
 

Av löpare för löpare 

 

Verksamhetsberättelse 2021 

Vårt första hela verksamhetsår som klubb ska här redovisas. 

Ett år som handlat mycket om uppbyggnad av klubb och verksamhet men också ett ständigt 
ansvarstagande och beslutfattande i förhållande till Pandemin och dess restriktioner. Flera 
aktiviteter och sammankomster har fått flyttats framåt eller inte alls blivit av. 

Vi har ändå fått till en hel del verksamhet under året och där har glädjen av att så många 
velat ta del av vad vid erbjudet, varit en stor inspirationskälla. 

En inspiration har också medlemstillströmningen under året varit, där vi ökat från 118 
betalande medlemmar vid förra årsskiftet till 206 vid detta årsskifte. Detta har också skapat 
ekonomisk möjlighet att göra bra verksamhet. 

Vi har kunnat göra inköp av unika KM-medaljer och komplettera vår utrustning vid 
arrangemang. Vi har också haft möjlighet att dela ut medaljer, enkla priser och i vissa fall 
förtäring vid evenemangen. Vi är också tacksamma till de företag som gett oss möjlighet att 
kunna lotta ut priser. 

Vårt sortiment av klubbkläder har utökats och vi har också kompletterat samt tagit fram en 
klubbmössa och buff. 

Vi har förlängt våra avtal med Svensons Hälsocenter och Fotriktigt, vilket vi är glada för och 
uppskattar. 

Under året har vi haft möten och kontakt med representanter för Borås Kommun och dess 
Fritids-och folkhälsoförvaltning bla om Kype. Vårt goda samarbete med Björkehovs IS har 
fortsatt under hela året, till gagn för bägge klubbarna hoppas vi. 

 



Följande arrangemang/ tävlingar har vi erbjudit våra medlemmar, och i några fall även andra 
under året: 

25/1-7/2         Borås Vinterlopp, virituell Marathon  

22 deltagare varav sju externa 

mars-nov       Månadsutmaning på olika spår i Borås,  

57 medlemmar gjorde 646 starter under perioden 

17/4-2/5 Vårloppet, virituellt 5,10, 21,1 eller 42,2 km  

63 deltagare varav ca 15 externa 

5/6 GB12 och 1-årsfirande(tipsrunda) på Björkehov.  

31 deltagare på Backyarden  

19/6 Kolbränningen Runt, 10, 21,1 eller 42,2 km,  

tillsammans 33 personer 

14/8  DM 10 000m på Ryavallen   

52 deltagare varav 13 från BLK 

25/8 KM i terräng på Björkehov   

23 deltagare 

23/10 Trollstigen Open, 1-8 varv x 5,27  

41 BLK:are deltog 

31/10 Halloween på Björkehov, reflexlöpning  

ca 50 personer kom 

20/11 KM 10 km landsväg Kolbränningen  

29 deltagare 

Decemberutmaningen  

ca 50 deltagare, 15 klarade Julutmaningen och 31 Decemberserien 

31/12  Sylvesterlopp med grillning på Björkehov,  

35 deltagare 



Samtliga evenemangs resultat finns att läsa på vår hemsida. 

Vi har haft som mål att så många som möjligt ska kunna delta och att startavgiften inte ska 
vara något hinder för detta.  

Utifrån pandemin så har vi lagt arrangemangen på en så enkel och säker nivå som möjligt. 
Men i vissa fall långa tävlingstider gör ändå att många personer behövs som arrangörer. Vi 
konstater tacksamt att många medlemmar har tagit ansvar för att dessa aktiviteter skulle 
kunna genomföras. 

 

BLK-cup 

Vi har under året startat vår egen BLK-cup. För att ge inspiration till aktivitet för våra 
medlemmar. Här har både interna evenemang/ tävlingar + några externa lokala tävlingar 
gett poäng. 123 medlemmar har varit med och fått poäng under året. 

 

 

Gemensamma träningar  

Under hela året har vi erbjudit distanspass på lördagar, på skilda platser i Borås och även här 
har många medlemmar tagit ansvar. Med Marita Björk som samordnare. 

Under hösten har vi också erbjudit varierande intervallpass på onsdagar på Kransmossen. 
Här har Anton Wilson och Ellen Sepp hållet i de flesta passen 

Vid några tillfällen under året också bjudit in till långpass. 

Vi från styreslen uppskattar och är stolta över att så många medlemmar varit aktiva under 
året både på våra interna evenemang men också externt. Oavsett längd eller fart så har 
många tävlat för oss. I en av bilagorna kan ni se en del av de resultat som gjorts under året 
och där redovisas också gällande klubbrekord. 

 

Vi har haft våra första starter på SM och DM under året.  

Sammantaget 31 medlemmar har varit med på en eller flera mästerskapsdistanser, varav 11 
ställt upp på SM och där är Sara Jönssons nionde plats på 24-timmars högst.  

Under året har vi tagit sammanlagt åtta veteran-SM medaljer, Lennart Svensson och Lasse 
Jutemar guld i Halvmarathon resp 24-timmars, Sara Jönsson och Sören Remar silver på 24-
timmars resp Marathon och brons har Marita Björk och Therese Fredriksson på 24-timmars 
liksom Anton Wilson och Fredrik Sigurd på Marathon vunnit. 



På DM har Fredrik Sigurd årets högsta placering med ett silver i terräng och ett brons på 
10 000 m. 

På veteran-DM har klubbens medlemmar tillsammans tagit hem 21 medaljer, Fredrik Sigurd, 
Jörgen Nilsson, Lars Daun, Lasse Jutemar, Lennart Svensson, Maléne By och Sören Remar har 
varit segrare. Förutom en seger så tog Sören Remar dessutom fyra pallplatser till. 

Samtliga SM och DM-placeringar samt vilka som vunnit KM redovisas på en av bilagorna  

 

Övriga resultat 

Att gradera vad som är ett bra resultat är grannlaga, men vi måste lyfta fram några resultat 
utanför mästerskapen, där de två segrar som Anton Wilson på Borås 6-timmars och Therese 
Fredriksson på PRT 24-timmars tar under året, imponerar. Bägges resultat toppar 
Sverigestatistiken för året och gör dessutom att de båda är uttagna att vara med i 
förbundets Ultralandslagsgrupp. 

Andra resultat att nämna är våra lag på Rya åsar Trail Run, där damlaget bestående av 
Therese Fredriksson, Maléne By och Helena Gustavsson vann och vårt herrlag med Daniel 
Erntsson, Magnus Andersson och Jonas Emanuelsson kom tvåa. 

Ett annat resultat som kan nämnas är Lars Lindblom som på 6-dagars på Viadal sprang klart 
längre än någon annan i klubben under året. 

Till sist några rader om vårt deltagande i Distriktets Långloppscup, där vi vann pris som Årets 
Komet och där Sören Remar och Lennart Svensson vann sina åldersklasser och Lars Daun och 
Lasse Jutemar kom på tredje plats. 

 

Kommunikation 

Vi har blivit med Hemsida under året, och för framtagning och uppdateringar av densamma 
ansvarar Mattias Seaberg. 

Förutom Hemsidan så är vår officiella informationskanal våra medlemsbrev, som skickades 
ut vid åtta tillfällen under året. Dessutom har vid flera tillfällen skickats ut extra information 
och uppdateringar på mail. 

Dessutom finns vi på Facebook och Instagram samt med grupper på Garmin och Strava. 

 

 

 



Styrelsen 

Har haft löpande kontakt under hela året och har haft 11 protokollförda styrelsemöten, vilka 
samtliga finns att läsa på vår hemsida. 

Fram till vårt första ordinarie årsmöte 29 september 2021 så bestod styrelsen av den 
interimistiska styrelsen från bildandet 7 juni 2020. Med Lasse Jutemar som ordförande, Lars 
Wahlqvist kassör, Marita Björk och Pär Nyberg som ledamöter. Till de flesta mötena var 
Anton Wilson och Per Camén adjungerande. 

Från årsmötet har styrelsen bestått av oss undertecknande personer där Lasse varit 
ordförande, Karin vice ordförande, Lars kassör och Per protokollsekretrare, och med Sara 
Jönsson som ersättare.  

 

Borås 2022 03 11 

 

Lasse Jutemar Anton Wilson              Johan Bergstrand 
  

Karin Apelqvist Lars Wahlqvist Marita Björk 

 

Per Camén 

 

Bifogas: 

- Klubbrekord 
- KM, DM och SM resultat 
- Klubbstatistik 

-  


