
Locum IF:s  
Verksamhetsberättelse 2019

VI MOTIVERAR NI BRILJERAR! 
 Det viktigaste är du!

LÄS MER OM VERKSAMHETSÅRET I 
DENNA SKRIFT. 
Missa inte intervjun med Robert Persson, 
sektionsledare Bowling!
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OM LOCUM IF

Locum IF ska vara en öppen och bred förening, 
där alla aktiva kan idrotta och umgås i nivå med 
sina egna förutsättningar och ambitioner. Vi vill 
på alla nivåer bedriva vår verksamhet så att den 
utvecklar människor positivt såväl psykisk som 
socialt och kulturellt.

Verksamhetsidé

En aktivitetsplan upprättas för 2020 som  
omfattar lagtävlingar, gemensamt och greninriktat 
tränande och tävlande, nya upplevelsebaserade 
aktiviteter, regionsmästerskap, trivselkvällar/fester 
i olika former  ska arrangeras. Styrelse och  
sektionsledare engageras som ansvariga för de 
olika sektionerna. I efterhand som vi hittar former-
na utökas aktiviteterna gradvis både med form 
och innehåll.

Mål

Det viktigast är du! Genom att samlas runt vårt gemensamma intresse 
– idrott  – kultur  – kan vi hjälpas åt, stötta varandra i 
med och motgång, uppleva kamratskap och glädje. 
Vi måste se på varandra som människor som vill 
erbjuda det bästa av sig själv. Här har föreningen en 
viktig funktion att fylla.

MEDLEMMAR

Av locums medarbetare är medlem i 
Locum  IF

Under 2019 hade vi  108 kvinnor och 
94 män som var medlemmar75% 108 

94

Var tredje svensk är medlem i en idrottsförening.  
Idrotten är vår överlägset största och mest levande 
folkrörelse, med cirka 19 000 föreningar i Sverige. 

Och så har ännu ett år gått; ett 2019 fyllt
av positiva händelser, mängder med
aktiviteter, rörelse, svett, puls, lust och inte
minst glädje. Intresset för motionens
betydelse under vardagen, på arbete och
fritid, ökar kraftigt. Det framgår om inte
annat av övriga sidor i denna skrift du just
nu läser.
Det innebär att den goda verksamhet vi
med möda byggt upp sedan 1995 måste
vårdas och utvecklas. Hela 25 år har vår
förening nuvarande ordförande har varit 
med ända från början. 

Eftersom våra medlemmar är det viktigaste
vi har på Locum IF, jobbar vi med att
anpassa vårt utbud efter deras behov och
önskemål. 

En tydlig tendens är att fler och fler  
intresserar sig för träning som tillgodoser 
både kropp och själ – inre harmoni,
balans och fysik. Ett tips är att prova på
olika sektioner/grenar eller gruppaktivite-
ter som utbudet ger. Man vet aldrig när 
man hittar en ny favorit bland kommande 
års aktiviteter.

Vi vill tillsammans med er ta fler steg i rätt
riktning för att bli föreningen för ett
friskare företag. Jag hoppas att året 2020
blir precis så framgångsrikt och lyckosamt
som vi vill att det ska bli. Att bryta en vana 
och samtidigt starta en ny är något av det 
svåraste vi kan göra. Detta beror bland 
annat på att hjärnan vill spara energi, 
vilket den gör när vi håller oss till rutiner 
vi känner till. Nya motions- och kostvanor 
ökar betydligt chanserna till ett hälsosam-
mare liv flera år efter att vi uppnått målet.
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Carola Buretorp
Ordförande

Artillio Bergholtz
Vice kassör

Patrik Sparrentoft
Vice ordförande

Martin Andersson
Ledamot

Tea Lyijynen
Kassör

Jenny Swärd
Sekreterare

Carola var med och startade upp Locum IF 
1995  och har sedan dess suttit i styrelsen 
som både vice ordförande och ordförande. 
Gillar utmaningar, äventyr där det händer 
saker samt djungelpromenader. Har även 
arbetat som aerobicstränare och har brunt 
bälte i jiu jitsu.

En Beatlesälskande pensionär med erfarenhet av
styrelseuppdrag och ekonomi. Att musik och 
motion hänger ihop är det ingen tvekan om. Ta 
till exempel Beatleslåten Run For Your Life - som 
inte bara är en bra poplåt utan också en riktigt 
bra slogan som innebär att man snarare ska träna 
för att leva än att leva för att träna.

Har svart bälte i karate och älskar att cykla 
och vindsurfa. Det blir även en liiiiten simtur 
i poolen hemma lite då och då. Patrik tycker 
ingenting är omöjligt utan kör alltid på.

Vad vore livet utan lite humor, för att orka. Martin 
en härlig kille som alltid får en att skratta.   Gillar 
att busa . han är även sektionsledare i 
 Sektionsledare i Paddle tennis. XX

Yrväder från Finland som varit med i Locum 
IF sedan starten. Har varit bra skidåkare i sin 
ungdom, men numera föredrar hon prome-
nader och att vara i naturen. Kopplar gärna 
av vid havet och njuter av sol vind och vatten.

Här är det ordning och reda som gäller. Jenny
älskar hästar och rider på ridskola en gång i
veckan sedan ett antal år, är inget proffs utan
brukar se det som att det är hon som “står för
underhållningen” på ridlektionerna.

STYRELSE LocumIF

Albin Aglund
Ledamot

Ett nytillskott till styrelsen, alltid på glatt humör 
och vill bita tag i saker. ”Man kan ta en värmlän-
ning från Värmland men inte Värmland ur en 
värmlänning! Före detta friidrottare, bandy-, 
vattenpolospelare och buggdansare som har 
svårt att sitta still.”
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SEKTIONSLEDARNA

Som sektionsledare  
ansvarar man för att  boka in 

årets  aktiviteter, 
 lämna verksamhetsplan och 

verksamhetsberättelse för de 
gångna året.

ANDERS GIDRUP MARTINA RUNDHOLM BÖRJE HJORTH
A l p i n B a d m i n t o n B o r d t e n n i s

MIKAEL SONDÉN ROBERT PERSSON PATRIK SPARRENTOFT
B o u l e B o w l i n g C y k e l

SOL-BRITT ERIKSSON PETRA KARLSSON ARTILLIO BERGHOLTZ
D a r t D J E r f a n h e t e n

NINA WÄRTING GÖRAN ALMQVIST TOMAS PETTERSSON
F o t o G o l f G o l f

Är ni intresserad att starta en ny 
sektion kontakt ordförande.

MAJA-LENA GUSTAVSSON HELENA ANDERSSON HÅKAN WILKEN
I n n e b a n d y K l ä t t r i n g K l ä t t r i n g

MALIN WIGREN DAN ERIKSSON MARTIN ANDERSSON
L ö p n i n g M u s i k P a d e l t e n n i s

NAME HERE TEA LYIJYNEN LINUS KJELLERÅS
S u p p o r t S t e g To u g h  L o c u m  e x t r e m e

MIKAEL LUNDSTEDT CAROLA BURETORP

PATRIK SPARRENTOFT

To u g h  L o c u m  e x t r e m e T r i v s e l

T r i v s e l
KARIN FREIDERICH MARION NILSSON CHATARINS FERDINANSSON

T r ä d g å r d V i k t v a k t a r n a Yo g a

MIKAEL SONDÉN
S h u f f l e b o a r d



ROBERT PERSSON

Fem snabba frågor till 
Robert.

Kaffe eller te? 
Kaffe

Jeans eller kostymbyxor? 
Jeans

Morgonpigg eller nattuggla?  
Morgonpigg

Melodifestivalen eller 
fotbolls-VM? 
Räcker med finalmatchen 
på fotbolls-VM

Fredagsmys eller utekväll? 
Fredagsmys

Sektionsledare för  
Bowling
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64 DELTOG I 
BOWLINGSEKTIONEN 

hur länge har du jobbat på Locum och vad 
jobbar du med? 
Har varit på Locum i snart 17 år, började som 
driftcontroller på Syd-paketet, bytte till Huddinge 
2009 och har sedan 2017 arbetat med bland annat 
överlämning stora projekt och som driftstrateg de 
senaste två åren.

Hur länge har du varit medlem i Locum IF? 
Sedan 2009 och sedan 2016 sektionsledare för 
Bowling.

Vilken/vilka föreningar är du engagerad i? 
Bowling som sektionsledare, deltar gärna på Boule, 
Dart, Pingis, Klättring.

Vilken sport tycker du är roligast att utöva? 
Självklart är det ju Bowling som jag gillar bäst, en 
fascination om att kombinera, precision, kraft och 
göra det om och om igen.

Tränar du, isåfall vad?  
Nej men har spelat innebandy, utövat fridykning 
och löpning samt styrketräning. Ibland blir det 
skidåkning nedför, timglasskidor, snowboard, mo-
noski eller telemark. Brant nedför är att föredra.

Vad motiverar dig att gå till jobbet en regnig 
måndag? 
Har aldrig haft problem med motiveringen att gå till 
jobbet, så länge man känner att man gör nytta så 
kommer jag göra det med glädje.

Vad gör du helst en ledig dag?  
Upp vid sextiden ( jag är inte den som gillar att sova 
länge), läsa tidning och dricka några koppar kaffe. 
Är jag på landet kanske jag tar en tur med båten 
och fiskar eller handlar en glass. Annars blir det 
någon aktivitet med familjen.
Renovera huset, landet, någon båttutreller något 
annat händer.

Vad står det i ditt senaste sms?  
Det var ett SMS till en kamrats son som önskade 
tips och hjälp med sommarjobb. ”Hej Vilgot, Här är 
en länk till en sida där man kan söka sommarjobb 
inom Landstinget. www.sll.se/sommarjobb Skall 
kolla med några entreprenörer också, återkommer 
om det. Hälsningar Robert”

Vad drömde du om att bli när du var liten?  
Rik och/eller uppfinnare
• 
Vart gick din senast resa?  
Sydafrika, Krügerparken, så häftig att se vilda djur i 
deras rätta miljö.

Du vinner en miljon, vad gör du med pengarna? 
Just nu skulle jag köpa en vattenskoter, annars blir 
det en längre familjeresa till något varmare land. 

247171  

SERIER STRIKE SPÄRRAR

381

ROLIGA FAKTA 2019

Sedan klättersektionen star-
tade så har 29 varit med och 
klättrat och 15 tog grönt kort 
och får topprepssäkra

Under 2019 engagerade  
55 stycken att springa olika
lopp. Vi deltog i bland annat
Marathon, Halvmaran,
Midnattsloppet, Vårruset,
Blodom-loppet, Göte-
borgsvarvet, Lidingöloppet, 
Tjejmilen,
Stafesten, Arena run,
Apocalyps m.m.

Sektionen startade upp och
vi deltog i båda Though
Viking- loppen som gick på
våren och på hösten. Under
2020 kommer vi att ta in en
instruktör från Extremfabriken 
som tränar deltagarna inför 
2020 års lopp.

29 KLÄTTRARE 55 DELTOG I OLIKA 
LOPP

TOUGH LOCUM
EXTREME STARTADES 

104

HÅL

HÅLLBART

Att göra som säkerhetschefen 
cykla 397 kilometer mellan  
Stockholm och dalarna, det 
ligger rätt i tiden.

27 YOGAPASS

Under förra året hade vi 27 
stycken Yogapass och cirka 
tio-tolv personer som 
utövade yoga.

MÖT ROBERT EN MEDLEM

Självklart är det ju Bowling som jag 
gillar bäst, en fascination om att 
kombinera precision, kraft och göra 
det om och om igen.
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EKONOMI
Locum IF är en ideell förening som lever på  
medlemmarnas avgifter och Locums bidrag. 

Vi vill därför tacka Locum AB för de  
ekonomiska bidrag som gjort det möjligt att 
genomföra vår verksamhet.

Vi tillstyrker att styrelseledamö-
terna beviljas full och tacksam 
ansvarsfrihet för den tid som 
revisionen omfattar.
Revisorerna

Revsionsberättelse för Locum IF 2019

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

Undertecknade revisorer, som utsetts att granska Locum Idrottsförenings räkenskaper samt 
styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31, får härmed efter gransk-
ning avge följande berättelse:

Vi har tagit del av räkenskaper, styrelsens årsredovisning, protokoll och andra handlingar 
som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och styrelsens förvaltning.

Vi tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas full och tacksam ansvarsfrihet för den tid som 
revisionen omfattar.

Stockholm den 27 mars 2020

 
Emma Jonsson

TEA LYIJYNEN
Kassör

ARTILLIO BERGHOLTZ
Vice kassör

EMMA JONSSON
Revisor 

JENNI LINDBERG
Revisor

Jenni LindbergEmma Jonsson



Intäkter    Utfall 2019 
    kronor 
3049  Boule      400,00 
3056  Bowling   2 400,00 
3059  Löpning   4 850,00 
3060  Golf    3 300,00 
3061  Badminton      800,00 
3070  Badminton      500,00 
3071  Trädgård   2 950,00 
3072  Dart       400,00 
3073  Klättring   1 250,00 
3074  Prova på aktivitet  150,00 
3410  Yoga   38 800,00 
3413  Viktväktare   200,00 

Intäkter    56 000,00 

Erhållna bidrag, gåvor, stipen    
3840  Landstingsbidrag  12 940,00 
3841  Locum bidrag   99 000,00 
3890  Medlemsavgifter  4 150,00 
Erhållna bidrag, gåvor, stipen 116 090,00 
    
Summa intäkter   172 090,00
 
Kostnader    
Kostn tävling/match/träning    
4026  Bowling   -17 460,00 
4029  Viktväktare   -8 594,00 
4034  Boule   -3 435,00 
4042  Prova på aktivitet  -3 110,70 
4043  Trädgård   -10 095,00 
4044  Trivsel   -19 933,65 
4045  Golf    -4 880,00 
4048  Bordtennis   -2 194,00 
4053  Yoga   -21 792,00 
4055  Löpning   -20 028,00 
4057  Though Extreme  -1 850,00 
4065  Badminton   -4 366,00 
4073  Dart        -200,00 
4074  Innebandy       -912,00 
4075  Klättring   -7 569,80 

Intäkter    Utfall 2019

Tävling/match/träning  -126 420,15 
Kost idrottsarr./idrottsskolor    
4122  Priser, medaljer        -691,00 
4125  Styrelse   -17 420,11 
4160  Materialkostnader  -12 563,99 
 
Kost idrottsarr./idrottsskolor -30 675,10 
Inköp varor försäljning   
4541  Inköp idrottskläder  -10 019,00 
 
Inköp varor försäljning  -10 019,00 
5420  Dataprogram   -1 715,00 
6570  Bankkostnader  -1 033,00 
    
Summa kostnader  169 862,25 
    
Beräknat resultat   2 227,75 
Intäkter       
  

RESULTATRAPPORT 2019

Tillgångar    IB 2019    Årets förändring  UB 2019
     kronor    kronor  kronor

Kassa och bank   
1920  Plusgiro    26 699,95    2 227,75    28 927,70
Summa kassa och bank   26 699,95    2 227,75    28 927,70
   
SUMMA TILLGÅNGAR   26 699,95   2 227,75  28 927,70
   
Eget kapital   
2060  Eget kapital    -1 258,25    0,00       -1 258,25
2068  Resultat föregående år   -24 764,70   0,00     -24 764,70
Summa Eget kapital   -26 022,95   0,00  -26 022,95
   
Uppl kostn & förutbet intäkter   
2900  Upplupna kost/förutbet intäkt  -677,00    0,00         -677,00
Summa Uppl kostn & förutb int  -677,00    0,00       -677,00
   
   
SUMMA SKULDER OCH   -26 699,95   0,00  -26 699,95
EGET KAPITAL     

Beräknat resultat    0,00    2 227,75      2 227,75
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Bokslut

StTYRELSEN  FÖR LOCUM IDROTTFÖRENING LÄMNAR HÄRMED  
FÖLJANDE REDOVISNING FÖR FÖRENINGENS EKONOMISKA  

FÖRVALTNING 2019

Balansrapport 2019



Locum IF:s  VerksamhetsberätteLse /  15 14 / Locum IF:s  VerksamhetsberätteLse

ORDFÖRANDE

HÄR KOMMER ETT AXPLOCK 
FRÅN VÅRA SEKTIONER

Känsla av sammanhang 

Jag glömmer aldrig när jag som 26-åring 
klev in på jympagolvet i Locums lokaler 
på Wollmar yxkulls gatan. Musiken, pulsen 
och energin från passen satt kvar långt 
efter att träningen var slut. Jag var fast 
direkt. På något sätt blev det naturligt att 
jag började engagera och startade upp 
föreningen tillsammans med två andra. 
Från start hade vi en sektion som idag har 
växt till att vara hela 27 sektioner och vi 
hållit igång i 25 år. Det måste firas!

Jag hade precis lagt av med kamp-
sporten som hade varit mitt liv fram till 
dess. Genom Locum IF fick jag chansen 
att ingå i ett nytt sammanhang och lära 
känna en massa nya människor. Först 
som värd och senare som både ledare 
och orförande inom föreningen. Det var 
guld värt lika mycket då som nu.

Idag, många år senare, blir jag fortfarande 
lika glad och stolt varje gång jag ser hur 
våra frivilliga krafter möts och hjälps åt för 
att skapa en inkluderande idrottsförening 
där alla är välkomna – både som med-
lemmar och som sektionsledare.
Det känns fantastiskt att Locum IF kan 
erbjuda ett sammanhang för människor 
oavsett skede i livet. Kanske är du van att 
sitta i styrelse eller vill träffa andra med 
samma passion för löpning eller golf som 
du. Det finns massvis av olika roller inom 
Locum IF där du både får bidra med  
kunskap och lära dig mer. Precis lika 
mycket som du fyller på andra får du  
också chans att tanka dig själv. Under  
vissa perioder har du mer tid och energi 
och ibland mindre och då finns det 
utrymme för engagemanget att växla.

Kanske är den där känslan av samman-
hang ännu viktigare idag än tidigare. I 
Locum IF vill vi skapa en plats där du 
kan få vara precis den du är. Ibland kan 
du behöva en paus från vardagsstöket 
och då är träningen perfekt eller varför 
inte en AW och träffa  kollegor från andra 
avdelningar.

För mig handlar träningen/gemenskapen
om att ge mig själv marginaler för att orka
köra på, ha tålamod och lugn. Min rutin är
att promenera så ofta jag bara kan, det
har blivit min ventil i vardagen. När jag
möter alla medlemmar, hejar och drar på
musiken så känner jag pulsen och ener-
gin. Då spelar det ingen roll hur trött jag 
har varit innan.

Jag vill tacka sektionsledarna för det
helhjärtade och viktiga arbete som de lagt
ner och som ni förhoppningsvis har tid 
och ork att fortsätta med.
Styrelsen vill också tacka Locum för de 
ekonomiska bidrag som gjort det möjligt 
att genomföra vår verksamhet. 

Slutligen vill vi tacka alla enskilda med-
lemmar för den motionslust ni har visat 
det gångna året. Föreningen hoppas på 
att  vi under året ska engagera ännu flera 
av Locums medarbetare till ett aktivare liv 
med motion och gemenskap. Många har 
visat sin uppskattning för det utbud som 
föreningen har. Det inspirerar oss i styrelsen 
och det visar på de behov som finns av 
motionsaktiviteter. Investera i din hälsa 
du också genom att nyttja ditt friskvårds-
bidrag och bli medlem i Locum IF.

Jag önskar oss alla ett jättebra aktivitetsår
med fina idrottsresultat, trevlig stämning i
föreningen där alla hejar på varandra och
är generösa. För det skapar ett härligt
arbetsklimat för oss alla. 

Carola Buretorp, Ordförande 

Vi motiverar –  
och du briljerar!
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BADMINTON
Locums badmintonsektion har spelat 
kontinuerligt varje vecka på torsdagarna 
mellan 07.15 och 08.15 då vi har en fast tid 
som vi hyr på Eriksdalshallen. Under året 
brukar vi var 4-8 personer vid varje tillfälle 
och det gjorde att vi utökade banan med ett 
klippkort för att alla skulle kunna spela.
Vi välkomnar alla som tycker det är roligt 
att spela badminton på motionsnivå. Det 
spelar ingen som helst roll om du har spelat 
tidigare eller är nybörjare, om du är ung 
eller gammal, man eller kvinna, alla är lika 
välkomna.

Vi har ingen tränare utan man spelar med de 
som är i hallen just då. Det blir oftast dubbel 
eller mixeddubbel. Racket och bollar finns 
att låna.

Sektionsledare Martina Rundholm

DET ÄR INTE ÖVER FÖRRÄN  
DET ÄR ÖVER.
Martina Rundholm

BORDTENNIS

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

Under verksamhetsåret har två aktiviteter 
genomförts. I höstas lyckades vi få till en 
träningskväll i Enskedehallen med en av 
Hammarby  bordtennis professionella tränare. 
Aktiviteten var uppskattad men tyvärr var det 
få deltagare,  kanske beroende på att det var 
höstlov för Stockholms skolor. 
Det är endast under skolloven som vi kan få 
tillgång till hall och tränare eftersom Ham-
marby annars har aktiviteter varje vardag. 
Ett något sent Locummästerskap för 2019  
hölls den 19/2 i år. Efter styrkande pizza 
gjorde 10 tappra deltagare upp om titlarna. 

Ett svettigt och jämt grundspel resulterade i 
finaler i dam- resp. herrklass.
I damklassen vann till slut Maja-Lena 
Gustafsson över Sanna Svedenberg efter 
en nervpirrande tresetare. I herrfinalen blev 
Claes Olsson, trots ett värdigt motstånd av 
Robert Persson, återigen mästare.
Vi gratulerar de värdiga vinnarna.
Sektionsledare
Börje Horth

MER PINGIS ÅT FOLKET!
BÖRJE HJORTH
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BOWLING

64 DELTOG I 
BOWLINGSEKTIONEN 

Under 2019 deltog 64 deltagare i bowlingen och 
vi hann med att göra:

Träning inför Regionsmästerskap 2019, 2019-04-24
Inställt pga för få deltagare från Locums sida.

Regionsmästerskap 2019, 2019-05-09, Bowl O Rama, Årsta
6 st deltagare, Robert P, Ali E, Carola B, Helena A, Anette Ö, Anna H. Tyvärr 
inga medaljer denna gång.
Efter tävlingen åt vi middag på plats

Träning inför Locummästerskap 2019, 2019-10-17, Bowl O Rama, Årsta
6 st deltagare, Robert P, Mona G, Helena A, Carola B, Håkan W, Erik B.
Efteråt åt vi middag på plats.

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

BOULE

Locum-mästerskap boule den 26 Sept

Årets boulesäsong bestod bara av  
locummästerskapet, då det av olika skäl inte 
blev någon träningskväll som brukligt på 
sommaren. Den här gången var vi på Boule-
bar i liljeholmen.

Det var tyvärr inte fler än 6 personer som dök 
upp efter ett par sena återbud. Det betydde 
att vi spelade flera matcher där det samman-
lagda resultatet blev avgörande. Hård kamp 

var det ända in till sista minuten, då lag 
Linus, Tea och Robban vann med endast en 
poäng! Nästa gång kör vi på våren ute, och 
hoppas att fler hoppar på. Grattis på er!
Kvällen avslutades med en middag på en 
lokal restaurang i Liljeholmen.
 

DET TAR UNGEFÄR TIO MINUTER 
ATT LÄRA SIG SPELA BOULE,  
SÅ HÄNG MED NÅGONGÅNG! 

Mikael Sondén       

Bowling passar alla, oavsett din ålder 
och vilken kompetensnivå du  

befinner dig på. Så är du redo att 
rulla klot?

                                          Robert Persson        

Locummästerskap 2019, 2019-11-07, Kungsholmens Bowling.
15 deltagare, Börje H, Mickael R, Sandra C, Charlotte V, Lars J, Albin H, 
Robert P, Lars B, Jan Å, Ali E, Kerstin P, Helena A, Carola B, Linus K, Erik 
B. Detta var första gången vi spelade på Lasses hemmaplan, en hall vi 
säkerligen kommer att besöka igen. Vi spelade med handikapp inlagt i 
systemet vilket gjorde att vi kunde följa resultatet live. Efter mästerskapet 
åt vi utsökta pizzor på Il Forno Da Gino.

Resultat:
Damklass: 
1:a: Charlotte Viksten, 950p, kan tilläggas att Charlotte skrev i anmälan ”får 
man följa med fastän man inte tränat på xx år…   men någon måste ju ta 
jumboplatsen ;)”!
2:a: Kerstin P, 722p
3:a: Carola B, 709p

Herrklass:
1:a: Robert P, 871p
2:a: Jan Å, 846p
3:a: Lars B, 820p



DJ
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CYKEL
Cykelsektionen har i år cyklat landsväg till-
sammans med ett konsultföretag för att bla 
träna klungkörning.
Vi har även genomfört två stycken landsvägs 
lopp. Först ut var Roslagsvåren som är ett 
lopp som går genom Roslagen och är drygt 
13 mil.
Hela laget körde tillsammans från start till 
mål i mkt blandat väder sol, regn och delvis 
hård vind. Inga vurpor eller skador och fikat i 
mål smakar alltid lika gott.

Sedan kördes även Vätternrundan som är en 
heldagsutflykt 30 mil. Från Locum så startade 
Sam Höglund, Gustav Schön Jenny Jörgen-
sen samt Patrik Sparrentoft. 

För er som inte cyklat Vätternrundan så kan 
undertecknad försäkra er om att denna insjö 
är väldigt stor.

Och årets sista lopp gick i fädernes spår 
”cykelVasan” som är ett relativt enkelt MTB 
lopp på dryg 9 mil. När man kikar i resultat 
listan så finns 2 st namn med, Karolina Adler 
och Patrik Sparrentoft.

Jag hoppas på ett lerigt MTB 2020

Sektionsledare
Patrik Sparrentoft

 ATT REGELBUNDET CYKLA 
SÄNKER RISKEN FÖR  

HJÄRTSJUKDOMAR MED  
NÄRA 50 PROCENT. 

GOLF

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

Locummästerskapen gick av stapeln freda-
gen den 14 juni på Botkyrka GK. Vi började 
som sig bör för en golfspelare med en stadig 
frukost och uppvärmning på ranchen, totalt 
var vi 13 glada golfare som gav oss ut i blås-
ten för att bemästra banan.
 
I år var det vid tillfället en 36-hcp:are som 
tog hem segern. Philipp Nuscheler vann på 
38 poäng.  Vilket är två slag bättre än sitt 
handikapp.  

Tvåa blev Erik Josefsson och trea Jan Ågren. 
Vi hade även två sidotävlingar: Längsta drive 
vanns av Jessica Krantz på 200 meter. När-
mast hål vanns av Joacim Lilja på 7,49 meter.
 
2020 planeras som vanligt Locummäster- 
skapen att gå av stapeln i juni, under hösten 
planeras även en lagtävling mellan avdelnin-
gar på Locum.
 
Sektionsledare Göran Almström &  
Tomas Pettersson

DJ-sektionen har under året haft fem möten.  
Vi har spelat musik på tre tillställningar med 
Locum IF och Locums julfest. 2019. 
Intresserad av att börja spela,  kontakta  
sektionsledaren. 

Sektionsledaren 
Petra Karslsson



Locum IF:s  VerksamhetsberätteLse /  23 22 / Locum IF:s  VerksamhetsberätteLse

INNEBANDY
Fredagsmys får en ny och skön innebörd 
sista fredagen i november då Regions-  
mästerskapet i innebandy avgörs - en svettig 
tradition sedan många år tillbaka.

Men i ett tight spelschema på två planer där 
alla mötte alla i grundspel blev tempot högt 
och vilan mellan matcherna kort så istället 
för lugnt blev det ovanligt tufft . Alla lag fick 
spela minst 5 matcher och de som gick till 
semi-, och final spelade totalt 7 matcher var. 
 
Grattis till bronset och bra kämpat alla sju 
locumiter som var med och tävlade i region-
mästerskapet i innebandy.

Sektionsledaren
Maja-Lena Gustafsson

Regionsmästerskapen i inneband 
när det är som bäst, jag tror inte 

det finns så mycket skönare sätt att 
vinna en medalj på . 

Morgan Scotte

KLÄTTRING

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

Under början av 2019 anordnade klätter- 
sektionen inte några utlysta klätteraktiviteter 
utan genomförde bara några spontana 
inom- och utomhusklättringar.
Efter sommaren drog vi igång med en 
klättring vid Telefonplan där vi bjöd in alla på 
Locum med grönt kort. Extra kul var att mån-
ga som tagit grönt kort på egen hand hängde 
med. Eftersom några inte hade klättrat på 
länge startade vi med lite repetition och efter 
att ha kämpat hårt på klätterväggarna avslu-
tade vi kvällen på en närliggande restaurang. 
I november genomförde vi en grönt kort-kurs 

med teorigenomgång på huvudkontoret 
och klättring i Sickla. Kursen resulterade i att 
ytterligare 5 Locumiter nu på ett säkert sätt 
kan säkra vid topprepsklätring.

2020 har vi redan startat med ett klättertillfälle 
i Klätterverkets nya lokaler vid Gasklockorna. 
Vi planerar att köra ett prova på-tillfälle under 
våren för de som är nyfikna eller kanske bara 
testat någon enstaka gång. 
När sommarvärmen kommit åter siktar vi 
på att bjuda in till en halvdags uteklättring. 

Målsättningen är att pricka en solig vardag 
för att sluta jobbet på tidig eftermiddag 
och åka ner på Södertörn för klättring på 
lämpligt ställe. Antalet platser kommer då 
vara begränsat. 
Under hösten siktar vi på att erbjuda en ny 
grönt kort-kurs om det finns intresse.
 
Sektionsledarna 
Håkan Wilken och Helena Andersson

  Bouldering, bigwall, trad- eller 
isklättring  intresserad  

kontakt mig. 
Håkan Wilken
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LÖPNING
Det har åter varit ett aktivt och roligt år för 
löparsektionen. Lunchlöpningen pågår året 
runt, glädjande med några nya ansikten för 
året men vi vill så klart gärna att ännu fler 
upptäcker tjusningen med lunchlöpning. Likt 
tidigare år har vi deltagit i ett antal lopp med 
god uppslutning och engagemang. Genom 
SLIF fanns det under året möjlighet att an-
mäla sig till ett antal tillfällen med  
löpskolning och därför arrangerades inte 
något sådant inom Locum IF under 2019, 
men vi får se hur vi gör framöver.
Löparsektionen riktar sig till alla, från ny-
börjare till de som sprungit länge. Det är en 
enkel träningsform där bra skor egentligen 
är det enda som behövs. Vi får frisk luft, extra 
energi och möjlighet att träffa kollegor som 
vi kanske inte träffar i det dagliga arbetet. 
Och vi har roligt! 

Lunchlöpning
Lunchlöpningen är öppen för ALLA och det 
är drop in som gäller. Vi träffas ombytta kl. 
11.15 utanför omklädningsrummen på Pelar-
backen. Distans och hastighet anpassas efter 
gruppen, tillgänglig tid och vädret. 

Under 2019 var medlemmar från Locum IF 
med i ett flera lopp: 

Vårruset 
En av vårens kallaste och ruggigaste kvällar 
deltog några av våra kvinnliga hjältar i Vårru-
set på Norra Djurgården. Banan är platt och 
fin och det går att välja mellan att springa 
med eller utan tid, eller att promenera. 
Deltagare: Caroline Kvillström, Jenni Lind-
berg, Jessica Krantz, Jessica Meijer, Lovisa 
Widén, Mona Gillberg, Sandra Carlsvärd, 
Sanna Svedenberg, Sofie Franzén, Stina Ha-
raldsson och höggravida Helena Andersson.
 
Blodomloppet
Stockholms kanske vackraste och viktigaste 
lopp som vill bidra till att öka antalet blod-
givare och tydliggöra nyttan med att lämna 
blod. Banorna är mycket fina utmed vattnet 
på Djurgården med start nära Djurgårds-
brunn.Distansen är 10 km eller 5 km och 
de flesta valde 10 km denna gång. Loppet 
avslutades med gemensam picknick i perfekt 
väder. 
Deltagare: Malin Wigren, Albin Haglund, 
Sanna Svedenberg, Olga Nilsson och Jenny 
Jörgensen. 

Att komma ut och få frisk luft 
och se fina omgivningar är halva 

nöjet för mig när jag springer. 
Alla positiva effekter på kroppen 
och knoppen kommer på köpet. 

Och så kan det vara väldigt roligt 
och socialt 

MALIN WIGREN

LÖPNING
Stafesten (tidigare Bellmanstafetten)
Locum IF hade fyra lag som kämpade hårt i 
kombination med att vi hade trevligt så klart. 
Då det blev sena avhopp fick några personer 
göra hjälteinsatser och springa två sträckor. 
Och dessutom hoppade vår tidigare kollega 
Fredrik Essevad in på en sträcka. Loppet är 
en stafett där man i lag om fem personer 
springer eller går 5 kilometer var. Det var ett 
glatt och taggat gäng som hejade på varan-
dra och gjorde riktigt bra resultat. Och som 
sig bör avslutade vi med picknick i fint väder!

Deltagare: Jörgen Ristare, Malin Wigren, 
Philippe Nuscheler, Fredrik Essevad, Anders 
Norberg, Albin Haglind, Jessica Meijer, Ali 
Ebrahim, Mikael Lundstedt, Jenny Jör-
gensen, Magnus Bengtsson, Daniel Meurk 
Demerud, Linus Kjellerås, Petra Hansson, 
Morgan Scotte, Maja-Lena Gustavsson och 
Martin Andersson.  
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LÖPNING
Midnattsloppet  
2019 var det dags för gruppanmälan till 
Midnattsloppet också och det lutar åt att 
det blir tradition. Det är en relativt krävan-
de milbana på Södermalm med start på 
Ringvägen vid Zinkensdamm och mål-
gång på Hornsgatan nära Zinkensdamm. 
Banan passerar också Locums lokaler på 
Östgötagatan. Stämningen utmed banan 
var magisk och efter loppet samlades de 
som hade möjlighet för lite eftersnack och 
vätskepåfyllning. 
Deltagare: Anders Norberg, Malin Wigren, 
Jörgen Ristare, Christina Nilsson, Jenny 
Jörgensen, Daniel Meurk Demerud, Mag-
nus Bengtsson, Claes Olsson och Philippe 
Nuscheler.
 
Andra lopp
Förutom nämnda lopp med gruppan-
mälan deltog Locumiter också i bland 
annat Stockholm halvmaraton, Göte-
borgsvarvet, Tough Viking och Arena Run.

Sektionsledare
Malin Wigren

MUSIK

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

I musiksektionen har under året följande 
deltagare varit aktiva:

• Artillio Bergholtz – elbas, sång
• Dan Eriksson – keyboard
• Pedro Gandra – slagverk
• Annika Löfberg – sång
• Thomas Karlsson – gitarr, sång
• Tommy Lenberg – gitarr, sång

Under 2019 har sektionsmedlemmarna 
träffats på tisdagar mellan kl. 17.00 och 19.00 
och spelat vid totalt 14 tillfällen, varav tio 
under våren.

Vi har genomsnittligt varit knappt fyra aktiva 
musiker per repetitionskväll, vilket får sägas 
vara godkänt med tanke på att Annika 
Löfberg bara har kunnat vara med ett par 
gånger under våren.  

Eftersom Annika har varit frånvarande under 
hösten för att ta hand om den nyfödda 
sonen Tage, ser vi med tillförsikt fram emot 
att åter få spela ihop med Annika. Vilket 
instrument Tage tänker ställa upp med är 
fortfarande inte bestämt. 

I övrigt gäller fortsatta repetitioner med 
tydlig struktur och inriktning på att spela 
live minst en, helst två gånger, i samband 
med evenemang anordnade av Locum och 
Locum IF. 

Om det är någon som känner sig sugen på 
att vara med i musiksektionens aktiviteter, är 
det bara att höra av sig till sektionsledaren 
Dan Eriksson. Vi söker främst sångare och 
blåsare.

Artillio Bergholtz genom Dan Eriksson,  
sektionsledare 
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TRÄDGÅRD
Den 3 april var Trädgårdssektionen på 
Prins Eugens Waldemarsudde på visning 
om vackra tulpanarrangemang i slottet, 
inspirerades och lärde sig mer om vårens 
älskade blomma, tulpanen.

Den 29 november var vi på Erstagatans 
blomstersatyling  gjorde fina julkreationer 
lagomt till första advent.

Sektionledare
Fd Marion Nilsson  och nuvarande 
Karin Friederich

THOUGH LOCUM EXTREME

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

Under 2019 så startade sektionen. Under året 
varit på med tre lopp. Thoug Viking på  
Stockholms stadium i maj  och Thoguh 
Viking på djurgården i augusti och I den  
19 oktober STHLM Apocalypse. Banan var 
sååå läskigt, men också rolig, endorfinfylld 
och häftig. Ett unikt lopp som du bara kan 
springa en gång. Banan var 8 kilometer lång.

Under året kommer träningstillfällen ges på 
Gärdet med med en instruktör från  
Extremfabriken med start någon gång i mars. 
Instruktören visar oss hinderbanan med lite 

tips och trix och vi springer den flera gånger. 
Instruktören kan även ge oss lite träningstips 
inför loppet.
Pass två kör vi i mitten på april så så vi ser 
hur mycket vi förbättrar oss med hemmaträ-
ningen samt några sista tips inför loppet den 
9 maj. 

Intresserad kontakta sektionsledarna
Mikael Lundstedt och Linus Kjellerås.
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TRIVSEL
Under året hade trivselsektio-
nen tre AW och två fester. 

22 Februari AW (spelkväll)
18 Juni AW (quiz)  
21 November AW

29 Mars  tema p-fest
4  Oktober tema idol/karaokefest

SHUFFLEBOARD
Äntligen fick vi till en kväll då vi startade 
upp locums shuffleboardsektion. 
Den 14 november samlades vi på Ugglan, 
där vi annars brukar spela boule vid 
jämna tillfällen. 
Vi var sex  personer, två lag ,som fick ett 
eget rum med shuffleboardbana där vi 
under ett par timmar spelade match.
Grattis säger vi till Mikael, Tea och Robban 
som vann!

Till nästa år hoppas jag vi blir några fler!
Sektionsledare
Mikael Sondén
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VIKTVAKTARNA

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

VV-klubben har tre fasta medlemmar. 
Vårt mål är att Vakta vår Vikt!!! Varje onsdag 
året runt utom ett par sommarveckor träffas 
vi från VV-klubben och äter lunch och har det 
trevligt tillsammans. Då väger vi oss,  
diskuterar points, motion, varför vi gått upp 
eller ner i vikt, vi recenserar någon maträtt 
vi lagat och delar ut recept och ”peppar” 
varandra i största allmänhet. 
 
Sektionen anordnade även en föreläsning 
om att bli sockersmart. Maj Östberg från 

Pro+fit Health var kvällens föreläsare. Det 
bjöds på hemgjord alkoholfri glögg, färska 
dadlar med grönmögelost och lyxkulor med 
valnötter rullade i lingonpulver. Mycket gott 
och ändå väldigt sockersmart.

Sektionsledare Marion Nilsson

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

Hoppas ni kan deltaga på någon av årets AW 
eller fester.
Sektionsledarna 
Carola Buretorp och Patrik Sparrentoft

TRIVSEL
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BLANDAT UNDER ÅRET

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

Locum IF hade två Locumiter som deltog 
i den årliga Ålevik Open 2019. Ålevik Open 
är en årlig beachvolleybollturnering för 
amatörer som spelas i natursköna Ålevik, 
Lysekil. Bra jobbat Maja-Lena och Linus! 
Hoppas ni tog hem en medaljplats.

Mental Health Run i samarbete med SLIF 
bjuder in till en föreläsning med Anders 
Hansen som är läkare, författare, föreläsare, 
och TV-profil. Anders Hansen är även heder-
smedlem i Mental Health Run sedan 2018. 
Föreläsningen är gratis och endast för 2019 års 
medlemmar i en SLIF-asluten förening. 

I maj hade vi sektionsledarträff och vi var 20 personer 
på plats för att tävla i poängjakten. Lag ett vann med 
Börje, Håkan, Malin, Patrik, Micke och Artillio. Kvällen 
avslutades med en middag på terrassen. Tack för ett 
jättebra arbete alla sektionsledare, styrelsen, valbered-
ningen och revisorerna.

Tre stycken från Locum IF:s styrelse var med 
på SLIF:s årliga konferens som Carola Buretorp 
höll föredrag på. Sedan har SLIF:s styrelse varit 
här på besök samt att Carola har haft kurs i 
sociala medier med delar från SLIF:s styrelse. 

YOGA

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

Under 2019 har vi haft 27 Yogapass i  
konferensrummet Årstaviken under våren 
och hösten. 
Yoga är mycket bra avslutning på en arbets-
dag. Liv Stavås från Puls och träning ledde 
yogapassen. 

Ett stort tack till Service som har  
ställt iordning Årstaviken varje onsdag. Nu 
har vi äntligen fått ett låsbart sk åp att ha 
våra mattor och utrustning i.

Sektioneledare Chatarina Ferdinandsson
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