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Verksamhetsberättelse 2017-2018 

ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBEN 
Friidrottssektionen 

Friidrotten har bedrivits som en sektion inom AIK, med samma verksamhetsår som 
huvudföreningen, d.v.s. 1 maj 2017 – 30 april 2018.  

Sektionen har egen ekonomihantering med pg 66 78 04-9 och postadress till 
Solnahallen med adress AIK Friidrott, Ankdammsgatan 46, 171 67 Solna. 

Hemsidor har varit en publik version genom AIK:s gemensamma, d.v.s. aik.se/friidrott 
och en för de aktiva genom Svenskalag.se/aikfriidrott. Vi har också byggt upp 
separata webbsidor för Solnaloppet och Hagaloppet. 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av:  
Annika Engström, ordförande, 
Per Ekman, ledamot och vice ordf 
Åsa Köhler, ledamot och kassör, 
Tommy Bäckman, ledamot och webbsamordnare, 
Julia Bjurling, ledamot, 
Jörgen Lantto, ledamot 
Lynn Iannello, ledamot och sekreterare (del av säsongen) 
 
Kontaktperson med Huvudstyrelsen har varit Lotta Lindborg. 

Styrelsen har arbetat genom protokollförda styrelsemöten, samrådsträffar och 
planeringsmöten för våra lopp. 

Styrelsen har också varit representerad vid Stockholms Friidrottsförbunds (08FRI) 
möten och möten kring driften av Solnahallen. 

Träningsverksamhet 

Verksamheten har ägt rum på schemalagd tid i Solnahallen måndagar, tisdagar och 
torsdagar kl. 16.30-18.30, samt genom klippkort också i Sätrahallen och på Actic för 
de äldre ungdomarna.   

Ledare i Solnahallen har varit Anders Nyberg, Idris Hussen, Julia Bjurling, Sara 
Wallendahl, Kristofer Öhman och Markus Holsti. 

Ledare i Sätrahallen har varit Ricky Nilsson, Per Ekman, Per Lundin, Grels Friberger 
och Ingela Gahne. 

 

 



 

Egna arrangemang 

Den årliga klubbdagen ”Femkampen” ägde rum den 19 november 2017. Där fick alla 
som ville pröva på 4 eller 5 olika grenar under tävlingsliknande villkor. I samband med 
Femkampen utdelades också diplom till ungdomar som tagit medaljer i Ungdoms-
SM. 

För första gången anordnade vi ”Solnaloppet”. Med hjälp av Solna Stad lyckades vi få 
till både kortbanor och en 5-km-bana (två varv = 10 km) från Huvudstafältet och 
längs Huvudsta strand. 

I påskas gjorde den äldre gruppen en träningsresa till Portugal. 30 aktiva, ledare, 
föräldrar och syskon åkte iväg på en mycket uppskattad resa och var borta en vecka. 

Tävlingsverksamhet 

Under detta verksamhetsår har fler barn vågat börja att tävla, och deltagare i den 
yngsta gruppen (födda 2009 och 2010) var på sin första ”riktiga” friidrottstävling i 
våren 2018, med flera medaljer som resultat. Våra äldsta har tävlat både på lokala 
tävlingar i Stockholmstrakten och på större arrangemang i landet såsom Ungdoms-
SM och Världsungdomsspelen i Göteborg. Sammanlagt blev det 10 USM-medaljer till 
AIK Friidrott under verksamhetsåret, 1 guld, 3 silver och 6 brons. Dessutom blev det 1 
brons i Världsungdomsspelen. SM-guldet togs av Vera Sjöberg, som sprang hem 
segern på 1500 m flickor 17 år i Ungdoms-SM i Uppsala 2018-02-25. 

Utöver dessa fina framgångar har våra ungdomar tagit mängder av DM-medaljer. 

Sommarverksamhet 

För tredje gången anordnade vi också sommarverksamhet 2017 på Bergshamra IP 
som ett led i Solna Stads erbjudande om gratis sommaraktiviteter för Solnas 
skolbarn.  

Idrottens dag i Hagaparken 

För femte gången deltog AIK Friidrott som medarrangör av Idrottens Dag i 
Hagaparken, denna gång den 10 september 2017. Idrottens dag innebär att 
besökande barn får prova på runt 40 olika idrotter. AIK Friidrott var, förutom delaktig 
i ”prova-på”-verksamheten, också ansvarig anordnare av Prins Daniels lopp för barn 
mellan 6 och 12 år och för Hagaloppet för vuxna och ungdomar från 13 år och uppåt. 

 

Solna den 31 maj 2018 

 

Annika Engström  Julia Bjurling   Tommy Bäckman 

 

Per Ekman   Åsa Köhler   Jörgen Lantto 


