
Locum IF:s  
Verksamhetsberättelse 2020

VI MOTIVERAR NI BRILJERAR! 
Det viktigaste är du!

LÄS MER OM VERKSAMHETSÅRET I 
DENNA SKRIFT. 
Missa inte intervjun med Håkan Wilken, 
sektionsledare klättring
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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.
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MEDLEMMAR

Av Locums medarbetare är medlem 
i Locum  IF

Under 2020 hade vi 102 kvinnor och 
88 män som var medlemmar75% 102 

88

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 2020 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 26 år har vår 
förenings nuvarande ordförande varit 
med, det vill säga ända från början har

Eftersom våra medlemmar är det viktigaste

vi har på Locum IF, jobbat 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 2021
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

Patrik Sparrentoft
Vice ordförande

Tea Lyijynen
Kassör

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.

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.

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.

MÖT STYRELSEN LocumIF
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Artillio Bergholtz
Vice kassör

Martin Andersson
Ledamot

Jenny Swärd
Sekreterare

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.

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 
 i Padle tennis och nu även Badminton.

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

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 MARTIN ANDERSSON BÖRJE HJORTH
A l p i n t 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

ARTILLIO BERGHOLTZ
E r f a n h e t e n

SOL-BRITT ERIKSSON GÖRAN ALMSTRÖM TOMAS PETTERSSON
F o t o G o l f G o l f

ALBIN HAGLUND
D J

Mei Hsia Wang Wächtler
D I G I TA L  T R Ä N I N G
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Är ni intresserad att starta en ny 
sektion kontakt ordförande.

HÅKAN WILKEN
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
TEA LYIJYNEN LINUS KJELLERÅS

S t e g To u g h  L o c u m  e x t r e m e

CAROLA BURETORP PATRIK SPARRENTOFT
T r i v s e l T r i v s e l

Yo g a

MAJA-LENA GUSTAVSSON

I n n e b a n d y
HELENA ANDERSSON

K l ä t t r i n g

MIKAEL SONDÉN
S h u f f l e b o a r d

KENNE GRAFLUND
S u p p o r t

KARIN FREIDERICH CHATARINA FERDINANSSON

T r ä d g å r d

SAM HÖGLUND
L ä n g d -  o c h  r u l l s k i d o r

ALBIN HAGLUND
K u l t u r

Yo g a

S t e g / H ä l s o u t m a n i n g T h o u g h  L o c u m  E x t r e m e
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HÅKAN WILKEN

Fem snabba frågor till 
Håkan

Kaffe eller te? 
Te

Jeans eller kostymbyxor? 
Jeans

Morgonpigg eller nattuggla?  
Varken den ena eller andra, 
tyvärr.

Melodifestivalen eller 
fotbolls-VM? 
Mello! Jag är helt ointres-
serad av fotboll.

Fredagsmys eller utekväll? 
Lääääängtar efter en riktig 
utekväll!! Det var såååå 
länge sedan sist nu på 
grund av pandemin!

Sektionsledare för  
Klättring

Locum IF:s  Ver ksamhetsberätteLse /  9 

hur länge har du jobbat på Locum och vad 
jobbar du med? 
Jag började på Locum i januari 2017 och har varit 
med och byggt nytt på St Görans sjukhus. Sedan 
sommaren 2020 jobbar jag som ledningsstrateg 
och ansvarar bland annat för Locums innova-  
tionsarbete.

Hur länge har du varit medlem i Locum IF? 
Sedan mitt första år på Locum.

Vilken/vilka föreningar är du engagerad i? 
Locum IF och då självklart Klättersektionen!!

Vilken sport tycker du är roligast att utöva? 
Off pist-skidåkning! 

Tränar du, i så fall vad?  
Det blir på tok för lite träning för mig nu under pan-
demin tyvärr! Under den varma årstiden försöker 
jag cykla hemifrån Tyresö till jobbet några dagar i 
veckan och även få in någon kväll med utomhus-
klättring. På vintern är det inneklättring och 

skidåkning samt sporadiska besök på gymmet som 
blir min träning. Eftersom man ska hålla sig borta 
från gymmen nu under pandemin har jag, när vi 
haft snö i Stockholm, varit i Hammarbybacken nå-
gra tidiga morgnar för att gå uppför på skidor (med 
stighudar under) några varv innan jobbet börjar.

Vad motiverar dig att gå till jobbet en regnig 
måndag? 
Det är väl aldrig så lätt att gå till jobbet som när det 
regnar?? När det är kanonväder ute kan det vara 
svårare för mig att hitta motivationen att sitta inne 
och jobba.

Vad gör du helst en ledig dag?  
O, det varierar med årstiden. På sommaren älskar 
jag att bada och vara på stranden eller i skärgår-
den. På vintern att vara i bergen med skidor under 
fötterna. På försommaren att klättra på en solvarm 
klippa och på hösten att ligga i soffan med en bra 
bok och höra regnet utanför. 
 

Vad står det i ditt senaste sms?  
Jag har dig gärna i åtanke som projektledare för 
kommande innovationsprojekt! 

Vad drömde du om att bli när du var liten?  
Under en kort period var det att bli lokförare.

Vart gick din senast resa?  
Kläppen i Sälen.

Du vinner en miljon, vad gör du med pengarna? 
Köper en liten stuga i Alperna.

MÖT HÅKAN EN MEDLEM

Klättrar gör ju alla människor när de 
är små. Men en del av oss slutar inte 
fast vi växer upp.....
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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

TEA LYIJYNEN
Kassör

ARTILLIO BERGHOLTZ
Vice kassör

DAN ERIKSSON
TF Revisor 

KENNE GRAFLUND
Revisor
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Revsionsberättelse för Locum IF 2020

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

Undertecknade revisorer, som utsetts att granska Locum Idrottsförenings räkenskaper samt 
styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31, 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 26 mars 2021

 

Kenne GraflundDan Eriksson
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STYRELSEN  FÖR LOCUM IDROTTFÖRENING LÄMNAR HÄRMED  
FÖLJANDE REDOVISNING FÖR FÖRENINGENS EKONOMISKA  

FÖRVALTNING 2020

2020

2018 2019 2020SEK

Sektionsintäckter

Årets resultat

Intäckter bidrag (Locum & Regionen)
 
Intäckter medlemsavgifter

Medlemmar

Antal kvinnor

Antal män

2017

20 325 kr

35 408 kr

107 080 kr

34 650 kr

176 st

99 st

77 st

32 645 kr

28 111 kr

116 840 kr

38 200 kr

198 st

108 st

90st

56 000 kr

2 228 kr

111 940 kr

41 500 kr

202 st

108 st

94 st

7 200 kr

53 847 kr

101 000 kr

46 450 kr

190 st

102 st

88 st

Härifrån kommer pengarna

Året i siffror

Tillgångar 
(plusgiro)

43%

Eget kapital
-2%

Vinst/förlust 
föregående år

-13%
Årets resultat

-1%

Eget kapital & 
skulder

-15%

Beräknat 
resultat

28%
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2018 2019 2020SEK

Sektionskostnader

Priser, medaljer

Support
 
Styrelse/sektionsledarträff

Materialkostnader

Idrottskläder

Dataprogram

Bankkostnader

2017

145 316 kr 

1 147 kr 

2 745 kr 

30 909 kr
 

4 515 kr

0 kr 

1 458 kr 

998 kr

147 687 kr 

3 231 kr 

1 396 kr 
 

13 001 kr
 

18 491 kr 

29 349 kr 

1 574 kr 

1 067 kr

126 420 kr 
 

691 kr

17 420 kr

12 564 kr

10 019 kr

1 715 kr

1 033 kr

68 059 kr 

497 kr

951 kr

11 143 kr

2 901 kr

13 138 kr

3 129 kr

985 kr

Hit går pengarna
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ORDFÖRANDE
2020 – ett träningsår 
med ensam twist
Året 2020 har inte varit som andra och 
därför känns det rätt att så här i mars göra 
en återblick. Det kändes som om året  
började bra. Vi siktade på ett hejdun-
drande 25-årsjubileum för Locum IF och 
bokade för fest på Sidenkällaren. Den fick 
vi boka av och istället titta på varandra i 
digitala rutor på datorn och säga ”skål och 
det här gjorde vi bra!” Vi tog in fantastiska 
Måns Möller på besök som  förgyllde till- 
varon, även denna gång digitalt.  
 
Coronaviruset avancerade snabbt och 
vi satt alla med en pandemi i knät som 
präglade vårmånaderna. När vi inte gick 
till jobbet, så gick vi i alla fall ut!  Ut på en 
parkväg, till en vandringsled, in i en skog 
eller upp på en berghäll. Vi fyllde parke-
ringsplatserna vid kända naturområden 
och det märkes tydligt att vi ofta inte var 
helt själva i skogen. Men det kändes bra 
att vi kunde röra på oss och att vi var ute!

Friluftsliv blev ett andrum. Sommaren 
kom och det blev hemester. Hösten och 
svamparna avlöste sommaren och vi såg 
att många under 2020 också hade skaffat 
sig hund. Ännu en anledning att ge sig ut i 
skog och mark.

Tack vare denna entusiasm som har 
präglat oss under året att ta sig ut i  
naturen. Att friluftsliv verkligen satt sina 
spår i år – det kan man ana när till och 
med stormköket blev årets julklapp!

2020 har varit en utmaning på många sätt. 
Men nöden är uppfinningarnas moder, 
sägs det ju. Och i takt med omställning- 
arna har även kreativiteten fått en skjuts. 
Ta det här med träning, till exempel. När 
gymmen stängs och gruppträningarna 
ställs in får man tänka till lite.

Året då man zumbat via zoom både  
hemma i vardagsrummet och utomhus i 
fem grader plus (allt går med ylleunder-
ställ). 

Många har ”Träna med Sofia” i SVT på för-
middagarna, vilket har  blivit både en bra  
träningsrutin och ett sällskap i den 
ofrivilliga ensamheten. 

Hur gör vi då för att möta utmaningarna vi 
står inför? Vi fortsätter göra som vi gör, vi 
fortsätter att bredda vårt utbud. Vi fort-
sätter våga testa nya koncept och tjänster. 
Vi fortsätter att förstå att vi behöver olika 
sorters aktiviteter, för att människor gillar 
olika.

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 och känna 
gemenskap genom våra digitala evene-
mang. 

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 och RSIF 
för de ekonomiska bidrag som gjort det 
möjligt att genomföra vår verksamhet. 

Jag vill också  tacka alla enskilda med-
lemmar för den engagemang 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 digitalt 
aktivitetsår, trevlig stämning i
föreningen där alla hejar på varandra och
är generösa. För det skapar ett härligt
arbetsklimat för oss alla. 

Vi motiverar –  
och du briljerar!

För att knyta ihop säcken vill jag av- 
sluta med att säga att om vi lyckas med 
denna innovationsresa kommer vi som 
idrottsförening att besegra både pandemi 
och pågående hälsokris. Vi behöver ”bara” 
hitta nya segment och nya sätt att nå ut 
till alla även om det är digitalt. I slutändan 
kommer det nog  att löna sig.  

Håll i håll ut!
Carola Buretorp, Ordförande 
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HÄR KOMMER ETT AXPLOCK 
FRÅN VÅRA SEKTIONER
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BADMINTON
Locums badmintonsektion har spelat kon-
tinuerligt varje vecka på torsdagarna mellan 
07.15 och 08.15 då vi har en fast tid som vi 
hyr på Eriksdalshallen under våren. Sedan 
kom pandemin ivägen och vi sa upp vår 
fasta tid. Under 2021 kommer vi att köpa ett 
klippkort som sektionsledaren kommer att 
ha hand om.
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. Vi tackar Martina för de år hon 
varit sektionsledare och välkommnar Martin 
Andersson som ny sektionsledare.

Fd Sektionsledare Martina Rundholm

DET ÄR INTE ÖVER FÖRRÄN  
DET ÄR ÖVER.
Martina Rundholm
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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  
Hammarby annars har aktiviteter varje var-
dag. Ett något sent Locummästerskap 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 tresettare. 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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GOLF

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

Locummästerskapen år 2020 spelades fre-
dagen den 14:e juni på Viksjö GK. Vi började 
som sig bör för en golfspelare med en stadig 
frukost och uppvärmning på ranchen. Vi var 
totalt var vi 11 glada golfare som gav oss 
ut i värmen (det var 29 grader varmt) för att 
bemästra banan.
I år gick segern till Erik Brantås som fick ihop  
35 poäng. Tvåa blev Marit Brusdal Penna på  
34 poäng med bättre spelhandicap än trean.
Erik Josefsson som också hade 34 poäng.
Vi hade även två sidotävlingar:

Längsta drive vanns av Tomas Pettersson.
Närmast hål vanns av Marit Brusdal Penna.
Sektionsledare Göran Almström spelade 
landstingsmästerskapet den 23:e september 
som enda representant från Locum. Denna 
tävling spelades på Vallentuna GK tillsam-
mans med 23 andra.
2021 planeras som vanligt Locummäs-
terskapen att gå av stapeln veckan efter 
midsommar.
Under hösten planeras även en lagtävling 
mellan avdelningar på Locum.
 
Sektionsledare Göran Almström &  
Tomas Pettersson
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KLÄTTRING

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

Under början av januari 2020 anordnade 
klättersektionen en klätterkväll för Locum 
IF:s medlemmar med grönt kort. Vi passade 
då på att testa Klätterverkets nya fina lokaler 
vid gasverket i Hjorthagen och efter klätt 
ringen var vi några som avrundade med en 
matbit på den trevliga restaurangen i samma 
byggnad.

Under våren hade vi planerat för en prova 
på-klättring för de som är nyfikna på klättring 
eller kanske bara testat någon enstaka gång 
och därefter en Grönt kort-kurs om intresse 
fanns, men ett virus från Asien hann komma 
in i landet och det ställde allt på ända. 

Under sommaren var det enskilda Locum 
IF-medlemmar som var ute på egen hand 
och klättrade på olika klippor runt om 
Stockholm, men pga pandemirestriktioner-
na genomförde klättersektionen inga fler 
gemensamma klättringsaktiviteter under 
återstoden av 2020. 

Sektionsledarna 
Håkan Wilken och Helena Andersson

  Bouldering, bigwall, trad- eller 
isklättring  intresserad  

kontakt mig. 
Håkan Wilken
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LÖPNING
Löparåret 2020
År 2020 blev året annorlunda även för löpar-
sektionen. Vi fick tänka om och tänka nytt 
när förutsättningarna ändrades på grund av 
coronapandemin. Något som dock orubbligt 
står fast oavsett pandemi eller inte är att det 
finns väldigt många positiva effekter av att 
röra på sig. Löpning passar inte alla men det 
är en enkel träningsform där bra skor egentli-
gen är det enda som behövs.
Löparsektionen är till för alla, från nybörjare 
till de som sprungit länge. Vi får frisk luft, 
extra energi och när vi kan springa tillsam-
mans får vi möjlighet att träffa kollegor som 
vi kanske inte träffar i det dagliga arbetet. 
Och vi har roligt!  

Löparsektionens aktiviteter under 2020
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. I och med 
ökat distansarbete avtog lunchlöpningen allt 
mer under året och tog helt uppehåll från sin 
vanliga form under hösten 2020. 
Lopp
 
2020 var året då motionslopp ställdes in 
eller tog ny skepnad. Dessa lopp deltog 
Locum IF i: 
Coronamilen, 10 km
I början av maj var det premiär för ett lopp 
som kunde genomföras när som helst och 
var som helst inom ett visst datumspann. De-
lar av anmälningsavgiften gick till Radiohjäl-
pens coronarelaterade arbete. Det nappade 
vi på, bra för oss och bra för samhället. Vi lyc-
kades pricka in en ljuvlig kväll då ett glatt och 
taggat gäng samlades vid Pelarbacken och 
sprang en mil tillsammans runt Södermalm.
Deltagare: Jörgen Ristare, Maja-Lena  
Gustavsson, Olga Nilsson, Daniel Meurk  
Demerud, Magnus Bengtsson, Albin 
Haglund, Anders Norberg och Malin Wigren.

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
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Rosabandetloppet, 10 km
Ett lopp där man genom anmälningsavgiften 
bidrog till bröstcancerforskningen. Samma 
upplägg som övriga lopp dvs. valfri bana inom 
ett visst datumintervall. Deltagare: Malin Wigren 

Run of Hope, 5 km 
5 kilometer som man kunde springa när som 
helst 11-20 september, på egen hand eller i 
grupp från Pelarbacken 17 eller 18 septem-
ber. Deltagarna betalade 100, 150 eller 200 
kronor till Barncancerfonden och Locum er-
satta sedan deltagarna med halva beloppet. 
Vi samlade totalt in 2 200 kronor.
De personer som sprang på egen hand finns 
det tyvärr inte förteckning över. 

Vi som sprang i samlad trupp från Pelar-
backen var: Ali Ibrahim, Maja-Lena Gustavs-
son, Olga Nilsson, Daniel Meurk Demerud, 
Magnus Bengtsson, Albin Haglund och Malin 
Wigren.

Stockholm halvmaraton, 21 km
Ali Ibrahim sprang Stockholm halvmaraton 
första helgen i september och höll Locum-
fanan högt. I år fick deltagarna springa valfri 
bana inom ett visst datumintervall. 

LÖPNING
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LÖPNING
Planer för 2021
Starten för 2021 ser tyvärr inte lovande ut 
vad gäller att kunna springa motionslopp 
under mer normala omständigheter den 
närmaste tiden. Vi kommer därför att 
spana efter något trevligt alternativ likt 
Coronamilen. När pandemin lugnar ner 
sig och så snart det är möjligt är ambitio-
nen att komma igång med lunch- 
löpningen igen och göra gruppanmälan 
till några motionslopp som är tillgängliga, 
förhoppningsvis Blodomloppet, Stafesten 
och Midnattsloppet. Det är flera Locu-
miter som satsar på Stockholm hel- och 
halvmaraton men oklart i skrivandets 
stund om både hel- och halvmaraton blir 
efter sommaren eller inte. 
Något som också kan bli aktuellt är  
inbjudan till ett trailpass på naturskön 
plats, efter jobbet eller någon helg. Even-
tuellt erbjuder RSIF återigen klasser för 
löpskolning under våren, det ska vi hålla 
utkik efter och tipsa om i så fall.
Tills dess att världen återtagit någon form 
av ny normalitet hoppas jag att många 
Locumiter, nybörjare som vana, njuter av 
många fina springturer där de befinner 
sig. Lite är bättre än inget. Ut och njut!

Sektionsledare
Malin Wigren
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MUSIK

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

I musiksektionen har under året följan-
de deltagare varit aktiva:

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

Under 2020 har sektionsmedlemmarna 
träffats på tisdagar mellan kl. 17.00 och 19.00 
och spelat vid totalt 10 tillfällen, varav fyra 
under våren.

Vi har genomsnittligt varit drygt fyra aktiva 
musiker per repetitionskväll under våren 
med bara knappt fyra aktiva musiker under 
hösten. Detta får ändå anses som godkänt 
med tanke på Covid-19-pandemin som drog 
ner antalet repetitionstillfällen.

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.

Verksamhetsplan för 2021
Vi är alla mycket intresserade av att få spela 
tillsammans igen, men det verkar som om vi 
får vänta lite extra länge detta kommande år 
eftersom vaccineringarna ännu inte kommit 
igång på allvar. Så snart som alla har fått 
sina vaccindoser – om inte lite tidigare 
– kommer vi att satsa på årets repetitions-
träffar. Vi har massor av nya låtar som vi vill 
spela tillsammans.

Artillio Bergholtz genom Dan Eriksson,  
sektionsledare 
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TOUGH LOCUM EXTREME

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

Lördagen den 25 januari  var det det dags 
igen för Arena Run årets häftigaste och 
garanterat roligaste lopp, fyllt med hinder, 
upplevelser och gemenskap inne i Friends 
Arena. Sex Locumiter var på plats med de 
övriga 6000 tävlande. Bra kämpat! Under 
våren togs sig fyra friska locumiter hela vägen 
ut till Extremefabriken i Kallhäll en onsdags-
kväll den 25/3. 

Tillsammans med en intstruktör fick vi tips och 
knep på hur man bäst tar sig an alla hinder i 
Tough Viking.  
Tävlingen är för stunden framskjuten till 2021 
pga pandemin och ambitionen för Locumiterna 
som tänkt delta är att besöka Extremefabriken 
en till gång innan nästa tävling går av stapeln.

Sektionsledare
Linus Kjellerås.
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TRIVSEL
Under året hade trivselsektionen tre AW och 
två fester. 

22 mars digital AW musikquiz med temat var är vi?
18 Juni AW (quiz)  
5 november AW med Måns Möller som körde 
standup och efter det så körde Carola Buretorp ett 
skräckfilmquiz med Halloweentema. 

Måns gjorde succé på torsdagens AW och grattis 
säger vi till Susanna som vann kvällens quize!
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Den 5 novembers hade vi AW med med 
Måns Möller och de gjorde succé med hela 
188 deltagare under kvällen.

TRIVSEL
Grattis säger vi till Susanna Hillerback som vann 
kvällens skräckfilmsquiz med 17 poäng av 20. 
Fint pris finns att hämta. Tvåa Lisa Nordh på 15 
poäng och delad tredje plats Marcus Johansson 
och Martin Höglund med 13 poäng. 
Tack alla som deltog, det gör vi snart om igen!
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TRIVSEL

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

13 februari samlades ett tjugotal sektionsledare 
och styrelsen för lite belöning för de arbete som 
lagts ner i Idrottsföreningen. Vi spelade runt i en 
annorlunda upplevelse och många briljerade på 
banan och man fick ett och annat listigt speltips 

från proffsen. Vi toppade det hela med grymma 
pizzaslices som serveras på banan. 
Grattis säger vi till det vinnande laget, Kenne, 
Tea, Patrik och Helena. Och den individuella 
tävlingen vanns av tre ettor på samma poäng, 

Göran, Patrik och Helena.
Tack ännu en gång alla sektionsledare för allt 
jobb ni lägger ner, nu kör vi på ett år till.
Trivselsektionen
Carola Buretorp och Patrik Sparrentoft
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YOGA

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

Under 2021 har vi haft 24 Yogapass i  
konferensrummet Årstaviken under våren 
och hösten. Inte lika många som vi brukar 
eftersom restriktionerna vart hårdare.  
Yoga är mycket bra avslutning på en arbets-
dag. Liv Stavås från Puls och träning ledde 
yogapassen. 

Antal deltagare:  11 st som mest och ner till 
två stycken.
Ett stort tack till Service som har  
ställt iordning Årstaviken varje onsdag. 
 
Sektionsledare  
Chatarina Ferdinandsson
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BLANDAT UNDER ÅRET

SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

Fortsättningskursen i löpteknik är för dig som 
deltagit vid vår (eller liknande) grundkurs tidigare och 
på så sätt tillskansat dig grunderna i löpteknik och löp-
träning. Kursen fungerar också utmärkt för dig som är 
en erfaren löpare. Vi fortsätter jobba med vår löpteknik, 
löpkoordination och löpstyrka. Vidare utför vi kul och 
utmanande löpträningsformat, såsom intervallträning, 
fartlek, löpstyrkecirkel och backträning.

Fortsättningskurs - Kristinebergs Idrottsplats (månda-
gar)

PT-Fia tar oss igenom den snåriga djungeln som 
välmående har blivit.  
Med värme, humor och allvar delar hon tankeväckande 
resonemang, ifrågasätter vår tids version av ”balans 
och hälsa”. PT-Fia delar med sig av sina erfarenheter 
av psykisk ohälsa och utmattningsdepression. Efter 
föreläsning kommer du att kunna chatta med PT-Fia.
Föreläsningen var gratis och endast för 2020 års med-
lemmar i en SLIF-asluten förening. 

Hälsoutmaningen pågick mellan 20 april - 17 maj
Efter ett års uppehåll är det äntligen dags igen för 
en fyra veckors utmaning i Region Stockholm där vi 
tillsammans fokuserar på hälsa och vardagsmotion. Vi 
samlade ihop kollegorna på jobbet till en gemensam 
och rolig aktivitet. 38 personer deltog från Locum IF.

Våga möta dina känslor. Konsten att vara hållbar i 
en föränderlig värld. 
En föreläsning med Karin Hägglund om hur du kan lära 
dig möta dina känslor och hitta din inre drivkraft för 
att bli hållbar genom livet med hjälp av självreflektion, 
aktiva beslut och självmedkänsla.
Vi är alla utrustade för att uppleva en mängd känslor, 
sinnestillstånd och emotionella reaktioner. I en värld 
då vi hela tiden förväntas prestera, trots en allt tuffare 
konkurrens, behöver vi verktyg för att kunna ta hand 
om våra upplevelser, såväl positiva som negativa för att 
vara hållbara på livets berg- och dalbana.
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SERIER STRIKE SPÄRRAR HÅL

1 juli arrangerade RSIF kajakpaddling 
runt Långholmen och Reimersholme. 
Det var många som ville hänga med och 
det vart fullt fort, men några hade turen 
att får hänga med från Locum IF.

Vi delade med oss olika digitala gympapass 
under året främst från DS hälsa från Danderyds 
sjukhus som var snälla att dela med sig av sina 
pass.

3 juli testade vi SUP (Stand up paddle) med RSIF/SLIF. 
Utmanande och kul!

Söndagsvandringar pågick under hela våren 
och sommaren men hade en paus under 
hösten.

Nu har SLIF/RSIFs gamla hemsida slif.nu släckts ner och en ny sida har 
sett dagens ljus. Kika in på www.regionstockholmsif.se
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