
 

 

   

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 

ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBEN 
Friidrottssektionen 

Friidrotten har bedrivits som en sektion inom AIK, vilket denna gång har inneburit 
hela kalenderåret januari – december 2020.  

Sektionen har egen ekonomihantering med bg 5439-1420 och pg 66 78 04-9 med 
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. 

Styrelse 

Annika Engström, ordförande, 
Julia Bjurling, ledamot 
Klas Gustafsson, ledamot 
Johan Palmquist, ledamot och 
Tommy Bäckman, ledamot (del av året) 
 

Stora förändringar präglade året 

Den större delen av 2020 präglades av den rådande Coronapandemin. Den ledde till 
restriktioner, tidvis inställda träningar, särskilda säkerhetsåtgärder för att minska 
smittoriskerna, nästan inga tävlingar och inställda arrangemang. Den största 
påfrestningen var att försöka hålla verksamheten igång enligt rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten samtidigt som smittoläget skiftade över tid så 
framförhållning var omöjlig. 

Men vi måste lyfta fram den positiva inställning som våra ledare, föräldrar och barn 
har haft i denna mycket ovanliga och svårplanerade situation. Alla har givits möjlighet 
att anpassa sig efter sina speciella förutsättningar och den positiva attityden har varit 
gynnsam för stämningen och för att kunna göra det bästa möjliga av situationen. 

Ekonomi 

De stora förändringarna påverkade vår ekonomi, mest genom uteblivna intäkter för 
egna arrangemang, nyplanerade intäktsvägar som skulle finansiera vår 
juniorverksamhet och stopp för intagning av barn i våra barngrupper för att hålla 
smittoriskerna nere. 

Vi sökte ekonomiskt stöd genom de medel Regeringen hade förmedlat genom 
Riksidrottsförbundet, och fick också sådant efter omfattande redovisningar för att 

 

 



 

bevisa våra förluster, men tyvärr var det så många andra idrottsföreningar som också 
hade gjort förluster, så vi fick i genomsnitt bara 40 % kompensation av våra godkända 
ansökningar. 

Träningsverksamhet 

Verksamheten har ägt rum på schemalagd tid i Solnahallen måndagar, tisdagar och 
torsdagar, samt i början av året också i Sätrahallen och på Actic för de äldre 
ungdomarna.   

Ledare i Solnahallen har varit Anders Nyberg, Julia Bjurling, Lars Christer Bergman, 
Grels Friberger, Kristofer Öhman, Markus Holsti, Pia Jutebrink, Sasa Bjurling, Ida Palo, 
Sara Wallendahl, Karin Enochson, Jesper Fagerberg, Joar Johansson, Kais Lemmouh, 
Sandra Muschiol, Tommy Nilsson, Araia Sebhatu, Jimi Jernström, Anne Kelly, Helena 
Andersson, Lillian Kay-Lewis, Tim Janke, Auri Olander, Sara Hilton, Päivi Piirainen, 
Maria Nettersand, Ruzica Anusic, Christoffer Lind 

Ledare för de äldre i Sätrahallen har varit Ricky Nilsson. 

Egna arrangemang 

På grund av allmänna restriktioner för att minska smittorisken fick både Pep-
dagen med Prins Daniels lopp/Hagaloppet och vår traditionella klubbdag 
ställas in. 

Tävlingsverksamhet 

Restriktionerna innebar också att det var ett begränsat antal tävlingar som 
anordnades under året. Några av våra ungdomar deltog dock i det fåtal tävlingar som 
anordnades lokalt i Stockholmsområdet. 

Våra vuxna och juniorer kunde delta på SM-nivå, där några lyckades nå framskjutna 
placeringar. En 6:e plats under Friidrotts-SM i Uppsala, en 5:e plats under Inomhus-
SM i Växjö, en 3:e plats på 60m under Inomhus-SM för veteraner och under JSM 
inomhus i Göteborg lyckades två av våra juniorer nå finalplaceringar som 2:a, 4:a och 
5:a. (Statistik – se sep. sida) 

Friidrottsskola 

Med särskilda regler om max 50 personer på samma plats under sommaren 
fick vi klartecken att också i år anordna friidrottsskola. Den ägde rum första 
veckan på sommarlovet med förläggning till Huvudstafältet. Våra juniorer var 
populära som ledare och gjorde en strålande insats. 

Veteranverksamhet 

Vi kunde tyvärr inte fortsätta vår satsning på att starta upp en veteranverksamhet 
eftersom alla veteraner befann sig i gruppen som hade särskilda restriktioner som 
riskgrupp p.g.a. större risker för alla 70+. Eftersom de inte kunde delta i träning i 
Solnahallen och det ansågs som en risk att träffa andra personer utanför sitt 
närmaste sociala nätverk, kunde vi inte heller erbjuda organiserad verksamhet eller 
gemenskap genom utomhusverksamhet. 

Tillfällig avveckling av juniorverksamheten 

Det var med stor sorg vi under året blev tvungna att informera våra lovande juniorer 
att vi inte längre hade förutsättningar att stödja dem på samma sätt som året innan. 



 

De stora kostnaderna för juniorer bestod av tränarersättning, personliga träningskort 
och ibland också till resor med övernattningar för tävlingar över hela landet. 

Då juniorerna inte heller fick träna i grupp som de yngre barnen, vi visste att 
pandemin skulle fortsätta under hela året och intäkterna inte täckte kostnaderna, 
hade vi inget annat val än att delge juniorerna de begränsade förutsättningarna. Vi 
informerade att de ändå var välkomna att stanna, men med begränsat stöd, fick vi 
acceptera att de valde att söka egna lösningar för sina speciella talanger och 
förutsättningar. Eftersom deras förutsättningar att fortsätta utvecklas genom 
friidrotten så starkt påverkades av pandemins träningsbegränsningar, fullföljde vi 
dock vår överenskommelse med tränaren, så att de fick personligt stöd genom 
honom under hela sommaren och hösten. Därmed fick de chansen att hitta andra 
föreningar som kunde ta emot dem när övergångsperioden inträdde under hösten. 

Vi kan dock med glädje konstatera att våra ungdomar som började som barn i våra 
barngrupper, nu har nått en ålder och utvecklingsnivå, att några av dem tävlar på 
distriktsnivå och vi hoppas att vi snart kan återgå till normal verksamhet som gör att 
vi kan bidra till deras individuella utveckling och bevarat intresse för att fortsätta med 
friidrotten. 

 

Solna den 18 februari 2021 

 

Annika Engström        Klas Gustafsson 

 

Julia Bjurling     Johan Palmquist 
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SM-placeringar 2020 
 
ISM Växjö 23.2.2020  5:a Desmond Rogo (f 96) M 200m 

IVSM Malmö 28.2.2020  (Veteran) 3:a Anders Lind (f 59) M 60 m 

IJSM/USM Gtbg 28.2-1.3.2020 2:a Milo Wahlgren (f 02) P19 60m 

    4:a Emilia Sjöstrand (f 02) F19 Tresteg 

5:a Emilia Sjöstrand (f 02) F19 Längdhopp 

Semi Ella Sjöblom (f 02) F19 60m 

SM Uppsala 14-16.8.2020 6:a Desmond Rogo (f 96) M 200m 

JSM Löpn. Link. 22-23.8.2020 B-Final Rasmus Ahlgren (f 99) M22 800m  

 

 

Ur Sverigestatistiken för året och Personligt bästa: 

Utomhus 

Herrar 100m (ranking 18) Desmond Rogo (f 96), Trollbäcken 27/6 

Herrar 200m (ranking 11) Desmond Rogo (f 96), Trollbäcken 27/6 PB 

Män22 800m (ranking 17) Rasmus Ahlgren (f 99), Hallsberg 1/8 

P19 100m (ranking 9) Milo Wahlgren (f 02), Sollentuna 8/8 

F14 Stavhopp (ranking 5) Norah Edström (f 06), Åkersberga 5/8 

Inomhus 

Herrar 200m (ranking 7) Desmond Rogo (f 96), Gävle 16/2   PB 

Herrar 60m (ranking 8) Milo Wahlgren (f 02), Göteborg 1/3 

Män22 400m (ranking 12) Erik Rosqvist (f 98), Uppsala 7/2 

P19 60m (ranking 2) Milo Wahlgren (f 02), Göteborg 1/3  PB 

K Tresteg (ranking 16) Emilia Sjöstrand (f 02), Göteborg 1/3  PB 

F19 60m (ranking 9) Ella Sjöblom (f 02), Göteborg 29/2   PB 

F19 Längd (ranking 8) Emilia Sjöstrand (f 02), Göteborg 1/3  PB 

F19 Tresteg (ranking 4) Emilia Sjöstrand (f 02), Göteborg 29/2   


