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Det ska vara roligt med friidrott! 

BROMMA IDROTTSFÖRENING 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 

Ordföranden sammanfattar året som gått 

Bromma IF har på några år genomgått en stor förändring, vi har bl.a. tredubblat antalet 

medlemmar, och kraftigt förstärkt vår ekonomi. Klubben är numera en av de större i landet. Vi 

satte under 2013 upp ett antal mål för verksamheten på fem års sikt där vi vill fortsätta växa, få 

fler aktiva äldre, få en bredare elit samt en ekonomi som möjliggör en professionell organisation. 

Under 2014 nådde eller överträffade vi våra delmål på alla punkter utom vad gäller en bredare 

elit, och just det området blir vårt fokusområde under det närmaste året.  
 

Vi vill kunna erbjuda våra ungdomar en bättre träning. Ett steg i den riktningen var rekryteringen 

av Anders Walther. Anders anställdes ursprungligen som idrottskonsulent med ganska stora 

administrativa uppgifter, men fick snart titeln Sportchef för att markera vilka arbetsuppgifter som 

är viktigast. Vi har också beslutat anställa en administratör för att avlasta Anders de 

administrativa uppgifterna. 
 

Året har som vanligt varit bräddfyllt av aktiviteter, här några höjdpunkter: 

 Inför ett välfyllt Globen vann Bromma IF för första gången den prestigefyllda 
ungdomsstafetten i XL Galan i konkurrens med några av landets bästa lag! 

 KM utomhus har blivit för stort för St Mossens IP och flyttade i år till Spånga IP. Trots tråkigt 
väder blev det deltagarrekord med råge. 

 Tolvanloppet blir bara trevligare för varje gång, detta år med hjälp av ett fantastiskt vårväder.  

 Friidrottsskolan håller nu till på hela fyra arenor, och som vanligt slog vi nytt deltagarrekord.                                                                         
Coop Forum Bromma Blocks gick in som sponsor och försåg oss med god och näringsriktig 
mat, ett stort tack för det! 

 Brommaspelen var tillbaka på Stadion och med hjälp av lite marknadsföring satte vi ett 
präktigt deltagarrekord en varm och skön höstdag. 

 Lilla OS i Järvsö har blivit ett av våra absolut populäraste resmål, och i år vann vi den 
prestigefyllda lagtävlingen!  

 Inne KM har vuxit ur Solnahallen och förlades i år till Sätrahallen, med en uppsättning värdig 
en större regional tävling med bl.a. eltid och sanktion från Friidrottsförbundet. Närmare 900 
starter (370 fler än förra året) på 5 timmar var en logistisk utmaning, men vi lyckades (nästan) 
hålla tidsschemat. Ett evenemang som gav eko i förbundet, enligt dem finns ingen annan 
klubb som är närheten av att kunna arrangera något sådant.  

 

Årets enda SM-medalj stod Jonas Wahl Sjöman för på IJSM 1500m där han tog silver i M22. 

Skador och avhopp gjorde att vi inte tog många SM-poäng under utomhussäsongen, förutom 

Jonas silver var enda topp 6-placering Daniel Persson P16. Som vanligt räddade våra veteraner 

äran åt oss med ett antal SM-medaljer av olika valörer.  
 

Det ekonomiska resultatet landar på budget. Vi har dragit på oss mer kostnader genom att 

anställa, men täckt upp det med ökade inkomster. Balansräkningen är glädjande läsning, vi har 

nu en buffert på över en Mkr! Ett stort tack till alla aktiva, föräldrar, tränare, funktionärer och 

sponsorer som gjort denna utveckling möjlig! 
 

Martin Ekblom, ordförande
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Mitt första år som sportchef i BIF 

Vi bad Anders Walther skriva om sitt första år som sportchef i Bromma IF, så här skrev han: 

 

”Nu har jag har varit i Bromma IF snart ett år och det är ungefär så lång tid det tar innan man 

kommer in ordentligt i en förening. Min omedelbara reflektion var att det fanns en riktigt bra 

struktur och att anledningen till att man växt så snabbt i medlemsantal de senaste åren är en 

produkt av den goda organisationen. Jag tycker verkligen om modellen och vill nog påstå att 

Bromma IF är ett föredöme. 
 

Den största utmaning jag har framför mig är att sjösätta en ”röd tråd” i vår träning som på ett 

gynnsamt vis ger god progression, från 7 år och uppåt. För att kunna följa den röda tråden 

behövs utbildning inom teknik i friidrottens olika grenar, träningslära mm. Viss rekrytering av 

erfarna tränare till den äldsta gruppen kommer också att ske. 
 

En annan stor utmaning är att få fler att tävla, både killar och tjejer. Självklart måste man inte 

tävla, men om några inte tävlar av någon viss orsak så ska jag försöka ta reda på varför och se 

om det är något vi kan ändra på. Tävla är ju fantastiskt kul och det är alltid sig själv man ska sikta 

på att besegra. 
 

Det har varit ett fantastiskt roligt första år med massor av nya intryck och jag ser fram emot ett 

spännande och framgångsrikt 2015.” 

Organisation   

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: 
 

Styrelse 

Ordförande:  Martin Ekblom 

Vice ordförande: Anna-Karin Nordin 

Sekreterare:   Jakob Rolén 

Kassör:   P-O Östberg  

Ledamöter:  Jan Carlsson  

Mattias Agestam (lämnade styrelsen hösten 2014) 

Maria Löfvendahl 

Julia Wahlström 

Lena Axelsson 

Annika Marcusson 

Suppleanter:  Anette Dahlberg 

Martina Ahlberg 

Adjungerade: Anders Walther (sportchef) 

  Paul Svedberg (kanslist) 
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Styrelsens arbete  

Styrelsen har under året haft ungefär ett protokollfört möte per månad med undantag för 

juli. Under våren och hösten har styrelsen dessutom haft en hel planeringsdag inriktad på mer 

långsiktiga frågor. 
 

Under året har Anders Walther anställts som Sportchef med ansvar för att utveckla tränings- och 

tävlingsverksamheten i klubben. Styrelsen har även fattat beslut om att anställa en administratör 

på halvtid. Dessa båda rekryteringar har och kommer att frigöra tid i styrelsen att ägna åt mer 

framåtriktade frågor. 

Vision, mission och mål 

Bromma IF:s vision och mission är fortsatt: 

Vision: Att vara Sveriges mest attraktiva friidrottsklubb 

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

Långsiktiga mål 

Under 2013 formulerade vi några långsiktiga mål att nå på 5 års sikt: 

1. Att vara Stockholms näst största friidrottsklubb, mätt i antalet deltagartillfällen på 
aktiviteter. (mål: 31 500) 

2. Att ha en bredare elit, mätt som antal aktiva på Sverigebästalistan (mål: 30) 
3. Att ha fler äldre aktiva, mätt som antal aktiva som köper träningskort i Sätrahallen  

(mål: 60) 
4. Att ha en ekonomi som tillåter satsningar, mätt som årsintäkter (mål: 2,5 Mkr) 

 

Måluppföljning 

 
Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2014 Utfall 2014 Mål 2018 

1. Antal deltagartillfällen 8386 11862 17185 21000 21018 31500 

2. Antal aktiva årsbästalistan 12 6 7 8 7 30 

3. Antal Sätrakort 
 

21 24 25 66 60 

4. Intjäning, tkr 740 1286 1432 1750 1839 2400 
 

Vi nådde alla de mål vi satte för år 2014 undantaget antalet aktiva på Sverigebästalistan, vilket 

också är det mål som vi kommer att ha svårast att nå 2018. Detta påverkar våra satsningar för 

2015 och framåt, vi kommer att fokusera på att stärka träningsverksamheten både kvalitativt och 

kvantitativt för barn och ungdomar från 10 års ålder.  

Träningsorganisation 

Bromma IF hade fram till augusti 2014 18 grupper igång, med de nystartade grupperna av 07:or 

kom vi under hösten upp i hela 24 grupper! Tränarna är fantastiska och på det hela taget har 

träningsverksamheten flutit på väldigt bra.  

Vad gäller utrustning har vi kompletterat bodarna ute på idrottsplatserna med nya redskap samt 

sjukvårdsväskor. Vi arbetar vidare med att skapa bättre förutsättningar för bra träning på de 

arenor vi använder: på Ängby IP har samtidig fotbollsträning skapat vissa problem och på Stora 

Mossen och Kristinebergs IP finns behov av att rusta upp friidrottsutrustningen, Spånga IP är 

bäst rustat, men ligger lite avigt till. 
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Sportchef Anders Walthers kommentar till träningsorganisationen: 
 

”Grunden är bra och man kan möjligen trimma några parametrar - så ungefär tänker jag. Detta är 

inget unikt i Bromma IF, alla föreningar jobbar med den här frågan och jag diskuterar med andra 

klubbar hur dom gör. 

Att, som Bromma IF, ha team med 3-6 tränare och en administratör är inte vanligt, men ett 

vinnande koncept. 
 

Två viktiga punkter är  

- att alla grupper ska känna sig delaktiga i Bromma IF och  

- att hopslagningar av grupper sker på ett bra sätt. Att slå ihop grupper är viktigt för att vi 

ska kunna erbjuda fler träningstillfällen per vecka.” 

Utbildning  

Bromma IF är den förening som har flest kursdeltagare på Stockholms Friidrottsförbunds kurser 

vilket är mycket glädjande. Vi har under 2014 även haft ett träningsläger i Falun där utbildning av 

tränare var en punkt på agendan. Detta var mycket uppskattat och något vi skall utveckla. 

En ren tränarutbildning anordnades även i Sätrahall och även den utbildningen gav ett positivt 

gensvar. 
 

Sportchef Anders Walthers kommentar vad gäller tränarutbildning: 
 

”Min grundidé är att våra tränare ska få chansen att utbilda sig inom den gren de tycker bäst om, 

om man nu har en favoritgren. Vi ska fortsätta fokusera på att gå så mycket kurser som möjligt i 

Stockholms Friidrottsförbunds regi (08fri), men utöver det anordna ett antal clinics fördelat på 

friidrottens tre grengrupper - löpning, hopp och kast. 

En viktig del är även att anordna minst en årlig tränarresa med övernattning för fördjupning och 

samtal om träning. 

Jag kommer också, i mån av tid, att besöka våra olika träningsgrupper för att se hur man rent 

praktiskt tränar och utefter det anpassa viss utbildning. 

Videos med tips på övningar kommer också att läggas upp på hemsidan framöver.” 

Friidrottsskolan 

Fredagen den 21 mars kl. 09.00 öppnade anmälan till friidrottsskolan 2014. 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 

anmälningar. Så etablerad är Bromma IF:s friidrottsskola idag. 
 

Friidrottsskolan 2014 samlade c:a 900 deltagare och genomfördes under 5 sommarveckor, vecka 

24-27 samt vecka 33, på Stora Mossens IP, Ängby IP samt på Kristinebergs IP. Nytt för i år var 

att vi breddat vår skola till Spånga IP under 2 veckor, vecka 25 och vecka 33. Så nu finns vi på 4 

olika arenor!!! Detta kan jämföras med 1999 då det var en vecka, en arena och 70 deltagare. 
  

Friidrottsskolans målgrupp 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 
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augustiveckan, vecka 33, som en medlemsvecka med ett för denna målgrupp anpassat upplägg. 

För 2014 arrangerades medlemsveckan på 2 arenor, Stora Mossens IP och Spånga IP. 
 

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 barn och ungdomar möjlighet att under lekfulla 

former prova på friidrottens grenar och vi strävar efter att friidrottsskolan ska genomföras på 

barnens villkor. 
 

Inför 2014 fortsatte vårt team av projektledare från förra årets friidrottsskola att axla det stora och 

ansvarsfulla uppdraget på ett mycket förtjänstfullt sätt och med ett stort engagemang.                                                           

Följande personer ingick det operativa teamet, Mikaela Koller, Erica Wide samt Jakob Rolén.                                                                                                                                                       

Det operativa teamet kompletterades av ett drygt 50-tal ledare/tränare från Bromma IF förstärkt 

med bidrag från GIH och Bosön. Ledaruppdraget 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; 

 

” Hej! Tack för en toppenfin friidrottsvecka! Vår kille, som är galen i fotboll, föredrog denna=) 

Mycket, tror vi, tack vare era suveränt duktiga tränare, som styrde upp och var tydliga med allt. 

Det behöver både stora och små. Vi återkommer nästa sommar! Med vänlig hälsning,(a25)” 
 

”Vi tycker friidrottsskolan fungerar mycket bra och den uppskattades mycket av vår son! Stor 

eloge till de duktiga tränarna och för bra planering/upplägg/struktur! Det enda som lyftes som 

mindre bra var maten, speciellt mellanmålet.(a25)” 
 

”Min son var skeptisk till friidrottsskolan innan det började, men sen var han supernöjd, tyckte att 

det var jättekul! Bra betyg till er!!(a25)” 
 

”Toppen-super-duper-bra.(m24)” 
 

”Jättebra anordnat läger med glada men trötta barn efter träningen. Kul att få prova olika grenar, 

bra att barnen fick leka och ingen press på prestationer.(m26)” 

”Vår son har varit med i många läger inom flera idrotter. Friidrottsskolan har varit en av de bäst 

organiserade särskild gällande mathållningen.(m27)” 
 

”Sonen uppfattade maten som bättre år 2013 (jämfört med 2014). Roligt att få personliga diplom 

sista dagen.(a25)” 
 

”Vår dotter har varit super nöjd. Bra nivå på träningen inslag av roliga lekar. Och framförallt 

engagerade tränare vilket jag upplever som svårt att finna - Topp!(m27)” 

”Vår son hade det jättekul under vecka 24 och 25 han ville inte sluta på Stora Mossen. Han ser 

mycket fram emot att börja hos er i höst. Vi som föräldrar är också mycket nöjda med bägge 

veckorna. Vi ser fram emot nästa års friidrottsskola på Stora Mossen. (m25)” 
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”Jag var inte med sonen under träningarna. Men han var supernöjd med båda dagarna. Enda 

nackdelen var att det inte var fler dagar hälsar han. (m24)” 

”Mycket bra läger! De två första dagarna HÄLLREGNADE det men det var ändå en överlycklig 

dotter som hävdade att detta var det roligaste hon gjort...(m26)” 
 

”Jättekul med så engagerade tränarungdomar och bra att ni satsar på bra mat. Kul att de avslutar 

med lite tävling där ni skriver upp resultat (bra att kunna jämföra sin egen utveckling). (m25)” 

Tävlingsarrangemang  

KM utomhus 10 maj 
Efter att antalet deltagare gång på gång ha slagits de senaste åren insåg tävlingsledningen att 

vår hemmaarena Stora Mossens IP är för liten. Klubbmästerskapen flyttades därför till den A-

klassade arenan Spånga IP. Det hystes en viss oro om att deltagarantalet skulle sjunka på grund 

av arenabytet. En oro som visade sig obefogad då det stora deltagarantalet gav upphov till start- 

såväl som deltagarrekord vilket har varit praxis de senaste åren. Arenabytet visade sig ge KM ett 

riktigt lyft med dubbla längd- och höjdhopp, åtta banor på sprintloppen och framförallt: riktigt 

spjutkastning vilket lockade många deltagare - aktiva som tränare. Tävlingsdagen präglades 

dock av uruselt vårväder med knappa 10 grader och hällregn hela dagen. Men det hindrade inte 

aktiva, tränare eller funktionärer som trotsade regnet, infann sig på Spånga IP och kämpade väl. 

 

Tolvanloppet 25 maj 
Lördagen 24 maj var det äntligen dags för årets Tolvanlopp – i år gick loppet för trettioförsta 

gången!  

På Ålstensgatan började en febril aktivitet redan under de tidiga morgontimmarna – det är 

mycket som ska komma på plats innan loppet kan börja. Klockan 09:00 gick den första starten – 

för våra allra yngsta löpare, 3 år eller yngre. Under drygt 2 timmar följde sedan var 10:e minut en 

ny startgrupp med glada barn. Barnloppen på Ålstensgatan är verkligen en fest!  

I årets Tolvanlopp ingick totalt 26 klasser fördelade på 16 starter – med drygt 6 timmar från första 

start till sista målgång.  

Den sista starten gick traditionsenligt kl. 12.12 då den gemensamma starten gick för junior-, 

senior- och veteranklasserna. I år stod totalt närmare 700 löpare i startfållan vid stora starten! 

300 herrar och 110 damer fullföljde 12 kilometersloppet. En glädjande ökning av deltagarantalet 

sågs i Halvtolvan där totalt 165 löpare startade. Nytt för i år var att Tolvanloppet samarbetar med 

biståndsorganisationen WaterAid, en representant för WaterAid deltog också i årets lopp. Enligt 

preliminära siffror var totalt 1806 löpare anmälda till årets lopp vilket innebär nytt deltagarrekord! 

Sommarvärmen som dominerat under veckan före loppet fortsatte under tävlingsdagen. Många 

av seniorlöparna blev ordentligt medtagna av att springa den tuffa 12–kilometersbanan i värmen. 

Segraren, banrekordshållaren William Morwabe, verkade dock opåverkad av temperaturen och 

gick i mål på utmärkta 37:01. 

Segrare i 12 – kilometersloppet: 

Herrar: William Morwabe 37.01 Herrar veteraner: Patrik Karlsson 46.24 

Damer: Linnea Winberg 46.59 Damer veteraner: Johanna Zingmark 1.02.35 
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Ett mycket varm tack till: 

alla löpare, publiken längs banorna, våra livemusiker, våra sponsorer och sist men inte minst till 

alla funktionärer!  

 
DN Galan Athletics Week 17-24 augusti 
DN Galan Athletic Week gick i år av stapeln 17 – 24 augusti, den började med Lilla DN Galan i 

Kungsträdgården och avslutades sedvanligt med DN Galan Youth helgen den 23-24 augusti. 

Trots de stora ekonomiska problem galan brottats med de senaste åren så fick vi ihop ett riktigt 

starkt startfält till huvudtävlingen den 21 aug, vilket placerade DN galan som världens fjärde 

bästa tävling (EM undantaget). Tyvärr visade sig inte vädrets makter från sin bästa sida, det blev 

en kall och småregnig kväll som gjorde att resultaten inte blev de bästa. Undantaget var 

spjuttävlingen som hade fördelaktiga vindar och hela 6 tävlande med resultat över 84 m.  
 

Ungdomstävlingen DN Galan Youth vänder sig till ungdomar i åldern 12-19 år och genomfördes 

2014 för åttonde gången. Tävlingen är kanske den ”finaste” i världen för ungdomar, med ett 

arrangemang i princip identiskt med det vid en Diamond League tävling. I tävlingen deltar stora 

delar av Sverigeeliten och flera utländska gäster. 
 

Bromma IF deltog med dels lag i ungdomsstafetten på själva galan och dels med många 

tävlande i Youth. Enda medaljen stod Hanna Wallmark för, silver på F13 60m. 
 

Bromma IF är en av de 12 klubbarna i Stadionklubbarna som arrangerar DN Galan och vi har 

som de andra varit bekymrade över bristen på sponsorintäkter som medfört stora förluster. Under 

hösten kom dock glädjande besked från Stockholm Stad och Friidrottsförbundet att de går in och 

stödjer galan ekonomiskt, samtidigt är i skrivande stund sponsorförsäljningen bättre än på länge. 

Tillsammans garanterar detta galans fortlevnad under flera år framåt.  
 

Brommaspelen 14 september 
I strålande sol gick 2014 års upplaga av Brommaspelen av stapeln på Stockholms Stadion den 

14 september. Precis som 2013, då tävlingen gick i Sätra, slogs nytt deltagarrekord. Fantastiska 

887 starter genomfördes i åldrarna 9-17 år! Hela 38 friidrottsföreningar deltog och vissa kom 

långväga ifrån (som Vasa/Finland, Sunne, Västerås och Eslöv). Tävlingsledningen vill rikta ett 

varmt tack till samtliga tävlande barn och ungdomar samt till alla duktiga grenledare och övriga 

funktionärer som ställde upp under tävlingen. Utan er hade föreningen inte kunnat genomföra 

denna fina tävling. Tack även till Fredrik Severin som ansvarade för sekretariatet och till Stadions 

vaktmästare som hjälpte till på bästa sätt. 

Solviksloppet 4 oktober 
Den gamla devisen att solen alltid skiner på Solviksloppet fick sig en törn i år, när molnen 

tornade upp sig. Men regnet höll sig borta och vårt öppna KM i terränglöpning genomfördes i 

sedvanligt avslappnad stil. P.g.a. krock med andra evenemang var det något färre deltagare i år, 

men de som kom bjöds i gengäld på kaffe och bulle. I herrklassen segrade Jonathan Alveus från 

Uppsala IF med bäste BIFare Martin Svanborg på 3:e plats. Damklassen vanns av vår egen 

Erika Rosenbaum som till vardags ägnar sig åt triathlon och tyckte detta var en alldeles för kort 

distans.  
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KM inomhus 22 november 
Lördagen den 22 november var det dags för 2014 års upplaga av Inne-KM. Inför årets tävling 

beslutade tävlingsledningen att lämna Solnahallen som vårt klubbmästerskap sedan länge hade 

vuxit ur och istället arrangera tävlingen i Stockholms finaste friidrottshall: Sätrahallen. Det gjorde 

det möjligt att dels kunna erbjuda ett större grenprogram, dels kunna ta emot fler anmälningar. 

Och fler anmälningar blev det med råge. Årets Inne-KM hade 258 föranmälda deltagare vilka i sin 

tur genererade 886 starter! Det är inte bara ett nytt rekord för Inne-KM utan inte ens vårt 

klubbmästerskap utomhus har kommit i närheten av de siffrorna. Att vårt Inne-KM har ett 

deltagarantal i samma storlek som en genomsnittlig öppen inomhustävling i Stockholm vittnar om 

en fantastisk utveckling som klubb och ett medlemsantal som står sig starkt i friidrottssverige. 

Läger och resor 

Våra träningsläger och gemensamma tävlingsresor är ett viktigt kitt i föreningen, de svetsar 

samman ungdomarna mellan träningsgrupperna och över åldersgränserna. Störst energi lägger 

vi på Lilla Olympiaden i Järvsö och vårt påskläger till varmare breddgrader, men vi genomför 

utöver det flera mindre läger och tävlingsresor. 

 

Påskläger 
Under påsklovet åkte Bromma IF:s äldre aktiva som vanligt ett träningsläger söderut. 2014 gick 

resan till Malaga. Åtta ledare och 20 aktiva deltog i resan. Arenan låg på gångavstånd från vårt 

boende och vi hade den nästan för oss själva. Bara ytterligare en klubb tränade samtidigt som 

oss. Vi tränade två pass om dagen förutom en dag när vi åkte på utflykt in till centrala Malaga. 

Inne i Malaga besökte vi El Castillo de Gibralfaro, en uråldrig morisk borg högt belägen över 

Malaga, och tillbringade någon timma på stranden. En kväll passade vi också på att titta på en av 

de traditionella påskprocessionerna  som går genom Malaga varje kväll under påskveckan. 
 

Lilla OS, Järvsö  
Bromma IF åkte även i år upp till Järvsö för att delta i Lilla OS, som gick av stapeln för 59:e 

gången. Vi åkte upp med bussen full av glada och förväntansfulla barn. Tävlingen och allt runt 

om kring är mycket bra och roligt och de 76 platserna som fanns (så många som får plats i 

bussen) tog slut på bara några timmar!  

Vi hade med tävlande från P/F 9 år upp till P/F 14 år som alla tågade in med Brommaflaggan i 

högsta högg under OS invigningen.  Tävlingen blev en succé där Bromma IF tog hela 54 

medaljer varav 10 st var guldmedaljer! Tävlingen var mycket jämn och striden stod mellan 

Bromma, Tumba och Sundsvall - det skiljde vid ett tillfälle endast 4 poäng till Tumbas fördel. 

Brommas ungdomar visade dock stor kämparglöd och kämpade in i det sista! När vi på bussen 

hem nåddes av det slutliga resultatet blev lyckan total! Bromma IF vann med 470,5 poäng följt av 

Tumba med 430 p och Sundsvall på 425,50 poäng. Det var roligt att se att det verkligen var en 

lagseger – medaljer erövrades av såväl 9 åringarna som de äldre barnen!  

En mycket lyckad resa både rent sportsligt men även på det kamratliga planet!  

 

 

http://www.reseguiden.se/resor/el-castillo/6544413
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Ekonomi 

2014 års resultat uppgick till en vinst om 58 141 kronor vilket är ca 200 000 kronor mindre än 

2013 års resultat men i linje med det budgeterade resultatet om 51 900 kronor.  

Föreningens intäkter är i princip oförändrade jämfört med föregående år och något högre än det 

budgeterade beloppet, främst beroende på ett något högre belopp för inbetalda medlemsavgifter 

pga det ökade antalet medlemmar samt av samma anledning ökade bidrag för utbildning av 

tränare.  

På kostnadssidan är det personalkostnader som ökar jämfört med föregående år (en ökning med 

500 ksek) vilket är i linje med vad som är budgeterat. En ökning av personalkostnaden 

budgeterades inför att föreningen anställde en sportchef . Dessutom ökar kostnaderna 

för administration drivet av det ökade medlemsantalet. Kostnadsökningen har delvis 

kompenserats genom att kostnaden för Stadionklubbarna (DN Galan) har reducerats från 225 

ksek föregående år till 50 ksek detta år. 

Klubbens balanskonton är bättre jämfört med föregående år. På tillgångssidan har kassan ökat 

med 300 ksek och är per bokslutsdagen 1,4 Msek men korta skulder har ökat med 240 ksek 

varför ”bara” 60 ksek av överskottet kan hänföras till eget kapital. 
 

För detaljerad information hänvisas till föreningens resultat- och balansräkning för 2014. 
 

Föreningens syfte är inte att skapa överskott utan att erbjuda medlemmarna en bra verksamhet. 

För att vi långsiktigt ska kunna driva och utveckla verksamheten krävs dock en ekonomi i balans. 
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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: 

Huddingespelen: 3 guld (Stafettlag, 5x60m F13 + Filip Ahlberg, 600m + Hanna 

Wallmark, 200m häck), 6 silver, 7 brons 

Surbullespelen: 2 guld (Oscar Glas, längd + Patrik Vennström, längd), 4 silver, 1 brons 

Sommarsmajlet: 1 silver, 1 brons 

Täby Open: 2 guld (Carl Windmar, höjd + Carl Enhörning, 200m), 1 silver, 1 brons 

 

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: Fredrika Agestam, 3.37.06, 316:e plats. 

Stockholm Mini Marathon: P12 John Strandberg, 09.19, 12:e plats, P11 Arvid Lind 10.05 31:a 

plats, Elsa Wargelius, 11.30, 22:a plats, F9 Kim Guldstrand, 11.07, 11:e plats.  

Lidingö Tjejlopp 10 km: Sofie Mannerstråle 52:31, 191:a plats, Cecilia Sjögren 55:37, 438:e 

plats. 

Lidingöloppet M30: Joakim Halfwordson. 2:45:18, 4585:e plats. 

Lidingöloppet K30: Fredrika Agestam 2:42:12, 392:a plats. 

Lilla Lidingöloppet P14: Oscar Bergek, 26:00, 39:e plats. 

Lilla Lidingöloppet P11: Walter Helldén, 6.10, 23: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 totalt mer än 35 medaljer på DM och SM. Dessutom erövrade Katja 

Berend 2 medaljer på inomhus veteran-VM! 

 

Bromma 2015-03-03 

 

Bromma IF:s styrelse 
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Resultatsammanställning 
 

Mästerskapsmedaljer 
 

DISTRIKTSMÄSTERSKAP 

DM - inomhus 

 

DM - utomhus 

 
M50 

200m 3. Anders Berg, 27,75 

400m 2. Anders Berg,  60.95  
 

M55 

60m 2. Hans Krylander, 8,71 

200m 1. Hans Krylander, 28.12 

400m 2. Hans Krylander, 63.84 

Höjd 2. Hans Krylander, 145 
 

K40   

60m 2. Hanna Tegnér 8,65 

200m 3. Hanna Tegnér 29,25 
 

K45 

400m, 1. Jenny Berg, 75,11. 
 

K50 

60m 1. Katja Berend, 8.55 

200m 1. Katja Berend, 28.02 
 

F15  

Längd 3. Vilma Dahlgren 4,96  
 

P13  

60m 1. Jack Lahne, 8.01  

200m 3. Jack Lahne, 26.57 

Längd 3 Jack Lahne, 5,16 

Tresteg Oscar Glas, 10,49 

Kula 1. Mikael Lindman, 9,25 
 

F13  

60m 3. Hanna Wallmark, 8.40 

200m 3. Hanna Wallmark, 27.78 

800m 1. Hedda Mejer 2.41.95 

60mh 2. Hanna Wallmark 9.62 

Höjd 2. Hanna Wallmark 142 

M45   

200m 2. Mårten Skogman, 26.31         

1500m 2. Mårten Skogman, 5.28.60          
 

M50   

200m 3. Anders Berg, 28.00        

Spjut 1. Anders Walther, 43,51    
 

M55 

100m 1. Hans Krylander, 13,75 

200m 1. Hans Krylander, 27.65 

400m 1. Hans Krylander, 64.12 

Höjd 2. Hans Krylander, 145 
       

K40   

100m 2. Hanna Tegnér, 13.54         

200m 2. Hanna Tegnér, 28.79          

400m 1. Hanna Tegnér, 64.59          
 

K50   

100m 1. Katja Berend,13.07           

200m 1. Katja Berend, 27.45               
 

P14 

80m 1 Carl Enhörning 10.00 
 

F14  

800m 3. Astrid Atle, 2.41,01 
 

P13 

800m 3. Filip Ahlberg 2,25,07 

Kula 2. Mikael Lindman, 10.01,  

        3. Markus Lantto 9.80 
 

F13  

60m 2. Hanna Wallmark, 8.45 

200m 2. Hanna Wallmark, 30,97 
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REGIONMÄSTERSKAP 

 

Svealandsmästerskap - Inomhus  
P13 
200m 2. Jack Lahne, 25,77 

Längd 1. Jack Lahne, 5.85 

Tresteg 3. Oscar Glas, 10,69 

F13 

200m 2 Hanna Wallmark, 27,43 

60mh 2. Hanna Wallmark, 9.44 

Höjd 3. Hanna Wallmark, 140 

 

Hanna Wallmark ingick också i Stockholms- 

distriktets segrande lag i mixedstafett 8x200m. 

Svealandsmästerskap - Utomhus  

P13 

60m 3. Markus Lantto, 8.33 

1500m 3. Filip Ahlberg, 5.01.55 

Tresteg 3. Oscar Glas, 11.14 

F13 
200mh 3. Hanna Wallmark, 29,55 

 

SVENSKA MÄSTERSKAP 

Inomhus 

M 22  

1500m 2. Jonas Wahl Sjöman, 3:58.46 

 

 

Utomhus 

 

Veteran-SM inomhus 
M55 

200m 2. Hans Krylander, 27.34 

400m 1. Hans Krylander, 61.09 

Höjd 1. Hans Krylander, 148 

 

K40  

60m 2. Hanna Tegnér, 8.48 

200m 3. Hanna Tegnér, 28.56 

Höjd 3. Hanna Tegnér, 134 

 

K45 

400m 2. Jenny Berg, 73,35  

Veteran-SM utomhus 
M45  

400m 2. Mårten Skogman, 57,12 

 

M55  

200m 1. Hans Krylander, 27.18     

400m 2. Hans Krylander, 63.46   

 

M70   

100m 1. Jan Söderström, 14.16 

80mh 1. Jan Söderström, 14.37 

 

K40 

100m 3. Hanna Tegnér, 13.47   

200m 2. Hanna Tegnér, 27.59     

 

VÄRLDSMÄSTERSKAP 
 

Inomhus veteran-VM 
K50 
60m 1. Katja Berend, 8.18  
200m 2. Katja Berend, 27.20  

(Tävlande för Tyskland) 
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Nationella årsbästalistorna 

På de nationella årsbästalistorna för 2014 finns 7 BIF-aktiva. 

 

Inomhus 

 

M 

Jonas Wahl-Sjöman   

800m 8:e plats 1:53.39, 1500m 13:e plats 

3:58.46. 

 

M22 

Jonas Wahl-Sjöman   

1500m 3:e plats 3:58.46. 

 

P16 

Daniel Persson 

60m 9:e plats 7.38  

Emil Thedéen 

400m 10:e plats 53.82  

Axel Abrahamsson 

Stav 19:e plats 2.73, Tresteg 12:e plats 11.67, 

Sjukamp 9:e plats 3.367  

 

P14 

Carl Enhörning  

200m 17:e plats 25.65  

Jack Lahne  

200m 20:e plats  25.77  

 

F14 

Hanna Wallmark  

60m 20:e plats 8.28, 200m 9:e plats  27.10  

 

Utomhus 

 

M 

Jonas Wahl-Sjöman   

800m 25:e plats 1:53.68 

 

M22 

Jonas Wahl-Sjöman   

800m 7:e plats 1:53.68. 

 

P16 

Daniel Persson 

100m 13:e plats 11:54, 200m 12:e plats 23.37.  

Emil Thedéen 

400m 16:e plats 53.51  

Axel Abrahamsson 

300m häck/84.0 16:e plats 44.62, 

Stav 19:e plats 2.71, Tresteg 20:e plats 11.81, 

Tiokamp 9:e plats 4.681  

 

P14 

Carl Enhörning  

80m 16:e plats 10.00, 300m 14:e plats 39.90.  
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*Förutsättningarna för att komma med på årsbästalistorna har ändrats, 2001 noterades 4 

årsklasser, 2013 hade antalet årsklasser ökat till 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historik  

Årtal SM-
poäng, 
placering 

SM-
poäng 

Landslagsuppdrag Antal aktiva på 
nationella 
årsbästa- 
Listorna* 
 

2014 130 0,25 - 7 
 

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 - 9 
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 2015 

 

Mars 
 

• 12 kl. 19.00 Årsmöte Äppelviksskolan 
• 16 Styrelsemöte 
• 20-22 Tävlingsresa Örebro 

April 
 

• 6-14 Påskläger Spanien   
• 18 Styrelsens arbetsdag  

Maj 
 

• 9 Klubbmästerskap Spånga IP 
• 23 Tolvanloppet 

Juni 
 

• Friidrottsskolan ve 24, 25, 26 

Juli 
 

• Friidrottsskolan ve 27 
• 27 Lilla DN-galan 
• 30  DN-galan 

Augusti 
 

• 1-2 DN-galan Youth  
• Friidrottsskolan ve 32  
• Träningsläger ve 33  
• 19 Träningsgrupperna startar för hösten, kickoff 
 
September 
 

• 6 Brommaspelen 
• 12-13  Finnkampen Stadion 
• 18-20 Lilla OS i Järvsö  
 
Oktober 
 

• 3 Solviksloppet 

 November 
 

• 8 Styrelsens arbetsdag 
• 21 Inne KM Sätrahallen 

 


