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Där ställs man emot Vendelsö IK. Också på 
juniorsidan väntar nya utmaningar, när U19-
laget ska ställas mot några av Svealands bäs-
ta lag i division 1-serien. 
 Friidrotten ska - äntligen(!) - få en 
ny hemmaarena på hemmaplan, i och med 
att Rödstu Hage under året ska rustas upp. 
Visserligen kommer det dröja till 2019 innan 
klubben får möjlighet att använda idrotts-
platsen, men redan under kommande år 
kommer det garanterat att synas framsteg 
uppe i Segersjö. 
 IFK Tumba Handboll ska på dam-
sidan också de försöka klättra ytterligare en 
division, som nykomlingar i Allsvenskan. 
Det primära målet kanske är att hänga sig 
kvar, men någonstans i horisonten hägrar 
ändå Elitseriens glamour. Även herrarna är 
nykomlingar i sin serie, om än uppifrån. Ef-
ter många år i Allsvenskan och Elitserien 
ramlade IFK Tumba till slut ner i division 1, 
där man nu naturligtvis hoppas klättra till-
baka upp direkt. 

Allt detta och mycket mer väntar under 2018 
för IFK Tumba, och ett första smakprov på 
det kommande året kan du få genom den tid-
ning du nu håller i handen. 
God läsning!

Hannes Kullander

2017 har blivit 2018. Vinter har blivit vår. 
IFK Tumba har blivit ett år äldre - och med 
det har dess alla utövare tagit nya steg i livet, 
både inom sporten och utanför densamma. 
 För IFK Tumba var det på många 
håll ett framgångsrikt år, i många av de olika 
idrottsgrenarna av klubben. IFK Tumba Fot-
bolls herrlag firade stora triumfer i division 
5, vilket innebar avancemang till division 4. 
Handbollsdamerna tog steget upp i Allsvens-
kan, en imponerande bedrift som blir än mer 
imponerande med tanke på att det var tredje 
avancemanget på tre år. Klubbens skid- och 
orienteringsdel höll i ett gigantiskt arrange-
mang när 25-manna-stafetten kom till sko-
garna kring Brosjön och Vårsta. 

Men minst lika mycket att se fram emot har 
vi under året som kommer. 
Nyss nämnda IFK Tumba Fotboll ska försö-
ka upprepa förra årets bedrift att vinna sin 
division och eventuellt ta sig upp i division 3. 
Dessutom har man möjlighet att under våren 
kvalificera sig till Svenska Cupen 2019 vid 
seger i Stockholm Cup, där man i skrivande 
stund, efter straffseger i både åttondels- och 
kvartsfinal, står inför ytterligare en kvartsfi-
nal när de båda slutspelsgrupperna slås ihop. 

REDAKTÖREN HAR ORDETREDAKTÖREN HAR ORDET

PIX BYGG AB
Storskogsvägen 66
144 32 Rönninge

08-214 546
pixbygg.se
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Årets Alliansstipendiater 2017

Årets IFK:are 2017 

Fotbollens Herrlag som vann division 5 
och avancerade till division 4 i år!

Juryn för årets stipendiater har av tradition sedan 1967 träffats på Trettondag Jul. 
I år inföll den på en lördag, vilket gjorde att juryn behövde flytta mötet till ”Fjor-
tondagen”. Mötet hölls i Harbrostugan.

Årets IFK:are utsågs första gången 1967. ”Årets IFK:are 1966” var Åke Anders-
son från Orienteringen. Alfa-Laval var sponsor, men ”måste spara pengar” 2014! 
Stipendiebeloppet på 10 000 kr sponsras sedan dess av Fastighetsbyrån i Tumba!

Husmässan 1, 145 63 Norsborg
Gröndalsvägen 2, 147 30 Tumba

Tel: 08-534 101 70, Fax: 08-534 001 48  
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Årets Ledare 2017

Mikael Wassdahl, Fotbollklubben

för framgångsrikt ledarskap under snart 
20 år

 Årets Ungdom 2017

Emma Persson, Skidor och Orientering

för framgångsrikt ledarskap i fyra år

Årets Ungdom introducerades 2007 och för-
ste mottagare var Emil Maiorana från Fot-
bollklubben. Fastighetsbyrån i Tumba 
sponsrar från 2014 stipendiaten med 5 000 kr.
Fotbollens Herrlag och Mikael Wassdahl 
också från Fotbollsklubben får/fick sina pri-
ser den 20 april vid klubbens hemmapremiär 
i division 4 i Storvreten.
Lasse Stigberg
Stipendieansvarig                      

Årets Ledare infördes 1984 och förste motta-
garen var faktiskt undertecknad från Orien-
teringen. 1992 när IFK Tumba fyllde 60 år, 
skapades en Jubileumsfond som för närva-
rande delar ut 5 000 kr till Årets Ledare.



8

Box 265, 147 01 TUMBA

Elisabeth Söderström
Cert. Massör, Dipl. Massageterapeut

Klassisk massage • Massage för gravida 
Kraniosakral • Lymfflödes massage • Medicinsk laser

Sandavägen 5, Vårsta  Tel: 070-432 86 28

Pizzerian 
Gula Villan

Vattravägen 65, 
143 31 Tumba

Tel: 08-530 359 25

www.pizzeriagulavillan.se

Helmers Drop in
Dam, Herr & Barn klippningar

Grödingevägen 7A, Tumba
Tel: 08-530 319 74

Michelles fotvård
dipl. Medicinsk fotterapeut

elgentorpsvägen 10, tullinge
tel: 08-778 19 15

FÖNSTERPLANETEN AB
Renovering av alla typer av Fönster

Odlingsvägen 16, 147 50 TUMBA
073-735 64 81
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KMV Service 
entrepenad AB

Stallbacken 52
147 34 Tumba

073 640 31 56

Scheelevägen 41-43, Tumba
Vi har lokaler för fester, möten och studier med 
plats för 10-300 personer. Vi hyr också ut till Din 
fest hemma – porslin, glas, bestick m.m.

BOKNING OCH BESTÄLLNING:
www.folketshustumba.se

info@ceael.se•www.ceael.se

El-, data- och 
teleinstallation 
åt företag och 
privatperson.
076 -316 88 32

Schölander va-konsult ab
Mekanikervägen 13

146 33 Tullinge

Tel: 073-980 20 10

PETTERSSON ROSTFRIA AB

08-778 03 05
www.rostfriatak.se Telefonvägen 30

126 26 Hägersten
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Träningsläger i Kristinehamn
För IFK Tumba Fotbolls A-lag slutade 2017 
onekligen i dur. Serieseger i Division 5 med 
en match kvar att spela, under nye tränaren 
Jonah Mukadas första säsong, och avance-
mang i Stockholm Cup mot Division 
4-segraren Järla. För att det ska bli lika roligt 
på Storvretens BP också under 2018 har det 
lagts ner mycket jobb och energi på försä-
songen. Fysträningar i Storvreten, bollspel i 
Maxihallen och många kalla kvällar på 
Brunna IP. 
 För att ytterligare förbättra både 
spel och lagsammanhållning åkte truppen 
under en helg i mars även på träningsläger, 
till Kristinehamn i Värmland. Trots att det 
kanske inte låter som den mest exotiska av 
destinationer, lockade staden med värme i 
form av en uppvärmd inomhushall. 16 

grader gav bästa möjliga förutsättningar att 
under fyra träningar á 1,5 timmar slipa på 
det som behöver förbättras inför säsongen, 
allt för att ge laget så bra förutsättningar som 
möjligt under återkomsten till fyran. 
 Även vid sidan av planen gjordes 
mycket arbete för att få ihop laget, samt för 
att få både nyförvärv och medföljande 
juniorer att känna sig hemma. Dels infor-
mellt genom att under två dygn umgås i ett 
vandrarhem i Värmlands skogar, dels genom 
spel och lekar som, även om det kanske inte 
förbättrar touchen eller passningsspelet, 
garanterat kommer hjälpa IFK Tumba på 
planen under 2018. 

/Hannes Kullander 

A-laget på träningsläger i 
Kristinehamn. 
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Inför ett ovanligt stort antal personer, 24 
stycken, hälsade klubbens ordförande Rolf 
Ödmark välkommen, i synnerhet hedersord-
förande Lennart Johansson och Claes 
Kindvall, som representant för sponsorn 
McDonald’s. Lennart valdes till mötesord-
förande och Lars Sjöberg till sekreterare.
Verksamhets- och förvaltningsberättelserna 
gicks igenom rubrikmässigt och lades snart 
till handlingarna. Styrelsen fick beröm för 
en informativ och välskriven verksamhets-
berättelse.
Sedan revisorerna sagt sitt, beviljades 
styrelsen ansvarsfrihet.
Så följde val till styrelseledamöter.
Rolf Ödmark omvaldes till ordförande på ett 
år. Nya i styrelsen blev Jimmie Korkmaz och 
Jenny Westman. Den senare i rollen som 

kassör. De efterträdde Lars Sjöberg och 
Maria Wase, som lämnade styrelsen efter 
sex respektive två år.
Daniel Ax valdes till ordinarie ledamot, och 
Jimmy Baker övertog hans plats som 
suppleant.
Övrig ordinarie ledamot är Roberto 
Maiorana, vice ordförande, och suppleant 
Britt-Marie Waltersson.
Uppdrag som sekreterare kommer att vara 
rullande.
Efter årsmötet mottog Jimmie Korkmaz 
diplom och 5.000 kr som årets ledarstipen-
diat.
Mötesordförande och sekreterare fick 
blommor som tack för sina insatser under 
mötet.

/Lars Sjöberg

Fotbollklubbens årsmöte 18-03-15

Fr.v. avgående sekreteraren Lars 
Sjöberg, mötesordförande Lennart 
Johansson och klubbordförande 
Rolf Ödmark. 
Foto: Björn Kullander.

Fr.v. ordförande Rolf Ödmark och 
ledarstipendiaten Jimmie Kork-
maz. Foto: Lars Sjöberg
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hallen för Korpen Huddinge-Botkyrka för 
över 100 barn- och ungdomar. Det dröjde till 
efter midnatt tills Leo kom hem…
Leo ingår även som ledamot i Fotbollklub-
bens Sportråd och håller bland annat i som-
marlägret för flickor och pojkar.

Leo Damgaard och Cinnika Beiming.

Tack Leo Damgaard för ditt 

fantastiska engagemang! 
På den stora Idrottskonferensen den 17 mars 
belönades Leo med det nyinstiftade "Stock-
holmsidrottens hederspris". Motiveringen 
och utmärkelsen överlämnades av Cinnika 
Beiming, distriktsidrottschef på Stockholms-
idrotten.

Leo, som i dag är 85 år, och senast dagen inn-
an höll han i en drive in-träning i Storvreten-
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HANDBOLL

Glädje och sorg
Inom idrotten får man vara beredd på att 
möta såväl framgångar som besvikelser, 
glädje och sorg. I år har vi i handbollen fått se 
båda sidorna av myntet på seniorsidan, vi 
börjar med det positiva.

Tre divisioner på tre år
När Allsvenskan för damer skulle dra igång 
2014 lyckades vi inte få ihop en tillräckligt 
stor trupp och med sorg i hjärtat fick klubben 
ta det tunga beslutet att dra ur damlaget. Det 
innebar också ett fritt fall genom divisioner-
na och en omstart i division 3. Där och då 
knöts det nävar i fickorna och beslut togs om 
att ta sikte på Allsvenskan inom några år, 
tanken var att bygga från grunden med våra 
egna produkter och med en stomme från vårt 
framgångsrika F98-lag som vunnit USM två 
gånger.

Den första säsongen gick vi rakt igenom tre-
an, solklar serieseger efter endast en förlust 
på hela säsongen. Året därpå upprepades be-
driften i division 2, återigen med en enda för-
lust och serieseger.
I år återfanns vi därmed i Ettan och här räk-
nade vi med att vi skulle få ta något år på oss 
för att komma till Allsvenskan – så blev det 
inte! Laget har gjort en fantastisk säsong och 
avancemanget till Allsvenskan var klart re-
dan med fyra omgångar kvar att spela.

Alla inblandade skall verkligen hyllas för en 
fantastisk bedrift, många spelare har varit 
med hela vägen och den grymma ledarstaben 
har stått där vecka efter vecka med lika bra 
fokus och skärpa som spelarna – grattis!
Kanske kan vi utmana om det pris som i år 
tilldelades Tumbas herrlag i fotboll för deras 
avancemang?!

Ett annat återtåg
I fjol kunde herrlaget kvala sig kvar i All-
svenskan efter tre matcher mot Vinslöv. När 
vi gick in i årets säsong hade vi tappat några 
av nyckelspelarna och kom till start med ett 
ungt lag kryddat med ett par spelare med lite 
mer rutin. Vi insåg från start att det skulle bli 
ett tufft år och så blev det. Vi har inte räckt 
till och även om vi har varit med bra i en hel 
del matcher så finns det också de där vi fallit 
igenom rejält.
Facit blir att det är herrarnas tur att starta om 
ett återtåg, nu ska vi jobba stenhårt för att 
komma tillbaka till Allsvenskan. Receptet är 
precis som för damerna, vi bygger stommen 
kring spelare från de egna leden.

Att det Allsvenska laget föll ur betyder dess-
värre även att vårt lag i Ettan får kliva ned en 
division. Här har vi spelat med i huvudsak 
våra juniorer och de har verkligen överraskat 
positivt, speciellt under hösten. Många av la-
gen med betydligt mer rutin har fått slita hårt 
för att ta poäng av oss och vi har plockat någ-
ra skalper på vägen. En del av spelarna i det-
ta lag kommer med all säkerhet kliva upp i 
förstalaget till nästa säsong men det finns bra 
spelare underifrån att fylla på med.

Avslutningsdagen
Med start i fjol våras har vi samlat klubben i 
Idrottshuset för en heldag med alla åldrar. I 
fjol spelades det en minihandbollsturnering 
där spelare från dam- och herr stod för ar-
rangemang och coachning.
I september hade vi en Uppstartsdag där alla 
ungdomslag fick gå igenom en fyrstegsraket 
under fyra timmar med allt från träning un-
der ledning av seniorerna, två fyspass och en 
föreläsning om kost och träning.
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Nu i maj kommer vi återigen fylla vår borg 
med handbollsspelare från morgon till kväll. 
Det blir mixedmatcher för de yngre, herr och 
dam och även ett gäng veteraner som åter-
vänder till sitt Idrottshus – kom gärna och 
kolla.
De äldre ungdomarna möts i Skills Games – 
tjejer mot killar – räkna med prestigekamper.

Härliga Härs&Tvärs (Handboll för alla) bju-
der in ett av de andra Stockholmslagen till 
match och hela dagen avslutas med mingel, 
mat och musik.

/Jocke

Plåt- & lackeringsarbeten, plastrepa-
rationer. Reparerar, modifierar och 

lite till... Alla bilar, alla märken. 
Gamla som nya försäkringsskador

0707-93 07 97
Mariedals Gård 1, 147 91 Grödinge

www.karsossdoktorn.se
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Södertälje Städ AB
Nygårdsvägen 3

143 45 Vårby

08-12057158
sodertaljestad.com

Stockholms betongarbetare AB

Storskogsvägen 25
143 32 Rönninge

072 398 29 21
stba.se

Novavägen 11
141 44 Huddinge

12

Fax 08-534 702 79 • Sjöbodavägen 2, 145 53 Norsborg • www.tumbaglas.se

Tel: 0707 50 70 90
www.sandstrombyggkonsult.se

Husmässan 1, 145 63 Norsborg

AK SCHAKT 
& ENTREPRENAD AB

Finkmossvägen 174
147 34 Tumba

Tel: 08-530 420 30
www.akschakt.se

1816

Café Rosenhill
Nicke´s & Tudde´s

Rosenhill 23, 
147 91 GRÖDINGE
Tel: 08-530 296 88

Åströms Rör i Grödinge AB
ALLA TYPER AV RÖRARBETE

Ringvägen 9, 147 70 Grödinge
Tel: 08-530 295 43, Fax: 08-530 291 11

Mobil: 070-734 00 27

Hjort:s Elektriska
ALLT INOM ELINSTALLATIONER

Gröndalsvägen 14, 147 30 TUMBA
Tel: 08-530 201 42

Tumba Däck AB
Stöder IFK TUMBA med denna annons

Grödingevägen 53 A, 147 31 Tumba
Tel: 08-530 333 77

Holvanders Plåtslageri AB
ALLT INOM PLÅTSLAGERI

Finkmossvägen 176, 147 34 TUMBA
Tel: 08-530 367 15, Mobil: 070-657 23 22

Abrahamssons 
Elektriska

-ALLT INOM EL ELBRANSCHEN-

 
Scheelevägen 37, 147 31 TUMBA

Mobil: 070-752 88 99

Grödinge Måleri
ALLT INOM MÅLERIBRANSCHEN

Råby 14, 147 91 Grödinge
Tel: 070-200 66 42

e-post: dennis@telia.com

Salong Alexis
Dropin-Tidsbeställning

Öppet: Månd-Fred 10-19
Lörd 10-15

Duktiga frisörer
Bryggarvägen 5, TUMBA

Tel: 08-530 609 15

Råby 14, 147 91 Grödinge
Tel: 070-200 66 42

e-post: dernis@telia.com

Duktiga frisörer, Hårförlängning,

Grödinge Måleri AB
ALLT INOM MÅLERIBRANSCHEN

Schakt & Markteknik i tuMba ab
IsodräncertIfIerad dränerIngsentreprenör

Enbacken 12, 147 33 Tumba
Tel: 070-067 77 14

Segersbyvägen 3B
145 63 NORSBORG
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Mark, VA och anläggningsföretag med många års erfaren-
het.Vi utför alla typer av markarbeten såsom, tomtplane-
ringar, stenläggningar, asfalteringar, ny & omläggning av 
vatten samt avloppsrör och byte av dränering.
Vi väl utbildade i dessa typer av arbeten.

Kontakta oss för mer information och priser 
www.gustafssonva.se

Salong Alexis
Dropin-Tidsbeställning

Öppet: Mån-Fred 10-19
Lörd 10-15

Duktiga frisörer. Bra priser!

Bryggarvägen 5, Tumba
Tel: 08-530 609 15

Tel: 0707 50 70 90
www.sandstrombyggkonsult.se

MESSES BILSERVICE AB
Dalvägen 64, 147 32 Tumba

08-530 308 08
messes.se

www.alexmät.se
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Vad händer med klubben?
Jag har under en längre tid velat ge min bild 
av vad som händer i vår förening IFK Tum-
ba Friidrott, jag känner att jag vill ge våra 
medlemmar det. Min önskan är att du som 
läser detta ska få svar på några av dina frå-
gor om föreningen och framförallt en bättre 
bild av dagens IFK Tumba Friidrott.
Vår förening är en anrik förening som enga-
gerar. Engagemanget finns där oavsett om vi 
är på små orter och tävlar eller på SM eller 
som när vårt representationslag tävlade i 
Lag-SM-kval för klubbar.
Vi har under de senaste åren gått upp till den 
högsta divisionen för att på två år göra sam-
ma resa tillbaka. Varför?
En stor del i detta har varit att vi tappar ak-
tiva. Framgångarna kom men förutsättning-
arna av en arena saknades. Jag är offensivt 
lagd och vill utveckla, men i dagsläget behö-
ver friidrotten lugn och ro för att bygga upp 
en långsiktighet både vad gäller arena och 
aktiva. Vi behöver bli en förening som kan 
träna på rätta underlag. Vår ekonomi är an-
strängd och friidrottare som försvinner står 
i direkt relation till vår ekonomi, det är 

Ordförande
På årsmötet den 17 mars 2018 blev jag åter 
vald som ordförande för IFK Tumba Frii-
drott.
Jag får tacka för förtroendet och skall göra 
mitt yttersta för att klubben skall bli en för-
ening att räkna med på arenorna runt om i 
landet.   

Du är viktig!
Som ledare är du viktig för de barn du leder, 
samt för den klubb du är verksam i. Med fri-
idrotten kommer du att ge många barn sina 
första fina minnen av friidrott och förhopp-
ningsvis skapa ett intresse som gör att de vill 
fortsätta idrotta. Det är du som lockar fram 
skrattet med roliga övningar. Det är du som 
peppar och stöttar. Du är en förebild och du 
överför många viktiga värderingar till bar-
nen. Ett ledaruppdrag är en chans till egen 
personlig utveckling. 
Som ledare kommer du att ställas inför si-
tuationer där dina egna värderingar prövas, 
liksom din förmåga att lösa problem. Du 
kommer hela tiden att lära dig något nytt.  
Utnyttja din kunskap och förundras över hur 
mycket det finns att ta in om du bara vill.

Olika barn
I friidrott kommer du att möta många olika 
barn och inget barn det andra likt. 
De kan vara glada, ledsna, trygga, självsäk-
ra, osäkra, envisa, finurliga, lata, ambitiösa, 
noggranna, slarviga, charmiga, egoistiska, 
pratiga, tillbakadragna och så vidare… Som 
ledare är det en utmaning att möta alla dessa 
barn och egenskaper. Med utgångspunkt i 
din kunskap, ditt engagemang och ditt tåla-
mod tar du hand om deras friidrottsträning 
och skänker dem mycket glädje, gemenskap, 
spänning och utveckling

Sista bilden på gamla Rödstu Hage innan 
renoveringen.
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olyckligt att aktiva har lämnat klubben, men 
så är läget.

För föreningens överlevnad har vi tvingats 
att prioritera. Alla ska och alla måste hjälpa 
till, aktiva har lämnat och det står i propor-
tion till de sportsliga och ekonomiska förut-
sättningarna vi har. Nu är det viktigt att vi 
ger de aktiva och ledare som vill vara kvar 
allt stöd vi kan.

Vi har många fantastiska kvalificerade och 
engagerade ledare. Vi har aldrig trots de 
ekonomiska förutsättningarna, minskat 
budgeten för våra ungdomar. Vi har snarare 
ökat den. Jag är oerhört stolt över vad vi gör 
varje dag. Vi kan alltid bli bättre, men vi 
måste också kunna visa vår stolthet för för-
eningen och vad vi tillsammans gör för sam-
hället.
Till sist pågår ett arbete för att ge IFK Tum-
ba rätt förutsättningar för att komma tillba-
ka till där vi hör hemma med många aktiva 
på träningar och tävlingsarenan och med 
minst en aktiv på varje DM och SM (USM/
JSM/SM) både inne och ute. Vägen dit är 
lång och vi har många fler tuffa hinder att 
passera.  Just nu ska föreningen arbeta för 
att komma tillbaka, idag är ert stöd viktigare 
än på många år.
 
Jag tror på ett öppet ledarskap som ger ut-
rymme för alla typer av åsikter. Ni som vill 
ha förändring kommer få det, men först så 
behöver vi en arena som vi kan träna frii-
drott på, men jag vill att ni ska veta att ni 
inte behöver tveka en sekund på att vi i Sty-
relsen vill föreningens bästa i allt vi gör. 

Röstan
När jag skriver denna text den 31 mars 2018 
är det 27 999 dagar sedan man hade invig-
ning på Rödstu Hage den 3 augusti 1941. 
Vid den tiden fanns inga bostäder runt 
idrottsplatsen den låg där ensam i skogskan-
ten. Här hade ungdomarna från Tumba Pap-
persbruk redan under tidigt 1900-talet börjat 

röja mark för det som blev Röstu Hage 
idrottsplats. Under alla dessa år har platsen 
varit välkänd idrottsplats även utanför Bot-
kyrka. Det var också en idrottsplats där sko-
lorna hade sina årligen återkommande 
friidrottsmästerskap som var en höjdpunkt 
för många ungdomar. I Tumba pappersbruks 
museum finns lite mera av Rödstu Hages tid 
beskrivet.  
 
Text från Botkyrka kommun
-Det som nu väntar är att Ett upprustat och 
moderniserat Rödstu Hage kommer att bli 
ett välkommet tillskott för främst idrottande 
ungdomar i förening och skola, men också 
för motionsintresserade vuxna i Tumba-Se-
gersjö. Nya Rödstu Hage blir en modern 
idrottsplats som samtidigt behåller sin ka-
raktär. Nu startar en upphandling av entre-
prenör för projektet som beräknas vara klar 
november 2017. I början av 2018 startar upp-
rustningsarbetet och det kommer pågå i un-
gefär 18 månader. Invigning av den nya 
idrottsplatsen beräknas till sommaren 2019.

78 år senare..
Kanske vi skall hoppas på att det blir den 3 
augusti 2019 så kan vi ha en ny invigning 78 
år efter den första invigningen.

Vi är IFK Tumba Friidrott
Du och jag, Vi Tillsammans.
Christian Östervall
Ordförande i IFK Tumba Friidrott

Michal Dymkowski Fix AB
Installation av: 

BILD, LJUD, STYRSYSTEM
Skogshemsvägen 43 B

146 36 Tullinge
070 760 37 74



19

Kamratklubbens 25:e Årsmöte 2018
Kamratklubben avhölls sitt årsmöte den 19 
mars i Harbrostugan. Klubbens ordförande 
Christer Andersson hälsade de närvarande 
medlemmarna välkomna. Till ordförande 
och sekreterare valdes Christer Andersson 
respektive Kjell Johansson. Verksamhets-
berättelsen genomlästes i rubrikform och 
slutorden i sin helhet. Berättelsen lades med 
årsmötets godkännande till handlingarna. 
Revisor Ingemar Holmsten föredrog revi-
sorernas berättelse och årsmötet beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet. Christer Anders-
son omvaldes enhälligt till ordförande för 
ytterligare ett år. Gittan Westlund och Anita 
Söderholm valdes till ordinarie ledamöter 
för ytterligare två år. Anita Andersson och 

Uno Eriksson valdes till styrelsesuppleanter 
för ytterligare ett år. Efter årsmötesförhand-
lingarna bjöds medlemmarna på ärtsoppa 
och smörgås. Vid kaffet hälsades 2017 års 
kvinnliga ledarstipendiat Jenny Westman 
från Fotbollsklubben välkommen. Ord-
föranden hade nöjet att få dela ut diplom, 
blommor och stipendium på 5.000 kr till 
stipendiaten.  Sista aktiviteten för kvällen 
var den sedvanliga frågesporttävlingen som 
ordförande knåpat ihop. Tävlingens vinnare 
blev Tore Johansson

Kjell  Johansson

Foto: Ingemar Holmsten
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Första hemmacupen på helplan
hjälp av föreningens domaransvarige fixade 
sekretariatet uppgiften med bravur, trots att 
det för många var debut denna helg.

Resultatmässigt var det jätteroligt att se hur 
våra spelare krigade där ute på isen under 
hela helgen, och det slutade med en 
hedersam tredjeplats i lördagens slutspel, 
för att sedan avrunda söndagens final med 
att kamma hem guldet. En rolig avslutning 
på helgen där alla barn och föräldrar i laget 
gjorde en fantastisk insats under hela 
helgen. Stort tack till alla som bidrog till att 
göra denna helg till ännu ett oförglömligt 
minne.

 Ledarna i Tumba Hockey Team 08

Helgen den 24-25 mars anordnade Tumba 
Hockey Team 08 sin första hemmacup på 
helplan. 

Upplägget var två separata cuper, en för 
lördag och en för söndag. Totalt sex lag per 
dag deltog i turneringen varav Tumba 
givetvis deltog med ett lag vardera dag. 
Lagen utifrån kom från både norra och 
södra delen av Storstockholm och inget av 
lagen är några Tumba vanligtvis möter i 
seriespel vilket gör det extra roligt att mötas 
när det blir dags för cup.

Söndagen bjöd på solsken och grillgruppen 
sålde hamburgare som bara den när 
gästande föräldrar gick ut för att värma sig 
i den första vårsolen. Våffeldagen till ära 
hade fikagruppen försäljning av våfflor till 
de som var sugna, och en mängd olika 
bakverk stod uppdukade på fikabordet hela 
helgen.

Dagarna bjöds på puckkastning och 
lottförsäljning, och glada vinnare åkte hem 
med fina vinster.
Stämningen var på topp hela helgen och 
både barn och vuxna tycktes njuta av den 
för många första helplansturneringen i 
denna ålderskull. Det blev många jämna 
och spännande matcher, och på söndagen 
fick till och med matchen om tredje pris 
avgöras på straffar.

Först efter 6 lagda straffar för vardera lag 
kunde matchen avgöras. Man kunde höra 
en knappnål falla bland publiken på 
läktaren, och spänningen var enorm. Med 

õ

Glada scener bland Tumba Hockeys P08. 
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Längdskidor
Under vintern har det både tränats och tävlats 
i längdskidor. I mitten av december åkte cirka 
60 medlemmar på traditionsenligt träningslä-
ger till Grönklitt utanför Orsa. Där fanns det 
gott om snö och fina skidspår om totalt 35 ki-
lometer. De flesta tränade två pass per dag så 
det fanns också tid att umgås. Roligast är den 
fina blandningen av vuxna i olika åldrar, barn 
och ungdomar. Årets skidskola drog som 
vanligt igång med försäsongsträning redan i 
oktober men inte på snö förrän i januari då 
Lida fått ihop ett spår med konstsnö. Likt för-
ra året hölls de flesta träningarna vid Lida el-
ler Rudan på grund av snötillgången.
Barnens Vasalopp gick av stapeln vid Lida 
lördag den 20 januari i ett härligt vinterväder. 
130 barn startade vilket var en ökning jäm-
fört med förra året då det kom knappt 100. 
Blåbärssoppa, medalj och diplom delades ut 
till alla skidåkande barn. 
Stockholm Ski Maraton fick till mångas be-
svikelse ställas in för tredje gången av sex. 
Detta trots två planerade reservdagar. Vi hop-
pas på bättre tur nästa år!

Orientering
Under hösten och vintern har vi haft en riktad 
ungdomssatsning för att få ungdomarna att 
fortsätta inom orienteringen. Satsningen av-
slutas med ett träningsläger i Alicante i Spa-
nien under påsklovet. Som en del av 
uppgifterna kommer ungdomarna att vara 
delansvariga i att arrangera Stockholms 
orienteringsförbunds sommarläger för ung-
domar vid Flottsbro sista helgen i maj.
Torsdag den 12 april startade årets nybörjar-
kurs i orientering. Kursen vänder sig till barn 

i åldrarna 8 till 12 år som tillsammans med en 
vuxen får lära sig grunderna i orientering. 
Träningarna äger rum vid Harbrostugan för-
utom vid de tillfällen då vi deltar i tävlingen 
Ungdomsserien som är en tävling för barn 
och ungdomar. Nybörjarkursen fortsätter 
även under höstterminen. 
Första deltävlingen i årets Ungdomsserie går 
i skogen kring elljusspåret i Rönninge och ar-
rangeras av IFK Tumba SOK. Då kommer 
barn och ungdomar från Tullinge SOK, OK 
Älvsjö-Örby och Tumba-Mälarhöjden OK att 
delta. Ytterligare en deltävling går nu under 
våren och Ungdomsserien fortsätter med två 
deltävlingar i höst, regionfinal och final. 
Nästa större arrangemang är Natt-DM den 21 
september vilket är ett samarrangemang med 
Tullinge SK. Tävlingsledare är Lasse Stig-
berg.

Av Anders Käll
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Sudoku
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Anteckningar
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