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WÄRNAMO SPORTKLUBB 

  Verksamhetsberättelse 2022  
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Wärnamo Sportklubb står inför sitt 82:a årsmöte. 
Det inger stolthet och tacksamhet att få vara 
delaktig i arbetet med en förening som Wärnamo 
Sportklubb, att vårda vår historia som inleddes 
1940. Mitt första år som ordförande i föreningen 
har varit både roligt, lärorikt och lite utmanande. 

2022 blev ett år med fokus på våra arrangemang 
och att växa som förening genom att starta nya 
träningsgrupper. Det gjorde vi riktigt bra.  
Våra största arrangemang under året är WSK-spelen 
och WärnamoMilen. Att arrangera dessa tävlingar 
kräver mycket arbete från vår tävlingsgrupp. Stort 
tack till alla inblandade. Tillsammans skall vi 
utveckla dessa tävlingar under kommande år, 
genom att fortsätta med det vi gör bra.    

Att göra saker utöver våra regelbundna träningar är 
viktigt för gemenskapen i föreningen. I år har vi 
verkligen satsat på det. Vi har bl.a varit på läger i 
Malmö, haft utbildningar, testat på skytte, klättring 
mm. Detta gör vi för att bygga den sociala 
gemenskapen och så klart, ha lite kul tillsammans. 
Tack till alla ni ledare som ordnat med de olika 
aktiviteterna. 

Det har även varit ett år där vi arbetat med det 
faktum att föreningslivet i Sverige förändras. Detta 
innebär att även vi som förening måste förändra 
oss. Att driva en förening på ideell grund idag, 
kräver enormt mycket arbete och engagemang. 
Jobb, skola och andra aktiviteter kräver mycket av 
föräldrar och våra ledare, men även av de barn och 
ungdomar som är aktiva i vår förening. Här gäller 
det att vi är lyhörda men också tydliga med vad som 

krävs för att föreningen skall fungera. Tveka inte att 
höra av dig till oss med synpunkter och idéer som 
hjälper oss att utvecklas som förening i framtiden. 
Och du, tänk på att det finns olika sätt att engagera 
sig i en förening. Allt från sportsligt aktiv till ledare, 
funktionär eller något annat. Men en sak är säker, 
föreningslivet och idrotten behövs i Sverige 
och Värnamo.  
  
Många familjer når inte föreningslivet idag, kanske 
för att man inte känner till det. Samtidigt som vi vet 
att många ungdomar saknar en aktiv fritid. De olika 
idrottsförbunden jobbar hårt för att hjälpa till att 
vända denna trend, och vi som förening kan bidra. 
Det gör vi genom att vara en aktiv och rolig förening 
och visa vad vi har att erbjuda, dels till barn och 
ungdomar, dels till föräldrar, vuxna och människor 
med funktionsnedsättning. Varför inte ta med en 
kompis till nästa träning?  Wärnamo Sportklubb - 
En förening för idrottande genom hela livet.   

Att sammanfatta ett helt år på några rader är inte 
helt lätt. Efter ett år av träningar, tävlingar, 
aktiviteter, och möten, så vill jag rikta ett stort tack 
till alla som engagerat sig under året, styrelse, 
ledare, tränare och föräldrar. Och viktigast av alla, 
våra aktiva. Det är ni som är WSK. 
   
Inför 2023 vill jag skicka med ett ord, och det är 
”Tillsammans”. 

Det är tillsammans vi får det att fungera 
Det är tillsammans vi har roligt 
Det är tillsammans vi utvecklas 

TILLSAMMANS  
MOT 2023!
VID PENNAN: Jonas Petterson, ordförande  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1. JONAS PETTERSSON 
Ordförande

2. MAGNUS PETTERSSON 
Vice ordförande

Wärnamo Sk 2022 

3. MADELENE NISHIURA 
Styrelseledamot

4. KJELL AHNSTEDT 
Styrelseledamot

5. JEANETTE JARL ÅGREN 
Kassör

6. LENA HAMMARSTRÖM 
Styrelseledamot

7. MARIA JONASSON 
Styrelseledamot

8. ADAM PETTERSSON 
Styrelseledamot

9. CAMILLA BENNESTÅHL 
Sekreterare 

10. FRIDA DELTIN 
Suppleant
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EKONOMI
VID PENNAN: Jeanette Jarl Ågren  

Föreningens ekonomi är god och under kontroll. 
Redovisningen sköts löpande och resultat rapporteras 
till styrelsen i samband med styrelsemöten. 

Årets resultat är bättre än vad som budgeterades. 
Detta beror delvis på fortsatt låg andel aktiva som 
tävlar, vilket resulterar i minskade kostnader. Antalet 
tävlingsstarter är inte på de nivåer som de var innan 
pandemin. Även ej budgeterade intäkter i form av 
återstartsstöd efter pandemin från Svensk Friidrott har 
gynnat resultatet. 

Det inkomsttapp vi gjorde under fjolåret från en del 
sponsorer har nu återhämtats. Vi har även fortsatt 

varit aktiva på att få nya intäkter till klubben genom 
ersättningar från ex Föreningsvandring, Städa Sverige 
och liknande aktiviteter. Dessa aktiviteter bidrar 
utöver de ekonomiska ersättningarna till att 
synliggöra klubben utanför våra vanliga tränings- och 
tävlingsarenor och visa befintliga och nya sponsorer 
att vi tar ett samhälls- och hållbarhetsansvar. 
Styrelsen tog i höstas ett beslut att öka antalet 
reselotter för detta år vilket inte fanns med i 
budgeten för året.  

Allt arbete i föreningen sker helt ideellt varför alla 
medel oavkortat går tillbaka till verksamheten, 
våra aktiva barn, ungdomar och veteraner.

Resultaträkning för år 2022-01-01-2022-12-31 (tkr) 

Intäkter Kostnader

Medlemsavgifter 94 Kostnader aktiva 97

Bidrag 112 Lotterier 40
Lotterier 100 Hyra 90

Sponsorer 130 Material 50

Egna tävlingar 49 Egna tävlingar 33

Övriga intäkter 67 Administation/data 36

Stipendium 15

Kurser/utbildning 5

Försäkringar 7

Övrigt 49

Årets resultat 130
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WSK har ca 100 aktiva i olika åldrar varav 90 aktiva i 
våra barn och ungdomsgrupper. Med visionen att vi 
vill ge alla, möjlighet att träna friidrott utifrån sina 
egna förutsättningar och ambitioner erbjuder vi 
träning för våra träningsgrupper flera dagar i 
veckan under hela året. 

Vi har just nu 6 träningsgrupper för barn och 
ungdomar samt en träningsgrupp vardera för 
personer med funktionsnedsättning och veteraner. 
Vi vill ge alla aktiva chansen att träna friidrott och få 
dem att inse hur variationsrik friidrotten är och ge 
dem möjlighet att utvecklas inom vår sport. 
Tränarteamet har som mål att erbjuda varierad och 
rolig träning där man får träna hårt, leka och umgås. 
Variation i träningen är nyckeln för att behålla våra 
aktiva skadefria och därmed kunna utvecklas 
successivt utan skadeavbrott. 

Ännu ett år har passerat och vi i friidrottsgruppen 
har jobbat vidare med vår verksamhet. I första hand 
har vi jobbat för att få fler medlemmar och aktiva till 
klubben. Även i år har vi erbjudit prova-på för de 
yngre barnen. Detta ledde till att en ny grupp har 
startats upp. Även en del aktiva har tillkommit i de 
befintliga äldre grupperna. 

Vi i Friidrottsgruppen har haft ett flertal 
teamsmöten under året, samt samlat våra tränare 
under två tillfällen där vi gått igenom viktiga frågor 
inför utom- och inomhussäsongen. 

Vi har genomfört två föräldramöten under året där 
vi betonat vikten av föräldrarnas stöd och 
delaktighet i föreningen. Vid mötet under hösten 
hade vi en föreläsning av Elaine Oskarsson från RF 
Sisu Småland som i första hand vände sig till 

klubbens föräldrar angående hur man stöttar sitt 
aktiva barn. 

FRIG har hållit i evenemanget ”Städa Sverige”. 
Under en dag i september plockade en del av våra 
aktiva och deras föräldrar skräp i vår natur. Detta 
gav lite klirr i kassan, sammanhållning utanför 
träningen samt hjälp till att hålla vår vackra natur 
ren. 

Vi har även ordnat ett flertal trivselaktiviteter för 
våra barn och ungdomar. Bland annat har våra äldre 
aktiva fått prova på Target sprint hos Värnamos 
skytteförening, fått klättra på Clip’n climb i 
samband med lägret i Malmö och gruppen 11/12 
har varit och testat Klättervigören i Jönköping. 

Speciella framgångar som måste nämnas av våra 
aktiva det gångna året är Elias Anderssons två brons 
på USM, inomhus i viktkastning samt utomhus i 
slägga. Även Jonathan Rinman fick med sig tre 
medaljer hem i september då han tävlade på 
Götalandsmästerskapen. Två guld i diskus och 
slägga samt silver i spjut.  Det ska bli spännande att 
få fortsätta följa alla våra aktivas framgångar 
kommande år. 

Under kommande år kommer FRIG att lägga 
tyngdpunkten på: 
• Att ytterligare öka medlemsantalet  
• Att göra WSK mer synligt och ett attraktivt 
träningsalternativ för såväl unga som gamla  
• Att utbilda våra tränare 
• Att jobba för fler tränare i klubben 
• Att få fler barn och ungdomar att tävla  

VID PENNAN: Maria Jonasson, tränare

FRIIDROTT OCH  
TRÄNINGSGRUPPER
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BILDER FRÅN ÅRET 
PÅ HEMSIDAN
Elin Jonasson, media- & hemsideansvarig 
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UTBILDNING- OCH 
LÄGERVERKSAMHET
VID PENNAN: Madelene Nishiura, tränare

Vi inledde verksamhetsåret 2022 med vår 
traditionella lägerdag i Växjö som gick av stapeln 9 
januari. Totalt sett var vi ca 45 wsk:are inklusive 
tränare som passade på att träna många av 
friidrottens olika grenar i Växjös fina inomhushall. 

I maj körde 13 + gänget under ledning av Ulf Öller 
del 2 i mental träning med fokus på bland annat att 
hitta inre driv och att bli mer trygg i sig själv, 
egenskaper som man har nytta av både på 
tävlingsbanan men även utanför den.  

Jörgen Olssson, tränare i grupp 13/14 deltog i april i 
utbildningen Friidrott för barn 7-10 år.  

Under sommarens båda prova på tillfällen har våra 
ordinarie tränare lett utbildning för föräldrarna till 
medverkande barn i hur man lär ut friidrott till barn.  

Sjukgymnasten Per Martinsson, PM Fysio höll i höstas 
i 2 pass i skadeförebyggande träning för aktiva från 
12 år och uppåt som ett led i vårt arbete med hållbar 
träning för att minska skaderisken för våra aktiva.  

Under höstlovet hade vi ett gäng aktiva som under 
ledning av Adam, Satu, Maria och Helena var på 
träningsläger i Atleticum friidrottshall  i Malmö. 
Förutom träning fick de aktiva prova klättring på 
Clipn’climbs klätterbanor på Sportcenter syd utanför 
Malmö. 

Vi har under året haft flera aktiva som har deltagit i 
olika läger som arrangeras av Östsvenska förbundet 
som till exempel GM läger och höstläger.  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VID PENNAN: Kjell Ahnstedt, tävlingsledare

ARENA OCH  
EGNA TÄVLINGAR

2022 blev återigen ett bättre år än de senaste, 
p a n d e m i n h a r s l ä p p t s i t t g r e p p o c h 
tävlingskalendern började se ut som vanligt. 

Detta året kunde vi återvända till vårsäsongen med 
vårt långlopp som ju numera heter Wärnamomilen. 
Dock har vi förändrat en del; start och mål är nu 
förlagda till idrottsplatsen mellan Apladalsskolan 
och hockeyrinken. Banan har också en ny dragning, 
och är mätt av leg. Förbundsmätare C-G Nilsson. 
Sträckorna som gäller är 10 km, 5 km och 2,6 km. 
Fördelen här är, att vi inte ger oss in på 
stadsgatorna, utan håller oss i mestadels i 
anslutning till Laganområdets vackra 
natur. Ett väl genomfört lopp som uppskattades av 
löparna, förhoppningsvis blir det fler deltagare 
framöver. 

Under våren kördes kvällstävlingar främst för våra 
egna ungdomar, men också en kastmångkamp, 
där även våra veteraner fick visa att det finns kraft 
kvar i ”åldringarna”. 

WSK-spelen i augusti ökade på deltagarantalet 
väsentligt jmf med förra året. SmFIF hade bett oss 
om att lägga in DM-tävlingar också denna dag. 
Detta blev inte lyckat, tyvärr. WSK som arrangör 

skall ha all heder av genomförandet, men någon 
större hjälp från distriktet fick vi inte. Beslutas 
efteråt att ingen upprepning kommer att ske, WSK-
spelen skall vara en ren ungdomstävling även i 
fortsättningen. En institution med över 60 år på 
nacken faktiskt. 

Resten av hösten hade vi småtävlingar, vi fick inte 
Terräng-DM som vi sökt. Det hela avslutades med 
Castorama i början på oktober, som brukligt är. 

Tävlingsgruppen kan återigen lägga ett bra 
verksamhetsår bakom sig, Kjell Hillblom håller 
fanan högt, och vi skall även tacka övriga i klubben 
samt föräldrar som engagerat sig och ställt upp som 
funktionärer när det behövts.  

Det vi har som en stor utmaning framför oss de 
närmsta åren är, att i samarbete med kommunen 
planera Finnvedsvallens ombyggnad 2025. 
 
Väl mött på Finnvedsvallen 2023!
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Äntligen, är väl ordet som många av oss har använt 
under 2022. Under året har vi kunnat genomföra 
de tävlingar vi hade planerat, i och med det så har 
våra sponsorer fått synas både vid våra tävlingar på 
Finnvedsvallen samt på stan när WärnamoMilen 
genomfördes. 

Vi har likt tidigare år medverkat vid kommunens 
aktiviteter så som nationaldagsfirande och 
”föreningsvandring på stan”. Vi har även varit 
delaktiga i ”städa Sverige”, vilket har gett oss 
intäkter till föreningen. Stort tack till aktiva och 
föräldrar som ställt upp vid dessa tillfällen. 

En nyhet som tillkom under 2022 är att vi är nu 
anslutna till ”panta mera”, där man kan skänka sin 
pant till vår förening. I Värnamo gör man det 
enkelt vid Stomsjö återvinningscentral när man 
ändå är där och slänger skräp. 

Ett STORT TACK vill vi rikta till alla våra sponsorer 
som stöttas oss under året. Och ett extra tack till vår 
huvudsponsor ESSELL PRODUKTER AB! 

Kanske just du vill vara med och sponsra Wärnamo 
SK, gå då in på warnamosk.se för mer information 
under fliken ”sponsorsidan”, eller skicka ett mejl 
till sponsor@warnamosk.se  

Återigen ett stort tack för allt under 2022, och så 
ser vi fram emot ett härligt 2023.

MARKNAD OCH  
SPONSORGRUPPEN
VID PENNAN: Magnus Pettersson, sponsoransvarig 

mailto:sponsor@warnamosk.se
mailto:sponsor@warnamosk.se
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• Klubben bildades år 1940 efter att tidigare har varit en sektion av IFK Värnamo  

• Vi har ca 200 medlemmar 

• Vi har en egen klubblokal som ligger på Skolgatan 1 i Värnamo 

• Vår huvudarena är Finnvedsvallen i Värnamo 

• Vi har under åren haft deltagare i Olympiska Spel 

• Vi har uppfostrat svenska mästare, ungdomsmästare samt haft deltagare i olika 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. 

KLUBBINFORMATION 
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HUVUDSPONSOR

SPONSORER


