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Det ska vara roligt med friidrott! 

BROMMA IDROTTSFÖRENING 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 
Ordföranden sammanfattar året som gått:   
År 2013 har Bromma IF fortsatt att växa. Trots att vi 2013 ”bara” skapat plats för ytterligare150 nya 
medlemmar (mot 300 under 2012), har antalet deltagartillfällen på våra aktiviteter ökat med 44 %!  

 

Vi har tvingats konstatera att Stora Mossens IP och Solnahallen inte längre räcker till för våra KM, 
2014 behöver vi använda större arenor/hallar. Vår verksamhet, som tidigare huvudsakligen varit 
förlagd till Stora Mossen, har vi spritt också till Ängby och Kristinebergs IP. 2014 kommer vi att ha 
verksamhet även på Spånga IP, då större delen av Järva FIK kommer att gå med i Bromma IF. 
 

Under året har vi börjat skapa en intern struktur som ska kunna bära en större verksamhet. Den 
omfattar bl.a. rekrytering av en idrottskonsulent, en ny hemsida, tydligare ansvarsområden och att 
många fler föräldrar blir engagerade i klubben. Vi har också satt upp mål för hur verksamheten ska 
utvecklas på 5 års sikt med fortsatt ökat medlemsantal, fler äldre aktiva, bredare elit samt en ekonomi 
som möjliggör en mer professionell organisation. Exemplen nedan visar hur verksamheten vuxit: 
 

• På Bosön har vi arrangerat flera läger, ett med hela 80 deltagare. 
• KM hade i år bytt plats i kalendern med Brommaspelen och avhölls en vacker vårdag på 

Stora Mossens IP. Startfältet var med bred marginal rekordstort! 
• Tolvanloppet tangerade förra året deltagarrekord.  
• Friidrottsskolan ökades från två till tre arenor. Som vanligt sålde platserna på de populäraste 

veckorna slut inom några få minuter. Det blev nytt deltagarrekord - 850 barn och ungdomar.  
• Vårt träningsläger vecka 33 i Friidrottskolans regi fick vi i år dela upp på två arenor för att 

kunna ta emot de 150 medlemmarna som ville vara med.  
• Brommaspelen, som hölls på Sätra IP, lockade till ett nytt deltagarrekord. 
• En vecka senare fyllde vi som vanligt en dubbeldäckad buss och åkte till Lilla OS i Järvsö. 

Bromma IF:s aktiva presterade bättre än någonsin och vi blev näst bästa klubb! 
• Solviksloppet lockade i år deltagare från andra delar av landet i seniorklasserna och ett par 

av landets absolut bästa ungdomar från Hässelby SK. 
• Till Inne-KM i Solnahallen i november hade vi satsat på tekniken med nytt egenutvecklat 

anmälnings- och tävlingssystem samt målkamera i iPad. Tack vare det lyckades vi hålla 
tidsschemat för de mer än 500 starterna, vilket enligt förbundet är deltagarrekord för ett 
inomhus-KM i Stockholm.  

 

Efter ett magert 2012 fick vi 2013 åter flera SM-medaljer, totalt blev det 5 stycken. Erika Svanborg, 
som tog silver och brons till på K22 2000mh på JSM respektive K 3000mh på SM, fick även 
representera Sverige på Finnkampen. Det var bra många år sedan någon av Bromma IF:s aktiva blev 
uttagen till ett landslagsuppdrag för seniorer! Utöver detta har våra veteraner fortsatt skämma bort 
oss med antal SM-medaljer. 
 

I den ekonomiska resultaträkningen står det ett fortsatt ett stort plus. Vi får med den större 
verksamheten större kostnader, men har också fått ökade intäkter vilka med råge täcker dessa.  
Detta möjliggör vår satsning på en mer professionell organisation. 
 

Ett stort tack till alla aktiva, föräldrar, tränare, funktionärer och sponsorer som gjort denna utveckling 
möjlig! 
 

Martin Ekblom, ordförande 
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Organisation 

Föreningen har under året haft följande styrelse och övriga funktionärer: 
 

Styrelse 
Ordförande:  Martin Ekblom 
Vice ordförande: P-O Östberg  
Sekreterare:   Jakob Rolén 
Kassör:   Anna-Karin Nordin 
Ledamöter:  Mattias Agestam  

Maria Löfvendahl 
Julia Wahlström 
Helen Lagergren 
Maria Chagot (avgått under året) 

Suppleanter:  Marie Bevegård 
Isak Sundström (avgått under året) 

Adjungerade: Jan Carlsson (sportchef) 
  Paul Svedberg (kanslist) 
  

Övriga uppdrag 
Friidrottsskolan: Jan Carlsson 
Tolvanloppet: Jan Björnum 
Brommaspelen: Lena Axelsson 
Solviksloppet : Peter Rooslien 
KM ute och inne: Jakob Rolén 
Kläder:  Maria Löfvendal 
Klubblokal:  Magnus Wallenbert 
Material:  Martin Ekblom 
Webredaktör: Mattias Agestam 
Utbildning:  Martin Ekblom 
Medlemsregistret: Carl-Johan Martinsson 
Köregistret:  Martin Ekblom 
Stadionklubbarna/ 
DN Galan:  Anna-Karin Nordin 
Träningsorganisation: Martin Ekblom 
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Styrelsens arbete  

Styrelsen har under året haft ungefär ett protokollfört möte per månad med undantag för 
juli. Under våren respektive hösten har styrelsen dessutom haft en hel planeringsdag inriktad på 
mer långsiktiga frågor. 
 

Under året har fler föräldrar engagerats i klubbens verksamhet, vilket gör att vi blivit mycket 
mindre beroende av enstaka personer. Dock har en arbetsuppgift vuxit kraftigt under de senaste 
åren – samordning och administration av alla medlemmar och tränare. Vi har därför beslutat att 
anställa en idrottskonsulent för att sköta dessa arbetsuppgifter, en rekrytering som inleddes i 
december. 
 

Under hösten kontaktades vi av Järva FIK, en mindre förening med 10 år på nacken som haft 
svårt att få riktig luft under vingarna. Diskussioner inleddes om att Järva skulle gå samman med 
Bromma IF, något som planeras till efter årsskiftet. 

Vision, mission och mål 

Under året har styrelsen fokuserat lite mer på den långsiktiga planeringen, bland annat har vi 
formulerat nedanstående vision, mission och mål. 

 

Vision 
 

Att vara Sveriges mest attraktiva friidrottsklubb 
 

Mission 
 

Att ge barn, ungdomar och vuxna en meningsfull, rolig och aktiv fritid 
 

Mål på 5 års sikt 
 

1. Att vara Stockholms näst största friidrottsklubb mätt i antalet deltagartillfällen på aktiviteter 
2. Att ha minst 60 aktiva som köper träningskort i Sätrahallen 
3. Att ha minst 30 aktiva på Sverigebästalistan 
4. Att ha intäkter om minst 2,5 Mkr 

 
Måluppföljning 
. 

 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2019 
1. Antal deltagartillfällen LOK, placering 8 7 progn 5 5 2 
2. Antal Sätrakort  21 24 25 60 
3. Antal aktiva Sverigebästalistan 12 6 7 8 30 
4. Intäkter, tkr 750 1300 1450 1750 2500 
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Träningsorganisation 

Den nysatsning som inleddes 2011 med att ta in flera tränare och yngre barn har fortsatt detta år. 
Vi har startat 6 nya grupper och tagit in c:a 150 barn, vilket gör att vi idag är mer närmare 650 
aktiva och c:a 850 medlemmar totalt. Vår ambition var att starta 3-4 grupper med 25 barn i varje 
av barn födda 2006, men efterfrågan av friidrottsträning är fortsatt stor och intresset av att vara 
tränare likaså. Vi lyckades därför starta 5 st. 06-grupper och dessutom en extra 05-grupp. Mätt 
som antal deltagartillfällen i träning och tävling har vi ökat med 44 % från förra året och vi är nu 
en av de allra största klubbarna i Stockholm! 
 

Vår grupp för rörelsehindrade hade i det långa loppet svårt att attrahera tillräckligt många 
medlemmar. Lösningen blev då att de som ville fortsätta träna gick in i reguljära grupper, vilket 
fungerat bra. Vår löpgrupp för vuxna har fortsatt att utvecklas och lockar nu 20-30 löpare en gång 
i veckan, även mitt i vintern! Våra veteraner (som har sådana framgångar på tävlingsbanorna!) 
tränar huvudsakligen individuellt. 
 

Vi har stadigt ökat antalet tränare och är nu 120 st. vilka kompletteras av en administratör per 
träningsgrupp. Nästan alla tränare har gått friidrottsförbundets utbildningar för respektive 
åldersgrupp.  
 

Så här ser fördelningen ut av grupper, aktiva och tränare per åldersgrupp: 
 

Födda år Antal grupper Antal aktiva Antal tränare 
88-99 1 50 9 
00-01 1 100 17 

02 1 75 14 
03 4 100 20 
04 3 70 13 
05 4 90 24 
06 5 125 31 

 
Utomhus tränar vi numera utöver St Mossens och Ängby IP även på Kristinebergs IP. Inomhus 
tränar åldersgrupperna 88-99 i Sätrahallen, 00-02 i Solnahallen samt 03-06 i gymnastiksalar. 
Lyckligtvis fick vi under 2013 en bättre tilldelning av salar än föregående år, vilket gjort att alla 
nya grupper fått plats.  

Utbildning  

Bromma IF har fortsatt vara den Stockholmsklubb som skickar flest tränare på utbildningar i 
förbundets regi. Utöver detta har vi haft ”egna” utbildningar där vi köpt in utbildningspaket för 
områden vi vill ge extra fokus. Vi hade bl.a. en uppskattad dag i Sätrahallen i höstas där vi på 
förmiddagen blev insatta i första hjälpen och hur man fortsätter träna vid skada. På 
eftermiddagen fick vi bra drillning i häck- respektive spjutteknik. 
 
Dessutom har vi skickat föräldrar på utbildning till att bli distriktsdomare, vilket gör att vi nu har 
kvalificerade grenledare på alla våra tävlingar. 
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Friidrottsskolan 

Fredagen den 22 mars kl. 09.00 öppnade anmälan till friidrottsskolan 2013. Som vanligt var det 
bokstavligen en fråga om sekunder om man ville ha plats på de mest populära veckorna. Redan 
efter några minuter var vissa veckor fulltecknade. Den första timmen gjordes c:a 650 st. 
anmälningar. Så etablerad är Bromma IF:s friidrottsskola idag. 
 

Friidrottsskolan 2013 samlade c:a 850 deltagare och genomfördes under 5 sommarveckor, vecka 
24-27 samt vecka 33, på Stora Mossens IP, Ängby IP och efter flera års uppehåll var vi också 
tillbaka på Kristinebergs IP. Storleken på årets friidrottsskola kan jämföras med 1999 då det var 
en vecka, en arena och 70 deltagare. Målgruppen är barn och ungdomar 7-15 år. De flesta 
barnen är i åldrarna 7-10 år. Friidrottsskolan håller på mån-fre, kl. 9-15, viktigt är att barnen får 
varm lunch och mellanmål varje dag. För att utveckla arrangemanget för våra egna aktiva har vi 
sedan 2011 haft augustiveckan, vecka 33, som en medlemsvecka med ett upplägg som är 
anpassat till ungdomar som redan deltar i vår ordinarie träning. 
 

Friidrottsskolans ”mission” är ”Att väcka ett intresse för idrott och för den gemenskap och glädje 
idrott kan ge och för friidrott i synnerhet.” Vi vill ge unga möjlighet att under lekfulla former prova 
på friidrottens grenar och vi strävar efter att friidrottsskolan ska genomföras på barnens villkor. 
 

Inför 2013 hade vi ett nytt team av projektledare som axlade det stora och ansvarsfulla uppdraget 
på ett mycket förtjänstfullt sätt och med stort engagemang. Följande personer ingick i det 
projektledarteamet: Mikaela Koller, Erica Wide, Jakob Rolén och Per Sahlqvist. Detta team 
kompletterades av drygt 50-tal ledare/tränare från Bromma IF men också med tränare från GIH 
och Bosön. Uppdraget som ledare i friidrottsskolan ger Bromma IF:s egna aktiva ungdomar ett 
meningsfullt sommarjobb där de får möjlighet att utvecklas som ansvarsfulla unga ledare och 
människor. Framgången med friidrottsskolan baseras på kunskapen hos ledare/tränare samt på 
den erfarenhet organisationen byggt upp genom åren. 
 

Väldigt många barn kommer tillbaka år efter år vilket inte kan ses som annat än ett gott betyg! 
För att säkerställa kvalitén på arrangemanget får alla barn/föräldrar, efter avslutad 
friidrottsskolevecka, fylla i en enkät via webben. Här följer några kommentarer från enkäten: 
”Måste säga att jag tycker tränarna var otroligt bra. Visade engagemang och var så gulliga mot 
barnen. Tack! (km24)” 
”Jättebra ordnat! Barnen var mycket nöjda och har nu fått en strålande introduktion till friidrott! 
(km24)” 
”Friidrottsträningen på Krillan var en toppen början på sommaren för min son som aldrig tränat 
friidrott förut. Somnade varje eftermiddag på hallmattan med ett leende på läpparna. Tack och 
trevlig sommar! /En nöjd farsa (kk25)” 
”Min dotter var mycket positivt överraskad över hur roligt det var. Maten fick beröm. Det var 
spännande för barnen med de olika dagsprogrammen som "5-kamp" och "medeldistans". Roligt 
att få utmana kroppen och prova något helt nytt. Sort TACK! (ka25)” 
”Min dotter är med för tredje gången och tycker det är toppen. Hon vill gärna börja träna friidrott 
men måste då sluta med någon annan aktivitet då dagarna i veckan inte räcker till. Om hon väljer 
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att avsluta en annan aktivitet så kommer hon söka till Bromma IF. Tack för mycket väl genomförd 
friidrottsskola! (kk25)” 
”Allt var till belåtenhet, precis som förra året. Även fast min son inte har friidrott som aktivitet 
annars utan kör fotboll och innebandy, så ser han fram emot det varje år och tycker det är 
jättekul denna veckan!!! Allt är bra organiserat! (ka26)” 
”Som alltid är det jätteduktiga unga ledare som har fin kontakt med barnen. Våra barn har varit 
på andra idrottsläger, men inget är så bra, roligt och välorganiserat som detta. (km27)” 
”Mkt bra ledare som ringde direkt när min dotter fick allergiska besvär, så vi snabbt kunde hämta 
henne. (km27)” 
”Även i år en kanonvecka med bra träning och fantastiska ledare! Fick hem en glad och trött son 
varje dag precis dom det ska bara!!! (ka33)” 
”Sommarens höjdare! (km33)” 

Tävlingsarrangemang  

KM utomhus 9 maj 
2013 valde vi att placera klubbmästerskapet under Kristi himmelsfärdshelg istället för att 
traditionsenligt genomföra tävlingen i september månad. Det visade sig vara ett bra val, både ur 
väder-, funktionärs- och deltagarsynpunkt. Solen strålade nämligen samtidigt som 768 starter 
genomfördes vilket innebär att deltagarrekordet återigen slogs – något som har blivit lite av en 
tradition under de senaste årens KM. Strul med anmälningssystemet försvårade arbetet i 
sekretariatet men tack vare fantastiska funktionärer, föräldrar och tävlande märktes det knappt av 
ute på banan utan KM blev en riktig succé för såväl de som tävlade första gången som de 
rutinerade seniorerna. 

 
Tolvanloppet 25 maj 
Efter en oändligt lång vinter blev det plötsligt dags för Tolvanloppet igen – i år för trettionde 
gången! I årets Tolvanlopp ingick totalt 26 klasser fördelade på 16 starter – med drygt 6 timmar 
från första start till sista målgång. Nyheter för i år var att en ny bana för SkolEliten och en 
tävlingsklass för veteraner 50 år och äldre. 
 
Kl. 12.12, när den gemensamma starten gick för junior-, senior- och veteranklasserna, stod i år 
totalt närmare 600 löpare i startfållan! Årets lopp hade 1740 anmälda löpare. 302 herrar och 106 
damer fullföljde 12 kilometersloppet. En glädjande ökning av deltagarantalet sågs i klasserna för 
10–13 åringar där totalt 197 löpare fullföljde.  

 
Segrare i 12 – kilometersloppet: 

 

Herrar: Yannick Michiels 40:20 Herrar veteraner: Stefan Dahlberg 49:28 

Damer: Hanna Lindholm 45:41 Damer veteraner: Johanna Zingmark 58:38 

 
Ett mycket varm tack till alla löpare, till publiken längs banorna (löparna älskar er!), till våra 
livemusiker Erik Linder & Fredrik Wide, till våra sponsorer och sist men inte minst till alla 
funktionärer. 
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DN Galan Athletics Week 
DN galans Athletic Week gick i år av stapeln 19-25 augusti, den började med Lilla DN Galan i 
Kungsträdgården och avslutades sedvanligt med DN Galan Youth söndagen den 25 augusti. Ett 
tusental besökare kom till Lilla DN Galan som också filmades. Ett längre reportage visades i Lilla 
sportspegeln där 2 avsnitt kan ses i SVT Play (http://www.svtplay.se/klipp/1433280/lilla-dn-galan-
del-1 och 2). Veckans huvudattraktion var förstås huvudtävlingen som ingår i den 
världsomspännande IAAF Diamond League. Tävlingen ägde i år rum på Stockholms Stadion 
torsdagen den 22 augusti och arrangerades för 47:e gången. DN Galan rankades 2013 som 
nummer fem av de över 600 galor i världen som bedöms. Genom åren har det satts inte mindre 
än 83 världsrekord på den klassiska arenan vilket är långt fler än på någon annan arena i 
världen. Femton färska världsmästare tävlade i år på Stockholms Stadion och det sattes tre nya 
stadionrekord. Hela tävlingen kan ses på SVT Play (http://www.svtplay.se/video/1389789/22-8-
19-30) fram till att 2014 års tävling sänds direkt i SVT den 21 augusti 2014.  Under 2013 startade 
DN Galan en Podcast där några av våra främsta friidrottare fick komma till tals under en 
halvtimme, bland annat Kajsa Bergqvist, Stefan Holm och Michel Tornéus. Programmen finns för 
nedladdning i vänsterspalten på DN Galans hemsida (http://www.diamondleague-
stockholm.com) eller direkt från iTunes (https://itunes.apple.com/se/podcast/dn-galans-
podkast/id638175705?mt=2).  
 

Ungdomstävlingen DN Galan Youth vänder sig till ungdomar i åldern 12-19 år och genomfördes 
2013 för sjunde gången. I ungdomstävlingen deltog knappt tusen aktiva från 166 klubbar 
hemmahörande från åtta nationer som gjorde över 2 000 starter. 
 

I den nationella förtävlingen till DN Galan deltog Bromma IF:s Jonas Wahl Sjöman i 1500m män 
med en fin andraplats som resultat. Ny för året var den mixade ungdomsstafetten där hela 8 
Brommalag startade, (flest lag av någon de deltagande klubbarna). 9 BIF-aktiva deltog i 
ungdomstävlingen med 2 sjätteplatser som bästa resultat (Daniel Persson P15 100m och Carl 
Enhörning P13 80m). 
 

DN Galan arrangeras av Stadionklubbarna, en sammanslutning av 12 stora friidrottsklubbar i 
Stockholm vars syfte är att arrangera högklassiga friidrottstävlingar på Stockholm Stadion. 
Stadionklubbarna bildades 1944 och sedan 2009 är Bromma IF en av de 12 medlemmarna. 
Förutom det 50-tal funktionärer som Bromma IF bidrar med till galaveckan är Martin Ekblom 
styrelseledamot i föreningen Stadionklubbarna och Anna-Karin Nordin Bromma IF:s  
representant i representantskapet vilket hanterar och bereder alla medlemsfrågor. Under året har 
också P-O Östberg hjälpt till med föreningens ekonomi såsom bokslut, årsredovisningar och 
deklarationer. 
 

Brommaspelen 14 september 
Den 14 september, i höstsol, avgjordes Brommaspelen 2013, tävlingen hölls i år på Sätra IP. Det 
var första året som tävlingen arrangerades på hösten i stället för under tidig vår, en förändring 
som föll väl ut. Tack vare en utmärkt uppslutning av våra funktionärer kunde tävlingen 
genomföras i god ordning. Totalt hade vi 227 deltagare och 578 starter. Vi fick även ett nytt 
svenskt rekord på 600 meter i klassen K45: Det var Marie Cederberg, Västerås FK, som sprang 
tillsammans med F11. Det nya svenska veteranrekordet lyder: 1:45.46. Varmt tack till alla 



Bromma Idrottsförening 
Verksamhetsberättelse 2013 

 

          

   

   

 BROMMA IF 08/26 77 72 bif@brommaif.org 
 Algatan 1 Klubblokal: http://www.brommaif.org 
 169 32 SOLNA Stora Mossens Idrottsplats PG 50 21 35-7 

9 

  
Det ska vara roligt med friidrott! 

funktionärer och deltagare! Tack även till Fredrik Severin som ansvarade för sekretariatet och till 
Sätra IP:s vaktmästare som hjälpte till på bästa sätt. 
. 

Solviksloppet 
Årets upplaga av Solviksloppet genomfördes den 5 oktober, en typisk höstdag, regn på 
morgonen men med ett uppehåll vid tävlingarna. Resten av dagen var det 10 plusgrader och sol. 
Även i år ökade antalet starter från 57 stycken 2011, 115 stycken 2012 till 133 stycken 2013, 
vilket är väldigt kul. Det var en markant ökning i klasserna P/F7, F13 och F19. Precis som förra 
året deltog ett flertal löpare från Bromma IF:s Motions- och Tolvanloppsgrupp och presterade 
mycket bra. I det stora loppet, 4 km, för seniorer vann BIF:s Jonas Wahl Sjöman på tiden 12:51. 
Sammanlagt var det 33 seniorlöpare som sprang 4 km. I F19 segrade Hässelby SK:s Isabelle 
Brauer på 13:59 och i P19 Andreas Jansson, likaså Hässelby SK, på 12:23, både Isabelle och 
Andreas tillhör den absoluta Sverigetoppen i sina åldersgrupper.  
 

KM inomhus 24 november 
Söndagen den 24 november var det dags året upplaga av Inne-KM och vi ställdes inför ett delikat 
problem. Bromma IF hade för många medlemmar för att kunna genomföra ett klubbmästerskap i 
Solnahallen och vi hade ingen annan hall till vårt förfogande.  
 
Därför tvingades vi begränsa antalet anmälningar och antalet försök i både längd- och 
höjdhoppet. Trots detta blev Inne-KM en succé med nytt deltagarrekord: 200 deltagare som 
gjorde 520 starter. Oron angående platsbristen visade sig vara obefogad då våra funktionärer 
tryggt och rutinerat lotsade tävlingen i hamn och till och med höll tidsschemat. Vidare hade vi lärt 
oss av sekretariatsproblemen under vårens klubbmästerskap och BIF:s Johan Svidén hade 
utvecklat ett nytt anmälnings- och resultathanteringssystem vilket fungerade prickfritt. Kort sagt 
en rakt igenom lyckad dag i Solnahallen. 

Läger och resor 

Under året har vi som vanligt åkt iväg på både träningsläger och tävlingar. Resorna har ett stort 
värde inte bara att genom att de ger tillfälle att få träna och tävla; de skapar en sammanhållning i 
klubben, de skapar kontakter över åldersgränserna, de stimulerar aktiva att börja tävla och de är 
roliga! Nedan är rapporter från de större av årets resor och läger, utöver dem har vi vid två 
tillfällen fyllt en stor buss och åkt på tävlingar i Nyköping och Norrköping samt haft mindre 
träningsläger på Bosön och i Falun. 
 

Bosön, träningsläger på hemmaplan 12-13 januari 
På det numera traditionella januarilägret samlades 60 ungdomar födda 2000-2002 tillsammans 
med 20 tränare för två intensiva och svettiga dagar. Vi hann gnugga tekniken i (nästan) alla 
grenar, bygga på våra muskler, slänga tränarna i poolen och ta tider på 200m som uttagning till 
stafettlaget för XL Galan. Inga problem att somna på söndag kväll!  
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Påskläger 
Under påslovet arrangerade Bromma IF som vanligt ett träningsläger utomlands för de äldre 
ungdomarna. 2013 års resa gick till Teneriffa. 21 aktiva och åtta ledare deltog i årets 
träningsläger. Arenan delades med träningsgrupper från andra delar i Sverige och klubbar från 
övriga Europa. Vi tränade två pass om dagen förutom en dag när vi åkte på utflykt till Santa Cruz. 
Medel- och långdistanslöparna genomförde även pass på 2 200 meters höjd på vulkanen Teide. 
En av de sista dagarna genomfördes också ett löp/bad/ben-pass i 2,5 timmar på vattenlandet. 
 

Lilla Olympiaden i friidrott – Järvsö 21-22 september 
Årets resa till Lilla Olympiaden i Järvsö kantades av rekord, både i antal deltagare från Bromma 
IF och i poäng. Anmälningsutrymmet fylldes mycket snabbt och bussen fylldes till absolut sista 
plats – 77 st. Vi hade deltagare från åtta olika träningsgrupper i Bromma IF; från F9 (2004) till 
P/F15 (1998). Över 520 starter genomfördes i olika grenar och mer än 240 nya personliga rekord 
sattes av Bromma IF:s aktiva! Totalt hade vi 122 pallplatser (placeringarna 1-6). Dessutom 
kammade vi hem ytterligare 14  pallplatser för segrar i olika B-C-D-Finaler.   
 
I lagtävlingen slutade Bromma IF på en hedrande andra plats! Sundsvall FI segrade med 448,5 
poäng, tvåa Bromma IF med 362 poäng trea och IFK Tumba med 273 poäng. Vi gjorde ett 
enormt ryck den sista dagen med alla långdistanslöpningar. Det var det tredje året som Bromma 
IF åkte upp med en trupp till Järvsö. 2011 slutade vi femma med 232 poäng och 2012 trea med 
332 poäng. 
 

Under tävlingen delas det ut ett antal priser, t.ex. ”Årets Lilla OS profil”. I Bromma IF gick det 
priset i år till Nellie Millde. Till Troll-Yngves minne delas priser ut till de aktiva som samlar mest 
poäng till respektive klubb. Priserna gick i år till Pontus Lundqvist Sundsvall FI (P12) 65 poäng 
och till My Aggefors IFK Tumba 44 poäng (F14). I år heter Bromma IF-trollen Petter Lundberg 
41p (P10) och Wilma Dahlgren 27,5p (F14). 
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Ekonomi 

2013 års resultat uppgick till c:a 260 000 kronor vilket är ca 85 000 kronor mindre än 2012 års 
resultat. Minskningen av vinsten beror på det lån på 225 000 kronor som getts till 
Stadionklubbarna och som skrivits av, se “Lån till Stadionklubbarna” nedan, samt de ökade 
kostnader som det ökande medlemsantalet föranleder. 
 

Årets vinst är ett resultat av:  
 
• ökade intäkter från medlemsavgifter 
• intäkter från Tolvanloppet, både tävlingsanmälningar och annonsintäkter 
• vinst från friidrottsskolan 
• provision på försäljning av VIP-paket till DN-galan 
 

 
Lån till Stadionklubbarna 
Medlemskapet i Stadionklubbarna har inte genererat någon vinstutdelning för 2013. Då 
Stadionklubbarna har gått med förlust under 2013 har Bromma IF, liksom övriga medlemmar, 
gett ett kortsiktigt lån till Stadionklubbarna. Detta lån på 225 000 kronor har, enligt styrelsens 
beslut, skrivits av direkt och belastar därmed 2013-års resultat negativt. Styrelsen beslutade att 
stödja Stadionklubbarna då vi anser att DN-galan är fortsatt viktig för friidrotten i 
Stockholmsområdet och för Bromma IF:s exponering i stora friidrottssammanhang.  
 

Föreningens syfte är inte att skapa överskott utan att erbjuda medlemmarna en bra verksamhet. 
För att vi långsiktigt ska kunna fortsätta driva och utveckla verksamheten krävs en ekonomi i 
balans.  

Hemsidor 
 

Föreningen har under hösten flyttat hemsidan www.brommaif.org till IdrottOnline, 
Riksidrottsförbundets plattform. Förutom att hemsidan fått en rejäl ”ansiktslyftning” har den även 
blivit mycket lättare att administrera, vilket gör att alla i klubben som har ett ansvarsområde själva 
kan gå in och redigera ”sina” sidor. Detta gör det mycket lättare att hålla informationen på 
hemsidan aktuell, vi kan också lätt konstruera anmälningsformulär till tävlingar och läger samt 
lagra dokument för tränare och medlemmar att ladda ner. Hemsidan www.tolvanloppet.nu ligger 
kvar på den gamla plattformen, men bör även den kunna flyttas över. 
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Tävlingsresultat 

Arenatävlingar 
Mästerskapsmedaljer och placeringar på nationella årsbästalistor redovisas längre ner. Utöver det 
och tävlingarna ovan har våra aktiva tävlat flitigt under året, här är ett axplock ur medaljskörden: 
 
Hammarbyspelen:  1 silver och 2 guld (Daniel Persson P15 60m och längd) 
 
Norrköping Indoor Games:  7 brons, 4 silver och 5 guld (Daniel Persson P15 60m, 200m, Carl Glas 

P14 60m, 200m, Oscar Glas P12 längd) 
Vintersportspelen: 5 brons, 6 silver och 6 guld (Klas Haggren P15 60mh, Jack Lahne P12 

60m, Karin Östberg F15 60m och längd, Anna Salomonsson F11 kula, 
P/F 15 4x200m) 

SAYO:  3 brons och 1 guld (Daniel Persson P15 60m) 
Surbullespelen: 8 brons, 2 silver och 6 guld (Daniel Persson P15 100m, Axel 

Abrahamsson P15 300mh, Oscar Bergek P13 600m, Astrid Atle 
F13 600m, P15 4x100m, F15 4x100m) 

Täby Open:  3 brons, 1 silver och 1 guld (Johan Rosenbaum P9 längd) 
Luciaspelen:  4 brons och 3 silver 
 
Långlopp 
Deltagande i långlopp är en viktig del av verksamheten för aktiva i alla åldrar, från de yngsta till 
mer eller mindre ambitiöst satsande motionärer i veteranålder. Här följer ett urval resultat.  
 

Stockholm Marathon: Magnus Sundqvist 3.11.22, 691:a plats, Fredrika Agestam,  
3.41.46, 372:a plats. 
Stockholm Mini Marathon: P13 Oskar Bergek, 09.50, 25:e plats, P11 John Strandberg 09.26 
8:e plats, P9 Leonard Kleist, 10.26, 16:e plats, P9 Theo Björk, 10.45 22:e plats, F13 Sara 
Enegren, 09.52, 14:e plats, F8 Vera Isaksson, 05.07 2:a plats. 
Lidingö Tjejlopp 10 km: Gabriella Beckvid-Henriksson 48:12, 103:e plats. Lisa Hugosson 54:04, 
463:e plats. 
Lidingö M30: Martin Svanborg. 2:10:19, 397:e plats, Oliver Ekesiöö 02:48:59, 5304:e plats 
Lidingö K30: Fredrika Agestam 2:37:09, 313:e plats. 
Lilla Lidingöloppet F14: Elsa Henriksson, 26:28, 20:e plats. 
Lilla Lidingöloppet F13: Astrid Atle, 12:30, 26:e plats. 
Lilla Lidingöloppet P12: Filip Ahlberg, 11:56, 25:e plats. 
 

Veteraner 
Bromma IF:s framgångsrika veteranaktiva har glädjande nog inspirerat flera i uppnådd 
veteranålder att börja träna och tävla – de visar att friidrott kan vara för alla åldrar. I år tog 
klubbens veteraner ett 10-tal medaljer på både DM och SM! 
 
Bromma 2014-03-03 
Martin Ekblom, Mattias Agestam, P-O Östberg, Anna-Karin Nordin, Maria Löfvendahl, Jakob 
Rolén, Julia Wahlström, Marie Bevegård & Helen Lagergren 
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Resultatsammanställning 

Mästerskapsmedaljer 

DISTRIKTSMÄSTERSKAP 

DM - inomhus 

 

DM - utomhus 
 

M70   
60mh 76.2 cm 1. Jan Söderström, 10.06    
K35   
60m 1. Hanna Tegnér, 8.63    
200m 1. Hanna Tegnér, 29.60      
K50   
60m 1. Katja Berend, 8.56    
200m1. Katja Berend, 28.09      
P15  
60m 1. Daniel Persson, 7.49 
200m 3. Emil Thedéen, 25.02 
F15  
200m 1. Olivia Malmqvist, 28.00  
P14  
60m 1. Carl Glas, 7.88 
200m 2. Carl Glas, 25.60  
P13  
Höjd 3. Filip Söderberg, 1.30 
Längd 3 Marcus Ekström, 4.52 
F13  
800m 3. Astrid Atle, 2:43.30 
P12  
60m 3. Markus Lantto, 9.17 
 
 
  
 

M50   
100m 1. Hans Krylander, 13.62 (w)      
200m 1. Hans Krylander, 28.12         
400m 1. Hans Krylander, 65.26          
K35   
100m 1. Hanna Tegnér, 13.54 (w)            
200m 1. Hanna Tegnér, 28.80          
400m 1. Hanna Tegnér, 64.59          
K50   
100m 1. Katja Berend,13.55           
200m 1. Katja Berend, 28.51               
400m 1. Katja Berend, 66.34 
P14  
100m 3. Carl Glas, 12.73  
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REGIONMÄSTERSKAP  

Svealandsmästerskap - Inomhus  
P14 
60m 2. Carl Glas, 7.83 
Kula 3. Carl Glas, 10.12 
 

Svealandsmästerskap - Utomhus  
P13 
4x80m 1. Stockholm, Carl Enhöring sprang 3:e 
sträckan i Stockholmslaget 

Stafett för klubblag 
P13  
4x80m 3. Bromma IF (Markus Lantto, Gunnar 
Berg, Arthur Abrahamsson, Jack Lanhe) 

 
SVENSKA MÄSTERSKAP 

 

Inomhus 
P15  
60m 3. Daniel Persson, 7.37  

 
 

 

Utomhus 
M 22  
800m 3. Jonas Wahl Sjöman, 1:53.53 
P15  
4x100m 2. Bromma IF (Carl Glas, Daniel 
Persson, Emil Thedéen, Axel Abrahamsson) 
Kvinnor 
3000m hinder 3. Erika Svanborg, 10:49.99 
K 22 
2000m hinder 2. Erika Svanborg, 6:52.80 
 

Veteran-SM inomhus 
M35  
60m 2. Tobias Rauch 7.93 
200m 1. Tobias Rauch 25.66 
400m 1. Tobias Rauch 56.14 
K35  
60m 2. Hanna Tegnér 8.65 
 

Veteran-SM utomhus 
M35  
200m 2. Tobias Rauch, 24.79 w    
400m 1. Tobias Rauch, 56.53, 3. Herman 
Höglund, 57.36     
 
M50  
200m 3. Hans Krylander, 27.38     
 
K35  
100m 2. Hanna Tegnér, 13.81   
200m 1. Hanna Tegnér, 28.12     
400m 2. Hanna Tegnér, 65.17     
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Nationella årsbästalistorna 

På de nationella årsbästalistorna för 2013 finns 7 BIF-aktiva. 
 
Inomhus 
 
P15 
Daniel Persson  
60m 3:e, 7.37, 200m 9:e 24.37  
Emil Thedéen 
200m 18:e 25.02  
Victor Larsson  
Höjd 18:e 1.66  
Axel Abrahamsson 
Tresteg 12:e 10.94  
 
P14 
Carl Glas  
60m 13:e 7.77, 200m 12:e 25.33,  
Kula/4.0 15:e 10.12  

 

Utomhus 
 
M 
Jonas Wahl-Sjöman   
800m 15:e 1:52.31, 1500m 12:e  3:51.00  
 
M22 
Jonas Wahl-Sjöman   
800m 4:e 1:52.31, 1500m 7:e  3:51.00  
 
P15 
Daniel Persson  
100m 4:e 11.73  
Emil Thedéen 
300m 12:e 38.64  
Axel Abrahamsson 
300m häck/76.2 18:e 46.12  
 
P14 
Carl Glas 
100m 19:e 12.44  
 
K 
Erika Svanborg  
3000m hinder/76. 2 7:e 10:43.49  
 
K22 
Erika Svanborg  
1500m, 10:e 4:42.29, 3000m 6:e 10:11.60,  
2000m hinder/76.2, 2:e 6:52.80  
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Historik  

Årtal SM-
poäng, 
placering 

SM-
poäng 

Landslagsuppdrag Antal aktiva på 
nationella 
årsbästa- 
listorna 
 

2013 46 2,25 Finnkampen 
Erika Svanborg, 3000m hinder (placering 6) 

7 

2012 85 1 - 6 
 

2011   
 

38 3 Nordiska juniorlandskampen för 18–19-åringar 
Andreas Engwall, 4×100m (DQ) 
 

12 

2010 42 2,5 Ungdomsfinnkampen 
Jonas Wahl-Sjöman, 800m (placering: 1) 
Simon Knuters, 400m (placering: 4) 
Simon Knuters, 4x400m (Finsk seger) 
 

16 

2009 32 3,75 Ungdomsfinnkampen 
Jonas Wahl-Sjöman, 800m (placering: 1) 
 

15 

2008 37 3 Ungdomsfinnkampen 
Malte Fibel, 4x400m (Finsk seger) 

23 

2007 86 1 - 16 
2006 65 1,75 - 10 
2005 88 1 - 7 
2004 76 1 - Uppgift saknas 
2003 103 0,5 - Uppgift saknas 
2002 75 1 - Uppgift saknas 
2001 - 0 - Uppgift saknas 
2000 - 0 - Uppgift saknas 
1999 - 0 - Uppgift saknas 
1998 - 0 - Uppgift saknas 
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Viktiga datum 2014 

 

Mars 
• 12 kl. 19.00 Årsmöte Äppelviksskolan 

April 
• 12 mars - 19 april Påskläger i Spanien  

Maj 
• 10 Klubbmästerskap, Spånga IP 
• 24 Tolvanloppet (Funktionärsbehov)) 

Juni 
• 10 Solviksdoppet, kl. 18.00 gemensamt för alla träningsgrupper. 
• Friidrottsskolan v, 24, 25, 26, 27 

Juli 
• Friidrottsskolan v 27 

Augusti 
• 11 -15 Bromma IF Träningsvecka  
• 17 Lilla DN-galan (Funktionärsbehov)) 
• 20 Träningsgrupperna startar för hösten, kickoff 
• 21  DN-galan (Funktionärsbehov) 
• 23-24 DN-galan Youth (Funktionärsbehov) 
 
September 
 
• 14 Brommaspelen (Funktionärsbehov) 
• Lilla OS i Järvsö  
 
Oktober 
• 4 Solviksloppet (Funktionärsbehov)  

 November 
• Styrelsens arbetshelg   
• 22 InneKM (JulKM) 

 


