mycket ideellt arbete för att få idrottsklubben att 
fungera: 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
Johan Connman   Stefan Franzén 
 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
Inga-Britt Jernqvist   Annika Rydberg 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
Pernilla Johansson   Christer Tollén 
 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
Tobias Lindroos   Ann-Helene Svensson 
 
 
 
…………………………………......... 
Eva-Lisa Tuleborn  


