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Huvudstyrelsens Verksamhetsberättelse
Styrelse:
Styrelsen har under 2019, haft den sammansättning som framgår av undertecknad
verksamhetsberättelse.
Medlemmar: Medlemsregistret ligger via Skärblacka IF:s hemsida på Svenska lag. Det innebär att
även medlemsavgifter och träningsavgifter faktureras via mail direkt utifrån vilka som finns
registrerade i våra lag. Närvarorapporteringen är direktkopplad till Idrott Online (RF), så det är extra
viktigt att våra ledare sköter avprickningen korrekt, vilket har skötts bra det gångna året.
Medlemsantalet för det gångna året samt föregående år inom parentes. I medlemsantalet ingår även
medlemmar som slutat under året, men trots detta betalt medlemsavgift.
Ålder
0-6
7-9
10-20
21-25
26-50
51Totalt:

Flickor
16 (1)
24(21)
51(49)
1 (0)
12 (14)
2 (3)
106 (88)

Pojkar
4(7)
37 (64)
109 (107)
15 (14)
63 (60)
29 (28)
257(280)

Summa
20
61
160
16
75
31
363 (368)

Vi kan se en ökning av kvinnliga medlemmar sedan föregående år 2018 (368), 2017 (282), 2016 (344),
2015 (368), 2014 (436), vilket är jätteroligt!
Möten:

Huvudstyrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten.

Utöver de protokollförda mötena har vi haft ett antal snabba mail och telefon- möten. Styrelsens
intension är att bedriva arbetet i god demokratisk anda och att informationen ska flyta mellan de tre
styrelserna och att alla ska känna delaktighet, därför är det viktigt att de ledamöter som även är
involverade i sektionsstyrelserna bidrar och deltar vid möten, samt informerar vidare. Vilket innebär
att huvudstyrelsen anser att det bör sitta med ledamöter från respektive sektionsstyrelse.
Kommunikation är svårt, men huvudstyrelsen anser att samarbetet mellan sektionerna och styrelsen
har fungerat ganska bra i år men kan naturligtvis alltid utvecklas mer. Huvudstyrelsen fastslår även
att styrelsens huvudsakliga uppgift är att se till helheten för föreningen och driva anläggningen för
alla medlemmars bästa.

Ekonomi:










Föreningens ekonomi framgår av Balans samt Resultaträkning för verksamhetsåret.
De kommunala bidragen är fortfarande avgörande för att vi ska kunna driva IP.
Följande åtgärder vidtogs under 2019:

Inköp av nya avbytarbås till 11-mannaplanen
Inköp av nya 5mot5 och 9mot9-mål
Reparationer efter inbrott
Fönster A-lagsbod efter inbrott
Mycket arbete till ingen nytta med bevattningen. Arbetet fortgår.
Tagit in offerter för markarbete gräsplaner.
Tagit fram ritningar gällande förslag på byggnation av omklädningsrum, till kommunen.
Målning av räcke, samt stolpar till representationsplanen. För vilket vi riktar ett extra tack till
Johan Stridh och Henric Andersson, för arbetet!
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Medlemsavgifter, medlemsbidrag, Returpant samt uthyrning av anläggning samt anslag från
BillerudKorsnäs och driftbidrag från kommunen är avgörande för att hålla vår anläggning
igång.
Framtidsvision:
Styrelsens mål och ambition är att driva och rusta upp IP, till en trevlig och mångsidig anläggning som
det är roligt att komma till. Därför har nu ett sparkonto upprättats där vi sätter av pengar för ev.
upprustning om ekonomin tillåter.
Genom ett fortgående långsiktigt arbete efter en åtgärdslista för energibesparingar och upprustning
av anläggningen, samt i gott samförstånd med Norrköpings kommun och övriga bidragsgivare,
hoppas vi kunna åstadkomma detta inom de närmaste åren.
Kommande år kommer att präglas av diverse åtgärder såsom t.ex. fortsatt upprustning av klubbhus,
renovering av golv i källaren, byte av portar till ishall/förråd mm. Vi kommer även att undersöka
möjligheterna för byggnation av nya omklädningsrum, utveckling av nuvarande grusplan (parkering)
och ett stort arbete i vår ishall med bl.a. byte av sarg. Allt beroende på vad vår ekonomi tillåter.
Hjälp från medlemmar är välkommet och behövligt. Sitter du på någon specifik kunskap eller kontakt
ser vi gärna att du hör av dig till någon i huvudstyrelsen.
Detta görs för att på lång sikt få en trevlig anläggning, som fungerar som en
mötesplats/aktivitetsplats i byn.
Styrelsen verkar även för ett fortsatt aktivt arbete med ekonomi och organisation kring de olika
arbetssysslor som måste göras på idrottsparken.
"Vad kan jag göra för vår förening?" måste vara en eftertanke för alla.
Så här beskriver Skatteverket en förening : "En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller
juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål.”
Detta betyder kort sagt att vi måste alla hjälpas åt, det finns inga Vi och Dom i en förening.
Att välja en styrelse betyder inte att man skaffar en arbetsgivare, ej heller en arbetsgrupp som ska göra
allt jobb som behöver göras.
En kan inte göra allt, men många kan göra lite. Tillsammans måste alla medlemmar i föreningen verka
för trivsel, respekt samt eget ansvar inom föreningen som helhet.

Eftersom vi är en ideell förening, och anläggningen tillhör oss själva, så måste vi hjälpas åt på olika
sätt. Det kan innebära att ”offra” ett par timmar per månad för att bidra med det man kan, tex
målning, städning, snickeri, reparera något eller fixa något som man ser fattas.
För allas trevnad.
Det kan handla om en så enkel sak som att bidra med sin medlemsavgift i tid, spara CityGrosskvitton,
samla pantburkar, koppla sitt Svenska Spel-kort till Skärblacka IF, handla via Sponsorhuset när man
handlar på nätet eller baka något att sälja i kiosken. Fantasin sätter gränserna.
1 timme av Ditt engagemang kan tillsammans med andras timmar bli ett litet underverk!
Slutord:
Huvudstyrelsen vill, å övriga medlemmars vägnar, rikta ett stort tack till alla aktiva,
ideella tränare/ledare, verksamma föräldrar, frivilliga ismaskinsförare, gräsklippare samt
sektionernas styrelser och föreningens anställda, för all verksamhet och arbete på Idrottsparken
under det gångna året. Vi ser fram emot ett 2020 som började med en fin serieplacering för vårt alag i ishockey, för fotbollen ett herrlag i Div.3 samt ett Damlag på G. utöver alla de duktiga ungdomar
vi har på både Hockey och fotbollsidan! Slutligen vill vi även uppmärksamma att nätverket inom
landsbygdsfotbollen som fick sin start med ett gemensamt möte på Skärblacka IP under 2017 jobbar
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på. Där hålls många givande diskussioner i nuläget. Närvarande föreningar är Skärblacka IF, Kimstad
GoIF, Norsholms IF och Vånga IF.
VI SÄTTER ETT STORT VÄRDE PÅ ERT ARBETE,
det är tillsammans med er vi kan vara en ideell förening!
Till sist vill vi även tacka våra olika bidragsgivare, framförallt BillerudKorsnäs och Norrköpings
kommun, som verkligen tror på oss och vår verksamhet, samt till Folkbladet som skriver om våra
arrangemang.
Övriga verksamheter dokumenteras genom verksamhetsberättelserna från sektioner och lag..
Med detta tackar vi för det gångna året:
Skärblacka 20200213

………………………………………………………………..
Fredrik Johansson, ordförande

……………………………………………………………………
Hanna Östberg, ledamot

………………………………………………………………
Jonas Andersson , kassör

…………………………………………………………………….
Fredrik Andersson, ledamot

……………………………………………………………

…………………………………………………………………….

Pia Mäkinen, ledamot

Johan Strid, ledamot

…………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Roger Viktorsson, suppleant

Sandra Drevefjord, adjungerad

…………………………………………………………..
Siv Sandman /kansli
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Ekonomisk sammanställning för Huvudföreningen gällande 2019.
Vid årets slut 2019-12-31:

(Förra året inom parentes)

Kassa
1485 :(562:- )
Transaktionskonto 40 132,32 :(44 470,04 :- )
Sparkonto
0:(6381,73:- )
Upprustningskonto 108:(108:- )
Ismaskinsbuffert
247 580,43:- (207 580,43:- )
Summa kontanta medel 289 305,75 :- (259 102,20:- )

Vid början av 2016 upprättade styrelsen ett Upprustningskonto/reserv för oförutsedda utgifter i samband med
någon form av renovering av fastigheten.
Från Sparkontot har i år pengarna gått till mål och avbytarbås, eftersom erhållna bidrag inte räckte fullt ut.
Ismaskinsbufferten är ett sparkonto för att kunna lösa ut ismaskinen vid leasingtidens slut, så fanns det

41 725,32:- (45 140,04:-) i reda pengar kvar för kommande driftskostnader vid årets slut
(inkl. Upprustningskontot)
Följande bidrag har under året utbetalats till föreningen:
Driftbidrag, kommun Vinter 500 000:-, Sommar 160 070:- ( 152 105:- föregående år)
Medlemsbidrag, kommun 74 800:- (63 303:- föregående år)
BillerudKorsnäs 90 000:Använda medel för upprustning ur
Lönebidrag
127 556:-:ändamålsbestämda och eget kapital:
Används till daglig drift.

Kommunalt Anläggningsbidrag, 50 000:ÖFF/ Fotbollsmål 9 400:RF/Fotbollsmål 20 000:-

Fotbollsmål 45 000:Avbytarbås 67 250:Vattenspridare 2964:Postlåda 499:Brandsläckare 359:Övrigt underhållsmaterial, färg spik osv.2534:-

LOK-stöd och Träningsavgifter tillfaller sektionerna, så även Idrottslyft.
Det gångna året redovisar ett underskott på -227 252,65 :- (-93 200,16:-) :


Vi har under året använt av de sista bidragspengarna som vi samlat in under tidigare år till div.
renoveringar och material.
 Till det redovisade underskottet hör även att vid bokslut gör man Avskrivning på byggnader 65 585:samt avdrag för Förutbetald leasing 34 643:- , vilket påverkar resultatet negativt.
Vi har en ”tillgång” i en förskottsbetald leasingavgift, vilken dock minskar för varje år som går,
eftersom det snart är dags att lösa ismaskinen.
 Det stora problemet är dock de förhöjda elkostnaderna som under 2019 ligger 200 000:- högre än
föregående år, trots att vi ligger på ungefär samma förbrukning som föregående år!
Siv Sandman
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Ekonomi Fotbollssektion
Skärblacka IF Fotboll
Sammanställning Årslut 20191231 (föregående år inom parentes)
Bankkonto

22 777 :- (42 691,19)

Växelkassa 706 :- (641:- )
i kassaskrin på kansliet
Kundfordringar 9804,80:Summa kontanta medel 23 483:- (43 332,19:- )
Årets resultat, -10 157,39 (-7329,83)
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Ekonomi Hockey:

Skärblacka IF Hockey
Sammanställning Årslut 20191231 (föregående år inom parentes)
Bankkonto 81 448,17:- (158,375,48:- )
Placeringskonto 109 082,28:- (109 082,28:-)
Växelkassa 5072:- (1299:- ) i kassaskrin på kansliet.
Kundfordringar 114 513,40
Summa kontanta medel:- 195 602,45:- (268 756,76:)
Årets resultat, - 28 915,91:- (-27 302,76:-)
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A-laget Fotboll
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DAMLAGET

2019 var Damlagets andra säsong och under höst/vinter inför
säsongen så slutade tyvärr ett par av våra spelare och 2 av tränarna,
men det anslöt också nya spelare o även en ny tränare.
Under vintern tränade vi 1 pass i sporthallen och 1 pass i Maxihallen
varje vecka och så deltog vi i Stegeborgscupen med stor framgång
Utesäsongen tränar vi förstås på IP o vi kör 2 pass i veckan
Seriespelet drar vi igång med en storvinst men sen uteblir resultaten
trots fortsatt fint spel och vi är med i de flesta matcherna men vi
trummar på och under höstserien får vi även med oss resultaten.
Under året har vi inlett samarbete med F-04/05 där vi hjälpt varann
under matcher och även tränat ihop med så bra resultat att vi
beslutat att gå ihop och bli en träningstrupp men lira i två serier (Div4
Dam och F-16/19 säsongen 2020)
/Johnny Wiklund Damansvarig
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Verksamhetsberättelse 2019 för P17
Säsongen 2019 inleddes med 16 spelare i truppen. Under säsongen tillkom två spelare födda
2002 som tidigare spelat i klubben.
Under perioden januari till mars erbjöds två träningar per vecka
där den ena träningen bestod av ett inledande löppass och
därefter spel i Mosstorpshallen. Den andra träningen bedrevs
utomhus på Maxivallen. Vi har fortsatt vårt koncept med att ha
träningarna indelade i treveckorsperioder där vi kört samma
övningar för att sedan byta. Detta har fungerat väldigt väl och
grabbarna har fått chans att lära sig varje moment ordentligt.

Under säsongen har vi tränat två gånger i veckan på Kullersta. Vi
har jobbat en hel del på spelet utan boll och på spelvändningar.
Under våren hade vi problem med en hel del sjukdomar vilket gjorde att träningsnärvaron var
lite si och så.
I seriespelet deltog vi i P17 lätt. Under våren var vi ojämna i matchspelet och blandade goda
insatser med riktiga bottennapp. Vi hade svårt både med målskyttet och med försvarsspelet.
Under hösten gjord vi en uppryckning och vann de flesta matcherna.
I början av augusti drog vi till Örebro och spelade Forwardcupen. Här gjorde vi flera goda
prestationer med matchen mot Frej som en av höjdpunkterna där vi lyckades spela oavgjort
utan att vi för den skull behövde försvara oss hela tiden trots att de hade spelare på planen
som varit med i matchtruppen i Frejs lag i Superettan. Lite vemodigt var det att åka hem från
cupen då detta var den sista cupen för grabbarna då de nu blivit för gamla för den här typen av
cuper.
Under säsongen har utbytet med seniorlaget blivit allt intensivare. Ett antal grabbar har
regelbundet tränat med seniorerna. Flera grabbar har spelat regelbundet med B-laget och ett
par stycken har både suttit på bänken i A-laget och fått göra några minuter i några Alagsmatcher.
Inför säsongen 2020 har ett antal spelare tackat för sig och endera slutat spela fotboll eller valt
att fortsätta sitt fotbollsspelande i andra föreningar. De spelare som är kvar kommer att utgöra
stommen i det lag som skall spela i utvecklingsserien för seniorlag.
//Eva-Lena Strömberg, ledare för P17
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Verksamhetsberättelse Skärblacka IF F04/05 2019
Laget bestod av 12 tjejer som klarade av att spela 11 manna, vissa matcher fick vi hjälp från 06 laget
och även från en 02:a från damlaget.
Vi gjorde en bra säsong med tanke på förutsättningarna, slutade 3:a i tabellen. Starkt då ca halva
laget är 1 år yngre.
Vi tränade i Maxihallen 1 gång i veckan under vintern och en gång i Mosstorp.
Under grässäsongen tränade vi 2 gånger i veckan.
Inför 2020 så är vi just nu 10 tjejer och ska spela juniorserien med vårt unga lag, men vi har möjlighet
att låna med ett par tjejer från damlaget och även från 06 laget för att få ihop det.
Vi ser oss som viktigt att vi finns kvar då glappet skulle bli väldigt stort mellan 06 och damlaget så vi
kämpar på.
Vi kommer under 2020 att vara 1 trupp ihop med damerna, och träna varannan träning tillsammans
och varannan för sig.
Vi har även blivit av med 1 ledare men fått 3! nya, vilket är positivt såklart. En av dom är även
gammal målvakt så han (Kim Ekblad) kommer att sköta målvaktsträning för dam och juniorlaget.
I sommar kommer vi att spela Nils Liedholm cup i Valdemarsvik vilket tjejerna tycker ska bli jättekul
då vi hade svårt att hitta en sommarcup som passade oss förra året.

Verksamhetsåret 2019 Flickor 08/09, födda 2010-11

Vi har under året varit 20 spelare i laget. Laget har tränats av Petra Andersson, Johanna Ingström och
Tony Martinsson.
Året inleddes med 1 tr/vecka i Parksskolan. Under utesäsongen har vi tränat 2 tr/vecka på IP för att
sedan efter utessäsongen gå in i Mosstorpsskolan och träna 1 tr/vecka.
Vi har under året deltagit i 4 sammandrag varav ett av dessa anordnades av oss själva med ett
mycket lyckat utfall med kiosk och olika lottförsäljningar.
Under året har flickorna utvecklats mycket som personer och fotbollsspelare och vi ser med tillförsikt
framemot 2020.

Ledarna
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Verksamhetsberättelse
F13(06) - 2019
Flickor 13 har under år 2019 varit 15 då vi tappat några tjejer sedan förra året. Vi har under
utomhussäsongen tränat på Kullerstad varje måndag 1,5 timme och varje onsdag 1,5 timme,
under vintersäsongen tränat varje måndag i Maxihallen 1 timme som laget hyr för egna
pengar och så har vi tränat 1 timme i parkskolan där vi riktat in oss på kondition.
Träningsnärvaron har varit hög under vår/sommar (12-15 st) men minskat under vinter till
mellan 7-11 st och på onsdagarna har det kommit mellan 5-6 tjejer.
Vi har också jobbat på att få till en bra sammanhållning bland tjejerna som vi tycker att vi
lyckats bra med. Vi har haft två träningsläger ett i våras där vi spelade träningsmatch och
bodde över på Skärblacka IP och ett i höstas där vi hade en träning, såg en IFK match och
käkade pizza.
Vi har varvat passningsövningar med olika drivövningar, matchspel och lekar med och utan
boll.
Tjejerna har under året blivit jätteduktiga på att bli medvetna om att dom är flera på plan och
och ser när det är läge att passa och vart man ska vara för att få en pass.
Tjejerna spelade vidare på 9 mannaplan vilket har blivit bättre och bättre.
Vi har även deltagit i ett antal cuper och träningsmatcher under året. Vi började året med att
vara med i två inomhuscuper (Atlascupen och Toyota futsalcup. I början av juni deltog vi med
1 lag i Kalles Kaviar cup för andra året i rad nere på Västkusten. Vi åkte även detta år till
Hallsberg på cup på sensommaren.
Utmaningen för 2020 kommer att vara att behålla så många tjejer som möjligt då vi märker att
det dyker upp annat som intresserar tjejerna och vi börjar bli ganska några.

Under 2020 fokusera på gemenskapen i laget och få alla att tycka det är roligt att spela fotboll.
Det viktigaste som vi har just nu är att få tjejerna fortsätter tycka att det är roligt att spela
fotboll. Vi kommer säkert behöva stötta F04/05 i serispelet då dom tappat ganska många tjejer
.
Mvh
Anders Lewander
Niclas Lager
Fredrik Andersson
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Verksamhetsberättelse 2019 för F14/15
Under våren 2019 startades ett nytt lag i föreningen. Laget består av 22 flickor födda
2014/2015. Det har varit en stabil trupp med god träningsnärvaro, både utomhus på IP och
inomhus i Parkskolans gymnastiksal. Laget har träffats en gång i veckan för att leka, spela
fotboll och framförallt ha roligt. Laget leds av Sofie Edström, Peter Ljungström, Sofia
Forsberg Södermark och Daniel Forsberg. Till våren tillkommer även Hanna Strömfors till
ledarstaben. Grundtanken med detta lag är att skapa glädje, bli vän med bollen och att skapa
en god gruppdynamik där vi behandlar varandra väl och har roligt tillsammans.
Under året har vi ledare fått följa en härlig utvecklingskurva hos tjejerna. Vi ser tjejer som
värnar om sina lagkamrater, skrattar och har roligt, samt blir mer och mer vän med bollen.

P 08/09
I lag Pojkar 08/09 så är vi totalt 14 st några har under hösten tagit en paus. Vi
har fördelningen på truppen 10st 09 och 6st 08.Vi har under utomhussäsongen
tränat varje tisdag och torsdag 17.30 till 18.30. Nu till hösten fick vi börja köra
inomhusträningen på Mosstorpskolan stora sal. Som alltid går en 1 tim fort. Vi
har pendlat lite under höst/vintern i antal barn på träningen . Men i det stora
hela så är träningsnärvaron stor. Vi har även börjat köra lite mer teknik
övningar med bollen nu. Men fokus har legat på ha roligt på träningen och köra
korta övningar. För att sedan avsluta med att köra match.
Året som gick spelade vi för första gången på 7 manna. Stor omställning för
grabbarna. Men nu är vi bättre rustade till denna säsong. Vi var drygt 10 barn
och 2 ledare som åkte till Bullerby Cup . Som det ser ut nu så kommer vi att åka
på cup till Örebro och spela cup.
2020 fortsätter vi spela på 7 manna med ett lag. Föräldragruppen jobbar på
som vanligt för att underlätta för oss tränare/ledare.
Med vänliga hälsningar
Andreas Arthursson
Richard Samuelsson
Nicklas Lagerblad
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Verksamhetsberättelse P10/11–2019

När vi startade säsongen 2019, och då inomhus i Mosstorp 1 gång i veckan, så var det lite si och så
med träningsnärvaron. Ibland var vi nere på 12st spelare, men det blev bättre framåt april.
Utomhussäsongen drog vi igång i mitten av april, med bland annat en kick-off med träning som
avslutades med ett besök i Skärblacka simhall. Vi har tränat 2 ggr i veckan, 1,5 timme åt gången och
träningsnärvaron har varit bra.
Vi försöker hitta övningar med moment som vi behöver träna på, men samtidigt lägger vi in mycket
matchspel, vilket som bekant är det alla barn helst vill göra hela träningen.
Det har varit några som har slutat under året, men samtidigt några som har börjat, så i slutet av 2019
så räknar vi in 19 spelare, vilket känns väldigt bra.
Vi har under året deltagit i 5 sammandrag, varav 1 som vi själva anordnade. Sedan har vi även varit
med i 2 cuper utomhus, 1 cup inomhus, men även hunnit med 2 träningsmatcher mot Kimstad.

Med vänlig hälsning,
Erik Svensson
Jim Olsén
Henric Andersson

28

Hockey
Verksamhetsberättelse säsongen 2019-2020 Team C.
Vi startade upp säsongen 2019 med träning den 17/9. Detta var dock 2 veckor senare än planerat
pga. Kylmaskinen inte var färdigservad. Vi har haft 3 träningar i veckan samt en frivillig träning på
fredagar. Seriespelet startade 19/10 och vi har haft 2 lag spelande i serie C1. Serien innehåller 18
matcher för varje lag. Till i år fick vi slå ihop lag 06/07 och 08/09 på grund av att några spelare valde
att byta klubb. Vi har haft god träningsnärvaro av de flesta spelare vilket är väldigt roligt. Den goda
uppslutningen gör att vi kan bedriva bra träningar som är utvecklande för alla.
Helgen 16-17/11 arrangerade vi ett träningsläger från lördag morgon till söndag eftermiddag. Vi
kombinerade träning och teoripass och på lördagseftermiddagen åkte vi till Linköping och såg LHCDjurgården. Samtliga övernattade i klubblokalen och helgen avslutades med en internmatch.
Mellan jul och nyår var vi i Enköping och spelade en endagars-Cup.
Serien avslutas 15/3 men vi hoppas att kunna åka på en cup i slutet av mars.
Vi är mycket nöjda med säsongen och hoppas att vi kan behålla spelare så vi kan anmäla 2 lag även
nästa år.
Ledarna Team C – Skärblacka IF Hockey

Verksamhetsberättelse TEAM 10/11–2019
När säsongen 18/19 avslutades i mars-18, så bestod truppen av 19 spelare, och vi avslutade som sig
bör med föräldramatch, samt äta korv och hamburgare och dela ut diplom.
Laget har spelat poolspel i d-serien, vilket vi har gjort väldigt bra med tanke på att lagen vi mött har
haft spelare som varit minst 1 år äldre. Men laget har kämpat väldigt bra trots detta.
Vi har tränat 2ggr/veckan ca 1 timme vid varje tillfälle, och träningsnärvaron har varit bra.
Säsong 19/20 startades i september-19, med ca 20 spelare. Tyvärr fick vi några avhopp, men samtidigt
några tillskott under säsongen, så truppen slutade inför juluppehållet med ett antal på 18 spelare.
Vi har även denna säsong spelat poolspel i d-serien, med den skillnaden att vi nu möter jämnåriga,
vilket också har märkts under matcherna. Vi spelar nu jämnt med dom andra lagen. En annan skillnad
är att vi till denna säsong spelar med 2 lag.
Vi har fortsatt med 2 träningar i veckan ca 1 timme åt gången. Vi fokuserar fortfarande mycket på
skridskoåkning, men nu med mycket mera puck i övningarna.
Erik Svensson
Fredrik Alm
Jimmie Aronsson
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