
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse  
Halvårsmöte 5 november 2015 

 

   
 



Styrelsen för Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation vill härmed avge 

rapport för 2015 års verksamhet fram till dags datum. 

 

Styrelsen konstituerade sig efter årsmötet enligt följande: 

 

Ordförande   Alexander Junker 

Vice ordförande   Mikael Axtelius 

Kassör    Thomas Kleverman 

Sekreterare   Bengt Gustafsson (adjungerad) 

Ledamot    Lotta Jonsson 

Ledamot    Lena Siljebråt 

Ledamot    Mikael Jeppe 

Adjungerad ledamot    Bengt Gustafsson 

 

Personal: Bengt Gustafsson, föreningsutvecklare 

 

Styrelsen har under året haft 8 protokoll förda möten.   

 

_______________________________________________________________ 

 

103 föreningar är medlemmar i organisationen med 53 olika idrotter. 

Nya föreningar i EIS under 2015 är: Sundbyholms travsällskap, Nova MMA, 

Mälarbaden Golfklubb, Värjan Eskilstuna Fäktklubb och Eskilstuna Ponnytrav 

klubben. 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Medaljfesten 

För 16:e gången har EIS tillsammans med Kultur- och Fritid arrangerat Medaljfesten.  

Årets medaljfest gick av stapeln i Pingvinen, Parken Zoo där 96 medaljörer tilldelades 

medaljer. Från 26 olika idrotter. 

Totalt har 556 idrottare fått mottaga medaljen sedan starten 1999. Två idrottare 

har fått mottaga medaljen samtliga 16 gånger och det är skytten Marie Enqvist  

och båtsportföraren Johan Österberg. 

 

”2014 års Idrottsprofil” tilldelades Helena Andersson och Sebastian Melander, 

Eskilstuna GF och tränare med följande motivering: 

 

Sebastian och Helena De har en oerhörd vilja och förmåga att plocka fram det bästa 

hos varje individ i varje läge i denna grupp.  

De har jobbat efter en långt i förväg fastställd plan och hela tiden trott på den och 

aldrig avvikit från den.  

Genomför träningar med både allvar, lekfullhet och glädje.  



De har följt tjejerna under många år och lärt känna alla deras sidor. Följt denna grupp i 

med och motgång och aldrig vikit från deras sida.  

 

Med spänning kommer vi Eskilstunabor att följa Er  resa tillsammans med Era 

gymnaster. Ni är verkligen en värdig mottagare till Eskilstuna Idrottens speciella 

hedersomnämnande 2014 års Idrottsprofiler. 

 

 

Idrottsstrategiska gruppen 

Idrottsstrategiska gruppen har haft ett stort antal möten. Mycket av arbetet har handlat 

om Arena- och Badhusprojektet, ishall, konstgräsplaner, lokalbehov, omflyttningar av 

föreningar från i första hand Sporthallen, Under hösten har det också varit 

förberedelser för IPP som ska göras om 

 

Hemmavinsten 

Hemmavinsten i Eskilstuna kommun är ett lokalt lotteri för medlemmarna i Eskilstuna 

Idrottsföreningars Samorganisation (EIS). 

EIS mål är att hjälpa till att stärka medlemsföreningarnas ekonomi så att Eskilstuna får 

ett välmående föreningsliv. 

Idag är 34 föreningar med och 18 sponsorer bidrar med mycket fina priser som då 

stärker upp Hemmavinstens varumärke. Vinstbarometern är nu uppe i 31 037 kr. 

 

Nordiska idrottsutbytet 

Det Nordiska idrottsutbytet var i år förlagt till Jyväskylä. Årets idrottsgren var fotboll 

för flickor. Eskilstuna representerades av Triangelns IK. 

Segrare i årets tävling blev Stavanger, Norge före Jyväskylä.Eskilstuna och Esbjerg 

hade en tuff match om tredje plats som Esbjerg till slut vann.  

2016 års idrottsutbyte kommer att förläggas i Norge och då är idrotten pojk hockey. 

Eskilstuna kommer att representeras av Linden Hockey. 

 

 

Verksamhetsbidrag och vänortsbidrag 
Organisationen har sökt verksamhetsbidrag på 470 000 kronor hos Kultur och Fritid 

för 2015 års verksamhet och fått beviljat 450 000.  

( 325 000 för EIS, 120 000  Handikappkommittén, 5 000 Idrottshistoriska kommittén). Samt att vi 

också fått 120 000 kr extra till handikapp för att alla bidrag ska gå igenom EIS. 

 

För vänortsbesöket i Eskilstuna ansökte EIS om 81 417 kronor, kostnaden för besöket 

stannade vid 81 417 kr. 

 

Representation 
TK Hobby 75 års jubileum, EIS representerades av Mikael Jeppe. 

 

 



Utbildningsresa med anställda i föreningar och träffa med styrelser 
Tillsammans med Sörmlandsidrotten har vi haft en resa i september till Istanbul med 

14 st anställda i föreningslivet. Med på resan för att hålla i del av utbildningen var 

Malin Göransson från Humanitas. 

Under hösten har styrelsen startat ett antal träffar med i första ordförande från resp. 

förening för att presentera EIS och få igång ett nätverkande mellan föreningarna. 

Träffarna kommer vara på arrangemang under hösten, startade med Eskilstuna Uniteds 

match sön 18 okt för att sedan fortsätta med travet i nov och med en GUIF match i 

dec. 

Under våren 2016 är tanken att det ska fortsätta med andra typer av mötesplatser. 

  

 

Idrottshistoriska kommittén 

Idrottshistoriskas arbete april – oktober 2015. 

Arbetet har under perioden till största delen bestått av att planera och genomföra 

utställningen ”Högre-längre-snabbare” i samarbete med Eskilstuna Stadsmuseum.  

Men även att fortsätta med uppgiften att sprida kunskap om Eskilstunas idrottshistoria 

genom föreläsningar. 

Arbetet med att ta fram underlag för att få igång ett idrottsmuseum i Eskilstuna har 

också tagit tid. 

I källarlokalen i MunktellArenan finns dessutom mängder av idrottshistoriskt material. 

Föreningar har ”deponerat” massor av dokument, prissamlingar och materiel. Här 

finns skridskor, spjut, diskusar, slungbollar, kulor och startblock. Tavlor och diplom i 

mängder saknas inte heller. 

Tidskrifter kommer regelbundet från andra idrottshistoriska sällskap runt om landet 

och även från centralföreningar av olika slag. 100-tals exemplar av tidningen 

”Rekordmagasinet” och ”Svensk Idrott” finns också.  

Arbetet med att försöka hitta någon form av struktur, att sortera och katalogisera 

har inte prioriterats under perioden. Ett jobb som finns kvar och kommer att ta mycket 

tid. 

Det förbättrade medlemsbladet har nu fått ett namn och heter Backspegeln, utkommer 

med tre nummer per år i stället för två. Tidningen ska vara 16 sidor i färg och 

utkomma i god tid till årsmötet i april, under sensommaren och med ett nummer till 

jul. Ett arbete som tar mycket tid, men fått ett positivt mottagande och 

förhoppningsvis kommer fler medarbetare knytas till redaktionen för att på bästa sätt 

kunna belysa och bevara idrottshistorien.  

I samband med att boken ”Smeden som vann” utkom, gjordes ett tiotal föreläsningar, 

men fortfarande hör olika organisationer av sig och vill ha föreläsningar om 

Eskilstunas Idrottshistoria. Under våren och hösten 2015 har 12 föreläsningar 

genomförts. Ett aktivt försäljningsarbete med boken förekommer också. 

Då Junior-EM i friidrott avhölls i Eskilstuna i juli 2015 hade Eskilstunas 

Stadsmuseum beslutat att genomföra en utställning i museets lokaler om Eskilstunas 

friidrott genom historien.  Innehållet i utställningen togs fram av idrottshistoriska, 

texter skrevs och bilder valdes ut. Totalt satsades också 5 000 kronor och Stadsmuseet 



stod för resten. Utställningen innehöll ett 20-tal stora vepor, 170 x 70 cm. Skyltar, 

affischer, idrottsmateriel från samlingarna som slungbollar, träspjut, gamla spikskor 

och annat. Invigningen skedde den 11 juni med idrottshistorikerna som närvarande 

funktionärer. Utställningen pågick till den 28 augusti, då den plockades ner av samma 

personer. Avtal med museet medförde att idrottshistoriska fick hela utställningen som 

tack och den finns nu i källarlokalen i MunktellArenan. Mycket kan förhoppningsvis 

användas vid det kommande idrottsmuseet.  

 

Tord Juszczak 

 

Elit kommittén 

Ordf  Lena Siljebråt  

Ledamot Richard Svalling  

 Alf Åteg 

 Palle Strand 

 Kove Hellgren 

 Bengt Gustafsson konsulent  

 

Kommittén har haft möten 23/2 och 16/6 

 

Vi har varit på olika möten med KoF angående tidsfördelning på olika arenor + 

husmöten i Munktell och sporthallen.  

 

Kommittén har deltagit vid träffar med föreningar som är berörda av att lösning av 

lokaler för de som har verksamhet i sporthallens källare. Det kom fram alternativ i 

MunktellArenan att bygga om Volleyboll hallen till fler kampsporter. Det lyftes fram 

olika synpunkter från föreningarna som delgavs KoF förvaltningen. Ett externt 

allternativ uppkom i slutet av våren och föreningarna kunde inte ena sig om det och 

ingen kunde ensam ta den hyreskostnad som skulle bli där. Detta har slutat med att det 

återstår enbart Munktell alternativet nu under hösten.  

 

Invigning av ny arena i Skjulsta (Skjulstahallen) har invigts under hösten för handboll 

och innebandyn samt gymnastik. 

 

 

Elit Kommittén  

I oktober 2015 

Lena Siljebråt 
 

Bredd Kommittén 
Består av:  

Ordf.  Lotta Jonsson 

Ledamot Jussi Ekola 



 Monica Jonsson 

 Sverker Sköld 

Har haft ett möte och håller på och formar sig då det är en ny grupp i 

Samorganisationen. 

 

 

Kommittén för handikappidrottsfrågor 

 

Kommittén har haft två styrelsemöten under sommar/hösten. 
Det har inkommit sex ansökningar under sommaren, med äskanden av medel 
inför 2016. 
 
 
Rullstolsinnebandy 
Eskilstuna HIF  
Första omgången i SverigeSerien 2015-2016 innebar två vinster och en oavgjord 
match. 
 
Prag Wheel Open 2015  
Höstupptakten inleddes med att föreningen för först gången deltog i Prag Wheel 
Open, lag från Sverige, Tjeckien, Holland, Polen, Schweiz, Tyskland samt Kanada 
deltog. Eskilstuna gick obesegrade genom grupp och slutspelmatcherna fram till 
finalen där tog det tyvärr stopp. I en helsvensk final vann Nacka Hi med 4-1. 
Sverige befäster sin plats som Europas bästa rullstolinnebandynation och där 
Eskilstuna är näst bästa klubblag.  
 
Bowling 
Eskilstuna HIF:s Kenth Renielius blev bronsmedaljör vid SM i bowling med 
ränna klass A. 
Eskilstuna HIF i samarbete med Eskilstuna Bowlingcenter arrangerade för fjärde 
året en tävling i oktober, med ca: 90 deltagare från mellan Sverige. Med 
framstående placeringar för Eskilstunas deltagare.  
 
Boccia 
Eskilstuna HIF lag 2 vann Sörmlandsseriens lagtävling, . 
 
Fotboll 
I BK Sport har vi kört på som vanligt som tidigare år. Grupperna är i stort sett 
oförändrade. Vi har ca 15 spelare och 3 ledare i BK Mix 1. och 12 spelare och 3 
ledare i BK Mix 2. Vi har spelat i Svealandsserien under säsongen 
.  
Uppstart BK Mix 3  



BK Sport ska försöka att starta upp ytterligare ett handikapplag där åldrarna är 
mellan 7 – 12 år. Projektet beräknas dra igång i höst och målet är att ha ett lag 
som tränar regelbundet i slutet av året.  
 
Simning 
Eskilstuna simklubb har fortsatt simning för personer med en 
funktionsnedsättning, gruppen består av ett tiotal deltagare som en gång i veckan 
tränar på Hydroterapin på Mälarsjukhuset. 
 
Ridsport 
Eskilstunaortens ryttarförening 
Vi har bedrivit rid undervisning i 3 fasta rid grupper på onsdagar. Elevantalet är 
nu 20 elever. Vi har under hösten haft 2 pröva på-tillfällen vilket har gett 4 nya 
elever.  
Under loven har vi haft kurser och ridläger. Vi har fika och trevlig samvaro vid 
dessa tillfällen. Vi är 2 ridinstruktörer som arbetar med verksamheten. Lena 
Persson och Elin Österberg.  
Till vår hjälp har vi 6 hästkunniga ideella föreningsmedlemmar som regelbundet 
jobbar som handledare. 
Vi jobbar kontinuerligt med att ha för verksamheten lämpliga hästar och 
hjälpmedel. Vi jobbar också på att förbättra och utveckla vår verksamhet. 
 
 
Friidrott 
Eskilstuna Friidrott IF 
Eskilstuna Friidrott har under året på olika sätt försökt att integrera 
funktionshindrade  
barn och ungdomar i verksamheten. Framförallt har det skett i samband med vår 
stora  
sommaraktivitet "Sommarkul". 
 
Vi har informerat föräldrar till funktionshindrade barn i invandrafamiljer om 
idrottens 
betydelse för ett gott liv. 
Diskussioner har också först med några skolor om ett kommande samarbete för 
att få  
fler funktionshindrade barn och ungdomar att idrotta efter skoltid. 
  
På tävlingsarenorna har en handfull av våra aktiva varit funnits med. 
Mohammad Al-Joburi blev även detta år svenska mästare i kula för 
protesidrottare.  
Han har vid ett flertal tillfällen representera Sverige och ingår i 
observationsgruppen  



inför nästa års Paralympics.  
  
Amanda Hidvegi och Simon Sätterström, båda födda 1996 representerade 
Sverige med den  
äran vid årets Special Olympic Games i Los Angeles, USA.  
 
Råby-Rekarne Fif  
Våra friidrottare (<10 st.) tränade på flitigt. Råby Rekarne har nu två olika 
formationer för friidrott för personer med funktionsnedsättningar. Vi tränar även 
Racerunner. 
Efter det har det varit en lugn sommar med sommarlov och vi har nu startat upp 
träningsverksamheten igen, med förhoppningen om att växa och bli ännu fler 
friidrottare. 
 
Samarbetet med EHIF och Södermanlands Handikappidrottsförbund fungerar 
toppen och är till stor hjälp för oss som förening.  
 
Kälkhockey 
Linden hockey, tränar två gånger i veckan med Malmö Open i februari -16 som 
ett delmål. Gruppen består av 10-13 spelare, både nybörjare och ett antal spelare 
som har spelat tidigare. Svenska Landslaget har redan börjat och 
uppmärksammat potentiella spelare till kommande landslagsuppdrag. 
Landslaget har förlagt sina träningsläger i Eskilstuna under försäsongen 2015. 
 
Eskilstunadagen 
Vi deltog för andra året i rad med ett antal föreningar på Eskilstuna Kommuns 
”Eskilstunadagen” i Parken Zoo i september, där vi fick visa upp en del av våra 
idrotter.   
 
Vi som ingår i Kommittén för handikappidrottsfrågor är: 
  
Mikael Axtelius, Eskilstuna HIF sammankallande,  
Carina Andersson, Eskilstuna HIF sekreterare,  
Lena Persson, Eskilstuna Ortens Ryttarförening,  
Magnus Lindholm, BK Sport och  
Christian Brand, Eskilstuna simklubb Kassör 
 

 


