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Styrelsen har ordet 
Ett annorlunda år för världen och föreningen! 
 
2020 kommer gå till historien som ett speciellt år. Pandemin 
ställde världen inför utmaningar vi aldrig tidigare sett.  Det blev ett år som 
vi aldrig varit med om tidigare – och förhoppningsvis aldrig kommer behöva 
vara med om igen. 

 
2020 har inneburit stora omställningar för 
föreningen på grund av pandemin. En stor 
del av våra medlemmar tillhör olika 
riskgrupper och vi har därför varit ytterst 
noga med att följa Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer. Detta har medfört att vi under 
större delen av året inte har haft några 
aktiviteter inomhus, undantaget våra 
elitsatsande medlemmar som har fått 
dispens för fortsatt ensamträning. Johan 
Pettersson har tränat hårt och målmedvetet 
inför EM i Goalball. Även Maria Bjurström 
har mycket att träna för då hon är uttagen 
att spela boccia vid Paralympics  
i Tokyo och Maria har som vanligt varit 
oerhört träningsflitig. 
 
Vissa idrotter ställde om och flyttade i våras 
ut sina träningar utomhus med bra resultat, 
tex. boccia- och bordtennis motionsgrupper, 
Bee Active och innebandylördag. 
Motionsbordtennisen fick dock kämpa då 
regn och blåst inte är några bra 
förutsättningar för bordtennis 
 
Under höst och vinter har även projektet Life 
in Motion haft aktiviteter utomhus med bla. 
boccia, promenader, gympapass och 
styrkeövningar. Den trogna skaran deltagare 
har genomlidit regn, blåst, kyla och fått 
uppleva att spela boccia i minus 15 grader 
och snö visar på hur viktigt det är att vi 
erbjuder en möjlighet att bryta isoleringen 
och komma hemifrån för träning och social 
samvaro. 

I princip alla prova på-aktiviteter har fått 
ställas in, liksom både egna och andra 
föreningars tävlingar varför de flesta SM-
medaljerna har uteblivit.  
 
Styrelsen har påbörjat arbetet för att få in 
sponsorer med målet att kunna erbjuda fler 
personer möjlighet till träning och utveckla 
föreningen genom att förstärka vår 
organisation och förbättra förutsättningarna 
för träning samt finna nya former för 
rekrytering. Vi har ett nära samarbete med 
RF SISU Östergötland som är en bidragande 
orsak till att vi kan utveckla föreningen 
genom bla. utbildning, föreläsningar och nya 
idrotter. 
 
Styrelsen framför sitt uppriktiga tack till 
sektionsledare, ledare, kommittéer, aktiva, 
funktionärer och alla övriga som på något 
sätt bidragit till arbetet under det gångna 
året.  
 
Vi framför också vårt tack till Kultur & 
Fritidsnämnden, Omsorgsnämnden, 
Stångåstaden, Länsförsäkringar, SAAND 
Service & Omsorg, fonder, Swedbank, 
stödklubbsmedlemmar och enskilda som 
stöttat oss ekonomiskt under detta 
verksamhetsår. 
 
Nu lämnar vi ett kämpigt år och blickar 
framåt med tillförsikt! 
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Föreningsinfo 
 
Utdrag ur stadgarna 
Föreningen skall bedriva idrott för personer med rörelse-, syn- och intellektuell 
nedsättning. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i 
enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att 
erbjuda träning, oavsett ålder och kön i enlighet med Svenska Parasport förbundets 
stadgar och oavsett vilken nivå man önskar att idrotta på.  
 
Medlemsantal 2020-12-31: 207 medlemmar. 

 
 

STYRELSE 
Styrelsen har under året bestått av 
ordförande och 6 ordinarie ledamöter. 
Styrelsen har under året hållit 11 
protokollförda sammanträden. 

 

STYRELSELEDAMÖTER   
Ordförande:                  Lars Stephensson 
Vice ordförande:          Mattias Karlsson 
Ledamot:                       Fredrik Wätterklint 
Ledamot:                       Jennifer Flisborg 
Ledamot:                       Johan Bjurström 
Ledamot:                       Mia Claesson 
Ledamot:                       Christer Mård 

 

 
SEKTIONSLEDARE 
Bee Active:                  Mattias Karlsson          Sabina Karlsson  
Boccia:                         Katherine Bern 
Boccia klass 1:            Helge Randow              Anki Bjurström 
Bordtennis:                 Leif Karlsson                 Fredrik Wätterklint 
Goalball:                      Johan Pettersson         Emma Sjöström 
Mattcurling:                Sten-Åke Svensson      
Showdown:                 Jennifer Flisborg 
Rullstolsrugby:            Maila Lauronen            Simon Pettersson 

 

 
 

KONTAKTPERSONER ÖVRIGA IDROTTER & AKTIVITETER 
Bassäng:                Barbro Forsell 
Innebandy:               Mats Persson 
Boxning:               Agneta Lidman 
Bassäng NPF:               Linda Lidholm 
Gymnastiklek NPF:       Linda Lidholm 
Racerunning:               Charlotta & Feliciano Mård 
Bee Active Weekend:  Mats Persson 

  

  
PERSONAL 
Mattias Sköld              Tina Persson 
Frida Knutsson            Agneta Lidman          
Mats Persson 
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  ÖVRIGA UPPDRAG 
   Revisorer:                  Lars-Olof Eriksson 
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   Suppleant:                 Mattias Sköld 
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   Valberedning:           Emma Sjöström   
                       Peter Ånell 
                                       Ola Öberg Garemark 
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                       Leif Karlsson 

 
                                          

AKTIVITETSLOKALER 
Föreningens kansli:  Föreningshuset Fontänen        Tel:              013 - 13 39 79 
  Västra vägen 32 Hemsida:   www.linkopingsparasport.se 
  582 28 Linköping e-post:       info@linkopingsparasport.se

  

TRÄNING 

Föreningen kan uppvisa sex mycket aktiva sektioner med stor stabilitet. Inom varje sektion finns 
en organiserad tränings- och tävlingsverksamhet för både motionär och elit.  
 
Föreningen har också en sektion med barn/ungdomsverksamhet med avsikt att förbättra och 
säkra återväxten i föreningen samt rena motionsgrupper.  
  
Boccia: Anders Ljungstedts gymnasium Lördagar 14.00 - 17.00 
 Fontänens gymnastiksal Onsdagar 17.00 - 19.00 
Boccia motionsgrupp: Fontänens gymnastiksal Onsdagar 10.00 - 12.00  
Bordtennis: Fontänens gymnastiksal Torsdagar 17.00 - 20.00
 Fontänens gymnastiksal Måndagar 19.00 - 20.00 
Bordtennis motionsgrupp: Fontänens gymnastiksal Torsdagar  13.00 - 15.00 
Boxning: Fontänen   Måndagar  16.00 – 17.00 
     Fredagar 10.00 - 11.00 
Goalball: Tokarpshallen   Måndagar 18:30 - 20:30
 Tokarpshallen   Onsdagar  20.00 - 21:00 
 Tokarpshallen   Torsdagar 20.00 - 21:30 
Gymnastiklek NPF: Fridtunahallen   Söndagar 10:00 - 12:00 
Bee Active: Fontänens gymnastiksal Måndagar 18:00 - 19:00 
Bee Active Weekend: Varierande lokaler  1 ggr/månad 
Bassängträning: US (ojämna veckor)  Tisdagar  17.15 - 18.00  
Bassängträning barn NPF: US (jämna veckor)  Tisdagar 16:45 - 17:25
 US (jämna veckor)  Tisdagar        17:30 - 18:10
 US (jämna veckor)  Tisdagar        18:15 - 18:55 
Innebandy: Fontänens gymnastiksal Lördagar  10.00 - 12.00 
Mattcurling: Fontänens gymnastiksal Tisdagar 17.00 - 20.00 
Rullstolsrugby: Kungsbergshallen  Söndagar 18.00 - 20.00 
Racerunning: Friidrottshallen, Campus Torsdagar 17.00 - 18.00 
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
- Jennifer Flisborg blev under året ny assisterande förbundskapten för de svenska dam- och 
herrlandslagen i goalball, vilka nu leds av en gemensam ledning bestående av förbundskapten 
Annika Klingström (Stockholm), Mikael Åkerberg (Stockholm) och Jennifer Flisborg (Linköping). 
 
- Samarbetsavtal med Stångåstaden förlängdes och skulle ha omfattat ett genomförande av 2-3 
aktiviteter under 2020, tyvärr ställdes samtliga aktiviteter in. 
 
- Frida Knutsson har på uppdrag av KFUM Funkis hållit i en studiecirkel på 10 tillfällen med 
samtalsgrupp för föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser. 
 
- Maila Lauronen ingår som ledamot i Svenska Rullstolsrugbykommittén. 
 

  
 
 

FÖRENINGEN HAR VARIT REPRESENTERAD VID ELLER ARRANGERAT 
FÖLJANDE AKTIVITETER 

-  Flera sektioner deltog i tävlingen Malmö Open  

-  Föreningsträff Parasport Östergötland  

-  Det 3-åriga Arvsfondsprojektet Life in Motion godkändes 

- Workshop tillsammans med RG Integration 

- Sportlovsaktivitet på Campus 

- Ett flertal informationstillfällen till läkarstudenter  

- Deltagande när Funkibator Cyberhjärta visade upp tekniska lösningar för träning 

- Endast bordtennisen hann med att spela SM: Fredrik Wätterklint kom på tredje plats i klass S6. 

- Årsmöten: ÖBTF, Linköpings Idrottsförbund, Föreningshuset Fontänen och Parasport  

  Östergötland 

- Planeringsmöten inför deltagande vid i-Husets prova på-aktivitet I-move 

- Planeringsmöten inför SM-veckan i Linköping 2021 

- Stångåloppet i Coronaanpassat format 

- Frukostmöten och föreläsningar i RF-SISU Östergötlands regi 

 

UPPVISNINGAR OCH REPRESENTATION  
-  Ett ”vanligt” år skulle föreningen hållit i uppvisningar, prova på-aktiviteter, presenterat  
   verksamheten vid rehabiliteringar och habiliteringar i Linköping samt informerat i skolor, 
   blivande undersköterskor och läkare men i princip inget av detta blev av under året. 
 
-  Jennifer Flisborg har fortsatt att administrera Sverigeserien i Goalball och har dessutom klivit in  
   som ledare för både dam och herrlandslagen i Goalball.  
 
- Kristin Björfeldt tog guld i 5 km och 10 km fristil på ”Special Olympics invitational games” i  
  Östersund som samlar 450 tävlande från 19 länder i 7 olika idrotter. 
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-  Johan Pettersson har deltagit vid träningsläger med landslaget i Goalball.  
 
-  Maria Bjurstöm har deltagit vid ett flertal träningsläger och tävlingar med det svenska  

   Boccialandslaget och fått det glädjande beskedet att hon är uttagen att representera Sverige vid  

   Paralympics i Tokyo 2021. 

 

 

 

UNGDOMSSEKTIONEN 

Som ett led i utvecklingen av föreningen har vi insett nödvändigheten av att engagera barn och 
ungdomar så tidigt som möjligt. Detta för att kunna ge de en naturlig plattform vad gäller fysisk 
träning och social gemenskap. Ungdomsgruppen är uppdelad i olika verksamheter: 
-   Bee Active, Idrott & Lek 7-18 år (fd Idrottsskolan) 
-  Lördagsverksamheten (bla. innebandy) 
-  Läger 
-  Bee Active Weekend från 18 år  
 

 
BEE ACTIVE, IDROTT & LEK  
Vår idrottsskola för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning har nu varit igång under 
17 år med ett mycket positivt resultat. Den 
startades med hjälp av medel från Arvsfonden 
men den fortsatta driften säkrades med 
anslag från Linköpings kommun. I 
Idrottsskolan träffas deltagarna en gång i 
veckan under skolterminer för att på ett 
lekfullt sätt prova på olika idrotter. Vid 
årsskiftet 2014/2015 gjordes en omstart av 
Idrottsskolan i ny tappning och nytt namn 
”Bee Active, Idrott & Lek - häng med, du 
också”! 
 
Bee Active är en ungdomssatsning för barn 
och ungdomar med rörelsenedsättning med 
målet att varje individ skall hitta en egen 
positiv fritid. 

 
 
Bee Active Idrott & Lek vänder sig till 
åldersgruppen 7-18 år. 
Barnen/ungdomarna kommer med i en 
idrottsgrupp som träffas varje måndag. 
Under roliga former spelas det 
innebandy, basket, pingis, friidrott mm. 

 
LÖRDAGSVERKSAMHETEN 
Verksamheten är inriktad mot innebandy där alla spelar efter egen förmåga: rullstolar, permobiler 
och gående spelar tillsammans under mycket skratt. Kan man inte hålla i klubban själv spänns en 
specialgjord klyka fast vid stolen. 
 
BEE ACTIVE WEEKEND 
Syfte och mål för gruppen är att skapa ett tryggt socialt nätverk för tjejer och killar, från 18 år och 
uppåt, med olika funktionsnedsättningar. Bee Active Weekend är en satsning på att behålla de 
äldre ungdomarna i föreningen som deltagit i vår tidigare idrottsskola och lägerverksamhet, som 
har fått kamrater som blivit viktiga i deras sociala liv även om intresset för idrott svalnat. Detta är 
en rent social verksamhet där man träffas och umgås över en fika eller går på bio, spelar spel, 
föreläsningar etc. 
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MOTIONS/REHABGRUPPER  
Även våra populära motionsgrupper har förstås drabbats av pandemin under året. Vissa delar har 
kunnat flytta utomhus och/eller genomförts digitalt men en del medlemmar har uteblivit pga kyla 
och en del har svårt att hantera den ”digitala världen”.  
 
Rullstolsskola 
Denna grupp startades i januari om än i annat och mindre format än planerat, bla. har 
rullstolsträning skett med den nyinköpta ”wheelchairtrainern”. 
 
Motionsgrupper bordtennis och boccia 
Våra motionsgrupper i bordtennis och boccia har fortsatt, det är ett glatt och härligt gäng som alla 
spelar efter egen förmåga. När inomhusaktiviteterna pausades flyttades träningarna utomhus. 
 
Bassängträning NPF 

Intresset för bassängträningen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i  
bassängen på US har fortsatt att öka. En utbildad simlärare samt föräldrar har hållit i träningarna 
som pågick tills sjukhuset stängde bassängen. 
  
Gymnastiklek NPF 
Gymnastikleken håller till i Fridtunaskolans gympasal på söndagar. Det är fri lek efter barnens 
intresse, mycket populärt är t.ex. hinderbana. För att Coronaanpassa hölls senare träffar utomhus i 
Berga aktivitetspark, barnen lekte bland annat med bollar och i lekparken. 
 
Racerunning 
Racerunning är en växande friidrottsgren - racerunningcykeln är en trehjulig springcykel som kan  
användas även av personer med dålig balans och benstyrka samt stor spasticitet. Träningarna hölls 
under våren på torsdagar i friidrottsanläggningen Campus.  
 
Parkinsonboxning 
Fram till nedstängningen höll instruktörerna från Ring Boxing två välbesökta pass per vecka. Den 
speciellt utformade träning började ge resultat: ett flertal deltagare berättade att de kunnat 
minska på medicineringen och läkarna hade ingen annan förklaring än att det måste bero på 
träningen som sker i ett högt tempo och helt utan slag mot huvud eller kropp. I samband med att 
föreningen pausade alla inomhusaktiviteter tog Ring Boxing fram ett antal digitala träningspass 
som lades ut på Youtube. När föreningen åter öppnade upp under hösten flyttades träningarna till 
en större gymnastiksal i Vallastadens skola för att kunna hålla längre avstånd, alla övningsmoment 
med närkamp togs bort och inget material delades mellan deltagarna.  
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Life in Motion 
Projektet Life in Motion beviljades i februari 
2020, ett treårigt projekt finansierat av 
Allmänna Arvsfonden - målet med projektet är 
att erbjuda personer med förvärvade skador 
och sjukdomar aktiviteter i form av fysiska 
träningar och sociala träffar. Aktiviteterna 
tillsammans med en uppsökande verksamhet är 
grunden i projektet.  
 
Projektet omfattar fyra anställda personer som 
varit anställda sedan september. På grund av 
den rådande pandemin har inte omfattningen 
på projektet blivit i önskad utsträckning, men 
det har påbörjats ett både uppsökande och 
informerande arbete samt flertalet aktiviteter 
inom projektets ramar. Senare delen av året har 
aktiviteterna genomförts digitalt samt utomhus. 
Exempel på aktiviteter är promenader, boccia 
och utefyspass.  
 
Viktiga samarbetspartner i projektet är 
NeuroRehab i Linköping samt Neuroförbundet 
Linköping. 

                           
 

                       
 
 

           
 

         
 

     Neurorehab Rörelse och Hälsa 
       

 

 

                 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
FÖRENINGENS ORGANISATIONSREPRESENTATION 
Linköpings Parasportförening är ansluten till följande organisationer: 
 
❑ Svenska Parasportförbundet  
❑ Östergötlands Parasportförbund 
❑ Svenska Bordtennisförbundet och Östergötlands Bordtennisförbund 
❑ Linköpings Idrottsförbund 
❑ Föreningshuset Fontänen i Linköping 
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SEKTIONERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 
 
Förutom en viss subventionering för hallhyror och startavgifter vid tävlingar 
strävar våra sektioner efter att vara ekonomiskt självgående. Detta kan ske 
genom medel via sponsorer eller fonder, försäljning av bingolotter, 
träningsavgifter, eller försäljning av tex. Newbodykläder – allt för att den 
enskilde medlemmen ska behöva betala så lite som möjligt. 
 
 
 
  Boccia är en av Sveriges största parasporter och utövas av personer med många olika typer av  
  funktionsnedsättningar. Beroende på graden av funktionsnedsättning indelas spelarna i fyra  
  olika klasser (klass-2-4) för spelare utan hjälpmedel. Spelare som är i behov av hjälpmedel för 
  att utföra spelet har en särskild klass (klass 1). 
 
 

 

Boccia klass 2-4, verksamhetsberättelse 
I dessa klasser spelar fotspelare och de som kan kasta bollen själv. Inomhus används mjuka 
läderbollar och utomhus hårda plastklot. 
 
 
Träningsverksamhet 
Träningarna var under våren förlagda till Ljungstedtska 
skolan på lördagar kl. 14.00-17.00 men sedan 
pandemins intåg har träningarna varit inställda. 
 
Tävlingsverksamhet 
Tyvärr blev det endast Klubbmästerskap. 
 
Klubbmästerskap 
Guld  Sten-Åke Svensson 
Silver  Barbro Forsell 
Brons  Jan-Åke Forsell 
 
Slutord: 
Trots ett märkligt år hoppas och tror vi att 2021 för 
med sig bättre träningsmöjligheter och kanske ett par 
tävlingar till hösten. 
 
Katherine Bern 
Sektionsledare Boccia 

             

            

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 ”Det roligaste på hela året är sommarlägret! Bada, åka fyrhjuling och busa 
med kompisarna - längtar redan till nästa läger!” 
________________________________________________________________________________ 
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Boccia klass 1, verksamhetsberättelse 
Helge Randow och Anki Bjurström, sektionsledare Boccia kl. 1 

 
 
  I boccia klass 1 spelar personer med svåra CP-skador eller motsvarande funktionsnedsättning i  
  både armar, bål och ben kombinerat med svår spasticitet och/eller koordinationsstörningar. 
 
  Denna klass deltar i Paralympics och har NM, EM och VM-tävlingar. 
 
  Läderbollarna har olika hårdhet för att ge ett taktiskt spel, tex. placeras en mjuk boll för att  
  ”skydda” den vita då den mjuka bollen är mycket svår att flytta på. 
 
 
Året har präglats av Covid-19 pandemin med många inställda tävlingar. Sektionen har haft tre 
aktiva spelare under året. 

 
Träningsverksamhet 
Vi kunde träna normalt de första månaderna 
på året men sedan bara individuellt och ingen 
träning november och december. De träningar 
som genomfördes hölls onsdagar 17.00-21.00 
i Föreningshuset Fontänens gymnastiksal samt 
lördagar 14.00-17.00 i Ljunkans gymnastikhall. 
Totalt har vi haft 43 träningstillfällen.  
 
Maria Bjurström har deltagit i de flesta 
ordinarie träningar och har dessutom tränat 
hemma och på egna träningar i Fontänens 
gymnastiksal hela året och i princip tränat 
varje dag. Maria har också deltagit i 
landslagets träningar. 
 
Tävlingsverksamhet 
Lokalt har inga arrangemang kunnat 
genomföras, mer än klubbmästerskapet. Vi 
försökte anordna Assistanscupen i mars men 
fick ställa in med kort varsel. Även vår egen 
rankingtävling kallad First Class Boccia var  

 

 
långt planerad men fick avbokas. Den enda 
tävling på riksnivå som genomfördes var 
Malmö Open i februari där vi deltog med alla 
3 spelare. 
 
Resultat: 
Malmö Open 
Brons  Maria Bjurström 
 
Klubbmästerskap 
Guld  Sten-Åke Svensson 
Silver  Barbro Forsell 
Brons  Jan-Åke Forsell 
 
Slutord 
Vi hoppas att vår tränings- och 
tävlingsverksverksamhet ska kunna återgå 
till det normala under andra delen av 2021 
så att vi kan genomföra First Class Boccia, 
Assistanscupen och återgå till normal träning 
och övrig tävlingsverksamhet. 
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Bordtennis, verksamhetsberättelse 

 
Allmänt 
Under 2020 har träningen varit förlagd till 
Fontänens gymnastiksal på torsdagar 
mellan kl 17.00 och 18.15 för grupp 1 och 
för grupp 2 mellan kl 18.30 och 20.00, samt 
måndagar mellan kl 19.00 och 20.30.  
 
Vi deltog i tävlingen Malmö Open den 7 - 9 
februari med 10 spelare och 5 ledare samt 
SM i Söderhamn med 2 spelare den 29 /2 - 
1/3. 
 
På grund av pågående Corona Pandemin 
har all träningsverksamhet och tävlingar 
varit inställd fr.o.m. den 3 mars 2020. 
 
Slutord 
Målsättningen för 2020 har ej uppfyllts på 
något plan. Det har varit ett mycket tråkigt 
och katastrofalt år för pingisen. Vårt hopp 
är att i första hand komma igång och 
återstarta med träningsverksamheten 
under 2021. 
 
Slutligen vill ”vi” tacka alla Aktiva, 
Sponsorer, Föräldrar och ”alla andra” som 
har hjälpt till och stöttat oss på något sätt 
under det gångna pingisåret – STORT TACK 
och ”vi ger inte upp”! 

 
Leif Karlsson 
Sektionsledare och tränare 
 
Fredrik Wätterklint 
Sektionsledare 
 
Mattias Karlsson 
Tränare 

              d              

 
x 

 

 
d  
x 

  
               d                                                     
                                   
 
      

                                               

                 
_______________________________________________________________________________ 
 

Parabordtennis är en av de största paraidrotterna i både Sverige och internationellt. 
Årligen arrangeras SM och ytterligare ca 5-6 nationella tävlingar. Vid tävling spelas i olika 
skadeklasser beroende på funktionsnedsättning. Årligen arrangeras ett mästerskap 
(Paralympics, VM eller EM) samt ytterligare ca 20 rankingtävlingar. Vid varje tävling 
spelas singel- och lagspel. Paralympics hålls alltid direkt efter OS i samma stad.                
________________________________________________________________________________ 
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Goalball, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare:      Johan Pettersson, Emma Sjöström 
 
 
  Goalball är en sport för personer med synnedsättning men även fullt seende är välkomna att  
  vara med och träna. 
 
  Goalball spelas på en plan som är 18 x 9 meter, där hela kortsidan är mål. Alla spelare bär ögon- 
  bindel oavsett syn och det gäller att skjuta den 1,25 kg tunga bollen förbi motståndarna och in i  
  mål. Bollen har bjällror i sig så det gäller att lyssna ordentligt.   
 
 

Träning 
Stora delar av året blev, precis som övrig 
verksamhet, lidande av den fortfarande 
pågående Coronapandemin. Sektionen valde 
dock att inte officiellt pausa våra träningar 
under större delen av året. I praktiken var det 
dock nästan enbart Johan Pettersson som 
fortsatte träna från mars och framåt. Vid 23 
tillfällen under våren och 15 tillfällen under 
hösten var han själv i hallen. Vid 3 ytterligare 
tillfällen under våren och 3 tillfällen under 
hösten var andra spelare också på plats. Innan 
pandemin slog till tränade vi som vanligt. 
 
Under våren var lagträningarna fortsatt 
förlagda till Tokarpshallen, Malmslätt, 
måndagar kl. 18:30-20:30 och torsdagar kl. 
20:00-21:00. Johan Pettersson hade även ett 
extra pass goalball varje vecka, onsdagar kl. 
20:00-21:00. Under hösten justerades 
träningstiderna till att omfatta två pass i 
veckan, måndagar kl. 19:00-21:00 och 
onsdagar kl. 20:00-21:00. 

Arrangemang 
Till följd av coronapandemin fick vi först flytta 
fram den planerade omgången av 
Sverigeserien i Linköping, vilken skulle ha 
spelats i maj. Förhoppningen var att den 
istället skulle kunna genomföras i slutet av 
augusti, men då detta inte heller visade sig bli 
möjligt fick vi tyvärr ställa in helt.  
 
Tävlingsverksamhet 
Innan pandemin hann vi delta i två tävlingar. 
Det var Malmö Open och första omgången av 
Sverigeserien 2020. 

Malmö Open var en spelmässigt tung 
turnering, där vi till slut slutade på tolfte 
plats. Sverigeserien, som spelades i 
Stockholm, var desto mer framgångsrik, fyra 
vinster och en förlust räckte till en 
andraplats i serien, på samma poäng men 
med något sämre målskillnad än 
serieledande Göteborg. Detta var precis 
innan resterande serien ställdes in helt till 
följd av pandemin. 

När pandemin för tillfället höll på att lätta en 
aning under sensommaren/hösten hann 
Elitserien spelas i Göteborg. Från Linköping 
deltog där Johan Pettersson, som seedades 
in i lag svart, tillsammans med spelare från 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Tävlingen 
slutade med ett brons för Lag Svart. 
Tävlingen var från början tänkt att vara del i 
en serie, likt Sverigeserien, men då detta 
inte blev genomförbart under året blev varje 
omgång en separat tävling.  

Till Elitserien är alla spelare välkomna, 
oavsett synstatus, men man ska känna sig 
bekväm att spela på herrelitnivå, då 
tävlingarna innehåller allt från renodlade 
landslagsspelare till toppspelare i 
Sverigeserien. 

Totalt blev det inte mindre än 6 tävlingar 
som ställdes in till följd av pandemin. Ett 
”vanligt år” är det endast vid dessa totalt 9 
tillfällen som det ges möjlighet till att möta 
andra lag och spela match på riktigt, därför 
är det väldigt viktigt för lagets och 
individernas fortsatta utveckling att komma 
iväg på dessa tävlingar. 
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Resultat 
Malmö Open: 12:a 
Sverigeserien: 2:a när serien avbröts 
Elitserien Göteborg: 3:a (ej klubbtillhörighet) 

Utbyten och samarbeten 
Till följd av den rådande situationen har några 
utbyten och större samarbeten inte kunnat 
genomföras, men förhoppningen är att dessa 
ska kunna återupptas under 2021. Det gäller 
såväl utbytet med individuella spelare som 
samarbetet med FSBU Göteborg.  

Samarbetet med Synskadades riksförbund 
(SRF) och Syncentralen i Region Östergötland 
har fortsatt upprätthållas efter bästa förmåga. 
Den 14 januari hann vi t.o.m. vara i Motala 
tillsammans med SRF för att hålla i en 
idrottslektion med goalball för ett par 
mellanstadieklasser. Vi var även i Rimforsa och 
visade goalball den 2 januari, då i egen regi.  

Kommunikationen med SRF och Syncentralen 
hoppas vi också kunna upprätthålla/återuppta 
under 2021, då i första hand rekrytering av 
spelare.  

Rekrytering 
Vi har inlett ett samarbete med 
Mälarhöjdens IK (MIK sound) från Stockholm 
under året och har tillsammans planerat för 
en rekryteringsaktivitet med både goalball 
och 5-a-side. Aktiviteten har fått flyttas ett 
par gånger till följd av pandemin, men 
hoppas kunna genomföras under 2021. 

Landslag 
Jennifer Flisborg blev under året ny 
assisterande förbundskapten för de svenska 
landslagen i goalball, vilka nu leds av en 
gemensam ledning, bestående av 
förbundskapten Annika Klingström 
(Stockholm), Mikael Åkerberg (Stockholm) 
och Jennifer Flisborg (Linköping). Johan 
Pettersson gick under året in på sitt elfte år 
som landslagsaktiv.  

Precis som klubblagsverksamheten blev även 
landslagsverksamheten kraftigt påverkad av 
pandemin. Två landslagssamlingar kunde 
ändå genomföras under hösten, båda två i 
Trelleborg. 

Slutord 
År 2020 har varit ett märkligt år på många sätt. Vi längtar alla efter att kunna träffas, umgås, 
träna och tävla tillsammans igen och vi hoppas detta kan bli verklighet igen under 2021. Vi hoppas 
även att vi fortsatt blir att räkna med i kampen om medaljerna på breddnivå i Sverige. 
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Mattcurling, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare:         Sten-Åke Svensson 
 
 
 
  Mattcurling är en idrott för personer med rörelse-, syn-, eller intellektuell funktionsnedsättning.   
  Det är en taktik- och precisionssport som spelas inomhus på nålfiltsmatta i lag eller  
  individuellt. Mattcurling vänder sig till alla skadegrupper – vi har spelare på alla nivåer.   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
________________________________________________________________________________ 
 

 Linköpings Parasport är en idrottsförening och vi vill förstås att alla ska 
röra på sig så mycket som möjligt men den sociala delen är minst lika 
viktig. Om föreningen inte fanns skulle många av våra medlemmar sitta 
isolerade hemma. 
________________________________________________________________________________ 

 

 

Allmänt 

Vi är ett träningsflitigt gäng som troget 

kommer till Fontänen varje tisdag. 

Träningarna i Fontänens gymnastiksal 

genomfördes under våren fram tills dess att 

föreningen beslutade att stänga all 

inomhusträning på grund av pandemin. 

Tävlingsverksamhet 

Säsongens höjdpunkter brukar vara när vi får 

åka i väg på tävlingar. Tyvärr blev det varken 

tävlingar eller SM-spel under 2020 varför 

medaljskörden har uteblivit.   

Slutord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som har 
fortsatt att stötta oss genom att köpa 
bingolotter under året. 
 
Vi hoppas att 2021 för med sig bättre 
träningsmöjligheter och förhoppningsvis ett 
par tävlingar efter sommaren. 
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Rullstolsrugby, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare:         Maila Lauronen  Assisterande:         Erica Spärrfeldt       
              Simon Pettersson 

 
För att få tävla krävs nedsatt muskelfunktion i minst tre extremiteter. Sporten är fysisk och taktisk 
krävande med högt tempo och hårda tag. Spelas på en basketplan med mål och målgård på 
vardera kortsida. Varje lag har fyra spelare på planen och poäng gör man genom att ta sig över 
mållinjen med minst två av rugbystolens hjul och med full kontroll över bollen. En match pågår i  
4 x 8 minuter effektiv tid och som i alla kontaktsporter gör motståndarna allt för att bollförande 
lag inte ska få sina poäng, detta innebär att tacklingar är något som kännetecknar sporten. 

 
 
Hemmaomgång 
Tyvärr fick vi ställa in den planerade 
ligaomgången som skulle gått av stapeln den 
första helgen i mitten av mars pga. av pandemin.  
 
Träningar 
Våra träningar är förlagda till Kungsbergshallen. 
Vi hann med 3 träningstillfällen på vårterminen 
och 3 på hösten innan vi fick stänga ner. 
Uppmuntran till egenträning har gjorts via en 
facebooksida. Vi har idag en liten stadig 
träningsgrupp och vi vill gärna bli fler. Vi behöver 
vara fler på träningarna för att få till en effektiv 
träning, därför välkomnar vi alla som vill spela 
rugby att vara med och träna. Det är som sagt 
ett fartfyllt och roligt spel. 
 
Tävlingsverksamhet 
All tävlingsverksamhet har varit inställt nationellt 
under året 2020. Vi kommer att fortsätta att 
spela i Div 2 serien SWRL vilket är oerhört 
lärorikt. Det är en serie där både nybörjare och 
landslagsspelare deltar så det finns mycket 
kunskap att inhämta vid dessa matcher. 
 
Övrigt 
Under året som gått har svenska 
rugbykommittén, där Maila Lauronen är en 
representant, gjort en omstart av rugbyn. Det 
som har haft stort fokus är att alla klubbar ska ha 
utbildade tränare. Från 2021 kommer vårt lag, 
Linköpings Scorpions, ha 2 st utbildade tränare. 
Kommittén jobbar även med 
tävlingsverksamheten och har tagit ett beslut att 
alla som vill får vara med och träna, för att spela 
i nationella ligan krävs dock licens (beroende på 
funktion). 

 

            
För internationella tävlingar måste kriterierna 
om nedsatt muskelfunktion i minst tre 
extremiteter uppfyllas. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till funktionärer som 
hjälpt oss under året samt våra sponsorer  
Wellspect, SAAND och Föreningshuset Fontänen. 
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Ungdomssektionen Bee Active, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare:         Mattias Karlsson                   Ledare:           Mats Persson 
                                     Sabina Carlsson                                              Rikard Molin 
                                                                                                               Helge Randow 

 

 
  Ungdomssektionen ansvarar för Bee Active Idrott & Lek, sommarläger och innebandy. Här ingår  
  även rent sociala aktivitetskvällar under namnet Bee Active Weekend. 
 

Liksom för övriga sektioner i föreningen blev det ett annorlunda år med inställda aktiviteter på 
grund av pandemin.  

 

Bee Active Idrott&Lek 
På måndagarna under vintern/våren har vi 
haft Bee Active Idrott&Lek. Verksamheten har 
varit förlagd i Fontänens gymnastiksal och 
vänt sig till barn och ungdomar med 
rörelsenedsättning i åldern 7-12 år respektive 
13-18 år. Barnen har fått leka och prova en 
mängd olika idrotter som boxning, 
bordtennis, innebandy, tennis, basket, boccia 
och cirkelträning.  

Sommarläger 
I år blev både sommarläger och poolparty 
inställt men vi ser fram emot att återuppta 
det mycket populära upplägget så fort 
pandmin tillåter.  
 

 

Foto från ett tidigare läger med den uppskattade 
aktiviteten fyrhjulsåkning 

Göteborg Open 
Tyvärr ställdes denna tävling in. 

Bee Active Weekend 
Bee Active Weekend vänder sig till äldre 
ungdomar och unga vuxna. 
Aktivitetskvällarna har varit mer inriktade 
på sociala aktiviteter än idrott. Det har varit 
restaurangbesök och filmkvällar mm, 
ledare: Mats Persson. 

Innebandy 
Innebandy på lördagar kl. 10.00-12.00 
kördes under våren som vanligt på 
Fontänen. När vädret så tillät hölls 
träningarna utomhus vilket var mycket 
uppskattat 
 

 

                           

________________________________________________________________________________ 
 

”Här kan jag vara mig själv och behöver inte oroa mig för att bli mobbad” 
________________________________________________________________________________ 
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EKONOMISKA RAPPORTER 
Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2020 

 
Linköpings Parasportförening (LPF) är en ideell förening som har som främsta ändamål att 
bedriva idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning samt intellektuell 
funktionsnedsättning. Föreningen har även verksamhet för personer med neuropsykiatriska 
diagnoser. Föreningens verksamhet har som mål att bereda medlemmarna möjligheter till 
träning och tävling oavsett ålder, kön eller grad av funktionsnedsättning. 
 
Det har ekonomiskt varit ett gott år för föreningen. Det stora överskott som redovisas 
stärker föreningens ekonomiska grundstabilitet och ger en trygghet för verksamheten 
framåt. Delar av överskottet detta år kommer att användas till kommande år för att 
genomföra satsningar och aktiviteter där intäkten är öronmärkt från givaren, men på grund 
av pandemin inte gått att genomföra. Föreningen har sedan tidigare ett bra eget kapital, 
men som i ekonomin tydligt är bundet till sektionernas verksamhet.  
 
Av betydelse för föreningens verksamhet ligger de stöd som erhålls från olika förvaltningar 
inom Linköpings kommun, år 2020 uppgick det kommunala stödet till totalt, 244 800 kr. 
Detta innefattar stödet i form av verksamhetsbidrag, utvecklingsbidrag samt bidrag till 
ledsagarkostnader. Andra viktiga intäkter under året är ökade sponsorintäkter, fonder och 
gåvor. Det har även inkommit större bidrag från Parasport Sverige och RF-SISU. Stora 
budgeterade utgiftsposter har även uteblivit på grund av Corona och positivt påverkat 
resultat för år 2020. Tyvärr har föreningens ordinarie verksamhet haft få möjligheter till 
tävlings- och träningsverksamhet. 
 
Under året har föreningen beviljats och startat upp Arvsfondsprojektet, ”Life in Motion”, 
detta kommer drivas under tre år. Tack vare projektet ökar föreningens omsättning, men 
projektets intäkter och utgifter är balanserade och påverkar inte resultatet för föreningen i 
stort. 
  
Sammanfattningsvis kan sägas att årets verksamhet på grund av rådande pandemi inte varit 
som vanligt och tyvärr har tränings- och tävlingsverksamheten varit kraftigt begränsad. 
Föreningens verksamhet kommer vara väldigt viktig när pandemin är över och våra 
medlemmar ges möjlighet att på nytt delta i våra aktiviteter. 
 
Styrelsen hänvisar i övrigt till framlagda balans- och resultaträkningar. 
 

 
Förslag till resultatdisposition - till föreningsmötets förfogande:  
 
Balanserat överskott  433 258 kr  
 
Årets överskott   361 454 kr  
 
SUMMA   794 712 kr  
 
Styrelsen föreslår: att i ny räkning överförs 794 712 kr.  
 
Resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar 
med eventuella tilläggsupplysningar. 
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BALANSRÄKNING 2020 
 

Tillgångar 2020-12-31 2019-12-31  

Kassa 14 295 kr 6 953 kr  

Bank 2 012 188 kr 685 198 kr  

Fordringar 410 316 kr 14 110 kr  

Förutbetalda kostnader 0 kr 2 038 kr  

Summa Tillgångar 2 436 799 kr 708 299 kr  

 

     

Skulder och Eget kapital    

Leverantörsskulder 106 374 kr 30 000 kr  

Förutbetalda intäkter 

Ändamålsbestämda medel 

70 000 kr 

1 324 310 kr 

161 000 kr 

0 kr  

Skatteskulder 0 kr 23 504 kr  

Upplupna kostnader 60 223 kr 54 744kr  

Avsättningar 81 180 kr 5 794 kr  

Eget kapital 433 258 kr 479 525 kr  

Årets resultat 361 454 kr -46 268 kr  

Summa Skulder och Eget 

kapital 2 436 799 kr 708 299 kr  
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RESULTATRÄKNING 2020    

Intäkter 2020 
 

2019 

Kommunala bidrag  244 800 kr 
 

214 904 kr 

Ledsagarbidrag      21 718 kr 
 

  58 745 kr 

Statligt aktivitetsstöd 

Bidrag RF/Parasport Sverige  

  11 601 kr 

157 433 kr 

 
  19 687 kr 

            0 kr 

Lönebidrag  578 223 kr 
 

372 736 kr 

Medlemsavgifter    55 600 kr 
 

  34 900 kr 

Gåvor och sponsring  279 800 kr 
 

161 251 kr 

Sektionernas anslag *   79 448 kr 
 

155 218 kr 

Lotterier    33 219 kr 
 

  33 596 kr 

Deltagaravgifter    16 099 kr 
 

  65 031 kr 

Arrangemangsintäkter 

Intäkt Arvsfonden 

  34 920 Kr 

664 288 kr 

 
212 476 kr 

            0 kr 

Övriga intäkter    34 624 kr 
 

  26 255 kr 

Summa Intäkter 2 211 773 kr 
 

1 354 799 kr 

  

  

Kostnader 2020 
 

2019 

Inköp material o kläder  233 061 kr 
 

116 694 kr 

Inköp Idrottslyft och Arrangemang    20 730 kr 
 

145 857 kr 

Löner och arvoden 1 195 067 kr  526 130 kr 

Lokalhyror     85 629 kr 
 

121 729 kr 

Kontorskostnader      36 033 kr 
 

54 072 kr 

Resa, logi, mat     54 271 kr 
 

127 383 kr 

Uppvaktningar      2 750 kr   2 135 kr 

Utbildning             0 kr 
 

0 kr 

Föreningsavgifter      6 430 kr 
 

2 400 kr 

Startavgifter    29 310 kr 
 

76 231 kr 

Licenskostnader      8 950 kr 
 

5 275 kr 

Kostnad för ledsagare    21 718 kr 
 

59 540 kr 

Anslag till sektionerna*   79 448 kr 
 

152 313 kr 

Övrigt   72 531 kr 
 

11 039 kr 

Räntekostnader 

Bankkostnader 

          28 kr 

    4 335 kr 

 
269 kr 

 

Summa kostnader                                1 850 291 kr       

 
1 401 067 
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EGET KAPITAL 

Förändring perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 

 
  

  

Sektion             IB                       Resultatfördelning        UB 

Huvudkassa 39 625 kr            337 376 kr      377 001 kr 

Ungdom 38 441 kr     -4 682 kr        33 759 kr 

Rullstolsrugby 69 338 kr          300 kr        69 638 kr 

Boccia 27 542 kr       2 730 kr        30 272 kr 

Bordtennis 88 108 kr   -16 621 kr        71 487 kr 

Curling 34 304 kr      4 070 kr        38 374 kr 

Boccia kl 1 42 459 kr       9 396 kr        51 855 kr 

Goalball 93 441 kr    28 885 kr       122 326 kr 

Hela föreningen 433 258 kr          361 454 kr      794 712 kr 
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Inbjudan till Linköpings Parasportförenings ordinarie årsmöte 2021 
Härmed inbjudes medlemmarna i Linköpings Parasportförening till ordinarie årsmöte: 
 
Datum: den 14 september kl. 18:00 
Plats:  Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32 i Linköping 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 1. Årsmötets öppnande 
 2. Fastställande av röstlängd 
 3. Årsmötets behöriga utlysande 
 4. Fastställande av föredragningslista 
 5. Val av årsmötesfunktionärer 
  a.  Ordförande för årsmötet 
  b.  Sekreterare för årsmötet 

c.   2 st justeringsmän tillika rösträknare         
 6. Verksamhetsberättelser 
  a. Styrelsens verksamhetsberättelse 
  b Sektionernas verksamhetsberättelser  
  c. Förvaltningsberättelse 
  d. Revisionsberättelse 

7.  Styrelsens ansvarsfrihet 
          8.  Fastställande av medlemsavgift för 2022 
          9.  Behandling av Verksamhetsplan 2021        
        10.  Val av:  
  a.  Ordförande för   1 år  
  b.  3 st styrelseledamöter för   2 år 
  c.  2 st sektionsledare till ungdomssektionen Bee Active för  1 år  
  d.  2 st sektionsledare, boccia för  1 år 
  e. 2 st sektionsledare, boccia klass 1 för 1 år 
  f.  2 st sektionsledare, bordtennis för  1 år 
   g. 2 st sektionsledare, goalball för 1 år 
  h. 2 st sektionsledare, mattcurling för  1 år 
               i.      2 st sektionsledare, rullstolsrugby för  1 år 
     j.   4 st ombud till Parasport Östergötlands representantskap 
    k. 2 st revisorer och 1 st suppleant för  1 år 
     l.  2 st ledamöter valberedning och 1 st suppleant för  1 år 
 11.   Behandling av motioner 
 12. Årsmötets avslutning  
 
  
 VÄLKOMNA!   
 
  Linköpings Parasportförenings styrelse 
 

➢ Vi bjuder på kaffe och landgång efter avslutat årsmöte. 
➢ Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 6 september. 

➢ Verksamhetsberättelsen kommer finnas på hemsidan samt på kansliet. 
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ANTECKNINGAR 
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    ______________________________________________________  

 
   Linköpings Parasportförening  

 
       Västra vägen 32, 582 53  LINKÖPING  

     013-13 39 79 
   www.linkopingsparasport.se 

 
    ______________________________________________________ 

http://www.linkopingsparasport.se/

