Friidrotten har bedrivits som en sektion inom Allmänna Idrottsklubben.
Sektionen har haft egen ekonomihantering med bg 5439–1420 och pg 66 78 04-9 med postadress till
Solnahallen - AIK Friidrott, Ankdammsgatan 46, 171 67 Solna.
Den hemsida som har använts för de aktiva har varit Svenskalag.se/aikfriidrott
Styrelse
Annika Engström, ordförande
Klas Gustafsson, ledamot
Johan Palmquist, ledamot
Anders Nyberg, ledamot
Ytterligare ett annorlunda år
Liksom föregående år präglades 2021 av den rådande Coronapandemin. Den ledde till restriktioner,
tidvis inställda träningar, särskilda säkerhetsåtgärder för att minska smittrisken, nästan inga tävlingar
och inställda arrangemang. Den största påfrestningen var att försöka hålla verksamheten igång enligt
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samtidigt som smittläget skiftade över tid så
framförhållning var omöjlig.
Men trots att pandemin inte ville ge med sig kunde en positiv inställning hos våra ledare, föräldrar och
barn göra det möjligt att ha den största delen av vår barnverksamhet igång. De ungdomar som
omfattades av restriktioner, kunde i viss utsträckning erbjudas träning utomhus. För att minska
smittrisken öppnade vi sidoingången till Solnahallen för in- och utpassering för barnen och nödgades
dessutom be alla vuxna att stanna utomhus.
Styrelsens arbete skedde i huvudsak via mail och digitala möten.
Ekonomi
Under våren sökte vi kompensationsstöd via Riksidrottsförbundet, och kunde glädjas åt att vi också
var berättigade till utfyllnad av uteblivna närvarointäkter. Genom dessa bidrag och en höjning av
terminsavgifterna, kunde vi stabilisera de ekonomiska effekterna av pandemin.
Genom avtal med Stadium har våra barn och ungdomar haft möjlighet att köpa profilerade AIKfriidrottskläder via vår egen klädkatalog.
Träningsverksamhet
De yngre barnen har haft tillgång till träning 1 gång/vecka, de äldre lite mer utifrån ålder och intresse.
Dialog har inletts med Solnahallen och Solna Stad om att vi behöver tillgång till mer träningstid, både
för att starta nya grupper för barn som står i kö och för att äldre barn/ungdomar vill och behöver få
träna flera gånger per vecka.
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Ett tränarmöte ägde rum under våren med fokus på en långsiktig tränarstrategi i Solnahallen. Detta
möte följdes upp genom att vi testade förbundets erbjudande att placera deras tränarutbildning
Friidrott för barn 7–11 år på plats hos oss i Solnahallen under nov-dec.
Verksamheten har ägt rum på schemalagd tid i Solnahallen måndagar, tisdagar, torsdagar och i viss
utsträckning numer också fredagar.
Arrangemang
Några av våra ungdomar fick möjlighet att komma nära landslagsstjärnorna och få lite
arrangörserfarenhet genom att vara funktionärer på Bauhausgalan på Stockholms stadium lördagen
den 4 juli.
På grund av allmänna restriktioner fick Pep-dagen med Prins Daniels lopp och Hagaloppet ställas in.
Efter sommaren hade riskerna lättat så mycket att vi den 20 november äntligen kunde arrangera vår
traditionella klubbdag med femkamp.
Tävlingsverksamhet
De flesta traditionella barn- och ungdomstävlingarna i Stockholmsområdet var inställda, men de som
ville och kunde deltog när och där möjligheter gavs.
Friidrottsskola
Friidrottsskola kunde anordnas den första veckan på sommarlovet, med några av våra tidigare
juniorer som ledare. Placeringen var på Huvudstafältet, men i viss utsträckning också i Solnahallen.

Solna den 27 januari 2022
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