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Idrottsrå det 2017-02-15  

Plats: Gripens Boxningsklubb, Gamla Brandstationen i Söderköping 
Tid: 18:30-20:30 
 
Deltagare: Ulf Johnsson Skogspojkarnas OK, Lotta Josephsson Friskis och Svettis, Johan Lifvergren IK 
Österviking, Håkan Liljeqvist Söderköpings skidklubb, Monika Lundqvist Skogspojkarnas OK och 
Söderköpings IBK,  Jimmy Björketidt Gripen, Daniel Salin Gripen, Henrik Olsson, Gripen,  Johan 
Petersson Söderköpings IK , Patrik Ramunder HK. Tomas Axmacher IK Österviking, Marie Landh, 
Söderköpings kommun/Idrott och fritid 
  
Ordf: Daniel Sahlin, Gripen 
Sekreterare: Johan Petersson, Söderköpings IK 
  

Genomgång av föregående protokoll. 
Konstgjord snö. Vattenhydranter? Hur gör NSK? El, vatten. 
  

Presentation av boxningsklubben  
Verksamheten inriktar sig främst för motion för ungdomar och vuxna.  
Ålder från 10-> och uppåt. 
  
Stor Tävling, sanktionerad av boxningsförbundet. 2-3 största tävlingen i Sverige.  
Domare från hela Norden inkl Island.  
  
Fokus är motionen, men vill man tävla så är det också möjligt. 
  
Man är drivande i "Pokaljakten" - där alla blir vinnare. Alla får någon form av pokal/medalj. Tävlingar 
arrangeras även hos andra föreningar eller städer.  
  
Låg skaderisk för motionärer. Bra kontroller. Läkare finns på alla tävlingar. Dagliga kontroller på 
tävlingarna. Tränare måste vara licensierade för att coacha för vissa nivåer.  
Man är med i "ren idrott". DopingKontroller görs oannonserade under tävlingar.  
  
Man har även thaiboxning. Man vill komma med i thaiförbundet.  
Man satsar del på nya tjejer men även på befintliga tjejer. Tjejerna får åka på fler läger än killarna för 
att kunna få dom att vara kvar.  
  
Bra läger för tjejerna. Okenventionell träning för att alla skulle kunna vara med. 
  
Lokalerna man förfogar över är perfekta för klubben idag då man sköter sin verksamhet helt som 
man vill. Man vet att man inte kommer att få vara kvar. Kommunen har planer för området. Målet 
för kommunen är att det inte skall bli något glapp för verksamheten då det sker en förändring. 
  
Man saknar och efterlyser ytterligare aktivitetsledare.  
 
Lokalen delas med Norrköpings Judoklubb. 
  
  



2 (3) 
 

Presentation av föreningsutvecklingen den 9/2.  
Monika informerade om vad som sas på mötet den 9 februari. 
16/3 kommer Kjell Augustsson från ÖIF och presenterar lite om hur det skulle fungera med en allians.  
De intresserade idrottsföreningarna var SIK, SIBK, SOK och Söderköpings Skidklubb, VHIF och 
Söderköping basket.  
  
Grundproblemet med att en allians presenteras är framför allt för att hitta en gemensam lösning för 
rekrytering av föreningsledare.  
  

Info från Idrott&Fritid 
Sportlovsaktiviteter vecka 8 
SRS prova-på ridning, FK Spinn modellflyg, SSK genomför Barnens Vasalopp, Friskis och Svettis 
erbjuder 3 pass från 10 år, IK Österviking bågskytte samt beridet bågskytte vid Vena gård, Gårdeby.  
Boxningen har inte annonserat något men har ständigt prova på.  
  
Projekt Petersburg 
Förstudien som innefattar snöanläggning, GC-väg, belysning, parkering ska upp i Servicenämnden 
den 28 februari. 
 
Kommun arbetar med att märka upp motionsspåren vid Petersburg, flis har påbörjats på spåren av 
skidklubben. 
  
Infonämnden är öppet för allmänheten from februari 2017. 
  
Vikingavallen - Structor är projektledare. Behovsplaneringen är igång med de detaljer som 
diskuterats med föreningarna och skolan. SIK ingår i referensgruppen.  
  
Kottebanans underhåll och drift har gått över i kommunens regi. Under våren kommer kottebanan 
att rustas upp. Kommunen planerar göra om befintlig WC vid SOK-stugan till en hcp-toalett. 
  
Klarsjön - bygga toalett, modernt utedass.   
Sjöbaden skall vidare uppdateras med nya bryggor. Beslut tas i nämnd om det. 
  
Vikingen - ny matchtavla kommer köpas in. 
TV:n i cafeterian kan vara trasig, behöver ses över.  
  
2,5 km i Alboga skall fixas till under 2017. 
  
Loppis 26/3 i sporthallen Vikingen.  
  
Möte i Idrottens hus med ÖIF där bland annat Fritidsbanken presenterades, en samverkan mellan 
föreningar och kommuner där man kan låna idrottssaker gratis men max i två veckor. Norrköpings 
kommun tittar på möjligheter att öppna Fritidsbanken i Klockartorpet. 
  
SportisCamp  
2017 genomförs campen under vecka 33 måndag-torsdag tillsammans med ÖIF. Det blir en del nya 
idrotter. Då Söderköping inte har verksamhet i dessa så tar hjälp av Norrköpingsklubbar. 
Föreningarna upplevde att marknadsföringen/informationen inte gick ut riktigt bra 2016. Vad kan vi 
göra bättre?  
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Idrottslyftet 
Förändringar, information från ÖIF kommer vid nästa idrottsråd. De föreningar som är med i 
SportisCamp kommer specifikt få info om idrottslyftet för just SportisCamp.  
  
Pia Lidholm, initiativtagare till Triathlon-projektet har slutat. Susanne Werthén och Marie Landh 
kommer bli ansvariga för projektet. 2017 genomförs en marknadsundersökning för att titta på ett 
möjligt arrangemang 2018.  
  
Östergötlands Fotbollförbund 100 år 
Tillsammans med kommunens fotbollsföreningar och ÖFF kommer gemensamma satsningar att 
göras på Unga ledare, dam/tjejfotboll samt en fotbollens dag. Där krävs samverkan för att det skall 
kunna bli hållbart. 20.000 kronor ger Söderköpings kommun i bidrag till ÖFF för utvecklingsprojekt. 
 

Nästa möte 
3 maj kl 18:30, sammankallande Skogspojkarnas OK och Söderköpings Innebandyklubb, plats SOK-
stugan 
 


