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Förslag till dagordning vid Häverödals Sportklubbs årsmöte 2023-03-15 kl. 19.00 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av dagordning 

3. Val av presidium 

a. Ordförande 

b. Sekreterare 

c. 2 protokolljusterare 

4. Årsmötets utlysande 

5. Verksamhetsberättelser 

a. Huvudstyrelsen 

b. Sektionerna 

6. Ekonomiberättelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Beslutande om ansvarsfrihet 

9. Fastställande av medlemsavgift 

10.  Beslut om budget för 2023 

11.  Verksamhetsplan 2023 

12.  Val av: 

a. Ordförande för 1 år 

b. 2 styrelseledamöter för 2 år 

c. 1 styrelseersättare för 2 år 

d. 2 revisorer för 1 år 

e. 2 revisorsersättare för 1 år 

f. 1 valberedningsordförande samt 1 ledamot från respektive sektion 

13.  Övriga frågor 

14.  Mötets avslutande 

 

 

 

 



Styrelsen för Häverödals Sportklubb får härmed avge följande berättelse för 

verksamhetsåret 2022: 

Huvudstyrelsens sammansättning 
Ordförande  Håkan Wallander 

Vice ordförande Emma Junström 

Kassör  Catarina Melén Olsson 

Sekreterare  Per Thoresson 

Vice sekreterare Mikael Engman 

 
Ersättare  Matti Hast 

  Roine Gerdlöf 

 
Sektionsrepresentanter Skidskytte Andreas Jansson 

  Skidor Jan Pettersson 

  Orientering Bo Westling 

  Fotboll Johan Gustafsson 

 

Övriga funktioner 
Revisorer  Lindekonomi AB 
 
Revisorsersättare  

 
Valberedning  Sammankallande Johan Gustafsson 

Skidsektion  Jan Pettersson 

  Skidskytte  Lina Persson 

  Orientering  Bo Westling 

  Fotboll  Johan Gustafsson 

Huvudstyrelsens sammanträden 
Föreningens huvudstyrelse har under perioden mars 2022 till mars 2023 hållit 12 protokollförda 
styrelsemöten samt konstituerande möte. 

Årsmöte 
Årsmötet hölls på Lundåsvallen i Häverödal, den 16 mars 2022. 

 
 

 



Medlemmar 
Vid 2022 års utgång var medlemsantalet 521 medlemmar. Den färskaste siffran visar på 502 

medlemmar, enligt medlemsregistret den 21 februari 2023. Medlemsantalet dalar traditionsenligt 

under årets första månader, för att sedan åter öka succesivt under året.   

 

Vi såg tydligt under året att verksamheten lyckades attrahera fler medlemmar och besökare till 

Lundåsvallen genom Discgolfbanan, Multibanan och MTB-banorna. Samtidigt är det fortfarande våra 

kärnverksamheter som skapar flest nya medlemmar; fotbollsspelarna och skid- och skidskytteåkare 

attraherar nya stjärnor. Våra fina spår attraherar även medlemmar som njuter vår omgivning, som 

träning och motion.  

 

Glädjande ser vi även en viss ökning av ”stödmedlemmar” som inte är knutna direkt till enskild 

sektion. Man vill kunna vistas på Lundåsvallen för att cykla, springa, promenera eller spela discgolf.  

 

Det tillkom 63 nya medlemmar under året, medan 48 valde att avsluta sitt medlemskap.  

 

Andelen kvinnor är större i föreningen och ser vi till de aktiva under 20 år är övervikten än mer tydlig 

där 70 % är flickor. 

 

Medelåldern på våra medlemmar är 41 år. 

 

Könsfördelning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Verksamhetsberättelse Huvudstyrelsen 
Det är med viss stolthet vi summerar ännu ett år och går mot ljusare tider. I vår förening arbetar vi 

hårt och målinriktat, oavsett om det är i spåren, på planer eller i den dagliga driften runt 

verksamheten.  

En ny cykelväg in till anläggningen är på plats och liksom för allt som åstadkoms krävs det ett 

lagarbete. Efter lite våndor och pannor i djupa veck fick vi en oväntad julklapp från kommunen, när 

den nya pistmaskinen landade in på anläggningen. Det var helt nödvändigt att uppdatera oss, nu 

skedde det smidigare än väntat! 

Verksamheten har fortlöpt i huvudstyrelsen under året, liksom i respektive sektion. Vi vet att rörelse 

och motion är en förutsättning för välmående och vi vill fortsätta bidra till folkhälsan, med en given 

tyngdpunkt på våra barn och ungdomar.  

Åter har genomfört två gemensamma arbetsdagar på Lundåsvallen – ju fler som kommer, desto mer 

får vi gjort.  I övrigt ses anläggningen om fortlöpande, där ideella krafter och dagligverksamhet bidrar 

på veckobasis.  

Vi har skapat lösning för ny hemsida under slutet av 2022, då den gamla plattformen togs ur bruk vid 

årsskiftet. Nu kan man åter hitta respektive sektion och följa föreningens verksamhet, gå gärna in och 

titta och läs på www.haverodlassk.se  

Banan för discgolf kom på plats och blev en självklar succé! Uthyrning av discar sker nu via Tempo i 

Häverödal och aktiviteten kan verkligen rekommenderas för sällskap med spridda åldrar och 

bollsinnen.  

Vi vill tacka föreningens medlemmar för förtroendet för styrelseuppdraget. Tack till idrottare, 

föräldrar och ledare och tack till alla funktionärer, sponsorer och medlemmar – ni bidrog alla till ett 

framgångsrikt 2022.  

(Se Mästare i Häverödals SK 2022 på nästa sida.) 

Häverödal, mars 2023 

 

Håkan Wallander Emma Junström Mikael Engman  

 

Per Thoresson  Catarina Melén Olsson Roine Gerdlöf 

 

Matti Hast  Jan Pettersson  Bo Westling 

 

Andreas Jansson Johan Gustafsson 

  



Mästare 2022 

Svenska Cupen    

2022 Cordelia Melén Olsson Skidskytte D Senior 2:a  
2022 Linda Louise Köld Skidskytte D 20-22 2:a  

 

Svenska Mästare    

2022 Alva Sköld, IFK Mora Skidskytte Distans JSM D 20-22 2 Erika Österman, Linda Louise Köld, 3 
 

Distriktsmästare  

2022 Melker Westerlund Skidor  H 20 Lång 
  

2022 Siri Colliander Skidor  D 14 Lång 
  

2022 Ebba Engman Skidor  D 12 Lång  
2022 Albin Jeleby Skidor  H 18 Kort  
2022 Clara Thoresson Skidor  D 16 Kort  

2022 Signe Thoresson Skidor  D 14 Kort  

2022 Ebba Engman Skidor D 12 Kort  

2022 Albin Jeleby Skidor H 18 Medel  

2022 Ebba Engman Skidor  D 12 Medel  

2022 Siri Colliander Skidor  D 14 Medel  
2022 HSK (Ebba E/Jenny Alp) Skidor Team Sprint D 11-12  
2022 HSK (Signe T/Siri C) Skidor Team Sprint D 12-14 2 Cajsa Persson/Meja Bylund 

2022 HSK (Saga W/Pauline B) Skidor Team Sprint D 15-16  

2022 Stina Persson Skidskytte Region D 10-11  
2022 Siri Colliander Skidskytte Region D 12-13 2 Signe Thoresson, 3 Meja Bylund 

2022 Johan Jansson Skidskytte Region H 12-13 2 Carl Thoresson, 3 Melker Karlsson 

2022 Clara Thoresson Skidskytte Region D 14-15  
2022 Melker Westerlund Skidskytte Region H Junior  

 

Roslagsmästare    

2022 Ebba Engman Skidor Klassiskt D 11-12  
2022 Siri Colliander Skidor Klassiskt D 13-14  
2022 Melker Westerlund Skidor Klassiskt H 17-20 för få till start 
2022 Ebba Engman Skidor Fri D 11-12  

2022 Johan Jansson Skidskytte H 12-13 
 

2 Melker Karlsson, 3 Carl Thoresson  

2022 Siri Colliander Skidskytte D 12-13 2 Ebba Engman, 3 Cajsa Persson 

2022 Erik Jansson Skidskytte H 14-15 2 Elias Jeleby 

2022 Saga Westerlund Skidskytte D 14-15 2 Alva B, 3 Clara T 
2022 Stina Persson Skidskytte D 10-11 2 Jenny A 

2022 Melker Westerlund Skidskytte H 16-22 2 Oskar J, 3 Isak F 

2022 Per Thoresson Skidskytte H Senior 2 PEK, 3 Andreas B-W 

2022 Malin Rundqvist Skidskytte D Senior 2 Susanne J 

2022 Gustav Jansson Rullskidskytte H 10-11  

2022 Johan Jansson Rullskidskytte H 12-13 för få till start 

2022 Siri Colliander Rullskidskytte D 14-15 2 Signe T, 3 Alva B, 4 Cajsa P 

2022 Erik Jansson Rullskidskytte H 14-15  

2022 Oskar Jansson Rullskidskytte H Junior för få till start 

2022 Clara Thoresson Rullskidskytte D Junior för få till start 

2022 Siri Colliander Rullskidor D 13-14  

2022 Ludwig Abrahamsson Rullskidor H 13-14 2 Edwin A, 3 Carl T 

2022 Jenny Alp Rullskidor D 11-12 för få till start 

2022 Oskar Jansson Rullskidor H Junior för få till start 

2022 Erik Jansson Rullskidor H 15-16 för få till start 

 

  



Verksamhetsberättelse Fotbollssektionen 2022 
Sektionen 
Vi startade upp 2022 med en helt ny styrelse på 7 personer. Vi har under året jobbat med att hitta 
roller till alla och strukturerat upp verksamheten så att fler gör lite hellre än att få gör mycket. Vi har 
haft styrelsemöten en gång i månaden, med undantag för i juli. 
 
Under året har vi förutom Damlaget i division 3 även haft fyra flicklag i seriespel. 
 
Vi var som vanligt medarrangörer till valborgsfirandet i Hallstavik. 
 
Till detta år har Kent Forslund varit ansvarig för klippning och kritning av planerna, ett ovärderligt 
arbete av honom. 

Vi har piffat upp anläggningen en del bland annat med en ny digital matchklocka och läktare. 

I början av oktober hade vi en gemensam avlutning för alla lagen nere vid Lundåsvallen, där vi 
spelade fotboll, gick tipspromenad och åt lunch tillsammans. 

Vi ser positivt på framtiden och vi i styrelsen ska tillsammans med ledarna fortsätta jobba för en 
positiv miljö och mycket glädje. 

Johan Gustafsson, Ordförande 

Damlaget  
Säsongen 2022 var vi nykomlingar i division 3. 

Vår huvudtränare var även i år Asmir Arifovic. Niklas Hurtig har till viss del varit kvar som 
målvaktstränare och Magnus Svärdsén klev in som assisterande tränare. Vår målsättning var att 
hamna på övre halvan i serien.  

Vi fick två nyförvärv: en utespelare och en målvakt, i övrigt hade vi i det stora samma trupp som 
säsongen 2021.  

Träningarna började i december, med löpning. Från januari har vi haft 3 träningar/vecka på 
konstgräset på Sparbankens IP. Ett stort fokus på träningarna har legat på att träna upp fysik och 
kondition kombinerat med övningar med olika målsättning och fokus.  

Vi har genomfört 79 träningar från december 2021 till den sista i början av oktober 2022. 

Vi har varit med i Upplandscupen som gick av stapeln i år och där vann vi vår grupp och gick till 
slutspel, som spelades i oktober, efter seriens slut. Tyvärr förlorade vi då kvartsfinalen mot Bälinge IF 
och gick inte vidare till ytterligare spel. 

I år var serien som vanligt, med dubbelserie. Vi har i serien spelat 16 matcher, där vi vann 6, spelade 
2 oavgjorda och 8 förluster. Vi slutade på en sjätteplats och vi känner att vi gjorde ett bra första år i 
div. 3, där vi även kunde spela jämnt mot lagen i toppen.  

Vi har haft en gemensam avslutning efter säsongsslut, men bland annat prisutdelning. 

 

  



F 08-09 
Vi startade upp vår andra säsong på 9-manna redan i slutet av november 2021. En dag i veckan inne i 
Skebohallen. Efter årsskiftet började vi träna 1-2 gånger i veckan på konstgräset i Hallsta och 
inomhus i Skebo. Vi var ett stadigt gäng på träningarna där även en del från det yngre laget var med. 
Mycket av fokuset på träningarna låg på teknik, så att de som är relativt nya med fotboll snabbare 
skulle komma in i spelet. 

Under våren spelade vi ett par träningsmatcher samt en DM-match, där vi dessvärre åkte ut direkt. 

Säsongen startade i slutet av april, med en ganska liten matchtrupp. Vi hade ofta med någon spelare 
av de äldre och yngre.  

Vi gör en ganska bra vårsäsong, där ett par lag i serien är betydligt bättre än de andra. 

En av årets höjdpunkter var när vi åkte på cup i Västerås i 3 dagar. Matcher i regn, men mycket roligt 
runtomkring. Vi hade en väldigt rolig helg tillsammans. 

I juli tog vi ett sommaruppehåll innan vi körde igång igen i slutet av månaden. 

Hösten fortsatte på samma spår med träningar och matcher med ungefär samma gäng. 

Säsongen avslutas med att vi kommer fyra i serien, vilket vi är nöjda över. 

I slutet av oktober var hela laget i väg till Uppsala för en avslutning tillsammans. Vi spelade lasergame 
och shuffleboard, åt gott och hade prisutdelning. 

Johan och Jonte, Tränare 

F 10-11 
Efter ett försök att få ihop tillräckligt med tränande tjejer till inneträningarna i Skebobruk under 
november och december 2021, så beslutades det att 10/11 inte skulle ha egen inneträning under 
vintern 2022 på grund av för få deltagare. De som ville blev i stället erbjudna att träna tillsammans 
med 08/09 eller 12/13, beroende på ålder. Några nappade på det och fick på så sätt fortsätta träna 
under vintern.  

Det gjordes ett försök i februari med löpträning. Men många utav våra spelare har vinteridrotter 
under vinterhalvåret och deltagandet var lågt även där. Vi bad några föräldrar med barn i olika skolor 
att informera i skolan om att vi sökte spelsugna tjejer till laget. 

Efter sportlovet var det dags att börja träna fotboll utomhus på konstgräs på Sparbankens IP i 
Hallstavik. Efter föräldrarnas tidigare rekrytering kom några nya tjejer under våren som var sugna att 
träna fotboll, vilket vi glatt välkomnade. Vi bjöd även in 12:orna från laget under att träna 
tillsammans med 10/11. Deltagarantalet på träningarna steg och i april kom alla vinteridrottare 
tillbaka.  

Under våren slutade döttrarna till ledarna Johan och Linda träna fotboll, vilket betydde att det inte 
bara blev två spelare kort igen utan även två ledare som slutade. Jenny, mamma till en utav tjejerna, 
nappade på att bli ledare tillsammans med Jocke. 

Seriespelet drog i gång i slutet på april innan planen på Lundåsvallen var spelbar. Så första matchen 
för säsongen fick bli på konstgräs på Sparbankens IP. Bra uppslutning av spelare till de första 
matcherna. Sen tappades spelare på grund av att två av de nya tjejerna var 12:or och började 
träna/spela med 12/13 istället och två flyttade. Vårsäsongen räddades upp med hjälp av inlån av 
12:or.  



Höstsäsongen började tyvärr som vårsäsongen slutade med inställda matcher på grund av för få 
spelare, dock inte bara från HSK:s håll. Flera lag i serien hade problem med spelare. 

Det lånades in 12:or och 09:or till matcherna och serien kunde fullföljas.  

I det stora hela, trots för få egna spelare, har laget gjort enorma framsteg på fotbollsplanen under 
året. Utvecklats i teknik, styrka och uthållighet men framförallt haft kul tillsammans! 

Under ledarmötet i fotbollssektionen som ägde rum under hösten så beslutades det att 10/11-laget 
skulle läggas ner pga för få spelare. Lagets 10:or skulle istället välkomnas upp i 08/09 och 11:orna i 
12/13. 

I dagsläget är det en utav 10:orna som tränar tillsammans med 08/09, men tre till förväntas börja 
träna igen när utesäsongen börjar. Till 12/13 har det kommit fem utav 11:orna, en valde att sluta 
tidigare i höstas. 

Avslutning för laget är fortfarande under planering, men är tänkt att äga rum i slutet på mars eller 
april. 

 

F 12-13 
Vi har varit ett stabilt lag på runt 18 inskrivna tjejer i början av året. Det har varit bra närvaro på 
träningarna både inomhus och utomhus.  

Under vintersäsongen körde vi en träning/vecka i Skebohallen och utesäsongen startade i och med 
första seriematchen den 1 maj. Därefter körde vi två träningar/vecka, måndagar och onsdagar.  

Detta var vår första säsong med riktigt seriespel och första säsongen i spelformen 7 mot 7. Det blev 
en tuff start och en stor utmaning för både spelare och ledare eftersom vi på grund av pandemin 
endast spelat ett fåtal poolspel tidigare säsonger.  

Men utvecklingskurvan har varit brant och tjejerna har klarat av det mycket bra. Vi har många gånger 
har väldigt tufft motstånd, men tjejerna har inte gett upp utan fortsatt spela på fint. Vi har även tagit 
hem några fina och mycket välförtjänta segrar under säsongen.  

Vi har under säsongen haft 16 matcher. Dock tvingades vi lämna WO till den första matchen efter 
sommaruppehållet när vi inte fick ihop ett lag, då många fortfarande var bortresta på semester. 
Periodvis har vi tagit hjälp av spelare från 10/11-laget för att kunna komma till matchstart.  

Efter årets sista match i oktober hade vi en lagavslutning i klubblokalen. Vi gick tipspromenad, lekte 
lekar och lagade tacos tillsammans. Det har varit en fin sammanhållning i laget.  

I november startade inneträningarna upp igen, en gång/vecka. I och med detta har laget även 
förstärkts med ytterligare 5 tjejer från 10/11-laget. Alla tjejer verkar ha tagit flytten bra och de nya 
tjejerna har kommit in bra i gänget. Vi ser bara positivt på detta då de kommer att lära ig mycket av 
varandra under kommande säsong. Just nu har vi 23 tjejer inskrivna i laget.    

F 14-15 

Ett riktigt roligt år för tjejerna! Vi körde egentligen träningar från november och fram tills vi kunde gå 
ut på gräs nere på Lundåsvallen. Det vi tog med oss från det var att många av tjejerna håller på med 
andra idrotter under vintern såsom handboll, innebandy och hockey. Därför valde vi i år att vila helt 
under vintern för att låta tjejerna testa på så många olika idrotter som möjligt i denna ålder. Suget 
efter fotboll kanske kommer vara stort sen, det återstår att se.  



Hur som helst pratade vi ledare ihop oss om hur viktigt vi tycker att det är att fotboll i den här åldern 
ska vara en lek och roligt, vilket vi upplever att det varit tidigare också. Kanske till och med lite för 
mycket lek. VI försökte hitta på övningar/lekar där bollen var inblandad utan att tjejerna kanske 
tänkte på det. Just för att få in rytmiken och lära sig hur bollen beter sig.  

Det kändes som att tjejerna tog enorma steg framåt den här säsongen. Från att ha ett riktigt tufft 
första poolspel i Rimbo med förluster med många mål till att nästa poolspel vinna matcher med 
samma antal mål. Dom växte från det första poolspelet och lärde känna miljön och varandra. Vi tror 
att dom växte mycket av det. Vi körde mycket nummerboll och ropa namnet på den man 
passar/kastar bollen till. Något som märktes tydligt under sensommarens poolspel. Tjejerna ropade 
efter bollen och vi kunde se att det fanns en tanke och ett spel i matcherna. Kul att se utvecklingen!  

På träningarna var vi mellan 15-20 tjejer nästan varje gång och vi tror att det är viktigt att det ska 
vara roligt nu för att lyckas behålla så många som möjligt. Vi pratar också mycket om hur vi 
behandlar varandra, vilka regler vi har på träningarna. När ledarna pratar så ska vi andra vara tysta. 
Inte prata eller leka med bollen.  

Vi försöker i den mån det går att få tjejerna ur sina grupperingar för att alla ska känna att man kan 
vara med alla. Det ska inte spela någon roll vem man hamnar med i en övning. Det här är något som 
vi ledare tycker är viktigt och har under det gångna året jobbat mycket med att implementera det 
hos tjejerna. Vi tycker att även det visade sig positivt ju längre säsongen gick.  

Vi hade en avslutning med en föräldramatch och grillning av korv. Uppskattad av alla och tjejerna fick 
varsin medalj och avtackning från ledarna. 

 

 

 

 

 

  



Verksamhetsberättelse Skidsektionen 2022 
Säsongen 2022 föregicks av ett kallt avslut av 2021 vilket medförde att vi kunde erbjuda fina skidspår 

på konstsnö redan innan årsskiftet. Av natursnön såg vi inte så mycket men skidsäsongen vid 

Lundåsvallen var ändå rekordlång och konstsnöspåret prepareras och var åkbart ända till Annandag 

påsk den 18 april. Snötillgången i Uppland medförde att det i stort sett bara var klubbar med 

konstsnö som kunde arrangera tävlingar och ett antal blev inställda.  

Egna arrangemang 
Under säsongen körde vi totalt tolv serietävlingar med totalt 41 deltagande barn och ungdomar (42st 
2021, 33st 2020, 30st 2019, 29st 2018, 22st 2017, 38st 2016) som deltog i minst en tävling. I 
samband med den näst sista serietävlingen kördes klubbmästerskap för både barn, ungdomar och 
vuxna med 44 deltagare (35st 2021, 27st 2020, 38st 2019, 39st 2018, 37st 2017, 47st 2016). 
Säsongen avslutades med sedvanlig skidavslutning och prisutdelning vilket genomfördes utomhus 
med anledning av pandemin. 
Den 15 jan arrangerade vi säsongens första tävling vid Lundåsvallen, Häverödalsskidan och RM 
klassiskt. 19 februari arrangerades Häverödalsskidan och RM fristil. Finalen i Skidcupen avgjordes 
även den vid Lundåsvallen. Under sommaren arrangerade vi Rallarrullen och RM på Rullskidor med 
start i Hargshamn och på olika platser längs bansträckningen mot Lundåsvallen beroende på 
ålder/banlängd. Tävlingen avslutades med ett varv på rullskidbanan med målgång vid grillplatsen. 
2022 års sista arrangemang Häverödalssprinten inledde vintersäsongen vid Lundåsvallen den 18 dec 
2022. 

Träningar 
Under vintersäsongen har vi haft ”Skidkul” träningar på torsdagar för barn mellan ca 5-9år med 5-

15st deltagare vid varje tillfälle. Inomhus träning i Gottstaskola genomfördes måndagar för de lite 

äldre och onsdagar för de yngre under hösten. Under barmarkssäsongen har vi åkt rullskidor, cyklat 

och haft annan barmarksträning. Höstlovsläger genomfördes som hemmaläger i Norrtälje och 

Häverödal. I december var det åter dags för klubbens skidläger som i år förlades i Trysil med mycket 

goda förhållanden och rekord många deltagare, 63st!  

Upplands skidförbund har haft tre träningsdagar/-läger under säsongen som HSK´s ungdomar 

deltagit i, den första träningsdagen var i Öregrund i juni, den andra var i Häverödal med övernattning 

i barackerna i september. Snö läger genomfördes i Orsa Grönklitt. 

Tävlingsverksamhet 
DM kort fristil Storvreta tog HSK Ebba Engman D11-12, Signe Thoresson D13-14, Clara Thoresson 
D15-16, Albin Jeleby H17-18. Silver Siri Colliander D13-14, Melker Westerlund H17-18. Brons Elias 
Jeleby. 
DM-stafett Storvreta Silver Stefan Jeleby, Albin Jeleby, Melker Westerlund H17. 
DM sprint Fristil - 
DM-medel klassiskstil Östervåla arrangerade i Storvreta tog HSK Guld Ebba Engman D11-12, Siri 
Coliander D13-14, Albin Jeleby H17-20. Brons Ida Jansson D13-14, Clara Thoresson D15-16. 
UDM-teamsprint Guld Ebba Engman/Jenny Alp D11-12, Signe Thoresson/Siri Coliander D12-14, Saga 
Westerlund/Pauline Bylund D13-16. Silver Cajsa Persson/Meja Bylund D12-14, Erik Jansson/Carl 
Thoresson H12-14, Elias Jeleby/Clara Thoresson H13-16. Brons Johan Jansson/Melker Karlsson H11-
12. 
DM-lång Klassiskt Gimo, inga medaljer. 
USM Kalix Distans D15 Clara Thoresson 29:a, Saga Westerlund 31:a, Pauline Bylund, H16 Elias Jeleby 
61:a. Sprint Prolog D15 Saga Westerlund 18:e, Pauline Bylund 24:e, Clara Thoresson 29:a, H15 Elias 



Jeleby 53:a. Final Saga Westerlund 21:a, Clara Thoresson 25:a, Pauline Bylund 29:a. Stafett D15-16 
Pauline, Clara, Saga 13:e.  
JSM Åsarna Masstart Klassiskt Albin Jeleby 13:e. Sprint prolog klassiskt Albin 37:a. Individuell start 
15km fristil Albin 32:a 
Folksam-cup Järpen Fristil Tekniksprint D15 Saga Westerlund 9:a, Clara Thoresson 16:e, Pauline 
Bylund 24:a, H15 Elias Jeleby 60:e, H16 Oskar Jansson 41:a. Prolog+Jaktstart D15 Saga 15:e, Clara 
24:a, Pauline 42:a, H15 Elias 55:a, H16 Oskar 33:a.  
VW-cup Örnsköldsvik Fristil Distans D13 Signe Thoresson 10:e, Siri Colliander 13:e, Meja Bylund 22:a, 
H13 Carl Thoresson 59:a, D14 Alva Boman 39:a, Ida Jansson 73:a, H14 Erik Jansson 51:a. Sprint D13 
Siri 12:a, Signe 20:e, Meja 26:a, H13 Carl 49:a, D14 Alva 38:a, H14 Erik 49:a. Skicross D13 Siri 10:a, 
Signe 15:e, Meja 29:a, H13 Carl 51:a, D14 Alva 22:a, H14 52:a. 
Vasaloppsveckan lockade totalt 22st startande Häverödalare i de olika loppen. Snabbaste HSK:are i 
Vasaloppet var Alva Sköld som stod för en stark prestation och åkte in på en fin 39:e plats i 
damklassen och total 769:e plats på tiden 4:42:59. Strax därefter körde Loke in på 4:46:43 och en 
total 856:e plats. 

Utbildning 
Sabiene Karlsson och Leanda Björkvall har genomfört Skidförbundets ungdomsledarutbildning i 
Falun. Utbildning på nya pistmaskinen genomfördes 27 dec. Magnus Svärdsén, Roine Olsson, Tim 
Nyman, Henrik Schmitterlöv, Håkan Fredriksson, Einar Kyllingstad, Melker Westerlund, Andreas 
Westerlund deltog. 

Skidsektionens arbete 
För att få in pengar till verksamheten har skidsektionen återvunnit burkar och sålt 

Bingolotter/Sverigelotter, Ullmax och Klubbrabatten samt arrangerat tävlingar. 

För att skapa möjligheter för fler att prova på skidor har vi erbjudit skolor att komma till Lundåsvallen 

och få tillgång till våra skidutrustningar och fina skidspår. Det har medfört att många som aldrig 

annars haft möjlighet att stå på skidor har fått möjligheten. 

Skidsektionens sammansättning: Jan Pettersson, Per Thoresson, Johan Coliander, Linda Björnström 

Jeleby och Elisabeth Södergren. 

  



Verksamhetsberättelse Skidskyttesektionen 
 

Sektionsledare Andreas Jansson 

Kassör  Linda Bengtsson 

Sekreterare  Anna-Lena Järvelä/Maria Juncke-Thoresson 

 

Ledamöter   Roine Olsson 

Madelene Sandin 

Maria Juncke-Thoresson  

Anna-Lena Järvelä 

 

Sektionsstyrelsen har haft 9 protokollförda möten under 2022 samt 2 icke protokollförda möten. 

Andreas Jansson har blivit tillfrågad och tackat ja till att vara sektionsledare på 1 år Valberedningens 

förslag till ordförande är därmed Andreas Jansson.  

Utbildningar 

Under året har 12 vuxna och 3 ungdomar tagit skidskyttekortet. 2 av klubbens ungdomar, Oskar 

Jansson och Isak Falk har påbörjat gymnasieutbildning på skidskyttegymnasiet i Sveg.  

Rekrytering 

Under året har vi haft glädjen att ha många barn och ungdomar med på våra träningar, detta har 

gjort att vi fortsatt att ha delade träningsdagar för att rymmas på vallen. Fem nya skidskyttar har 

ansökt om förvaringslicens för klubbvapen. Vi välkomnar Jens Persson som ny skidskyttetränare.  

Verksamheten- träningar och läger 

Vi har under året haft sammanlagt 111 olika aktiviteter med 55 aktiva barn, ungdomar och juniorer.  

I maj deltog 2 ungdomar på ett regionsläger i Sätra.  

I juli deltog 21 av klubbens barn, ungdomar och juniorer på regionens sommarläger i Torsby.  

I september arrangerade vi ett 2-dagars regionsläger vid Lundåsvallen, där deltog 23 barn, ungdomar 

och seniorer. 

I november genomförde vi ett uppskattat höstläger tillsammans med skidorna i Norrtälje och vid 

Lundåsvallen, sammanlagt deltog ett 20-tal barn, ungdomar och juniorer.  

I december hade vi ett fyra dagar långt snöläger i Trysil i Norge tillsammans med skidorna. På 

snölagret deltog sammanlagt 40 barn, ungdomar och juniorer.  

 

Vi hade viloperiod från mitten av april till mitten av maj. Barmarkssäsongen drog igång med tre 

träningar i veckan. Skytteträning på tisdagar eller torsdagar beroende på träningsgrupp. Övriga 

träningsdagar innehöll löpning, MTB och rullskidor. På hösten startade inomhusträningen på Gottsta 

skola. 

Arrangerade tävlingar  

I mitten av januari anordnade vi ett regionsmästerskap i skidskytte för regionens barn och ungdomar. 

Tävlingen hade 51 deltagande barn, ungdomar och juniorer.  

I april arrangerade vi Roslagsmästerskap tillika KM i skidskytte. 24 barn, ungdomar och juniorer samt 

7 seniorer deltog. 

I augusti anordnade vi Roslagen Open i Rullskidskytte. 22 barn, ungdomar och juniorer samt 2 

seniorer deltog. 



 

Tävlingar och resultat 2022 

Vi var alla glada över att tävlingarna kommit igång igen efter pandemin! 

220102 GDV-cup 2 Mora Stina P 5, Cajsa P 11, Erik J 6, Erika Ö 2, Lisa M-O, 3, Cordelia M-O 9, Oskar J 

23 

220107 Swe-cup 3-4 Lima Oskar J 12, 17, Lisa P-N 7, 6, Linda-Louise K 3, 3, Lisa M-O 6, 8, Isak F 17, 13, 

Cordelia 5, 8 Ungdomstävling Lima: Erik 12, 7 

220116 Regionsmästerskap Häverödal Stina P 1, Jenny A 3, Siri C 1, Signe T 2, Meja B 3, Ebba E 5, 

Cajsa P 8, Johan J 1, Carl T 2, Melker K 3, Stina C 1, Stina A 3, Gustav J 2, Clara T 1, Saga W 2, Pauline B 

4, Elias J 3, Melker W 1, Isak F 3 

220122 Swe-cup 5-6 Östersund Isak F 16, 13, Oskar J 17, 18, Cordelia 3, 3, Lisa N-P 11, Linda-Louise K 

2, 5 Ungdomstävling: Erik J, 15 

220204 JSM Mora Isak F 21, 19, Oskar 24 , 18, Erika Ö 5, 5, Linda-Louise K 7, 6, Lisa M-O 12, 12, 

Cordelia 1, 2 Lisa N-P 9, 4 

220211 Riksfinal Dala-Järna Meja 2, 4, Signe 8, 16, Cajsa 10, 33, Ebba 12, 7, Erik J 20, 21, Johan J 27, 

17, Melker K 25, 16 Alva B 28, 28, Calle 11, 14, Saga 8, 25, Clara 23, 22, Pauline 25, 23 

220219 Swe-cup 7-8 Isak F 16, 7, Oskar J 17, 10, Lisa P-N 12, 12, Linda-Louise K 2, 5, Lisa M-O 9, 10 

220219/20 Ungdomstävling Torsby: Stina P 3,3, Johan J 3,3 Erik J 8,8 Cajsa P 11 

220312 Swe-cup 8-9 Oskar J 15, 9, Isak F 20, 21, Lisa N-P 9, 8, Erika 1, 2, Cordelia 5, 4, Lisa M-O 8, 7 

220318 SM/USM/JSM Sollefteå Oskar J 14, 10, Isak F 19, 25, Lisa N-P 6, 5, Lisa M-O 9, 8, Linda- Louise 

K 3, 7, Erika 2, 2 

220327 SM-vecka Piteå Cordelia 17 

220402 Roslagsmästerskap/KM Häverödal Stina C 1, Freja A 2, Stina A 3, Linn W 4, Johan J 1, Melker K 

2, Carl T 3, Siri 1, Ebba 2, Cajsa 3, Erik J 1, Elias J 2, Saga W 1, Alva B 2, Clara T 3, Gustav J 1, Mille B 1, 

Stina P 1, Jenny A 2. Melker W 1, Oskar J 2, Isak F 3, Per T 1, PEK 2, Andreas W 3, Jens P 4, Malin R 1, 

Susanne J 2 

220807 Roslagen Open Rullskidskytte Häverödal Stina P 2, Stina C 3 , Gustav J 1, Mille B 2, Ebba E 2, 

Jenny A3, Johan J 1, Siri 1, Signe 2, Alva 3, Cajsa 4, Erik 2, Carl 4, Oskar 1, Clara 1 

220819 Rullskidskytte SM/USM/JSM Östersund Alva B 15, 18, Siri C 5, 10, Cajsa P 22, 12, Signe T 23, 

9, Erik J 4, -, Carl T 16, 16,Clara T 17, 20, Oskar J 7, 13, Erika Ö 8, - 

221211 Swe-cup 1-2 Östersund Pauline B 17, 15, Saga W 19, 10, Clara T 27, 21, Oskar J 3, 4, Isak F 9, 

8, Erika Ö -, 3 Ungdomstävling: Stina P 2, 2, Alva B 5, 14, Cajsa P -, 9, Erik J 1, 2 

Erika Österman blev uttagen och deltog till JVM i Soldier Hollow, Utah, USA.   

Aktiviteter  

Årsmötet hölls den 9/3-2022 via Teams. Vi hade gemensam avslutning tillsammans med skidorna. Vi 

hade 2 gemensamma arbetsdagar tillsammans med hela klubben.  

• Vi var medarrangörer under Jättelångt samt hade glädjen att ställa upp med två ungdomslag 
som var med och tävlade i jättelångt-stafetten. Vi var även medarrangörer på Jättelångt MTB 
som genomfördes i september. 

• Under våren vägstädade vi en sträcka av 76:an. Vi har varit parkeringsvakter utanför 
Flygfyren i Norrtälje, strandstädat, sålt New-Body, bingolotter och Fogdö lax. Vi hade 
julmarknad utanför Tempo-butiken i Häverödal.  

• Vi hade 3 deltagare med på skidskyttekonferensen i Uppsala i oktober. 

• Vid Sverigepremiären i skidskytte på Idre Fjäll deltog vi med ett 20-tal funktionärer.  



Övrigt  

Vi var delaktiga i byggandet av en grillplats i anslutning till aktivitetsbanan och skidskyttevallen.  

Vi hade några event där privatpersoner och andra klubbar fick möjlighet att prova skidskytte. 

 

Sektionen har under året jobbat extra mycket med förebyggande antidopingarbete. Styrelsen har 
även utarbetat en antidopingplan ”Vaccinera klubben mot doping” som kommer att antas av 
huvudstyrelsen. Den syftar till att föreningen ser till att ledare och idrottsutövare får grundläggande 
kunskaper om dopingreglerna. Detta för att dopingfall eller andra brott mot dopingreglerna orsakade 
av okunskap ska undvikas. Bland annat har vi genomfört konceptet ”ren vinnare” med ledare och 
ungdomar från 14/15 år och uppåt under snölagret i Trysil. 

 

Under året har vår hemsida stängts ner och en ny har startat. Styrelsen har utformat ett årshjul 

och skrivit ett förväntansdokument som kommer att läggas ut på vår nya hemsida. 

 

  



Verksamhetsberättelse Orienteringssektionen 2022 
Verksamheten blev en liten återstart efter Coronan. Flitigt deltagande på Veterantouren, lite mindre 
på vanliga tävlingar. Skärpning beträffande ungdomar. Vi börjar bli lite väl årsrika. 
 
Vår egen verksamhet: Vår s.k. Vintercup genomfördes med 8 st arr. med sa 97 starter, varav 1 var 
Skidorientering. Övriga egna arr. 3 st med sa 36 deltagande. Deltagande vid 44 (varav 2 st Skido.).  
 
Nat-, Distrikts- och Närtävlingar med sa 189 starter. HSK deltagande vid Roslagsveteranerna 23 st 
med sa 89 start, varav vi arrangerade 2 st (Orionparken och S Hålmyren) med 25 resp. 35 deltagare. 
 
KM Sprint har genomförts. Sa 78 arr. med 411 starter. 
 
Vid Årsavslutningen före jul delades Vpr- o Utmärkelser ut (se längre ner).  
 
Klubbtidningen Kompassen har kommit ut med 1 fyrdubbelt-nr, där alla resultat mm finns. 
 
Med detta ber sektionsstyrelsen att tacka tävlande, funktionärer mm för 2022 och ser fram emot 
2023. 
 
Ordförande/Kassör Bo Westling 

Sekreterare möten Håkan Lundberg 

Styrelseledamöter: Åke Karlsson, Roine Mattsson och Lennart Jansson  

Adj. Styrelseledamot: Jan Åsberg 

Kontaktman Ol-skytte: Bo Westling 
Kontaktman Skidol: Roine Mattsson 

 

Mästare och nästan mästare, VPR mm 2022 
Vintercupen Lennart Jansson 3:e Gången Gillt* Bernt Johansson 
Sprint-KM Stefan Johansson Bröd. Andersson P-p Ej uppsatt 
O-märke Bernt Johansson Mästerskapspriset MID Bo Westling 
Elit4***    
Vet.SM H 70** Jan Åsberg 2 plac. ”Lappgubben” Einar G Vpr Roine Gerdlöf 

*F.d. Anders och Birgitta Vpr     **Veteran-SM Ultralång H 70     ***Nr 1835     

 

Tävlingsverksamhet 
• Att delta i nationella/internationella individuella tävlingar, förhoppningsvis bättre än 2022 

• Att erövra minst 1 RM-tecken 

• Att deltaga i Veteranserien 

• Att erövra någon DM-medalj 

• Att få med ungdomar vid träning och vid tävlingar 

 
  



Arrangemang 
• Veteranserien: ev. 25 maj och 17 augusti 

• KM-kort, medel, natt 

• Ev. någon Olskyttetävling 
 

Träning och övrigt 
• Vintercup söndagar kl. 09.30 

• Träningsorientering under vår, sommar och höst, beroende på övrigt tävlingsprogram 

• Ev. någon utflykt med kulturellt inslag under våren 

• Säsongavslutning med prisutdelning i december 

• Några Prova-på-orienteringar för nybörjare på försommaren 
 

Budget 2023 
Intäkter Utgifter 
Folkspel, Svenska Spel                 15 000 
Arrangemang                                   5 000 
Övrigt                                                5 000 
LOK-stöd mm                                   2 000 
Summa                                            27 000 

Anmälningsavgifter                      20 000 
Kartor, träning, egna arr.             10 000 
Övrigt                                                5 000 
SI och Orimtrl                                   2 000 
Summa                                            37 000 

 
Osäkert hur fonderna går. Vi räknar med underskott på 10 000 kr som vi löser ut från Fonderna. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Verksamhetsberättelse Cykelsektionen 2022 
Vinterns snö och stormar hade gjort MTB-banan o-cykelbar då över 30 träd låg över spåret. Så den 
30:e mars började säsongen för cykelsektionen med en första arbetskväll på Lundåsvallens MTB-bana 
med trädröjning. Vi följde upp med ytterligare två arbetspass på banan innan det var dags för 
tävlingspremiär. 
 
Den 27:e april arrangerade vi den första Serietävlingen i MTB på Lundåsvallen. 46 tävlande fick vi i 
mål, från den yngsta klassen 0-8 år som cyklade ca 800 m till elit- och motionsklass med betydligt 
äldre cyklister som cyklade upp till 3 varv på vår bana. 
 
51 cyklister kom till start i Serietävlingen den 4:e maj, även denna dag bjöd på fint cykelväder liksom 
den 11:e maj då 49 cyklister startade. Sista Serietävlingen på våren hölls den 18:e maj med 48 
startande. I maj arrangerades även Ottarsloppet där föreningen representerades av Lisa Melén 
Olsson, Elias Jeleby, Albin Jeleby, Max Messing, Signe Thoresson, Carl Thoresson, Clara Thoresson. 
 
Prisutdelning och avslutning av Serietävlingarna hölls den 1:a juni i strålande sol vid grillplatsen på 
Lundåsvallen. Det bjöds på teknikbana på aktivitetsytan, discgolf och fika. 
 
Den 14:e juni stod vi värd för Upplandscupen i MTB. Totalt startade 71 cyklister, varav 18 från 
Häverödals SK. Banan och arrangemanget fick mycket goda recensioner.  
 
Signe Thoresson körde Upplands cup vid två tillfällen utöver hemmatävlingen och placerade sig på en 
4:e plats i cupen. Även Pär-Eric Karlsson representerade föreningen på bortaplan vid ett tillfälle. 
Detta resulterade i att Häverödals SK blev 6:a av 29 klubbar i ungdomsklassen, 15:e av 29 klubbar i 
seniorklassen och 10:a totalt. 
 
Vid Cykelvasan försvarade Tobias Westerlund Häverödals färger med en fin insats på den fulla 
distansen med en fin 109:e plats i klass M50. 
 
Efter sommaren arrangerade vi ett endagarsläger på Sigtunas fina MTB-arena. 12 deltagare njöt av 
flowiga banor, grillad korv och bad. 
 
Den 24:e augusti drog vi i gång höstomgången av Serietävlingar med 19 startande, vi följde upp med 
tre omgångar till med 9, 7 respektive 6 deltagare. I september placerades sig Pär-Eric Karlsson på 
32:a plats på tiden 41 timmar, 46 minuter och 44 sekunder i klassen Master vid 7-dagars etapploppet 
Appenninica i Italien. Totalt avverkades 45 mil och 16 000 höjdmeter. 
 
Banan på Lundåsvallen har under året underhållits med klippning, grusning, kantmarkeringar av 
broar, en ny dragning efter Skråbacken och en ny bro. Fantastiska insatser har gjorts från de många 
som jobbar ideellt med att underhålla banan! 
 
Under året har också en pumptrack vuxit fram i anslutning till MTB-banan med hjälp av ett antal 
arbetspass och diverse maskinhjälp från lokala företagare. 
 
Under höstlovet genomfördes ett hemmaläger med skid- och skidskyttesektionen, där vi bland annat 
testade Norrtäljes nya MTB-bana. 
 
Under året har sektionen genomfört två utdelningar av Magasin Roslagen för att dra in pengar till 
verksamheten. Under hösten har cykelsektionen varit med och utvecklat sin del av Häverödals SKs 
nya hemsida som lanserades i samband med årets slut. 

  



6. Resultat-/Balansrapport 





 



 





 

 

 

  



7. Revisionsberättelse 

 

 

 

 

 

  



10. Budget 2023 
 

Budget HSK 2022 Huvudstyrelsen    

       

Intäkter            Intäkter 

Anläggningsbidrag     300 000 

Medlemsavgifter     110 000 

Medlemslotteri     16 000 

Bingolotto     15 000 

Stolpsponsring     13 000 

Reklamskyltar     12 000 

Hyresintäkter     48 500 

Arrendeintäkter     10 000 

Intäkter totalt     524 500 

Utgifter       Utgifter   

Demokratikostnader  3 500   
Försäkringar fordon, anlägg, 
medlemmar 39 000   

El    80 000   

Vatten och avlopp   25 000   

Ränta lån    23 000   

Amortering lån   46 000   

Adm post, tele, internet, program 27 000   

Underhåll lundåsvallen  36 000   

Städning, renhållning  20 000   

Skogen underhåll gallring  2 000   

Byte varmvattenberedare  35 000   

Bevakning och larm   8 000   

Cykel och gånväg   80 000   

Fondering för projekt  100 000   

Utgifter totalt   524 500   

 

 

 

  



11. Verksamhetsplan 2023 
Vi ser åter fram emot ett innehållsrikt 2023 med spännande matcher, utmanande tävlingar, roliga 
träningar och utvecklande lägerverksamhet.  

Ett steg i utvecklingen av befintlig verksamheten är föreningens köp av gamla IOGT-huset. Långsiktigt 
möjliggör lokalerna föreningens tillväxt med nya verksamheter och vidareutveckling av befintliga 
sektioner.  

HSK har inlett ett nytt samarbete med Roslagsbostäder. Det innebär att delar av verksamheten deltar 
på en trivseldag och skapar exempelvis en kort orienteringsbana, laserskytte eller rullskidor samt att 
vi bjuder in de boende till Lundåsvallen för en aktivitet, såsom discgolf, Barnens Vasalopp eller en 
fotbollsaktivitet.  

Vi arbetar vidare under året på att utreda möjligheterna att bygga en välbehövlig maskinhall. Dyrbar 
utrustning behöver tas om hand väl under året och det skulle underlättas med en lämplig förvaring. 

Redan i början av året, i januari 2023, godkändes föreningens slutredovisning av Arvsfondens bidrag 
till Aktivitetsbanan. Lite av en milstolpe för styrelsen, då kraven är höga när det kommer till 
dokumentation och ekonomisk redovisning. Det krävdes en hel del handpåläggning för att få var sak 
på rätt plats.   

Vi ser fram emot arbetet i styrelsen även året som kommer. Vi uppmanar er att sprida ordet om vilka 
aktiviteter som pågår i föreningen och uppmana fler att besöka anläggningen och våra verksamheter. 
Ju fler vi blir, desto mer kan vi utveckla och åstadkomma tillsammans. 

 


