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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 
Styrelsen för Vittangi Sportklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse. Årsmöte 

hölls den 25/2 2021 med 12 medlemmar närvarande. 

 

Styrelsens sammansättning har varit: 

Ordförande  Petter Larsson 

Vice ordförande  Patrik Laaksonen 

Kassör   Olga Björnström 

Sekreterare   Erika Wiss 

Ledamot  Ann-Sofi Lundström 

Ledamot  Louise Nilsson 

Ledamot  Robert Nordström 

Suppleant  Lena Poromaa 

Suppleant  Björn Fredriksson 

Suppleant  Patrik Asplund 

 

Revisorer: Margareta Winman och Åsa Hansi 

Valberedning: Moa Lidström och Pia Stålnacke 

 

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.  

Medlemsantalet har varit 406.  

Klubben har haft en lönebidragsanställd på 100% 

 

Vi lägger ännu ett märkligt år bakom oss, precis som så många andra föreningar och 

verksamheter i Sverige och världen, p.g.a. coronaviruset. Föreningen fick ställa in 

Kopparrajden, Vittangirundan, loppisen i sporthallen, 6 juniloppet, Pilgrimsloppet 

Mellanälvsloppet och medlemsfesten. Sporthallen har också varit stängd i början av året vilket 

drabbat de olika verksamheterna och Styrkekällan.  

 

Vi har hela tiden varit uppdaterade kring vilka rekommendationer och restriktioner som råder 

och har tagit fullt ansvar. Med stolthet kan vi konstatera att ledare och sektioner har varit 

initiativrika och ändå lyckats förgylla året med olika aktiviteter. Varmt tack för det! 

 

Klubbens aktiviteter under året har varit gymnastik och lekgrupper för olika åldrar, 

gruppträning, skidor, badminton, fotboll, bad och qi gong som har letts av duktiga tränare och 

ledare. Föreningen har också ett fint gym, Styrkekällan, i sporthallskällaren. Styrelsen vill 

rikta ett stort tack till alla ledare och sektioner! 

 

Övriga verksamheter och aktiviteter under året (mer i resp. sektions verksamhetsberättelse): 

• Loppis  

• Tipsrundor 

• Lotterier och tävlingar 

• Insamling av metallskrot i samarbete med Kuusakoski Recycling 

• Naturpasset 

• Skötsel av skidspår och gräsfotbollsplan 

 

Utlottning av olika priser har skett bland de motionärer som har skrivit namn i våra 

motionslådor (totalt 11 lådor). Under verksamhetsåret 2021 noterar vi 6 263 starter. 

 

 



Sportstugan 

Har varit stängd under större delar av året pga. pandemin. Vi har hyrt ut lokalen ett fåtal 

gånger under året. 

 

Jul/nyårsschema 2021/2022 

Under jul och nyår anordnade vi ett träningsschema för medlemmar och besökare. Det bestod 

av tipsrundor, utomhusaktiviteter för barn, ledarledda inomhus pass för barn och vuxna. Bl.a. 

satte vi upp vår populära hinderbana under ett par timmar, många glada besökare på alla våra 

aktiviteter! 

 

 

Julkalender Instagram 

Hela december månad hade vi en julkalender på Instagram med nya olika tränings- och 

hälsouppdrag varje dag. Väldigt uppskattat bland våra följare. 

 

Vittangihundran 

Under sommarmånaderna har vi haft aktiviteten Vittangihundran för 2 grupper, barn och 

vuxna. 100 utmaningar inom sport och hälsa att göra på egen hand och bocka av från en lista. 

Utlottning av pris för dem som gjorde minst 60 punkter. Stort intresse för aktiviteten vilket vi 

är jätteglada för! 

 

Discgolf 

Som vanligt fritt fram att använda våra utställda golfkorgar under barmarksperioden. För den 

som så önskat har vi hyrt ut discar.  

 

 

Ordjakten 

Ordjakten har genomförts under sommaren där Bokstäver satts uppruntom i byn. När alla 

bokstäver är tagna bildar de tillsammans ett ord. Utlottning av pris gjordes under hösten till 

två av dem som lämnat in rätt svar. 

 

 

Historievandring 

Historievandringen har gått längst skogsstigar i Vittangi. Längst stigarna har frågor kring 

Vittangis historia och byns idrottshistoria funnits att svara på. Presentkort lottades ut till 2 

personer som gått minst en av de olika slingorna.  

 

 

Naturpasset 

Naturpasset har körts i 2 grupper detta år, ett för barn och ett för vuxna. Deltagarna sökte 

kontroller med hjälp av karta i skogarna runt Vittangi, pris lottades ut efter avslutad säsong.  

 

 

Övrigt 

Föreningen har sålt från Ullmax, Kakservice, sockgrossisten, grillkol, Emils fröer och 

Newbody. Före jul sålde vi produkter från Delikatesskungen. Vi har haft ett större lotteri för 

att främja föreningens ekonomi samt sålt bingolotter till storhelger och kampanjveckor. Vi har 

även prenumeranter på Bingolotter som väljer att stödja Vittangi SK, det tackar vi för! I år 

samarbetade vi med Kuoksu Hembygdsförening igen genom att sälja startkort till Brohugget. 

 



Arbetet med verksamhetsplanen har fortsatt under ledning av Petter Larsson och Thomas 

Määttä. 

 

Vittangi Sportklubb vill tacka alla som på olika sätt hjälpt till i verksamheten. Ett stort tack 

vill klubben även rikta till ALLA SPONSORER, SISU Idrottsutbildarna/NIF, 

Arbetsförmedlingen, Vittangi skola, TVAB, KBAB och Kiruna kommun för gott samarbete 

under året. 

 

 

Vittangi 25 februari 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen för Vittangi Sportklubb: 

 

 

 

 

Petter Larsson, ordförande  Patrik Laaksonen, vice ordförande 

 

 

 

 

Olga Björnström, kassör   Erika Wiss, sekreterare 

  

 

 

 

 

Robert Nordström, ledamot           Louise Nilsson, ledamot          Ann-Sofi Lundström, ledamot   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Förening:  Vittangi Sportklubb……………………………………………………… 

 

Organisationsnummer:…897300-0857…………………………………… 

 

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret: 2021.01.01 – 2021.12.31 

………………….. 

 

Resultaträkning  Årets 
 

2021 

Föregående år 
 

2020 

 

    

INTÄKTER    

Medlemsavgifter 3890 34 700 32 650 

Gåvor och bidrag 3810-3889 253 040 255 344  

Verksamhetsintäkter 3010-3399 295 507 281 714 

Försäljningsintäkter 3510-3799 239 334 238 539 

Övriga intäkter 3910-3999 55 182 43 088 

Summa intäkter  877 763 851 335 

    

KOSTNADER    

Verksamhetskostnader 4010-4399 + 4890-4899 65 087 103 049 

Försäljningskostnader 4410-4599 148 733 193 420 

Övriga externa kostnader 5010-6999 154 986 151 918 

Personalkostnader 7010-7699 184 456 228 889 

Av- och nedskrivning av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 

7810-7839 55 226 47 284 

Övriga kostnader 7910-7990 0 0 

Summa kostnader  608 488 727 560 

Verksamhetens över-/underskott  269 275 123 775 

    

Finansiella intäkter 8210-8330 

(8010-8029) 
15 0 

Finansiella kostnader 8410-8490 8 38 

Över-/underskott efter finansiella poster   123 737 

 

Bokslutsdisposition 

 

8890 
0 0 

Årets över-/underskott 8999 269 282  123 737 

  

 



Balansräkning  Årets 
 

2021 

Föregående år 
 

2020 

 

    

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar 1010-1090 0 0 

Byggnader och mark 1110-1139 295 747 313 924 

Inventarier 1210-1249 152 490 119 535   

Varulager 1400- 33 473 20 726 

Kundfordringar 1510 + (1560-1570) 0 0 

Övriga fordringar 1610-1799 5 364 5 351 

Finansiella placeringar 1800-1809 (1310-1389) 0 0 

Kassa och Bank 1910-1959 1 061 029 730 217 

Summa tillgångar  1 548 099 1 189 753 

    

    

EGET KAPITAL     

Balanserat över-/underskott 2060-2079 utom 2069 -1 189 662 -1 065 925 

Årets över-/underskott 2069 -269 282 -123 737 

Summa eget kapital  -1 458 944 -1 189 662 

    

SKULDER    

Låneskulder 2330-2399 +(2840-2870) -75 000 0 

Leverantörsskulder 2410-2459 0 -195 

Skatteskulder 2510-2660 -2 965 -5 711 

Övriga skulder 2710-2910 utom 2972 -11 190  5 815 

Summa skulder  -89 155 -91 

Summa eget kapital och skulder   -1 548 099 -1 189 753          

    

 

 

 

Vittangi den 22 februari 2022 

 

Underskrift av samtliga styrelseledamöter som sitter i styrelsen när bokslut upprättas 

 

 

Ordförande      Vice ordförande  Kassör 

 

 

 

Ledamot                Ledamot              Ledamot                   Ledamot 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Min (vår) revisionsberättelse har avgivits 2022-02-20 

 

Underskrift av revisor (revisorer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens namn: Vittangi SK 

 

Organisationsnummer: 897300-0857 

 
 
 

Revisionsberättelse 
 

 
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Vittangi SK för år 

2021. Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att 

uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 

och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller 

väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 

information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna 

och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. 

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma 

om någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningen stadgar. Vi anser att vår revision 

ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild 

av föreningens resultat och ställning med god redovisningssed i Sverige.  

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi 

tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 
 
 
Datum och underskrift 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse barn & ungdomssektionen 2021 

 

Under sommaren erbjöd Vittangi SK tillsammans med Kiruna kommun (kultur-och 

utbildningsförvaltningen sommarlovsaktiviteter för barn bestående av naturpasset, bussreda, 

och Vittangihudran för barn. Vi anordnade även en bussresa med dessa samarbetspartners 

under höstlovet där deltagarna var i Kiruna och badade/ bowlade.  Eftersom att covid 

restriktionerna har varit aktiva under första delen av året så har barngruppernas aktiviteter 

dragit igång först i augusti. Fotboll för barn födda 09-11 har dock fortsatt utomhus.  

1 Gång i veckan oktober- december har vi i samarbete med Kiruna kommun och 

Socialstyrelsen haft 1 aktivitet i veckan för ungdomar 12–17 år. Pris har lottats ut bland 

deltagarna varje vecka. 

 

Vi har under året sålt julpapper, serla papper, kakburkar. Detta med mål om att köpa in 

klubbkläder till alla aktiva barn b.la. Detta har även vsk fått ett bidrag för och vi hoppas att 

det blir aktuellt under 2022. 

Fotbollen med barn födda 09-11 samt åk 7-9 har även varit på gnistan fotbollscup i Luleå 

under helgen vecka 49.  

 

Vi tackar för detta år och hoppas på fler roliga aktiviteter för barn och ungdomar under 2022.  

 

 

Barn- och ungdomssektionen 

Sektion: Mathilda Edfast, Emma Andersson, Hanna Johansson, Lina Strålberg och Tilda 
Stålnacke 

 

Gymnastik 

 

Gymnastikträning genomfördes när det gick utefter Corona restriktionerna. Det fick anpassas 

och genomföras på bästa sett utifrån restriktionerna och på slutet av terminen kördes träningen 

utomhus. 

Hösten startades en ny gruppgymnastik för barn födda 2015–2017. Träning genomfördes när 

det var möjligt utefter restriktionerna. Med lek och rörelse, hinderbana och prova på de olika 

redskapen. Restriktionerna gjorde träningen lite begränsad. 

Höst 15 pass med snitt 10 deltagare/ pass 

 

Ledare: Sofia Lagerlöf Määttä, Olof Carlsson och Anna-Lena Wilsdorf  

 

Minigympa 

 

För barn upp till 6 år har vi genomfört minigympa på onsdagar under våren och hösten. 

Barnen med medföljande vuxen och äldre syskon har varit välkomna. Tillsammans med 

barnen har vi valt olika redskap efter önskemål. Fri lek där hinderbana, bollar och jagalekar 

har stått på schemat. Barnantalet svajar och beror säkert lite på covid-19.  

Höst: 10 pass med i snitt 6 deltagare/ pass 

 

Ledare: Amanda Kekäläinen, Martin Falle Hedlin 

 

 

 



Hopp & Lek klass 7-8 

 

Vi har haft träningar med många olika lekar en gång i veckan. Syftet med hopp och lek är att 

barnen ska ha någon slags aktivitet varje vecka där de kan röra sig och ha kul. Varannan 

vecka har vi under hösten haft bad. 

 

Ledare: Lina Strålberg och Tina Valjus. 

 

Lek & Skoj 

 

Lek & skoj för åk 1-2 har kört på under hösten/vintern som vanligt. 

Vi har sysslat med olika lekar, sammarbetsövningar samt lagsporter.  

En del av dessa barn deltog även i fotbollsmatchen mot Karesuando som Paulina. L ordnat i 

Vittangi.  

 

Målet har varit att få barnen att röra på sig och väcka ett intresse för sport och rörelse.  

 

Ledare: Tilda Stålnacke  

 

Minibad 0-6 år 

Under hösten har vi haft 5 bad för de minsta. En rolig och uppskattad aktivitet som gett de 

minsta barnen en chans att vänja sig vid bad i en lugnare miljö.  

Ansvarig i badhuset: Hanna Råman, Martin Falle Hedlin, Amanda Kekäläinen 

 

Halloweendisco  

Den 4 november fixade vi ett maskeraddisco i 2 grupper för barn i åldrarna 0-5 år samt 6-åk3. 

Alla barn och de flesta föräldrar var utklädda till allt möjligt roligt. På halva planen hade vi 

hinderbana och på den andra var det disco. Riktigt roligt och uppskattat av de som var där! 

Det var totalt ca 60 barn med föräldrar. 

Ansvariga: Louise Nilsson och Tilda Stålnacke 

 

 

Barnfotbollen  

 

Under år 2021 fortsatte den fotbollssatsning för barn födda 2009–2011 (som nu alla går på 

mellanstadiet) som varit igång sedan hösten 2019. Året inleddes tyvärr med ett avbrott i 

träningarna på grund av Corona restriktionerna, men strax innan vårterminens slut kunde vi 

äntligen dra igång med regelbundna veckoträningar igen, något vi sedan fortsatte med under 

hela sommaren samt höstterminen. Träningarna har ägt rum på torsdagskvällar. 

 

Perioden mellan maj-september tränade gruppen utomhus på fotbollsplanen, och därefter 

inomhus i sporthallen. Intresset från byns barn har varit fortsatt stort även under 2021, bortsett 

från under vissa av sommarlovsträningarna. Vi såg ofta 16–18 barn per träning under 

höstterminen, vilket var en viss ökning från 2020. 

 

Under sensommaren och den tidiga hösten anordnades ett antal fotbollsträningar där vi 

gästades av Paulina Lindström från Norrbottens Fotbollsförbund som tränare. Paulina hjälpte 

även till att anordna en fotbollskväll där vi fick besök av fotbollsbarn från Karesuando och 

kunde arrangera tre matcher – en för lågstadiet, en för mellanstadiet och en för högstadiet. Det 

var en mycket lyckad kväll, och matchen mellan Karesuando och vårt mellanstadielag slutade 



oavgjort, 6-6. 

 

Efter fotbollskvällen mot Karesuando startades även en fotbollsträning för ungdomar födda 

2006-2008 (högstadiet) varje tisdagskväll under ledning av Katarina Vigren. 

 

I samband med höstlovet anordnade vi för mellanstadielaget ett tvådagars fotbollsläger där vi 

på fredagen inledde med en lättare träning följt av biovisning av fotbollsfilmen ”Skruva den 

som Beckham” på Folkets Hus. På lördagen genomfördes sedan tre tuffare träningspass, innan 

barnen fick gå hem och fira helg. 

 

En lördag i december arrangerades Gnistan Cup i Luleå, dit vårt lag reste med buss 

tillsammans med laget från högstadiet. Tyvärr blev det idel förluster i matcherna – vi ställdes 

mot lag från Luleå, Vuollerim, Pello samt Karesuando varav den sista livesändes på nätet av 

NSD – men såväl barn som medföljande ledare hade ändå stor glädje av dagen och redan 

under hemresan kom frågor om när det var dags för nästa cup. 

 

Fokus under träningarna har även under 2021 legat på att lära barnen fotbollens grunder 

genom praktisk träning – saker som bollträff, passningar, skott, spelarpositioner och regler 

brukar stå på schemat. Vi har även under året försökt börja lägga lite större vikt vid 

konditionsträning, något som tyvärr inte varit alltför uppskattat alla gånger… Stämningen 

under träningarna brukar vara god. Vi jobbar hela tiden med att inskärpa att fotboll är ett 

lagspel där vi alltid ska vara goda kamrater inom laget. Det primära har varit att barnen ska ha 

roligt tillsammans och varje vecka lära sig lite mer om fotboll. 

 

Ledare för mellanstadielaget har under hela året varit: Emma Engström, Simon Engström, 

Mikael Lantto, Moa Lidström och Daniel Åberg. Glädjande var att Magnus Rautio under 

hösten återkom som ledare, samt att Johan Nilsson anslöt framåt vintermånaderna och också 

blev en del av ledargänget. 

 

 

Verksamhetsberättelse för Sommarkul 2021 

Inställd pga. Covid-19 

Sponsorpengar används för att arrangera sommarkul 2022 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för Motion & Friskvårdssektionen 2021 

Sektionen har haft några fysiska möten under året. Vi har också använt oss av SMS gruppen 

när vi planerat för olika aktiviteter.   

Vi fick ställa in Vittangirundan, 6 juniloppet och Mellanälvsloppet pga. pandemin. Under 

sommaren hade vi några enstaka och spontana gruppträningar utomhus.  

 

 

Gruppträningar:  

 

• Måndagar/ Åsa Mattila – Styrka och kondition  

• Tisdagar/ Sofia Lagerlöf Määttä och Emma Engström- Gymnastik för alla 

• Onsdagar/ olika instruktörer (Susann Engström, Lena Johansson, Moa Lidström, Ann-

Sofi Lundström) - Olika pass  

 



 

Gruppträningarna uteblev under våren pga. hårdare restriktioner.  

. 

 

Tipsrundor 

Varje måndag i Maj anordnades tipsrundor runt sjön i vanlig ordning. Det var mycket bra 

deltagande på dem även detta år. Ett vuxen- och ett barnpris lottades ut varje gång. Vi hade 

även en tipsrunda under december. 

 

 

Junifyran 

Uteblev detta år. 

 

100 % ren hårdträning 

Vittangi SK är diplomerade som ”100 % gym”. Det innebär att vi har utbildat instruktörer och 

ingår i ett samarbete med Kiruna kommun för en dopingfri kommun. Vi ingår också i ett 

nätverk med andra aktörer i träningsbranschen. 

 

 

 

 

Motion & Friskvårdssektionen: 

Susann Engström, Lena Johansson, Moa Lidström och Ann-Sofi Lundström  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

Pilgrimsloppet 2021 

 

• Inställt pga. covid-19 

 

 

 

Verksamhetsberättelse Styrkekällan 2021  

 



Organisation  

2021 började med 5 ledamöter i sektionen; Petter Larsson, Erik Nilsson, Pia Stålnacke, Louise 

Nilsson & Robert Nordström.  

Efter årsmötet valde Erik Nilsson att avsluta sitt uppdrag i sektionen & ersattes av Malin 

Fredriksson.  

Sammankallande för sektionen under 2021 har varit Petter Larsson.  

Ingen av nuvarande ledamöter i sektion har genomgått 100 % ren hårdträning utbildningen. 

Beslut finns att samtliga ledamöter skall genomgå 100 % ren hårdträning utbildning.   

Verksamheten  

Verksamhetsåret har präglats av Covid-19 restriktioner.   

I början av 2021 har sporthallen varit stängd för verksamhet av anläggningsägaren, Kiruna 

kommun. Från 15 februari kunde dock styrkekällan återöppnas efter att sektionen utförde en 

risk & konsekvensbedömning avseende covid-19. Denna godkändes av anläggningsägaren 

som stod bakom återöppnandet med de vidtagna åtgärderna.   

  

Städning av styrkekällan under 2021 har köpts in av extern leverantör, Entreprenadservice i 

norr AB. Avtalet omfattar 1,5 timme i veckan till ett pris av 500kr/h ink moms.   

I Mars flaggade sektionen för VSK:s styrelse att det finns investeringsbehov i ett nytt löpband 

då det befintliga har levt sin tekniska livslängd. I april lyfte sedan sektionen ett 

investeringsförslag till styrelsen som bifölls.   

  

Inköpspriset på löpbandet var 72 500kr ink moms och beräknades återbetalas av det överskott 

som styrkekällan årligen genererar. Dock med förbehåll om längden på återbetalningstiden 

som är styrt av storleken på överskottet som i sin tur främst beror på gällande covid-19 

restriktioner som begränsar verksamheten.   

I slutet av 2021 arrangerades ett antal kvällar med ledarledd träning för tjejer av Anna- lena 

Wilsdorf, ett uppskattat inslag.     

År 2021 hade Styrkekällan intäkter på 62 150 kr i form av träningskort & utgifter på 37 061 kr 

främst i form av hyror, inköp av förbrukningsmaterial, reparation & underhåll.   

Det resulterade i ett överskott på 25 089 kr.   

Hela överskottet används för att återbetala löpbandet vilket innebär att 47 411 kr återstår. Det 

innebär att löpbandet i denna takt skulle kunna vara återbetalt efter verksamhetsåret 2023.  

  

Utmaningar under året  

• Allt rörande covid-19 (bilaga risk & konsekvensbedömning avseende covid-19)  

• Nyckelboxar börjar bli slitna, kommer troligen behöva köpas in nytt under 

2022.   

• Föräldraledigt på kansliet till stora delar under 2021 har inneburit att de annars 

delegerade arbetsuppgifterna till kansliet har fått hanteras av sektionen.   

  

Avslutningsvis kan konstateras att styrkekällan är väldigt populärt och välbesökt, 

när vi väl lyckats hålla öppet mellan covidrestriktionerna.   

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2021 för skidsektionen inom Vittangi SK.  

  

  



Kopparrajden blev återigen inställd p.g.a. läget med Covid-19. Vi har ändå gjort spår efter den 

sträckan eftersom det är en populär sträcka att åka, vi körde även Kopparrajden med öppet 

spår under tiden 13:e till 21:a mars, dvs att vi hade spåret preparerat under 9 dagar och alla 

som åkte någon sträcka fick meddela sig till oss och var med om en utlottning av priser, 

utlottningen skedde digitalt och online.  

Totalt så registrerades 89 åkare, 56 vuxna och 33 barn.  

  

Även Kopparrajden 2022 kommer att bli inställd så vi siktar på 2023.   

  

5 löpare för Vittangi SK har deltagit i Vasaloppet 2021.  

  

  

Elljusspåret har skötts/körts av ideella krafter med ett ekonomiskt bidrag från Kiruna 

Kommun.   

  

  

Vi vill också tacka alla de ideella krafter som år efter år preparerar och underhåller skidspår 

för alla på olika håll inom Vittangi i olika väderstreck. Dessa skidspår är viktiga inslag i våra 

hälsobefrämjande aktiviteter.   

  

  

För skidsektionen  

  

Vittangi 2022-01-24  

  

  

  

Thomas Määttä Bengt Engström  Ulf Nyström  

    

 

 

 

Verksamhetsberättelse för badminton och Qi gong 2021 

 

 

Badminton 

Grupp 1 Damer/herrar från 15 år och äldre, ledare Björn Fredriksson.  

Träningar 1 gång/vecka vår och höst. I snitt 7 personer/träning. 

 

Grupp 2 Damer/herrar från 15 år och äldre, ledare Kamal Shirzadi.  

Träningar 1 gång/vecka med start i december. I snitt 8 personer/träning. 

 

Fotboll 

 

Fotbollens verksamhet har bestått av träningar söndagar 19:00, åldern har varit 15 år och 

uppåt. 

 

 

Qi gong 

Damer, ledare Carola Rautio 



Under våren/hösten ca 1 pass per vecka med undantag för restriktioner i samband med 

pandemi. 

Deltagare i snitt  8 

Lokal: Tvättis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt till verksamhetsberättelsen 2021 

 

Adventsbasar 

Adventsbasaren gick av stapeln 28/11 (första advent). Vi sålde hembakat och fika samt hade 

lotterier och loppis. Representanter från aktivitetsparken fanns på plats för att informera om 

det kommande projektet. Vi hade även försäljning av julklappar till barnen.  

Basaren blev ett lyckat arrangemang och mycket uppskattat av de många besökarna!  

 

Medlemsfest 

Inställd pga. Covid-19 

 

 


