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Verksamhetsberättelse 2016-2017 

ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBEN 
Friidrottssektionen 

Friidrotten har bedrivits som en sektion inom AIK, med samma verksamhetsår som 
huvudföreningen, d.v.s. 1 maj 2016 – 30 april 2017.  

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

Friidrottens hemsida är en del av AIK:s gemensamma, d.v.s. aik.se/friidrott, men för 
de aktiva finns också Svenskalag.se/aikfriidrott, samt separata webbsidor vid 
anordnande av löpartävlingar. 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av:  
Annika Engström, ordförande, 
Lynn Iannello, ledamot och protokollsekreterare, 
Tewfik Delayah, ledamot och ekonomiansvarig, 
Åsa Köhler, ledamot och kassör, 
Tommy Bäckman, ledamot och webbsamordnare, 
Anders Nyberg, ledamot 
Mattias Wikstrand, ledamot. 

 
Styrelsen har också under året adjungerat Helena Roxtorp och fr.o.m. 1 jan 2017 
också Per Ekman. 

Kontaktperson med Huvudstyrelsen har varit Mikaela Luthman. 

7 protokollförda styrelsemöten har ägt rum (5/10, 31/10, 28/11, 9/1, 6/2, 13/3 och 
24/4). Därtill möten kring anordnandet av Prins Daniels lopp, Hagaloppet och 
Jubileumsloppet, samt tränarträffar. 

Styrelsen har också varit representerad vid Stockholms Friidrottsförbunds (08FRI) 
möten och Solnahallens Bolagsstämma. 

Verksamheten i Solnahallen och fr.o.m. 2017 också i Sätrahallen 

Verksamheten har under hela verksamhetsåret ägt rum i Solnahallen måndagar, 
tisdagar och torsdagar kl. 16.00-18.00 för barn och ungdomar mellan 6 och 15 år. 

Fr.o.m. våren 2017 har vi också haft verksamhet i Sätrahallen för ungdomar mellan 
15-19 år.   

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

 

 



 

Ledare i Sätrahallen har varit Ricky Nilsson, Per Ekman, Anna Hagerud, Per Lundin, 
Grels Friberger, Ann-Helén Lernebo och Ingela Gahne. 

Femkampen 

Den årliga Femkampen ägde rum den 20 november 2016. Där fick alla som ville pröva 
på hur det går till att tävla. Femkampen består av deltagande i 5 olika grenar, men 
utan hets och resultatlistor. 

Tävlingsverksamhet 

Under detta verksamhetsår har vår tävlingsverksamhet ökat markant. För ungdomar 
som tränat i Solnahallen har det både inneburit deltagande i fler tävlingar i 
närområdet  (SAYO, Luciaspelen, Scandic Indoor, Hammarbyspelen, Lilla 
Globengalan, Lilla Hammarbyspelen och Sista Chansen) och att fler ungdomar än 
tidigare också har deltagit i tävlingsverksamheten. 

För ungdomar som tränat i Sätrahallen har det inneburit att många, både enskilt och i 
grupp, har åkt till tävlingar på olika ställen i hela landet (Örebro Indoor Games, 
Quality Hotel Games/Växjö, Täby Vinterspel/Sätra, Hammarbyspelen, Göteborg 
inomhus, Raka Spåret, Inomhus Ungdoms-DM/Sätrahallen, Athletic Indoor 
Games/Göteborg, Inomhus Ungdoms-SM/Uppsala, Just Pole Vault och 
Marsspelen/Örebro). 

Idrottslyft i Solnaskolorna 

Detta har varit sista året som Anders Nyberg har kunnat vara ute i Solnas skolor som 
en del i ”Idrottslyftet” för att presentera friidrott och låta skolbarn få prova på och 
förhoppningsvis också vilja komma till vår föreningsverksamhet. Som stöd för denna 
verksamhet har medel från RF kanaliserats via Stockholms Idrottsförbund till 
Idrottslyftets nätverk i Solna, vilket inneburit att AIK friidrott har kunnat ersätta 
förlorad arbetsförtjänst för Anders. 

Sommarverksamhet 

För andra gången anordnade vi också sommarverksamhet på Bergshamra IP. Också 
denna gång som ett led i Solna Stads erbjudande om gratis sommaraktiviteter för 
Solnas skolbarn.  

Idrottens dag i Hagaparken 

För fjärde gången deltog AIK Friidrott som medarrangör av Idrottens Dag i 
Hagaparken, denna gång den 7 september 2016. 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 30 april 2017 

 

Annika Engström  Lynn Iannello   Tewfik Delayah 

 

Åsa Köhler   Tommy Bäckman  Anders Nyberg  

 

Mattias Wikstrand 


