VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

STYRELSEN
Styrelsen för Saab Fritidsförening, Järfälla avger härmed följande verksamhetsberättelse.
Styrelsen för Saab Fritidsförening har under året bestått av:
Sara Andersson
Ordförande
Agneta Johansson
Ledamot (Sekreterare)
Ann Samuelsson
Ledamot (Ekonomi)
Peter Myrbäck
Ledamot
Inga Bergström
Ledamot
Mauricio Saldes
Ledamot
Lars Johan Karlsson Ledamot
Josefine Grimfelt
Ledamot
Under året har sju protokollförda styrelsemöten hållits.
Utöver sektionernas verksamhet har Saab fritid ansvarat för
 Korpen träningspass mm
 Julbord (blev inget julbord 2020)
 Ekonomiskt stöd till Pensionärsföreningen
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SEKTIONER
BADMINTON
Sektionen har under året haft tider i Komethallen på måndagar och torsdagar.
Under säsongen har verksamheten varit mycket påverkad av COVID-19. Hallen har varit öppen
men deltagandet har varit sporadiskt. De enskilda deltagarna har försökt följa rekommendationer om
hur man kan träna säkert. Dessa rekommendationer har ändrats under året.
Sektionen har ca 10 fasta medlemmar.
Vi har regelbundna träningar 2 ggr/vecka. 1 timme/gång. 1 bana måndagar och 2 banor torsdagar.
Förhoppningsvis går pandemin över så att verksamheten åter kan bli normal.
Sektionens hemsida är fortfarande inte aktuell, borde uppdateras med hjälp från kunnig.
BEACHVOLLEYBOLL
(Beach)Vollyboll sektionen under 2020 första hälft anordnat 6 tillfällen med ett snitt deltagande av
5 personer. Verksamhet bedrevs inte under årets andra hälft. Detta på grund av de skärpta
restriktionerna runt Covid.
”Jag har även fått återkoppling på att planen använts utanför sektionens organisation vid flera
tillfällen, vilket är roligt att höra.”
Under 2021 planeras ingen aktivitet till dess att gymmet åter öppnar.
Ekonomi:
Ett par av de band som används för fastspänning av stolpar skadades under året. Dessa kan behöva
att bytas ut under året (2021). I övrigt kommer sektionen inte att ha några ekonomiska anspråk.
BOARDGAMES
Sektionen för Brädspel, (Boardgames, Bordsgemäng) har träffats varje Tisdag under 2020. Inbjudan
skickas ut av sektionens ledare via epost till 17 intresserade. Mellan 4 och 8 spelare brukar dyka
upp. Vi håller på i 2 till 4 timmar. Några av spelen är speciellt valda för att vara säkra för deltagarna
i pandemitider. Det är till exempel ”Welcome To Your Perfect Home” och ”Cartographer” där man
spelar ungefär som i Bingo, det vill säga att man har sin egen spelplan och egen penna, och kan sitta
isär från varandra. Nedan följer en lista av datum och de spel som vi spelat vid dessa tillfällen:
2020-01-14 The Quacks of Quedlinburg, Welcome To Your Perfect Home
2020-01-21 The Quacks of Quedlinburg
2020-01-28 The Quacks of Quedlinburg, Civilization: A New Dawn
2020-02-04 Clank! In! Space!: A Deck-Building Adventure, Rallyman: GT
2020-02-11 Terraforming Mars
2020-02-18 Ticket to Ride: London, The Castles of Burgundy
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2020-02-25 Raiders of the North Sea
2020-03-03 Azul, Mini Rails, History of the World
2020-03-10 KeyForge: Call of the Archons
2020-03-31 Gentes
2020-04-07 Wingspan, Welcome To Your Perfect Home
2020-04-14 Azul: Summer Pavilion, Wingspan
2020-04-21 Village
2020-04-28 Welcome To Your Perfect Home
2020-05-12 Welcome To Your Perfect Home
2020-05-26 Brass: Birmingham, SHŌBU
2020-06-02 Eight-Minute Empire, Cartographers, SHŌBU
2020-06-09 Letters from Whitechapel
2020-06-23 Flamme Rouge
2020-08-04 Montmartre
2020-08-11 8Bit Box
2020-08-18 Montmartre, Unexpected Treasures
2020-08-25 Everdell, Scythe
2020-09-01 Imperial Struggle, Civilization: A New Dawn, Coma Ward
2020-09-08 Great Western Trail, Tiny Towns
2020-09-15 Tiny Towns, Imperial Struggle
2020-09-22 Mystic Vale
2020-09-29 NMBR 9, Clank! Legacy: Acquisitions Incorporated, The
Castles of Burgundy
2020-10-06 Root
2020-10-13 Libertalia, SHŌBU, The Crew: The Quest for Planet Nine,
Root
2020-10-20 Small World Underground, Catan
2020-10-27 Flamme Rouge, Civilization: A New Dawn
2020-11-03 Cartographers, Welcome To Your Perfect Home
BOKCIRKELN
Vilande.
BORDTENNIS
Vilande.
BOWLING
Under 2019 - 2020 har vi varit 10 spelande medlemmar i Bowlingsektionen.
Vi har haft 5 bokade banor i Jakobsbergs Bowlinghall under sammanlagt 24 torsdagar.
Men pga. Covid-19 vi har hunnit spela bara HT2019, 10 omgångar och , VT2020, 4 omgångar 6
omgångar seriespel tävlat och 8 omgångar trängningar.
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Seriespel
Vi har, torsdagar, omväxlande tränat och tävlat i ett seriespel där alla har mött alla över 3 serier. Vi
har haft 4 egenfinansierade gäst spelare med Reine Pettersson, Tommy Sävström, Kristina
Hässelbäck Jernström och Eva-Britt Jonasson (fd Saab:are).
Resultat i seriespelet:
Saab Bowling
Resultat för säsong 1920 ej färdigt spelat

(6 spelade omgångar)

Resultat Serie spel för HT2019-VT2020
Spelare
Joakim Engleson
Nasser Yusuf
Eva-Britt Jonasson
Reine Pettersson
Lars Palo
Léonel Vallée
Agneta Johansson
Kristina H Jernstöm
Tommy Sävström
Gunnar Asplund

Namn Kod
JOEN
NAYE
EVJO
REPE
LAPA
LEVA
AGJO
KRHÄ
TMSÄ
GUSA

R1
6
6
4
0
0
0
3
6
4
3

R
2
3
4
4
4
6
3
5
2
0
2

R
3
6
2
4
6
0
6
1
3
0
3

R
4
6
5
1
3
3
6
0
2
4
4

R5
4
3
0
0
6
5
6
6
0
4

R6
6
2
6
0
4
6
1
0
0
6

R7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
Poäng
31
22
19
13
19
26
16
19
8
22

Klubbmästerskap
Vi skull har spelat 14 Maj 2020 pga. Covid-19 inte fullgöra klubbmästerskapet.

Resultat Julslagning 28/11-2019

2 händer

Fel
hand

Stillastående

Valfritt

Så lite

Serie 4

1

2

3

4

5

hcp

Totalt utan
hcp

Totalt

1

Nasser Yusuf

110

129

159

195

19

593

612

2

Reine Pettersson

76

76

140

203

29

495

524

3

Léonel Vallée

92

97

135

158

36

482

518

4

Gunnar Asplund

104

88

126

125

25

443

468

5

Agneta Johansson

78

78

103

136

47

395

442

6

Tommy Sävström

80

64

72

161

43

377

420

7

Lars Palo

76

38

136

144

23

394

417

4

8

Joakim Engleson

36

87

105

147

28

375

403

9

Eva-Britt Jonasson

93

61

83

92

46

329

375

56

0

56
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Kristina H Jernström

BRIDGE
Det är ca 15 aktiva bridgespelare som deltar i serien för 4-manna lag som arrangeras av St:Eriks
bridgeklubb.
På grund av Covid-19 så ställdes Seriespelet in i mars och har ännu inte återupptagits.
Genomgång av budgivning och spelföring av brickor arrangeras i Järfälla efter varje genomförd
match.
BÅTSPORT
Vilande
CYKEL
Vilande.
DANS
Inga aktiviteter under 2020 på grund av Corona.
FIGHT CLUB
Brottning gör sig verkligen inte bra i coronatider.
Vi flyttade till en lunchtid i början av året vilket ökade intresset markant men såklart lade vi ner
träningen vid coronautbrottet i våras. Hoppas vi snart kan ta upp träningen igen.
FOTBOLL
Under 2020 har pandemin självklart gjort att Fotbollssektionens spel har tagit uppehåll av och till
och sista delen av året har vi givetvis inte haft någon aktivitet överhuvudtaget. Under delar av 2020
har vi emellertid lyckats genomföra spel, som alltid på fredagar 11:30-12:30.
I september blev vi inbjudna till att delta i Korpens företagscup i utomhusfotboll, som ägde rum en
kväll ute på Långholmens fotbollsplan. Genom fantastiskt lagarbete och vilja lyckades vi kamma
hem guldpokalen till vårt företag denna kväll. När vi nu placerat SAAB på kartan i Korpen
Stockholms fotbollsvärld så ser vi givetvis fram emot att få försvara vår nyvunna position.
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Beträffande det ekonomiska har vi förutom anmälningsavgiften till företagscupen haft en del mindre
materialinköp i form av exempelvis fotbollar och tröjor.
GAMING
Gamingsektionen har fått en nystart under 2020 i form av en engagerad medlem som tagit på sig att
rusta upp hårdvaran rejält och att skapa event.
Vi har idag nya datorer, skärmar, möss, musmattor och tangentbord som räcker bra för dagens
online-spel. Vi flyttade över de tidigare inköpta grafikkorten till dom nya datorerna vi fick tag i.
Det har blivit spelkvällar ungefär varannan till var tredje vecka. Det har varit väldigt uppskattat och
vi blir alltid fulltaliga med flera som står på reservlistan.
Mailutskicket som vi använder för att fylla spelkvällarna är redan uppe på över 50 personer och jag
tror att det finns många fler intresserade.
Konceptet har varit ”Datorspel(CS-Go/Valorant) + Pizza”, där vi kör en paus i mitten för mat.
Vi har inte lyckats nå ut på en bredare nivå och få fler att skapa upp events, men det blir något vi får
arbeta på framöver.
Det har även funnits haft planer för en turnering i CS:GO och vi hade ett planeringsmöte inför att ha
en spel-dag i show-rummet. Har hört från flera att det varit väldigt uppskattat tidigare år och vi vill
gärna återskapa det eventet.
Dom planerna har pausats p.g.a. restriktionerna men kommer att upptas så fort det lättar.

GOLF
Golfsektionen har 107 medlemmar, varav 98 anställda och 9 pensionärer. Detta är samma totalantal
som 2019, men det är 2 anställda mer och 2 pensionärer färre jämfört med för ett år sedan.
Styrelsen för golfsektionen består av Olof Grimlund, Ewa Mårtensson, Ulf Björkman, Joakim
Engleson och Pekka Lundström.
Golfsektionen arrangerade 4 slagtävlingar (4 färre än normalt pga. Corona):
Tävling
Wäsby GK, 25 juli
Viksjö GK, 23 september
Bro-Bålsta GK, 8 september
Lindö Dal GK, 11 augusti

Antal deltagare
13
19
19
16

Vinnare
Ulf Björkman
Håkan Selhammer
Jesper Löfbom
Anders Dahlberg

På Bro-Bålsta tävlingen fick vi se ett hole-in-one. Leonard Waldau träffade hålet direkt från
utslaget, på hål 16 (se bild nedan). Det har bara hänt en gång tidigare i golfsektionens historia.
En nygammal tävlingsform gjorde come-back – matchcup. Den avgjordes under säsongen på Viksjö
GK:
Tävling
Matchcup, Viksjö GK

Antal deltagare
12

Vinnare
Daniel Hellberg
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Under säsongen arrangerades två träningstillfällen med tränare på Viksjö GK. Totalt 16 personer
deltog under de två dagarna.
Golfsektionen korar också en klubbmästare. Det är den spelare som har det sammanlagt bästa
resultatet på årets tävlingar.
Tävling
Klubbmästerskap

Resultat
1. Ulf Björkman
2. Lars Strahl
3. Håkan Selhammer

Årets SAAB Aktiv Mästerskap i Golf avgjordes 7:e september på Vreta Kloster utanför Linköping.
Fem golfare från Järfälla deltog:
Tävling
SAAB Aktiv Mästerskap
i Golf på Vreta Kloster,
7:e september

Resultat Scratch (utan
handikapp)
Stefan Sandén, T13:e
Anders Dahlberg, T18:e
Simon Lindkvist, T18:e
Jesper Löfbom, T24:e
Håkan Näsberg, T87:e

Resultat A-klass,
poängbogey
Stefan Sandén, T13:e
Anders Dahlberg, T18:e
Simon Lindkvist, T18:e
Jesper Löfbom, T24:e
Håkan Näsberg, T87:e

Leonard Waldau efter Hole-in-one på Bro-Bålstas
16:e
HOBBYELEKTRONIK
Vilande.
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Resultat B-klass,
poängbogey
Håkan Näsberg 45:a

INNEBANDY
Under 2020 utövades innebandy under fem dagar i veckan vid minst åtta olika tillfällen. Den 17
november pausades all innebandyverksamhet på JFA-siten då hallen stängdes av för att minska
risken för spridning av Covid-19 viruset. Nedstängningen av hallen gällde resten av tiden av
verksamhetsåret 2020.
Medlemmar
Antal medlemmar som utövar innebandy på JFA-siten estimeras till 80-90 personer.
KONST
För 2020 kan konstsektionen rapportera följande
- Utlottning av konstverk vid 2 tillfällen, i Februari och November.
- Utställning av Jan Block (Saab anställd) fotografier/tavlor under December
- Påbörjat Iordningställande av hemsida, där det är möjligt att digitalt visa utställningar, utlottningar
etc
- Påbörjat samarbete med Linköpings konstförening
LUFTVAPENSKYTTE
Skjutbanearbete har koncentrerats till:
 Fortsatt framtagning av vändställsmålanordningar
Skjutbar demonstrator med olika skjutmoment finns att prova
Material för framtagning av 8 st seriemässiga vändställ har till del införskaffats
 Normalt underhållsarbete
 Utbyte av kulfång för precisionskytte då de gamla var utslitna
 Stort tack till engagerat skjutbanearbete av Hans Narebo, Erik Thorén, Peter Johansson, Ulf
Nyman och Rikard Björkviken med flera
Skjutbaneanläggningen har använts mycket och fungerat väl
Sektionen har fortsatt långlån av:
 2 st Feinwerkbau luftpistoler från Nynäshamns APK genom Rikard Björkvikens försorg
 1 st enklare BSA luftgevär från Nils-Ola Svensson
Sektionen äger 5st soft airguns av Glock 17 modell
 Ett event har genomfört åt FCP i form av Soft Air Gun skytte mot fallmål
Under 2020 fick sektionen 17 nya aktiva skyttar och under samma period slutade 12 skyttar, dvs
listan av aktiva skyttar innehöll 2020-12-31 46 (41) st skyttar
Sektionen har lobbat för fortsatt luftvapenskytteverksamhet i nya huset
 Saab Fritid Jfa styrelse är positiva
 Projektledare med stab för ”nya huset” är positiva, dock inga löften

8

Sektionens hemsida underhålls och förnyas kontinuerligt genom vår webmaster, Pia Gustavssons
försorg.
 Se https://www.saabfritid.org/Luftvapenskytte.php
Tävlingsresultat
 Saab-mästerskap Luftpistol 2020:
- 6 (6) st deltagare Öppen Klass med som bäst en 1:a placering av Rikard Björkviken
med 349p
- 1 (-) st deltagare i Damklass med en 1:a placering av Pia Gustavsson med 341p
- 1 (-) st lag , en 1:a-placering med 1030p. Laget bestod av Nils-Ola Svensson, Hans
Narebo och Pia Gustavsson
 Saab-mästerskap Luftgevär 2020:
- 4 (5) st deltagare Herr med som bäst en 1:a placering av Kim Goude med 367p
- 1 (1) st lag, en 1:a placering med 909p. Laget bestod av Kim Goude, Hans Narebo
och Nils-Ola Svensson
 Sektionsmästerskap i Luftpistol 2020
- Vanns av Joel Ingo på 357p
 Sektionsmästerskap i Luftgevär 2020
- Vanns av Kim Goude på 330p
 Sektionsmästerskap i Running Target 2020
- Vanns av Kim Goude på 11 träffar
 Säsongstegtävling Luftpistol 2020
- Vanns av Nils-Ola Svensson på 1109p
 Utmaningstävling Luftpistol 2020
- Vanns av Nils-Ola Svensson med 24 segrar och 4 förluster
 se sektionens hemsida för detaljerade resultat
Under 2020 har sektionen skjutit tränings- och tävlingsskott:
 11.651 (8.047) skott med luftpistol
 3.834 (ej tidigare räknat på denna gren specifikt) skott Älgbana / Running Target
 800 (ej tidigare räknat på denna gren specifikt) skott Soft Air Gun
 400 (ej tidigare räknat på denna gren specifikt) skott med luftgevär
 Totalt 16.685 (11.518) skott
Ekonomi: Budget 5.000:- med tillåtelse att köpa extra material utöver detta, utfall 7.637:- (5.076:-)
. Största posterna är:
 Material för nya vändställ
 Priser till sektionstävlingar
 Tavelmaterial
 Verktyg och städartiklar
Sammanfattning: 2020 blev ett år där aktivitetsnivån har återigen har ökat och sektionen har
tillfört Running Target som ett sektionsmästerskap. Allt har genomförts på bästa sätt.
Siffror inom parentes anger föregående år (2019)
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LÖPNING
Löpsektionens verksamhetsberättelse 2020
Löpsektionen hänvisar till gemensam löpträning lunchtid måndagar och torsdagar med start kl.
11:10.
Denna aktivitet har haft 14,2 deltagare per omgång under 2020 och leds av Stefan Eriksson och Lars
Lundegård.
Lite statistik från lunchpassen 2020:

Andra aktiviteter:
Alla lopp vi brukar ställa upp på (Midnattsloppet, Staffesten, Vårruset, etc.) har varit inställda under
året.
En aktivitet har vi dock lyckats anordna:

10

1. KM i terränglöpning på Veddestaspåret 5,5 km (2020-10-21) med 20st deltagare.

MOTOR
Liten rörelse för sektionen mestadels verbal och lite verktygsutlåning.
MUSIK
Musiksektionen har passerat 60 medlemmar. Verksamheten fungerar bra och är relativt självgående.
Vi kommer i närtid att köpa in två baslådor till vårt PA vilka förväntas vara på plats inom några
veckor.
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ORIENTERING
• Träningstävlingar 2020: Det blev ett annorlunda år på grund av coronapandemin. Vi tog det
säkra
före det osäkra och ställde in våra träningar i april, dels för att våra samarbetspartners IBM och
Ericsson gjorde det och för att det var en hel del smittspridning på saab. I maj körde Ericsson och
IBM igång med några träningar och då deltog vi på dom, sen hade vi tre egna träningar i juni innan
sommaruppehållet. Under hösten hade vi också tre träningar, och så var vi med på IBM, Ericssons
och Järfälla OK's arrangemang.
På våra arrangemang har vi besökt olika terrängområden, från Rösaring (mellan Bro och Bålsta),
Ängsjö, Viksjö, Kallhäll och Skavlöten i Täby.
• Stege: Det har varit för arbetskrävande att mata in resultat i datorprogrammet som tar fram
poängstegen, så det blev ingen stege 2020. Vi har dock påbörjat ett arbete med att ta fram ett nytt
program, men detta har inte gjorts klart. Resultatservicen via winsplits funkar bra och i år så fick vi
även möjlighet att lägga upp gps rutter på tjänsten livelox, så att dom som vill kan se hur dom har
sprungit i skogen. Detta kräver att man springer med en egen gps klocka och laddar upp sin rutt
efteråt.
• Klubbmästerskap: Dag-KM hölls 8/9 vid norra Törnskogen och Natt-KM 27/10 vid Åkersberga.
• Kartor/banpåtryck: Service på träningarna med kartor, banpåtryck och resultatredovisning på
hemsida har fungerat bra.
Kostnaden för kartor under året var ca 5 kkr och kartor har erbjudits gratis för deltagare som varit
anställda eller samarbetspartners.
• Reklam: Vi har satt upp inbjudningar till en del av våra träningar på anslagstavlor och vissa
entréer.
• Tävlingsutrustning: Vi har inte köpt någon utrustning alls, och inga enheter har försvunnit.
• Ansvarig för sektionen har under året varit Anders Gustavsson. Resultatansvarig för sektionen har
under året varit Börje Sandström och Joakim Lindén har varit ansvarig för den elektroniska
tidtagningsutrustningen och skött kalibreringen av enheterna. Gunnar Ericsson har också hjälpt till
och bland annat sorterat ut slitna skärmar.
• Vi har fortsatt att använda Googles gratistjänst: http://saaborientering.blogspot.se för att informera
om våran verksamhet.
• Årsmöte med resumé av årets säsong, diskussioner och val av sektionsansvariga hölls 9/12.
Anders Gustavsson fortsätter som sektionsledare, med Joakim Lindén som materialansvarig och
Börje Sandström som resultatansvarig.
• Orienteringssektionens mailinglista har uppdaterats, men vi har lite olika mail listor som nog inte
funkar helt perfekt, så därför fortsätter vi att kommunicera via web.
Mycket jobb läggs ner på att hitta varierande ställen att träna på och lägga roliga banor. Lite dåligt
med utnyttjande bara. Det skulle kunna vara fler av de anställda som tog vara på tillfället att komma
ut i skogen.
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PADEL
Tyvärr fick vi inte möjligheten att anordna kurs/turnering då FHM rekommendation att man inte
skulle samla grupper. Detta ligger på is till dess att nuvarande rekommendationer ändras
SIMNING
Simsektionens 2020 har precis som övriga året präglats av Covid-19-pandemin.
Våren började bra och det var ett tappert gäng som sågs på onsdagar på Medley i Järfälla.
Organisationen har varit mindre än 2019 och det finns en tydlig intressekorrelation med organiserad
träning. Inför 2020 blev det dessutom en justering i avgiften för badet, vilket medför att deltagare
behöver betala inträde även om vi som klubb hyr banor. Under året har vi inte hyrt några banor utan
träningen har skett på de snabbanor som finns tillgängliga på onsdagsmorgnar.
Från hösten har ingen organiserad verksamhet bedrivits till följd av pandemin.

SKIDOR/ALPIN
Vecka 10 hade vi bokat en resa till Schladming, Österrike. Det blev några återbud, så tyvärr blev det
bara ett par som åkte ner. Dom som åkte ner hade i alla fall många fina skiddagar med sol och lite
snöande. Mycket god mat, som det ju alltid är i Österrike.
Saabmästerskapen genomfördes 30/1 – 1/2 i Tänndalen. Totalt från Järfälla åkte 102 personer. Nytt
rekord i antalet deltagare.
I slalom Damer Seniorer tog Amanda Arvidsson silver.
I slalom Damer Yngre Veteraner tog Maria Werner brons.
I slalom Herrar Seniorer tog Lucas Parpis brons.
I slalom Herrar Yngre Veteraner tog Thomas Lindgren brons.
I slalom Äldre Veteraner tog Martin Hagberg brons.
I Snowboard Herrar Seniorer tog André Rydbeck Plogell silver och Philip Hagberg brons.
I Snowboard Herrar Yngre Veteraner tog Victor Zetterkvist brons.
I kombinationstävlingen (slalom och längd) Damer Seniorer tog Sofie Gunnarsson silver och Elsa
Mauritzson brons.
I kombinationstävlingen Herrar Seniorer tog Erik Hedin silver och Alexander Murby brons.
I kombinationstävlingen Herrar Veteraner tog Martin Hagberg guld.
I år provade vi på en ny gren, Parallellslalom, där laget Järfälla Gliders tog hem en hedrande 2:a
plats. Laget bestod av Håkan Selhammer, Joel Lindfors, Thomas Lindgren och Maria Werner.
Bra jobbat!
SKIDOR/LÄNGD
I år genomfördes två läger i Orsa Grönklitt som förberedelser inför Saabmästerskapen i Tänndalen.
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Deltagandet vid respektive läger var ca 23-24 medarbetare. Vid andra lägret, vecka 3, fick vi hjälp
av elitåkaren Erik Wickström med vallaträning under torsdagskvällen samt coaching i skidspåret
under fredagen och lördagen.
Vårt deltagande under Saabmästerskapen i Tänndalen hade vi återigen rekord i antalet deltagare:
100 deltagare ganska exakt. Ett utdrag ur våra resultat följer nedan.
Längdskidåkning
Dam, 5km, senior, födda 86 eller senare
Rank Startnr. Namn Mål Efter

2 105 Maria Nymark 31:06.0 01:22.0 Saab Fritid Järfälla
5 102 Sofie Gunnarsson 33:14.0 03:30.0 Saab Fritid Järfälla
7 115 Angelica Persson 34:00.0 04:16.0 Saab Fritid Järfälla
8 110 Elsa Mauritzson 34:27.0 04:43.0 Saab Fritid Järfälla
9 112 Ida Wallin Berg 34:38.0 04:54.0 Saab Fritid Järfälla
10 104 Josefin Sjöberg 36:03.0 06:19.0 Saab Fritid Järfälla
11 108 Amanda Arvidsson 36:52.0 07:08.0 Saab Fritid Järfälla
12 114 Elin Jonsson 37:51.0 08:07.0 Saab Fritid Järfälla
13 117 Sofia Johansson 39:35.0 09:51.0 Saab Fritid Järfälla
14 118 Anna Ivarsson 1:12:01.0 42:17.0 Saab Fritid Järfälla

Dam, 5km, äldre veteran, födda 70 eller tidigare
Rank Startnr. Namn Mål Efter
1 140 Cecilia Lundevall 29:53.0 00:00.0 Saab Fritid Järfälla

Herr, 10km, senior, födda 86 eller senare
Rank Startnr. Namn Mål Efter

1 5 Tobias Haglund 39:57.0 00:00.0 Saab Fritid Järfälla
5 4 Joel Kronborg 53:24.0 13:27.0 Saab Fritid Järfälla
6 15 Alexander Murby 53:33.0 13:36.0 Saab Fritid Järfälla
7 17 Erik Hedin 55:27.0 15:30.0 Saab Fritid Järfälla
12 14 Erik Bylund 57:31.0 17:34.0 Saab Fritid Järfälla
14 10 Julius Björngreen 1:08:23.0 28:26.0 Saab Fritid Järfälla

Herr, 10km, yngre veteran, födda 71-85
Rank Startnr. Namn Mål Efter

19 46 Daniel Onishi 1:04:20.0 22:20.0 Saab Fritid Järfälla
21 48 Carl-Johan Gryde 1:19:48.0 37:48.0 Saab Fritid Järfälla

Herr, 10km, äldre veteran, födda 70 eller tidigare
4 68 Martin Hagberg 44:08.0 00:36.0 Saab Fritid Järfälla
11 89 Kjell Svensson 54:30.0 10:58.0 Saab Fritid Järfälla
16 56 Per-Åke Elisson 57:57.0 14:25.0 Saab Fritid Järfälla
19 97 Anders Östlund 59:42.0 16:10.0 Saab Fritid Järfälla

SPORTFISKE
Resor/uflykter
Kräftfiske i Järlasjön, Nacka 2020-08-28
För tredje året i rad så tog de flesta full pott, och det ser faktiskt ut att kräftfisket bara blir bättre med
åren? Tur att denna aktivitet är rätt så coronasäkrat, och det går att genomföra med behörigt avstånd.
Fullbokat till nästan det dubbla, så lotten fick avgöra om man kom med. Ett par nya deltagare fick
chansen att fånga sina första kräftor och som vanligt när mörkret föll kom fisket igång på allvar.
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En skön augustikväll utan några större incidenter. En liten kul grej var att en av deltagarna valde
fångstplats som visades vara taket på ett bäverbo. Vi blev 45 st som var med i år ca 700 st kräftor
togs upp varav 650 st fick behållas till kommande kräftskiva.
Fyrväpplingen Rörsjön 2020-10-31
Sista dagen innan stängning för sommarsäsongen åkte Team Saab sportfiske (12 st) till den sjö vi
varit många gånger tidigare för att blöta krokarna. Fridfull stämning som vanligt och några nya
medlemmar anslöts sig också. Fiskade fram till grillningen med ett svagt resultat. Endast en
regnbåge hade lurats att hugga.
Grillningen var ett kapitel för sig då den enkla grillen hade svårt att tända.
Många upplivningsförsök gjordes, och vi fick i sig några varma korvar till slut.
Fisket fortsatte med klent resultat om man inte skall räkna med en plastpåse från Butterick´s som
fångst. Trevlig höstdag med lite smådugg i luften och vid mörkrets inbrott återvände vi hemåt.
Givetvis hade vi önskat att fisken varit mer huggvillig.
Får ta det ett annat år.
Övrigt
Medlemsantalet ligger kvar på samma nivå som förra året vi var 87 medlemmar i
sportfiskesektionen (dec-20).
Böcker, CD/videos och redskap m.m. finns att låna hos sektionsledaren.
Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret, och vi hoppas kunna erbjuda
spännande sportfiske även kommande år.
STYRKETRÄNING
Vår anläggning har besöks flitigt till dess att den stängdes pga corona. Många nyanställda
uppskattade möjligheterna till träning i egna lokaler. Jag tror inte vi lyckades investera i några nya
redskap utan endast reparerade efter behov.
TENNIS
Under året har antalet medlemmar i sektionen varit ca 20 st.
Vi har hyrt banor 7 timmar i veckan av Järfälla Tennis och Idrottsföreningen Triangeln i Kallhäll.
Via ett bokningssystem på nätet har varje medlem haft möjlighet att boka ca en timme tennis per
vecka. Kontinuerligt tävlingsspel enligt ett rankingsystem, KM inomhus i singel samt en tävling i
dubbelspel för åtta frivilliga spelare (först till kvarn) har genomförts på dessa abonnemangstimmar.
I augusti genomfördes ett utomhusmästerskap på grusbanorna vid SIAB-hallen i Jakobsberg.
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Har även genomfört en tenniskurs i december med en certifierad proffstränare där sektionen
använde befintliga abonnemangstimmar medan medlemmarna själva fick betala för själva lektionen
alternativt utnyttja sitt friskvårdbidrag.
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