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Wärnamo Sportklubb
Verksamhetsberättelse 2017

1/11-2016 - 31/10-2017 
FÖRENING BILDAD 1940 - 77 ÅR I ÅR!

ÅRETS SM-MEDALJÖRER 2017 
ELLEN OLSSON STAV 

JOHAN BRASCH 400m h

5 148

Ellen om vinsten: ”Jag åkte till Gävle för att 
ha roligt och hoppa högt. Att resultatet sedan 
blev ett guld gjorde allt till en mycket trevlig 
resa. Det var roligt att få ta guldet då det är 
mitt första i mästerskapssammanhang.”

Johan om JSM: ”Jag såg fram emot Junior-
SM och  hade  förhoppningar  om en  medalj. 
Efter ett långt ifrån perfekt lopp gick jag i mål 
som  trea.  Lite  surt  att  vara  så  pass  nära 
silverplatsen men jag är nöjd över lag.”

WÄRNAMO SPORTKLUBB  
PÅ INTERNET 

 
WSK finns på flera sociala 

medier. På sida fem kan du läsa 
om statistiken från hemsidan, 
Facebook och Instagram m.m.

NYHETER OCH HÄNDELSER 
I FÖRENINGEN  

 
Läs om årets satsningar på våra 

aktiva, spännande inköp av 
material, resor och utbildningar 

från 2017.

ARENA OCH EGNA 
TÄVLINGAR 

 
På sidan 14 sammanfattas årets 
fem arrangemang som vi har 

anordnat under 2017 i text och 
bild. 
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KLUBBINFORMATION - WÄRNAMO SPORTKLUBB
• Klubben bildades år 1940 efter att tidigare har varit en sektion av IFK Värnamo. 
• Vi har ca 250 medlemmar. 
• Vi har en egen klubblokal som ligger på Skolgatan 1 i Värnamo. 
• Vår huvudarena är Finnvedsvallen. 
• Vi har under åren haft deltagare i Olympiska Spel. 
• Vi har uppfostrat svenska mästare, ungdomsmästare samt haft deltagare i olika svenska 

landslag. 
• Vi har haft ledare som har varit engagerade i Svenska Friidrottsförbundet samt distrikt på 

hög nivå. 
• Vi har under åren haft ledare som har sett till att ha en ekonomi i balans. 

Nu ser vi framåt och skall försöka få mer arbete på fler händer i klubben. Vår målsättning 
är att det skall vara roligt att bidra med sin lilla insats. 

ÅRETS SKRIBENTER, FOTOGRAF & REDAKTÖR

Ronny Krönvall 
Skribent

Elin Jonasson  
Fotograf & redaktör

Maria Jonasson  
Skribent

Madelene Nishiura  
Skribent
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

 
Nu kan vi lägga WSK-året 2016/17 bakom oss 
och se fram mot det nya året. Vid upprättande 
av budget för året var styrelsens förslag att vi 
skulle  satsa  mer  på  vissa  punkter  inom 
föreningen.  Dessa  var  tränare/styrelse, 
material och extra stöd till äldre aktiva.  

• Finnkampsresa:  
Vi  genomförde  en  gemensam  resa  till 
Finnkampen för styrelse och tränare i början 
av september.  Resan var lyckad och vi hade 
två trevliga dagar i Stockholm.
• Inköp av material:  
Materialinköp  har  skett  genom inköp  av  el-
tidsanläggning,  häckar,  kastbur  samt  diverse 
friidrottsredskap.  Vi  har  sökt  och fått  bidrag 
för delar av investeringarna och jag vill tacka 
de som bidragit med medel.
• Satsning på aktiva:  
Vi  har  satsat  lite  extra  på  våra  äldre  aktiva 
bland  annat  genom  träningsläger  och 
idrottsredskap.  

Våra egna tävlingar Wärnamo Kvartsmaraton, 
WSK-Spelen samt WSK-mini har genomförts 
på ett mycket bra sätt. Vi måste jobba ännu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hårdare för att få upp deltagareantalet. Det är 
inte en helt enkel uppgift då många tävlingar 
arrangeras samtidigt.
 
Sportsligt sett har vi haft stora framgångar! Vi 
har  tagit  medaljer  i  Junior-SM genom Ellen 
Olsson  och  Johan  Brasch  samt  haft  fina 
placeringar  på  andra  tävlingar  runt  om  i 
Sverige.  

Våra stora uppgifter framåt är att  få in flera 
föräldrar  i  vårt  arbete  så  att  vi  kan  fördela 
uppgifter på fler händer samt jobba för en ny 
idrottshall  så  att  vi  kan  bedriva  fullskalig 
träning även på vintern.

Till sist vill jag tacka styrelsen, tränare, övriga 
funktionärer, sponsorer, annonsörer, Värnamo 
Kommun samt föräldrar för det stöd som Ni 
bidrar med till föreningen.  

Nu ser jag fram mot ett nytt framgångsrikt år!
 
Arnold Gustavsson
Ordförande
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STYRELSEN

Styrelsen består av: 
Arnold Gustavsson  Ordf & kassör 
Maria Jonasson   V.ordf  
Monica Brogård  Sekr.  
Madelene Nishiura   
Lena Hammarström   
Kjell Ahnstedt    
Börje Lennartsson   
Magnus Pettersson   
Ronny Krönvall   
Lovisa Brasch    Suppl 
Mikael Åkesson   Suppl 
 
Vår styrelse består av 8 ledamöter och 2 
suppleanter. Vi har fem stycken arbetsgrupper 
under styrelsen och de är ekonomi, friidrott, 
marknad/sponsor, egna tävlingar/arena samt 
utbildning.  
 
Under året har vi haft nio styrelsemöten och alla i 
styrelsen har haft egna ansvarsområden. Vi i 
styrelsen har jobbat för att fördela föreningens 
arbete på fler händer men vi har inte lyckats fullt 
ut ännu. Därför kommer detta arbete fortskrida 
under kommande verksamhetsår. En inledning till 
arbetet startade under helgen 13-14/10 2017 då en 
del av styrelsen och tränarna var samlade i Ullinge 
för att spåna nya idéer och arbeta med 
”Morgondagens förening”. Av dem presenterade 
arbetsområden valde vår förening att fördjupa sig i 
”Den moderna föreningen engagerar”.  
 
Styrelsen bedömer också att tränarbehovet har 
blivit större under året, framförallt i de yngre 

grupperna där vi har blivit fler aktiva. Efter 
diskussioner valde styrelsen att med tränarna i 
spetsen, gå ut till alla föräldrar och bjuda in till en 
utbildningsdag om friidrottens grenar. Det blev en 
mycket lyckad dag som ni kan läsa mer om på 
sidan 15 och ett viktigt steg för att engagera fler 
tränare i klubben. Med utgång från vår nuvarande 
verksamhet kommer vi arbeta vidare för att täcka 
upp tränarbehovet i de olika grupperna. För att vår  
förening ska fortsätta att utvecklas så måste fler 
bli delaktiga i arbetet, det vill säga - vi måste 
engagera fler medlemmar.  
 
Styrelsen har under det gångna året fortsatt att 
bevaka våra träningsmöjligheter. Vi har haft 
kontakt med kommunen i ett flertal frågor 
angående våra hallar och arena där vi bedriver vår 
verksamhet. En ny spännande lösning av 
inomhuslokal i gamla Sajohallen är under 
diskussion och arbetet kring det fortgår. Hur vi ska 
kunna gå in i detta projekt utan att äventyra 
klubbens ekonomi.  
 
Vi i styrelsen reviderar våra policydokument 
årligen för att avstämma av att de överensstämmer 
med vår bedrivna verksamhet. Slutligen ser vi i 
styrelsen fram emot det nya verksamhetsåret med 
både idrottsliga framgångar, arbetet med ett ännu 
mer fördelat engagemang, eventuella nya 
träningsmöjligheter samt inte minst att få vara en 
länk i att fostra våra fina barn och ungdomar.  
 
Styrelsen

Bakre raden från vänster: Arnold Gustavsson, Börje Lennartsson, Magnus Pettersson, Lena Hammarström, Lovisa 
Brasch, Monica Brogård & Kjell Ahnstedt,. Främre raden från vänster: Maria Jonasson, Ronny Krönvall & 
Madelene Nishiura. Saknas: Mikael Åkesson
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WÄRNAMO SPORTKLUBB PÅ INTERNET
Förra året kom en ny sida med i tidningen som 
kallades  ”Wärnamo Sportklubb  på  internet”. 
Denna  sidan  får  en  uppföljare  i  år  där  vi 
redovisar  årets  statistiksiffror  från våra olika 
sidor och sociala medier.  
 
Statistik från Facebook  
Gilla-sidan på  Facebook som startades  2016 
har  verkligen  fått  ett  lyft!  Där  publiceras 
information, nyheter, bilder från tävlingar och 
egna arrangemang bland annat. Via denna sida 
har fler fått upp ögonen för vår förening och 
många visar sin uppskattning genom att gilla, 
dela och kommentera. Flest gilla-markeringar 
har vi fått när vi har nått stora framgångar  på 
tävlingar eller har spännande nyheter som rör 
många.  Då  kan  vi  nå  över  2000  personer. 
Förra  året  var  det  106 personer  som gillade 
vår sidan men nu är  det  desto fler.  Närmare 
bestämt 156 personer.  
 
Statistik från hemsidan  
Räkneverket som installerades 2016 har visat 
positiv statistik från hemsidan. Det är många 
som besöker vår webbplats. Flest är det innan 
och efter tävlingar då tidsprogram och resultat  

m.m  publiceras.  6  maj,  dagen  då  vi 
arrangerade  Kvartsmaran  var  över  3000 
personer  inne  på  sidan  för  att  kolla  in 
resultatlistorna.  Den  20  augusti,  datumet 
WSK-Spelen  gick  av  stapeln,  besöktes 
hemsidan  över  1500  personer.  Sammanlagt 
har sidan mellan 1 januari 2017 till 14 oktober  
2017  nästan  fått  38  000  visningar  vilket  är 
något färre besökare än 2016 då vi fick 45 000 
sidvisningar. Anledningen till det kan vara att 
mycket  av  informationen  som  läggs  på 
hemsidan, även läggs på Facebook. Detta gör 
det smidigare för folk att läsa nyheter direkt 
utan att behöva gå in på hemsidan. Förra året 
hade  vi  även vår  klubbtidning WSK-Printen 
som  lockade  lässugna  besökare  till 
webbplatsen.  
 
Instagram 
Vårt Instagramkonto uppdateras också flitigt. 
Genom  det  kontot  inspireras  vi  av  andra 
friidrottare och föreningar som vi följer samt 
visar  hur roligt  vi  har det  på våra träningar. 
Kontot lockar nästan 400 friidrottsvänner som 
gärna gillar och kommenterar våra bilder och 
videor. 

Hemsidan  
www.warnamosk.se

Facebook  
@Wärnamo Sk

Instagram 
@wskfriidrott

 
Här finns Wärnamo Sportklubb på Internet och sociala medier: 

Youtube 
@Wärnamo SK

http://www.warnamosk.se
http://www.warnamosk.se
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ÅRET SOM GÅTT - NOTISER FRÅN HEMSIDAN
Ett axplock av texter och bilder från hemsidan 2017.

7 jan: Under en lördag i januari åkte ca 60 
WSK:are till Växjö för en träningsdag. Det blev 
många fina timmar med gemenskap, lek, lunch 
och massa friidrott såklart.  

8 jan: Några av WSK:s veteraner smygstartade 
inomhussäsongen i Jönköping. Lennart Petersson 
(M60), Ronny Krönvall samt duon Maria Jonasson 
och Satu Nyberg Schoug (K45) plockade hem åtta 
medaljer tillsammans!  
 
21-22 jan: Quality Hotel Games avgjordes i 
Växjö. Flera WSK:are var på plats och rivstartade 
säsongen med flera tusen andra deltagare. Många 
personbästan slogs och även tre medaljer 
plockades hem av våra sex deltagare.  
 
28-29 jan: Ellen Olsson och Johan Brasch åkte till 
Malmö för att delta på Pallasspelen. Där blev det 
höga hopp och snabba lopp av klubbkompisarna. 
Johan tog en heatseger på 400m med den snabba 
tiden 51.65 sek och Ellen hoppade 3.70 m.  
 
4-5 feb: IDM avgjordes i Telekonsult Arena och 
WSK hade ett rafflande startfält med 18 aktiva. 
Mästerskapet blev något alldeles extra med många 
personliga rekord! Extra roligt var det för våra 
tolvåringar som gjorde DM-debut och tävlade med 
bravur.  
 
Samma helg befann sig Satu Nyberg Schoug i 
Borås och deltog på Veteran-SM! Bäst gick det i 
viktkastningen där hon kastade hem ett SM-brons.  
 
18-19 feb: WSK åkte till Göteborg för ännu en 
mästerskapshelg. Fem aktiva deltog på Junior-SM 
och kom hem med blandade resultat. Ellen Olsson 
hoppade hem ett JSM-brons i K22 stav med 
resultatet 3.66 m. Stort grattis! Johan Brasch tog 
sig till B-final på 400m och Andrés Vera till A-
finalen där han kom femma på snabba 7.28 sek. 
Imponerande! Alla aktiva lyckades placera sig som 
topp tio i Sverige under SM-helgen.  

4 mars: Rekordmånga WSK:are åkte till 
Halmstad Indoor! Efter en lång med rolig dag åkte 
våra yngsta aktiva hem med många personbästan, 
finalplatser och grymma prestationer.  
 
18-19 mars: Mars bjöd på fler framgångar! Nästa 
kom vid Götalandsmästerskapen som arrangerades 
i Växjö. Gustav Brasch stod för något vi kan kalla  
ett mirakel genom att persa i 800m-försöket, ta sig 
till final och springa ännu snabbare där samtidigt 
som han plockade hem en medalj. Den lysande 
tiden lyder 2.23.18 min. Samma helg hoppade han 
1.47 i höjd och segrade i sitt heat på 200m med 
tiden 27.69 sek vilket var ytterligare två pers.  

1-2 apr: Ytterligare en helg spenderades i Växjö 
och denna gång deltog våra yngsta aktiva i 
VäxjöMångkampen.  Ett stort gäng blåvita tävlade 
och många genomförde sin första mångkamp.  
 
8 apr: En lägerdag anordnades i Telekonsult 
Arena för våra äldre aktiva. Det blev en lärorik 
dag med mycket träning och bra gemenskap.  
 
19 maj: Första kvalomgången i Lag-UDM 
avgjordes och våra fyra lag stod för strålande 
prestationer i Jönköping. Några av lagen ledde 
efter första tävlingen. 

Foto: Privat
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20 maj: Det var Karneval i Värnamo och WSK 
hade ett ekipage som inspirerat av de Olympiska 
spelen. Aktiva, tränare och föräldrar vandrade 
genom staden i blåvitt och med många länders 
flaggor. Mycket tjusigt!  
 
3-4 juni: Ett medaljregn rådde över klubben när 
DM gick av stapeln i Habo! Efter två dagars blött 
tävlande kunde vi konstatera att WSK var bäst i 
Småland 10 gånger och sammanlagt tog 15 
medaljer i kast, sprint och hopp. Vi visade en 
otrolig bredd vilket är viktigt i en förening.  
 
6 juni: Nationaldagen firades i Apladalen och för 
andra året i rad fick en aktiv från WSK ta emot ett 
pris för årets idrottsprestation inom Värnamo 
Kommun. I år tilldelades Rebecca Nishiura priset 
för hennes USM-guld i spjut 2016. Grattis!  
 
19-29 juni: Under de här dagarna höll sex ledare i 
friidrottsskola på Finnvedsvallen. Det blev två fina 
veckor med träning, lek och friidrott. Tack till våra 
ledare som höll i det och alla glada barn som 
deltog. Hoppas att ni fick mersmak.  
 
30-2 juli: Ullevi kokade när den storslagna 
tävlingen Världsungdomsspelen avgjordes. Bäst 
gick det för Johan Brasch som avslutade lördagen 
med 400m. I perfekta förhållanden sprang han mot 
en heatseger och klubbrekord med tiden 50.37 sek. 
Vinsten på Ullevi var mäktig och gav både 
självförtroende och motivation till framtida lopp.  

7-9 jul i : WSK mötte sommarsver ige i 
Helsingborg. Persade gjorde Elin Jonasson i 
slägga med 48.14 m, Johan Brasch på 200m med 
22.71 sek Gustav Brasch på 600m med 1.39.12 
min.  
 
11-13 aug: Gunder Hägg Stadion var arenan där 
WSK bekräftade att vi har en stark generation med 
friidrottare på gång. Under JSM i Gävle plockade 
WSK hem fem topp-tio-placeringar på fem 
deltagare samt två medaljer. Ellen Olsson, Elin 
Jonasson, Johan Brasch, John Nguyen och Andrés 
Vera prickade alla formen och satte allihopa ett 
varsitt personbästa. Johan sprang sitt snabbaste 
lopp någonsin på 400m häck och tog ett JSM-
brons i P19. Ellen Olsson stod för en lysande 

insats och hoppade hem den ädlaste medaljen i 
K22 stav. Så fort hon klarade 3.91 (PB) stod 
Olsson som överlägsen vinnare. En otroligt roligt 
och imponerande helg som motiverade våra aktiva 
till att fortsätta kämpa.  

25-27 aug: Stora SM avgjordes och Johan Brasch 
sprang 400m häck. Från försöken tog han sig 
enkelt vidare med sjätte bästa tiden och sprang 
finalen med de stora herrarna. Krafterna räckte 
inte hela vägen men Johan fick med sig flera 
erfarenheter och roliga minnen.  
 
9-10 sep: Ebba Wal ls tenius de l tog på 
Götalandsmästerskapen i Uddevalla. Under helgen 
kastade hon hem en medalj i slägga och plockade 
h e m v i k t i g a p o ä n g t i l l S m å l a n d i 
landskapstävlingen. Härligt Ebba!  
 
19 sep: Finalen av Lag-UDM var kommen och vi 
hade flera lag med i avgörandet. Efter en 
spännande dag med kämparinsatser utöver det 
vanliga tog laget i P11 hem en välförtjänt 
tredjeplats. Stort grattis killar!  

30 sep: Vi anordnade ett Castorama på 
hemmaplan för alla WSK:are över 12 år. Det blev 
ett lagom stort gäng som genomförde de fyra 
grenarna kula, spjut, diskus och slägga.  
 
1 okt: För att få fler tränare i klubben anordnades 
en tränarutbildning på Finnvedsvallen. Dit var alla 
föräldrar välkomna och efter några timmar på en 
höstig arena hade de fått lära sig löpskolning, 
olika grenar och viktig teori. Dagen avslutades 
med en gemensam lunch. Hoppas att dagen var 
givande!
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NYHETER OCH HÄNDELSER I FÖRENINGEN
2017 har varit roligt och spännande på många vis. 
Vår ordförande inleder med att nämna vad vi i 
början av året sa att föreningen ville satsa lite extra 
på. Många av dessa punkter har vi klarat av och nu 
är det dags att visa resultatet vilket är en viktig del 
i arbetet.  
 
Inköp av material 
Tack vare stöd och hjälp har Wärnamo Sportklubb 
under året fått en ny eltidsanläggning, häckar och 
en kastbur på grusplanen. Detta har gett oss 
möjlighet att arrangera tävlingar med högre 
kvalité. På årets WSK-Spel kunde vi skriva ut 
eltider istället för manuella samt springa längre 
häcklopp. Tack vare den rykande färska kastburen 
kunde vi erbjuda fler kastgrenar vilket lockade 
många deltagare. Eftersom buren är ny sattes nya 
arenarekord i slägga som kan slås i framtiden. Nu 
går våra arrangemang i rätt riktning och är i jämn 
klass med andra tävlingar.  
 
Vi har även köpt in nya redskap, bland annat 
släggor, diskusar och kulor. Eftersom antalet 
kastare ökar i klubben, vilket är otroligt roligt, 
behövdes fler redskap för att kunna få effektivare 
träningar där fler får testa.  

Satsning på aktiva 
Klubben vill stötta våra aktiva på många sätt. 
Detta har vi gjort extra mycket i år vilket har gett 
goda resultat. I april månad fick några av våra 
äldre aktiva åka på träningsläger till Spanien. Där 
bidrog föreningen med en peng som gjorde 
resorna möjliga. Vi hade aktiva i Torremolinos, 
Albir samt Lloret de Mar. Att åka på träningsläger 
ger mer motivation på vårkanten efter en lång 
inomhussäsongen och det är skönt för kroppen att 
träna i värme. Våra kastare som åkte tillsammans 
med Eksjö fick ett bra utbyte med övningar och 
tips samt nya friidrottsvänner efter resan. Läger är 
alltså bra på många sätt och det är något vi hoppas 
kunna erbjuda flera framöver.  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Finnkampsresa och utbildningar 
I år ville vi också satsa på styrelsen och tränarna. 
Satsningen har resulterat i många händelser. Bland 
annat genomfördes en resa till Stockholm för 
styrelsen och tränarna. Den 2-3 september fick de 
uppleva Finnkampen på stadion. Under helgen 
passades det på att diskuteras och pratas samman 
om tränarfrågan samt föreningens framtid.  
 
För att utveckla våra tränare och ge dem en bra 
grund att stå på har vi bidragit med pengar till 
utbildningar och kurser. Just nu går tre av våra 
tränare en utbildning som heter Certifierad coach 
och inriktar sig på träning för juniorer. Kunniga 
tränare gör våra aktiva bättre och därför är det 
viktigt att våra tränare får utvecklas.  

Drömmen om en inomhushall 
Vi har länge drömt om en inomhushall i Värnamo 
där vi kan utöva vår idrott regelrätt. Just nu har vi 
inte någon möjlighet att hoppa längd, tresteg, 
s tavhopp el ler kasta inomhus. Närmsta 
inomhushall är Telekonsult Arena i Växjö som 
besöks flitigt under vinterhalvåret. Nu har 
planeringen för en inomhushall på hemmaplan 
börjat och om allting går som det ska är den klar 
sommaren/hösten 2018. Multihallen som planeras 
ligger i gamla Sajos lokaler och kommer ge oss 
g o d a f ö r u t s ä t t n i n g a r s a m t u n d e r l ä t t a 
inomhussäsongen. I den nya hallen kommer det 
finnas möjlighet att hoppa längd, stav, kasta spjut, 
slägga och diskus samt utöva många fler av 
friidrottens grenar. Detta ser vi fram emot enormt!

Foto: Privat
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FRIIDROTT OCH VÅRA TRÄNINGSGRUPPER

Magnus Pettersson & Annett Deltin  
Grupp vit & grupp blå 7-9 år

Satu Nyberg Schoug & Jeanette Jarl Ågren  
Grupp 10-11 år

Anna-Karin Gabrielsson & Frida Deltin  
Grupp 12-13 år

Maria Jonasson  
Grupp 14+

Börje Lennartsson  
Funktionshindrade

Adam Petersson & Madelene Nishiura  
Kasttränare

Josef Sandberg  
Hopptränare

Vi har flera 
hjälptränare som 
hjälper till i våra 

yngre grupper. Tack 
alla tränare för ert 

ideella engagemang.  
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Vårt mål 
WSK har cirka 90 aktiva i olika åldrar. Med vårt 
motto ”Det viktigaste är inte att vinna, utan att ha 
kul och kanske slå sina egna personliga rekord” . 
Vi erbjuder träning i våra sju träningsgrupper och 
vill ge alla chansen att testa på friidrott och 
utvecklas i vår sport.  
 
Tränarteamet strävar efter att erbjuda så varierad 
och rolig träning som möjligt. Det ska vara härligt 
att komma till träningen där man får träna hårt, 
leka och umgås.  
 
Detta skall vi jobba för 2018 
Det tidigare nämnda tränarbehovet är stort och 
därför försöker vi tränare att engagera fler 
föräldrar som kan hjälpa till som ledare. Tidigare 
år har vi haft utbildningsdagar som har lockat 
många föräldrar. Under våren 2018 ska vi anordna 
fler snabbkurser i hur man lär ut grunderna i 
friidrottens grenar. Fler tränare behövs nu och 
därför är detta ett ytterst viktigt och aktuellt mål 
för 2018.  
 
Att vi vill erbjuda fler aktiva en träningsresa 
nämndes också tidigare. Det är roligt för våra 
aktiva att få komma iväg och det behöver inte 
alltid vara så långt. Vi har under åren ordnat resor 
till Stockholm samt Villstad till exempel vilket har 

varit mycket omtyckte och lärorikt. Läger är roligt 
för alla, aktiva så väl som tränare och därför ska vi 
försöka komma iväg någonstans 2018.  
 
Träning bedrivs för att vi ska bli bättre i vår idrott  
och utvecklas fysiskt. Vår sport kräver även en 
mental styrka som hjälper oss när träningen är 
tung eller man är ute på tävlingsbanan. Under 
2018 vill vi erbjuda våra aktiva möjligheten att gå 
på en föreläsning om mental hälsa samt hur man 
ska tänka innan och under en tävling. Vi vill även 
ta upp kampen mot psykisk ohälsa och ta bort 
tabun som finns i ämnet genom att samtala om det 
under träningar.   
  
Målet med en veterangrupp fortsätter! Dit hälsar vi 
alla friidrottssugna vuxna över 35 år som vill testa 
på friidrott. Gruppen kommer ledas av duktiga 
tränare som har deltagit på veteran-SM. Det enda 
målet som ska finnas är att man ska ha roligt. Det 
är vad veteranfriidrott är grundat på. Välkomna 
inom en snar framtid!  
 
Även arbetet med en inomhushall fortsätter och 
om allt går som det ska står hallen redo i slutet av 
2018 eller i början av 2019. Detta är ett projekt 
som ska bli spännande att följa och som verkligen 
kommer underlätta inomhusträningen för alla 
grupper i vår förening. 

Fråga: Vad har varit det bästa 
med ditt friidrottsår? Vilken är 
din största framgång?

Elin Rahm: Det bästa med träningsåret 2017 är att jag 
har lärt mig mycket nytt inom löpning och speciellt 
inom friidrott, tillexempel hur man ska springa för att 
få ett bättre löpsteg. Jag känner också att jag har 
utvecklats mycket och fått fler erfarenheter. Jag har 
fått mycket inspiration från träningarna och tränarna 
som peppar mig att träna mer.  
 
Mitt bästa resultat från 2017 är min 30:e plats på 
Lidingöloppet i flickor 14. 

Fråga: Vad har varit det bästa 
med att vara tränare 2017? 
Har du något speciellt minne 
från säsongen?

Satu Nyberg Schoug: Det bästa med att vara tränare 
är att se våra barn och ungdomar utvecklas och bli 
bättre i sina grenar. Många har satt nya personbästan 
detta år vilket är roligt att se.  
 
Mitt bästa minne från säsongen 2017 är finalen av 
Lag-UDM i Jönköping. Laget i P11 tog hem ett brons. 
Killarna var så lyckliga och glada under och efter 
dagen. 
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KASSÖREN

Föreningens  ekonomi  är  under  god  kontroll 
eftersom  vi  ständigt  jobbar  med  att  vara 
kostnadsmedvetna  samt  att  vi  avstämmer 
räkenskaperna löpande mot vår budget.  

För  innevarande  år  tog  styrelsen  beslut  att 
satsa  extra  på  vissa  områden  samt 
investeringar  inom föreningen och dessa  har 
genomförts.  Investeringarna  har  finansierats 
till  stor  del  genom  bidrag  som  ordnats  av 
Madelene  Nishiura  som  är  vår 
bidragsansvarige i  föreningen vilket  hon ska 
ha ett stort tack för.  
 
Budgeterat  överskott  för  året  var  5tkr. 
Resultatet  blev  plus  22tkr.  Eget  kapital  vid 
årets slut uppgår till 535tkr.  

Vår  förening  är  inte  någon  vinstdrivande 
organisation  utan  alla  medel  går  tillbaka  till 
våra  barn  och  ungdomar,  allt  arbete  i 
föreningen sker helt ideellt varför några löner/
ersättningar ej betalas ut.  

Under verksamhetsåret har vi blivit tilldelade 
16tkr i medel från Idrottslyftet för projekt
”Behålla  våra  aktiva  genom att  skapa  bättre 
träningsmöjligheter och stärkt gemenskap”.

Resultaträkning för 2016/2017 (tkr)
Intäkter Kostnader

Medlemsavgifter 51 Tävlingsverksamhet 223

Bidrag 128 Hyra 82

Lotteri/marknad 66 Material 37

Reklam/sponsorer 240 Egna tävlingar 40

Egna tävlingar 45 Administration 18

Friidrottsskola 67 Friidrottsskola 64

Kiosk/övriga intäkter 24 Stipendium 16

Egna tränare/styrelse 60

Årsberätttelse/årsmöte 22

Övrigt 37

Årets manliga vinnare
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MARKNAD OCH SPONSOR

En viktig del i föreningens verksamhet är att 
skapa intäkter så att vi kan bedriva vår träning 
för våra barn och ungdomar. I år har vi fortsatt 
arbetet med att skaffa kontakter med sponsorer 
och  annonsörer.  Vår  målsättning  är  att  via 
arrangemang,  hemsidan  och  reklamtavlor  se 
till att dessa exponeras.  

Under  året  har  vi  deltagit  i  aktiviteter 
arrangerade av Värnamo Kommun genom att 
vara  med  i  Karnevalståget  samt 
Nationalsdagsfirandet i Apladalen.  

En tradition sedan över sextio år har varit att 
deltaga  på  Föreningarnas  Julmarknad  där  vi  
har varit en av de drivande krafterna. Men på 
grund  av  minskat  intresse  från  övriga 
föreningar  togs  beslutet  att  ställa  in 
marknaden för år 2017.  

Reselotteriet  är  en  viktig  del  av  föreningens 
intäkter  och  vi  vill  tacka  alla  som  stödjer 
föreningen genom att köpa lotter.  

Vår  målsättning  är  att  få  in  fler  föräldrar  i 
arbetet att skapa kontakter med sponsorer och 
annonsörer.  

Avslutningsvis tackar vi våra annonsörer och 
sponsorer  samt  övriga  samarbetspartners  för 
ett givande samarbete under året.

Årets kvinnliga vinnare

Börje Lennartsson & Magnus Pettersson
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3 maj - WSK-mini 
En klubbtävling för alla våra yngre aktiva 
mellan 7-11 år samt våra funktionshindrade. 
Grenarna var 60m, kula och längd. 
Arrangemanget blev en mysig tävling med 
108 starter. Målet med tävlingen är att de 
aktiva ska få en tävlingsvana och känna sig 
trygga ute på banan.  

6 maj - Wärnamo Kvartsmarathon  
Årets kvartsmara samlade 170 löpare som 
sprang 10 549 m. Nytt för i år var 
PaprICAloppet som innebar 850 m löpning 
med mål i Åbroparken. Det blev ett fint 
arrangemang med ICA Kvantum där ca 200 
barn deltog.  

19 augusti - WSK-Spelen  
Vår traditionella tävling WSK-Spelen 
anordnades. 307 starter samlades då tävlingen 
arrangerades för 55 året.  

 
22 september - Skoljoggen för Apladalsskolan 
WSK via Ronny hjälpte till med skoljoggen. 
Ca 500 starter vid det 5km-långa loppet.   
 
30 september - Castorama 
Castorama på hemmaplan. 13 tävlande.  

Arenagruppen består av: 
Kjell Ahnstedt, Ronny Krönvall, Benny 
Engstrand, Arnold Gustavsson, Kjell Hillblom 
Anders Gradéen och Thomas Borglin.  
 
Eltidtagargruppen består av: 
Kjell Hillblom, Bert Konijnendijk, Ronny 
Krönvall, Per Falkman och Anders Gradéen. 

ARENA OCH EGNA TÄVLINGAR

Ronny Krönvall & Kjell Ahnstedt
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PROJEKT, LÄGER- & UTBILDNINGSVERKSAMHET
Idrottslyftsprojektet  
Under hösten och vintern 2016/2017 med hjälp av 
medel från idrottslyftet har vi drivit projektet 
”Behålla våra ungdomar genom att skapa bättre 
träningsmöjligheter och stärkt gemenskap.” 
Medlen har använts bland annat till styrketräning i 
Atletklubben och till 2 lägerdagar i Telekonsult 
arena samt till en trivselaktivitet för våra 
ungdomar som ni kan läsa mer om nedan.  

I januari genomförde vi en lägerdag i Telekonsult 
arena. Våra aktiva från alla grupper fick möjlighet 
att träna grenar som vi inte har möjlighet att träna 
på hemmaplan under inomhussäsongen som bland 
annat slägga, stav, längd och spjut. Det var hela 48 
aktiva och 9 tränare som deltog på denna mycket 
lyckade lägerdag där det knöts många 
vänskapsband mellan våra olika träningsgrupper.  
 
I april genomförde vi ytterligare en lägerdag för de 
äldre aktiva i Telekonsult arena där det var mycket 
fokus på teknikträning. Projektet avslutades på 
hisnande höjder för de modiga med klättring på 
Isabergs höghöjdsbana.  

Norheds stiftelse och anläggningsstöd från 
idrottslyftet  
Tack vare projektmedel från Norheds stiftelse har 
vi under året investerat i nya häckar vilket innebär 
ett stort lyft för vår tävlingsverksamhet. Vi har 

också blivit tilldelade idrottslyftsmedel från 
Smålandsidrotten och Svenska Friidrottsförbundet 
för investering i en ny kastbur. Detta gör det nu 
möjligt för oss att träna slägga regelrätt och att 
arrangera tävlingar i slägga. Stort tack till Norheds 
st if telse, Smålandsidrotten och Svenska 
Friidrottsförbundet för ert stöd.  

Utbildning 
Under verksamhetsåret har våra tränare och 
föreningsledare deltagit i ett antal utbildningar. 
Vill särskilt lyfta upp att vi har 3 tränare, Maria 
Jonasson, Adam Petersson och Josef Sandberg 
s o m f ö r n ä r v a r a n d e g å r S v e n s k a 
Friidrottsförbundets Certifierad Coachutbildning. 
Certifierad Coach är en kunskapsfördjupning efter 
Ungdomstränarutbildningen 14-17 år för tränare 
som tränar ungdomar, juniorer men även elit. 

1 oktober arrangerade vi en föräldrautbildning där 
18 föräldrar fick testa på och lära sig ”hands on” 
ledda av våra tränare hur man lär ut några av 
friidrottens grenar, bland annat, sprint, längdhopp, 
häcklöpning och spjut. Ett varmt tack till alla 
föräldrar och tränare som deltog.  
Även delar av vår styrelse och tränare har varit på 
inspirationshelg för att blicka framåt ”svensk idrott 
2025”. Ett arrangemang av SISU Idrottsutbildarna. 
Många tankar väcktes om hur vi måste arbeta för 
att möta framtidens träningsvilliga i alla åldrar.
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GULDSPONSOR

SILVERSPONSORER

ANNONSÖRER

Ages Doxa Plast Kickflip Johan Unenge Stargrip

Appear Franssons Bygg Källemo Svenska Kyrkan Värnamo 
Pastorat

Arne Ericson Måleri Fyra punkter
Lillgårdens 

Handelsträdgård
Söderqvist Gräv

Autoexperten Gnosjö Personaluthyrning Linda Json Telemontage

Beijer Byggmaterial Gummidepån
Alfreds Marsipan och 

Praliner
Trendhouse

BestDrive Hedin Bil MTM Sweden Plåtslagar´N i Värnamo

Bil-Center Hotel Vrigstad Värdshus Razi Muskelterapi Värnamo Nya Plåtslageri

Borglins Frisersalong Inges El Revisorgruppen Wemo Automation

Byggnadsfirman  
Roger Axelsson

JB Transport SAC Group Ltd. Wrent

Json Vill du synas här?

Mer info om hur du kan stödja Wärnamo Sportklubb med en annons finns på vår hemsida: 
www.warnamosk.se

http://www.warnamosk.se
http://www.warnamosk.se

