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LINKÖPINGS PARASPORTFÖRENINGS 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 

2019-01-01 - 2019-12-31 
     

Medlemsantal 2019-12-31: 204 medlemmar. 
 

  

 INLEDNING 
Föreningen skall bedriva idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och 
utvecklingsstörning. 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.  

 

STYRELSE 
Styrelsen har under året bestått av ordförande och 6 ordinarie ledamöter. 
Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden samt 2 protokollförda sammanträden 
med ledarna. 
 

STYRELSELEDAMÖTER   
Ordförande: Lars Stephensson  
Vice ordförande: Mattias Täck  
Ledamot: Fredrik Wätterklint  
Ledamot: Jennifer Flisborg  
Ledamot: Sabina Karlsson  
Ledamot: Mia Claesson  
Ledamot:  Stefan Wilander 
 

SEKTIONSLEDARE 
Bee Active:   Mattias Karlsson Sabina Karlsson  
Boccia: Katherine Bern Sven-Erik Jonsson 
Boccia klass 1:  Helge Randow  Anki Bjurström 
Bordtennis: Leif Karlsson Fredrik Wätterklint 
Goalball: Jennifer Flisborg 
Mattcurling: Curth Svensson Sten-Åke Svensson 
Showdown: Jennifer Flisborg 
Rullstolsrugby:  Erica Spärrfeldt Maila Lauronen 

   

KONTAKTPERSONER ÖVRIGA IDROTTER 
Bassäng:  Barbro Forsell 
Innebandy: Mats Persson 
Boxning:  Agneta Lidman 
Bassäng NPF: Helena Hassmund & Linda Lidholm 
Gymnastiklek NPF: Helena Hassmund & Linda Lidholm 
Racerunning: Charlotta & Feliciano Mård 
 
 
 



Sida 4 

 
 

ÖVRIGA UPPDRAG 
Revisorer: Lars-Olof Eriksson 
  Bo Svensson 
Suppleant: Mattias Sköld 
 
Valberedning: Jan-Gunnar Persson (sammankallande) 
  Emma Sjöström 
                   Ola Öberg Garemark   
 
Hedersordförande: Wille Holhut 
  Leif Karlsson 
                                             
  

PERSONAL 
Kanslist:   Mats Persson 
Föreningsutvecklare: Agneta Lidman  
 
 

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. Det bedrivs följande aktiviteter: 
  
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 
- ” - Fontänen   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 
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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 
 
 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
- Samarbetsavtal med Stångåstaden har förlängts och omfattar ett genomförande av 2-3 aktiviteter 
under 2019. 

 
- Vi har startat upp Parkinsonboxning, E-sport, utökat bassängträningen för NPF-grupper och uppstart 
av racerunning – läs mer under avsnittet ”Motionsgrupper” längre ner. 
 
Länsförsäkringars Östgötapris 
Tack vare vårt arbete med parasport fick vi äran att bli nominerade till Länsförsäkringars Östgötapris. 
Som förening betydde det förstås mycket att bli uppmärksammade på detta sätt. Vi nådde inte ända 
fram denna gång men vi blev hedrade, stolta och rörda av nomineringen. 
 

Förtjänsttecken GULD 
I samband med Parasport Sveriges förbundsmöte och 50-årsjubileum uppmärksammades både 
aktiva och ledare som gjort något utöver det vanliga och allas vår Leif Karlsson tilldelades 
förtjänsttecken GULD för sina ovärderliga insatser inom föreningen och bordtenniskommittén. 

- 30 år i styrelsen, varav 17 som ordförande. 
- drygt 35 år som huvudansvarig ledare för bordtennissektionen. 
- 10 år som ordförande i Parasport Sveriges bordtenniskommitté med en mängd medaljer på  
   Paralympics, VM och EM till spelarna. 
- En erkänt duktig organisatör och planerare. Vi gratulerar Leif till den välförtjänta utmärkelsen! 
 
Tappra Barn & Årets förening 
Bland alla Linköpings föreningar nominerade Swedbank just vår förening i kategorin ”Årets förening”. 
Vinnaren utsågs på Tappra Barns välgörenhetsgala och vinnaren blev... Linköpings Parasport! Vilken 
ära och fint kvitto på att vi gör något riktigt bra i föreningen! Tack till alla ledare och aktiva -  
tillsammans är vi fantastiska! 
 

TÄVLINGSVERKSAMHET 

Beträffande tävlingsresultat hänvisas till respektive sektions verksamhetsberättelse som visar 
på en stor tävlingsverksamhet, framförallt inom Sverige.  
 

UPPVISNINGAR OCH REPRESENTATION  
Föreningen har vid olika tillfällen genom uppvisningar, prova-på eller muntlig presentation redovisat 
sin verksamhet vid bla. olika rehabilitering- och habiliteringar i Linköping samt undersköterskeelever 
och vid skolor med RH-elever.  
 
-  Jennifer Flisborg är ansvarig för Sverigeserien i Goalball. 
 
-  Johan Pettersson har deltagit vid träningsläger med landslaget i Goalball.  
 
-  Maria Bjurstöm har deltagit vid ett flertal träningsläger och tävlingar med det svenska  
   Boccialandslaget. 
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FÖRENINGEN HAR VARIT REPRESENTERAD VID ELLER ARRANGERAT FÖLJANDE 
AKTIVITETER: 
 

-  Kickoff med god mat, underhållning och dans för alla medlemmar. 

-  Kälkhockey på Sportlovet 

-  Parasport för studentorganisationen ESN´s styrelse 

-  Idrotter på Unik Musik 

-  Malmö Open  

-  Föreningsträff Parasport Östergötland  

-  Årsmöte Parasport Östergötland 

-  Rugbysammandrag i Linköping  

-  SM ungdom/junior Bordtennis  

-  Assistanscupen i Boccia 

-  Prova-på i Skäggetorp 

-  Ledarmöte x 2 

-  Besök av Narva boxningsklubb som tog Parkinsonboxningen till Sverige  

-  Möte med Norrköpings Parasports styrelse om framtida samarbete  

-  SM i Curling 

-  SM ungdom/junior Bordtennis 

-  Arvsfonden besöker Linköping 

-  Utbildning ”Styrelsens ekonomiska ansvar”  

-  Rekryterings helg med goalball & showdown på Fontänen 

-  Dagläger i Grytgöl för barn och ungdomar 

-  Sverigeserien i goalball i Tokarpshallen 

-  Jennifer Flisborg ledare på nationell rekryteringshelg för 10-25 åringar med synnedsättning 

-  Springhjälpen  

-  Fläskboll med Rehab 55 

-  Prova på vid Nationaldagsfirandet i Valla 

-  Prova-på för fritidspedagog- och lärarstudenter på Campus 

-  Vid Idrottens dag i Trädgårdsföreningen erbjöds bla. boccia, curling, rullstolsåkning och bordtennis 
-  Rullstolsåkning till allmänheten vid Bergadagen  
-  First Class Boccia arrangerades med nordiska elitspelare 
-  LSS-dagen 
-  I samband med Stångåloppet fanns möjlighet att prova alla våra idrotter, rugbymatch och  
   rullstollstolsstafett med Linköpings politiker 
-  Göteborg Open 
-  Möte med Rehabmedicinska kliniken om framtida samarbete 
-  Fornparken Skäggetorp 
-  Prova-på i Åtvidaberg 
-  Prova-på för arbetsterapeut- och lärarstudenter 
-  Fläskboll på Fontänen med Rehabmedicinska kliniken 
-  Dialogmöte Kultur & Fritid om våra bidrag 
-  Stockholm Paragames 
-  Tappra Barn välgörenhetsgala 
-  Ryggmärgsskadeföreläsningar, Rehab 55 
-  Studiebesök hos BK Berget i Norrköping den 24 oktober 
-  Boxning på äldreboende  

-  Rugby & rullstolsåkning på SAAB 
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-  Goalball- & showdownrekrytering Fontänen 

-  Fläskboll och föreläsning om katetrar Rehab 55 

-  Prova-på för Thormans Entreprenad 

-  Planeringsträff med Kommunrehab om Rullstolsskola 

-  Movement day på Campus 

-  SISU/ÖIF´s julavslutning 
-  Linköpings Idrottsförbunds årsmöte 
-  Parasport Östergötlands årsmöte 
-  Media/marknadsföringsutbildning via SISU. 

-  Frukostmöten och föreläsningar i SISUs regi. 
-  Ledare har deltagit på Parasport Sveriges Start your impossible camp 
 

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 ungdomarna en naturlig plattform vad gäller 
fysisk träning och social gemenskap. Därför har vi delat upp ungdomsgruppen i olika verksamheter 
såsom: 
-   Bee Active, Idrott & Lek 7-18 år (fd Idrottsskolan) 
-  Lördagsverksamheten 
-  Läger 
-  Bee Active Weekend > 18 år  
 
❑ BEE ACTIVE, IDROTT & LEK  

Vår idrottsskola för barn och ungdomar med funktionsnedsättning har nu varit igång under 16 år  
med ett mycket positivt resultat. 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 som en röd tråd, 
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  
Motionsgrupper med bordtennis och boccia 
Våra motionsgrupper i bordtennis och boccia fortsätter med Mats Persson och Sten-Åke Svensson som 
ledare, det är ett glatt och härligt gäng som alla spelar efter egen förmåga. 
 
Bassängträning NPF 

Intresset för den bassängträning för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som  
startades i bassängen på US 2017 fortsätter att öka. Under 2019 startades en tredje grupp som leds  
av föräldrar samt en utbildad simlärare. Bassängträningen sker varannan tisdag. 
  
Gymnastiklek NPF 
Gymnastikleken håller till i Fridtunaskolans gympasal på söndagar. Det är fri lek efter barnens intresse, 
t.ex. hinderbana. Även här har vi fått fler deltagare under året men det finns plats för fler barn i denna 
grupp. 
 
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. Träning sker på  
torsdagar i friidrottsanläggningen på Campus. Detta är en av våra nyaste idrotter men en deltagare 
har redan h. 
 
Parkinsonboxning 
Under våren genomförde vi några prova på-tillfällen med boxning som snabbt blev mycket populära 
och under höstterminen startades därför en ordinarie grupp som tränar 2 gånger/vecka. 
Enligt forskningsstudier kan speciellt utformad boxningsträning ge förbättringar i sjukdomsbilden hos 
personer med Parkinson, vissa svarar så bra på träningen att de kan minska på medicineringen. 
Mycket tyder på att denna träning även är bra även för personer med andra neurologiska sjukdomar 
och övriga funktionsnedsättningar då man förbättrar sin rörlighet, balans, styrka och välbefinnande.  
Vissa moment är vanliga boxningsövningar medan övriga moment är mer kognitiva, träningen sker i  
ett högt tempo men utan slag mot huvud eller kropp. Övningarna går ut på att lura hjärnan att tänka 
samtidigt som man utöver fysisk aktivitet. För att få full effekt behövs en träningsdos på 3 ggr/v vilket  
hoppas nå framöver. Gruppen vänder sig främst till personer med Parkinson och andra neurologiska  
sjukdomar och skador men ALLA med funktionsnedsättning är välkomna.  
 
E-sport 
Många barn och ungdomar tröttnar lätt på idrotten, som ett försök att behålla och locka tillbaka har  
vi (med hjälp av SISU) provat E-sport och boxning vilket var mycket populärt, förhoppningsvis 
fortsätter denna satsning även 2020. 
 

FÖRENINGENS ORGANISATIONSREPRESENTATION 
Linköpings Parasport är ansluten till följande organisationer: 
❑ Svenska Parasportförbundet  
❑ Östergötlands Parasportförbund 
❑ Svenska Bordtennisförbundet och Östergötlands Bordtennisförbund 
❑ Linköpings Idrottsförbund 
❑ Linköpings Bingoallians, Idrottens Bingo 
❑ Föreningshuset Fontänen i Linköping 
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SLUTORD 
2019 har inneburit idrottsliga framgångar för föreningen genom att vi har erövrat flera svenska 
mästerskapsmedaljer i bordtennis, boccia och mattcurling. Både boccia med ränna och goalball har 
idrottare som har tillhört respektive landslag. 
 
Ungdomsgruppen har också visat upp sig genom deltagande och fina prestationer vid den populära 
tävlingen Göteborg Open. Dessa framgångar sporrar oss till att ytterligare utveckla föreningen genom 
att förstärka vår organisation och förbättra förutsättningarna för träning samt att finna nya former för 
rekrytering.  
 
Vi har ett nära samarbete med SISU som är en bidragande orsak till att vi kan utveckla föreningen 
genom b la. 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 Linköpings kommun, Kultur & Fritidsnämnden, samt Omsorgsnämnden, 
Stångåstaden, Länsförsäkringar, Fonder, SISU, Swedbank, stödklubbsmedlemmar och enskilda som  
stöttat oss ekonomiskt under detta verksamhetsår. 

 
 
Linköping 2019-12-31 
 
 
 
…………………………….. ……………………………..  …………………………….. 
Lars Stephensson Mattias Karlsson  Fredrik Wätterklint 
Ordförande Vice Ordförande  Ledamot 
 
 
 
……………………………..            ……………………………..          …………………………..          …………………………….. 
Jennifer Flisborg                   Sabina Carlsson                 Mia Claesson                    Stefan Wilander  
Ledamot                                Ledamot                          Ledamot  Ledamot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sida 10 

 
 

SEKTIONERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

 
Boccia, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare: Sven-Erik Jonsson 
  Katherine Bern 
 
Träningsverksamhet 
Träningarna har under året varit förlagda till Ljungstedtska skolan på lördagar kl. 14.00-17.00. 
 
Tävlingsverksamhet 
Vi har under året deltagit i Klubbmästerskap och Östgötaserien. 
 
Östgötasammandraget (klass 1 har spelat tillsammans med klass 3-spelare i 2-mannalag) 
Guld:    Linköpings Parasport 2  (Sven-Erik Jonsson, Jan-Åke Forsell) 
Silver: Linköpings Parasport 4 (Sten-Åke Svensson, Aune Jonsson, Ola Öberg Garemark) 
Brons:  DHR Mjölby (Viola Samuelsson, Eva Backlund, Helen Karlsson) 
 
Klubbmästerskap 
Guld:  Sten-Åke Svensson 
Silver:  Jan-Åke Forsell 
Brons:  Sven-Erik Jonsson 
 
Övrigt: 
Vi har under året haft uppvisning och prova-på verksamhet i samband med bla. En Paralympisk dag, 
Idrottens dag och Skäggtorpsdagen. 
 
Slutord: 
Tack till alla som har hjälpt till i vår verksamhet, hoppas att 2020 blir ett bra år och att vi får fler 
deltagare och att de gamla kommer tillbaka. 
 
 
Linköping 2019-12-31 
 
 
 
……………………………………………………….      ………………………………………………………. 
Sten-Erik Jonsson   Katherine Bern 
Sektionsledare   Sektionsledare 
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Boccia klass 1, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare: Helge Randow 
  Anki Bjurström 
 
Inledning 
Under året har vi fortsatt utveckla vår tränings- och tävlingsverksamhet. Sektionen har haft fyra aktiva 
spelare under året. 
 
Träningsverksamhet 
Träningen hölls onsdagar 17.00-19.00 i Föreningshuset Fontänens gymnastiksal samt lördagar  
kl. 14.00-17.00 i Ljunkans gymnastikhall. Totalt har vi haft 74 träningstillfällen.  
 
Maria Bjurström har deltagit i de flesta ordinarie träningar men 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 och tävlingar. 
  
Tävlingsverksamhet 
Lokalt har sektionen deltagit och varit medarrangör i klubbmästerskap och i Östgötasammandragets 
fem deltävlingar. Vi anordnade den populära Assistanscupen för sjunde gången med 6 två- eller 
First Class Boccia för tionde året. I år hade vi återigen deltagarrekord med hela nio kastare och  
tretton rännspelare av eliten från Sverige, Norge och Danmark. 
 
På riksnivå deltog vi i också i FIFH-cupen, Malmö Open, SM i Uppsala både individuellt och i lag samt 
3V-Cupen i Göteborg. På SM tog Martin Randow silver både individuellt och i lag tillsammans med Ola 
Öberg/Garemark. 
 
Maria Bjurström är rankad tvåa i sverigeeliten via vinst på FIFH-cupen och First Class Boccia, silver på 
3V-cupen samt brons på Malmö Open. Maria och landslaget deltog inte på SM då de var på  
världscuptävling i Kanada. Internationellt fortsatte Maria sina framgångar genom vinst individuellt och 
brons i lag på Regional Open i Zagreb, sjua indiduellt och i lag i Världscupen i Montreal, elva indivduellt 
och sexa i lag på EM i Sevilla, fyra i lag på Regional Open på Sardinien samt 21:a på World Open i 
Portugal. Maria är nu rankad på 19:e plats i världen. 
 
Resultat: 
Regional Open, Kroatien  
Guld: Maria Bjurström och brons i lag 
 
SM, Uppsala 
Silver:   Martin Randow individuellt 
Lagsilver:  Ola Öberg Garemark och Martin Randow 
 
FIFH-cupen 
Guld:   Maria Bjurström 
 
Malmö Open 
Brons:              Maria Bjurström 
 
3V-Cupen 

Silver:             Maria Bjurström 
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First Class Boccia 
Guld:  Maria Bjurström 
 
Assistanscupen 
Guld: Rolling Stones, Alminia  
Silver:  Jörgens lag, Kura Omsorg (Jörgen Olsson lagmedlem) 
Brons:  Martins lag, Kura Omsorg (Martin Randow lagmedlem) 
 
Östgötasammandraget (klass 1 har spelat tillsammans med klass 3-spelare i 2-mannalag) 
Guld:    Linköpings Parasport 2  (Sven-Erik Jonsson, Jan-Åke Forsell) 
Silver: Linköpings Parasport 4 (Sten-Åke Svensson, Aune Jonsson, Ola Öberg Garemark) 
Brons:  DHR Mjölby (Viola Samuelsson, Eva Backlund, Helen Karlsson) 
 
Klubbmästerskap 
Guld:  Sten-Åke Svensson 
Silver:  Jan-Åke Forsell 
Brons:  Sven-Erik Jonsson 
 
Övrigt 
Sektionen har haft uppvisning och prova-påverksamhet i samband med Stångåloppet och  
Skäggetopsdagen. 
 
Slutord 
Vi har under året bibehållit vår tränings- och tävlingsverksverksamhet. Till nästa år hoppas vi kunna 
genomföra vår egen tävling First Class Boccia med lika många deltagare. Assistanscupen är ett mycket 
populärt arrangemang som vi planerarar att fortsätta med. Vi har redan börjat arbetet med att hitta  
billigare lokaler till dessa tävlingar. 
 
Tack till hela föreningens medlemmar för er funktionärshjälp och till alla sponsorer vid båda  
arrangemangen. Detta har också givit oss ekonomi till vår externa tävlingsverksamhet. 

 
 

Linköping 2019-12-31  

 
 
 
……………………………………………………….      ………………………………………………………. 
Anki Bjurström   Helge Randow 
Sektionsledare   Sektionsledare 
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Bordtennis, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare:  Leif Karlsson Tränare:  Leif Karlsson 
  Fredrik Wätterklint Mattias Karlsson 
 
Allmänt 
Under 2019 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. 
Inför större tävlingar har vi haft egna träningssammandrag, veckoslutet före tävling. 
 
Tävlingsverksamhet 
Under 2019har vi haft deltagare med på följande tävlingar; SM Eskilstuna, Stockholm Paragames,  
Malmö Open, Tunaspelen och Göteborg Open. Resultat- och prestationsmässigt är 2019 i nivå med  
2018. Vi har dock i konkurrens från de övriga klubbarna i landet visat att vi tillhör topp 15 i Sverige.  
 
Tre Brons vid SM i Eskilstuna:   
- Brons: -  Mats Persson klass Veteran 
   -  Fredrik Wätterklint klass HS S6 
                 -  Mattias Sköld klass HS R2-3 
 
Tävlingsresultat 
 
1. Individuellt SM, Eskilstuna 
HS veteran 3:a   Mats Persson 
HSR2-3  3:a  Mattias Sköld 
HS S6  3:a  Fredrik Wätterklint  
 
2. Malmö Open  
Dubbel R 3:a  Mattias Sköld / Rikard Molin  
HS R2-3 B 1:a   Mattias Sköld    
             3:a      Rikard  Molin   
HS R4 3:a  Stefan Wilander 
Junior 6-8 B 3:a  Eric Bjälnes 
DS S6-8 B 3:a  Filppa Lundqvist 
HS S6 B  3:a  Fredrik Wätterklint 

 
3. Stockholm International Paragames 
Dubbel R 3:a Mattias Sköld / Rikard Molin  
Klass R2-3   1:a  Mattias Sköld 
Klass R2-3 B 1:a  Rikard Molin 
Klass S6 B  2:a  Fredrik Wätterklint  
Klass S7  5:a  Mats Persson 
 
4. Göteborg Open 
Bordtennis 1:a  Kalle Elb     
 2:a Wiggo Täck 
Friidrott 60 m 2:a Kalle Elb 
Luftvapenskytte 2:a Wiggo Täck   
Femkamp 1:a WiggoTäck 
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5. Tuna Spelen Eskilstuna 
Resultat saknas. 
 
6. KM Linköping 
A-slutspel  B-slutspel 
1. Mats Persson     1. Peter Wide   
2. Carl Loord   2. August Wide 
3. Mattias Sköld  3. Filippa Lundqvist 
4.  Fredrik Wätterklint   4. Calle Elb 
   5. Wiggo Täck 
   6. Rikard Molin 
 
Övrigt 
Under den gångna säsongen deltog Stefan Wilander i Korpens seriespel. Seriespelet är uppdelat i två 
divisioner. Det blev ingen framskjuten placering, men det spelades dock ca 20 matcher som gav en 
mycket bra matchträning.  
 
Våra två ungdomar Kalle Elb och Wiggo Täck deltog i årets upplaga av Göteborg Open.  
Tävlingen var de båda grabbarnas andra tävling. Båda fick blodad tand och kommer att satsa  
hårt på pingisen efter framgångarna och de fina resultaten i Göteborg.  
 
Slutord 
Målsättningen för 2019 har uppfyllts. Det har varit ett relativt framgångsrikt år för pingisen. Icke att 
förglömma är alla de personliga framgångar som kommit lite i skymundan av ”resultaten” som är 
minst lika viktiga! 
 
Beträffande vår målsättning om rekryteringen av nya spelare, främst ungdomar har vi  
Misslyckats med.  
 
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! 
 
 
Linköping 2019-12-28 
 
 
 
……………………………………………………….                                    ……………………………………………………….                           
Leif Karlsson                                  Fredrik Wätterklint 
Sektionsledare                               Sektionsledare 
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Goalball, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare: Jennifer Flisborg 
 
Träning 
Under 2019 har lagträningarna fortsatt varit förlagda till Tokarpshallen, Malmslätt, måndagar 
kl. 18:30-20:30 och torsdagar kl. 20:00-21:00. Johan Pettersson har även fortsatt haft ett extra pass 
goalball varje vecka, onsdagar kl. 20:00-21:00. Detta pass har i huvudsak varit inriktat på offensiv 
tekniknötning och har varit ett led i den utveckling han behöver i egenskap av landslagsspelare inför 
kommande mästerskap och turneringar. 

Samtliga lagmedlemar har under året även haft fortsatt möjlighet till fysträning på ACTIC Linköping 
City, Storgatan 24. 
 
Arrangemang 
Laget har för sjunde året i rad stått som arrangörer för andra omgången av Sverigeserien, vilken  
spelades i Linköping och Tokarpshallen helgen 18-19 maj. 
 
Tävlingsverksamhet 
Under 2019 har laget deltagit i två av de årligen återkommande stora turneringarna, Malmö Open och 
Stockholm paragames. 

Utöver ovanstående har laget också deltagit i Sverigeserien som spelas i fyra omgångar med sex  
matcher i resp. omgång. De fem deltagande lagen möter varandra under en helg och totalt sett över  
de fyra omgångarna spelas det  tjugofyra matcher. 

Johan Pettersson har även deltagit vid de svenska mästerskapen i goalball, i Trelleborg  
den 25-26 oktober, där han representerade Göteborg. Detta då Linköping tyvärr inte fick ihop ett eget 
lag av enbart licensierade spelare. Johan har även deltagit i provomgången av det som under 2020 
högst troligtvis kommer bli Elitserien i goalball.  Här är alla spelare välkomna, oavsett synstatus, men 
man ska känna sig bekväm att spela på herrelitnivå, då serien kommer att innehålla allt från renodlade 
landslagsspelare till toppspelare i Sverigeserien. Mottagandet under denna provomgång var enbart 
positivt och särskilt uppskattat var att man inte spelar för sin ordinarie klubb, utan istället seedas in i  
olika lag. Ett av lagen coachades av Jennifer.  

Laget har under året gjort lite av en omstart, då Stockholmsspelarna Boris Samuelsson och Christer 
Engman, som tidigare spelat med laget, nu istället representerat Stockholmslag. Det har gjort att  
spelare som tidigare varit med för att se och lära nu har fått ett huvudansvar, vilket i sin tur gjort att vi 
fått revidera de lagmässiga målen under året. Trots detta var laget bara 3 poäng från bronset i  
Sverigeserien och tog ett hedrande silver i Stockholm paragames (Open class).  
 
Utbyten och samarbeten 
Laget har fortsatt hålla ett gott samarbete med andra klubbar runtom i Sverige. Under året har det  
främst rört sig om Stockholmsklubbar och spelare, där Lisa Ly lånades in till Malmö Open, Stig Eriksson  
lånades in till första omgången av Sverigeserien och Oskar Widegren lånades in till Stockholm  
Paragames. Samtliga spelare har bidragit mycket till de resultat som det blivit, både genom sin 
individuella skicklighet, samt för att ge avlastning till våra egna spelare. 

Det samarbete som Johan Pettersson under flera år har byggt upp med FSBU Göteborg, i syfte att ge  
ökat spel på elitnivå, har under året fortsatt och han spelade under 2019 de svenska mästerskapen 
tillsammans med dem, där laget slutade trea.  
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På hemmaplan upprätthålls samarbetet med Synskadades riksförbund och Syncentralen i Östergötland 
och det förs en bra kommunikation för i första hand rekrytering av spelare till laget. 
 
Resultat under 2019 
Malmö open: 8:a (Open class) 

Stockholm Paragames: Silver (Open class) 

Sverigeserien: 4:a 
 
Rekrytering 
Vi har genomfört tre olika rekryteringstillfällen under året, där vi provat på både goalball och  
showdown, den 6 april, 7 april samt 1 december. 

Tillfällena i april var uppdelat på barn/unga ena dagen och vuxna andra dagen, medan det i december 
var blandat. För att locka fler gick vi även ut och åt tillsammans i anslutning till prova på-tillfällena. 

Tillfällena i april lockade 5 resp. 4 deltagare. Av dessa har vi fått in en ny spelare i laget, som har tagit 
enorma steg framåt i utveckling under året. 
 
Övrigt 
Vi har utöver ovanstående rekrytering instruerat i goalball på flertalet olika skolor, både enskilt och i 
samarbete med Synskadades Riksförbund Östergötland, samt under större prova på-dagar, som 
exempelvis idrottens dag. 
 
Slutord 
Under 2019 har laget fått göra lite av en omstart och revidera de lagmässiga målsättningarna, men vi 
har samtidigt tagit enorma steg framåt under årets gång och Linköping fortsätter, trots omstarten, att  
vara ett lag som kan utmana om medaljerna på breddnivå i Sverige. Det visar vi inte minst genom  
silvret i Stockholm paragames. 
 
Vi vill även passa på att tacka alla sponsorer och funktionärer som hjälpt oss under året! 

 

Linköping 2019-12-31 

 

 

.............................................                        

Jennifer Flisborg          
Sektionsledare                                                     
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Mattcurling, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare: Curth Svensson 
  Sten-Åke Svensson 
 
Allmänt 

Under 2019 har verksamheten varit i Fontänens gymnastiksal på tisdagar mellan kl 17-19. 

Tävlingsverksamhet 

Under året har vi deltagit i följande tävlingar: 

SM Falkenberg: 

Lag 2-manna 

1:a Sten-Åke Svensson / Sven-Erik Jonsson 

Sarpsborg Norge: 

Individuellt 

2:a Sven-Erik Jonsson 

Götalands mästerskap Nybro: 

Individuellt 

2:a Sven-Erik Jonsson 

Lag 3-manna 

1:a Sten-Åke Svensson / Sven-Erik Jonsson / Åsa Bastefjord / Carina Thore 

Falkenbergsspelen 

Lag 2-manna 

1:a Sten-Åke Svensson / Sven-Erik Jonsson 

Övrigt 

Till Idrottsgalan topp 100 

Sten-Åke Svensson och Sven-Erik Jonsson 

Resultat och prestationsmässigt har 2019 varit mycket bra. 

Slutord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har stöttat oss genom att köpa bingolotter under året. 

  

Linköping 2019-12-31 

 
 
…………………………………………….  …………………………………………………… 
Curth Svensson  Sten-Åke Svensson 
Sektionsledare  Sektionsledare 
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Rullstolsrugby, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare: Erica Spärrfeldt 
      Maila Lauronen  
     Simon Pettersson 

 
Allmänt 
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 
I våras hade vi en omgång i seriespelet på hemmaplan som ägde rum i Kungsbergshallen. Att stå som 
arrangör är nervöst och medför mycket jobb men ack så kul när vi väl var där. Vi fick mycket god kritik 
för vårt engagemang. Stort tack till alla funktionärer och en extra eloge till klanen Ånell som stod för en 
mycket uppskattad grill. 
 
Träningar 
Vi tränar i Kungsbergshallen där vi även har tillgång till ett förråd i en byggnad utanför hallen, vilket 
underlättar enormt. Flera nya spelare har tillkommit varav en 11-åring som har fått dispens för att 
delta i seriespelet och är därmed ligans yngsta spelare. 
 
Tävlingsverksamhet 
Vi fortsätter 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 
Vi har idag en stadig träningsgrupp men vill gärna bli fler, för att få till bra träningar är släkt, vänner 
och assistenter välkomna att delta. 
 
Vi har deltagit på ett flertal externa aktiviteter tex. Skäggetorpsdagen och i samband med 
Stångåloppet spelade vi en mycket uppskattad rugbymatch mot Linköpings politiker. 

Vi vill rikta ett stort tack till funktionärer som hjälpt oss under året samt våra sponsorer Wellspect, 
SAAND och Föreningshuset Fontänen!  

 

Linköping 2019-12-31 

 
 
……………………………….                  …………………………….…                       ………………………………… 
Erica Spärrfeldt                            Maila Lauronen                                 Simon Pettersson 
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Ungdomssektionen Bee Active, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare: Mattias Karlsson 
  Sabina Carlsson 

Allmänt 
Ungdomssektionen ansvarar för Bee Active, sommar i Missmyra samt innebandy och även de  
aktivitetskvällar som har varit några gånger under året under namnet Bee Active Weekend. 

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

Ledarna har alternerat runt och det har varit Rikard Molin, Mats Persson, Emma Sjöström,  
Sabina Carlsson och Mattias Karlsson (Täck). 

Bee Active Weekend 
Bee Active Weekend vänder sig till äldre ungdomar och unga vuxna. Pga ledarbrist har  
aktivitetskvällarna varit få och varit inriktade på mer sociala aktiviteter än idrott. Det har varit  
restaurangbesök och filmkväll mm, ledare: Mats Persson. 
 
Sommarläger 
I år blev det inget vanligt sommarläger men istället bjöds deltagare och ledare på poolparty i början  
av juni hos Sabina Carlsson med familj samt en heldag i Grytgöl med bla. korvgrillning, lekar och  
fyrhjulsåkning - ett mycket populärt upplägg som förmodligen kommer att upprepas nästa år. 

Göteborg Open 
I år hade vi 5 deltagare från Bee Active med till rekryteringstävlingen Göteborg Open som fick 
mersmak till att träna mera och komma ännu bättre förberedda nästa år. 

Innebandy 
Under 2019 har vi haft innebandy på lördagar på Fontänen kl. 10.00-12.00.  

Ledare: Mats Persson och Helge Randow. 

E-sport 
Vi har även börjat med e-sport som ett försök att locka in nya deltagare samt behålla befintliga. 

 

 

Linköping 2019-12-30 

 

 
…………………………………………….  …………………………………………………… 

Sabina Carlsson  Mattias Karlsson 
Sektionsledare  Sektionsledare 
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EKONOMISKA RAPPORTER 

 
Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2019 

Linköpings Parasportförening (LPF) är en ideell förening som har som ändamål att bedriva idrott för 
personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och utvecklingsstörning. Verksamheten har som mål 
att bereda medlemmarna möjligheter till träning och tävling oavsett ålder, kön eller grad av 
funktionsnedsättning. 
 
Föreningens ekonomi är som helhet god. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 433 259 kr. Årets 
resultat blev ett underskott på 46 267 kr vilket var ungefär som budgeterat. Underskottet beror dels 
på ökade anslag till sektionerna vad gäller hyra och startavgifter. Även materialkostnader ökade bland 
annat beroende på inköp av racerunningcyklar, som vi fick pengar för hösten 2018. På intäktssidan 
syns en skillnad på kommunala bidrag som gäller bidrag för 2018. I övrigt utvecklade sig intäkter och 
kostnader ungefär som förväntat.  
 
Av mycket stor betydelse för verksamheten är det stöd som Linköpings kommun bidrar med. För år 
2019 uppgick stödet i form av verksamhetsbidrag och bidrag till ledsagarkostnader till 165 000 kr. 
 
LPF har de senaste åren satsat på nya aktiviteter för att utveckla verksamheten till fler utövare. Det 
närmaste året blir målet att förvalta dessa aktiviteter och behålla de aktiva i den befintliga 
verksamheten. En stor utmaning blir ett nytt projekt som är beviljat av Arvsfonden nu i dagarna. 
 
Den omfattande tävlingsverksamheten redogör de olika sektionerna för. Här kan konstateras att 
deltagarna själva betalat inte mindre än 65 000 kr för att tävla och träna, vilket dock är en minskning 
jämfört med 2018. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi trots årets resultat tror på goda förutsättningar för en fortsatt 
framgångsrik utveckling för föreningen. Styrelsen hänvisar i övrigt till framlagda balans- och 
resultaträkningar.  
 
 
 
Linköping den 23 februari 2020 
 
 
 
……………………………………           ………………………………………        ………………………………………… 
Lars Stephensson   Mattias Karlsson            Fredrik Wätterklint 
Ordförande    Vice ordförande     Ledamot 
 
 
……………………………………           ………………………………………        ……………………………………… 
Stefan Wilander                         Sabina Carlsson    Mia Claesson 
Ledamot    Ledamot                                      Ledamot  
 
 
……………………………………         
Jennifer Flisborg 
Ledamot 
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BALANSRÄKNING 2019 
 

Tillgångar 2019-12-31 2018-12-31 
Kassa 6 953 kr 2 893 kr 
Bank 685 198 kr 750 677 kr 
Fordringar 16 158 kr 6 300 kr 
Förutbetalda kostnader 0 kr 14 578 kr 

Summa Tillgångar 708 309 kr 774 448 kr 
 
    

Skulder och Eget kapital   

Leverantörsskulder 30 000 kr 31 687 kr 
Förutbetalda intäkter 161 000 kr 105 990 kr 
Skatteskulder 23 504 kr 22 196 kr 
Upplupna kostnader 54 754 kr 63 226 kr 
Avsättningar 5 794 kr 71 823 kr 
Eget kapital 479 525 kr 651 378 kr 
Årets resultat -46 268 kr -171 853 kr 

Summa Skulder och Eget 
kapital 708 309 kr 774 448 kr 
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RESULTATRÄKNING 2019 
 
Intäkter 2019 

 
2018 

Kommunala bidrag  214 904 kr 
 

110 053 kr 

Ledsagarbidrag      58 745 kr 
 

57 118 kr 

Statligt aktivitetsstöd    19 687 kr 
 

22 283 kr 

Lönebidrag  372 736 kr 
 

371 106 kr 

Medlemsavgifter    34 900 kr 
 

43 700 kr 

Gåvor och sponsring   161 251 kr 
 

96 494 kr 

Sektionernas anslag *  155 218 kr 
 

121 216 kr 

Lotterier    33 596 kr 
 

37 492 kr 

Deltagaravgifter    65 031 kr 
 

79 440 kr 

Arrangemangsintäkter 212 476 kr 
 

203 895 kr 

Övriga intäkter    26 255 kr 
 

14 401 kr 

Summa Intäkter 1 354 799 kr 
 

1 157 197 kr 

  
  

Kostnader 2019 
  

Inköp material o kläder 116 694 kr 
 

88 156 kr 

Inköp Idrottslyft och Arrangemang 145 857 kr 
 

98 172 kr 

Löner och arvoden 526 130 kr 
 

532 204 kr 

Lokalhyror  121 729 kr 
 

137 168 kr 

Kontorskostnader  54 072 kr 
 

58 894 kr 

Resa, logi, mat  127 383 kr 
 

154 295 kr 

Uppvaktningar 2 135 kr   3 359 kr 

Utbildning 0 kr 
 

0 kr 

Föreningsavgifter  2 400 kr 
 

4 500 kr 

Startavgifter  76 231 kr 
 

37 588 kr 

Licenskostnader  5 275 kr 
 

9 925 kr 

Kostnad för ledsagare  59 540 kr 
 

67 714 kr 

Anslag till sektionerna* 152 313 kr 
 

121 216 kr 

Övrigt  11 039 kr 
 

14 742 kr 

Räntekostnader 269 kr 
 

1 118 kr 

Summa kostnader                                1 401 067 kr      
 
  

 
1 329 050 kr 
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EGET KAPITAL 

Förändring perioden 2019-01-01 – 2019-12-30 

 
  

  

Sektion             IB                       Resultatfördelning        UB 
Huvudkassa 76 592 kr            -36 968 kr        39 624 kr 
Ungdom 49 773 kr  -11 331 kr        38 442 kr 
Rullstolsrugby 85 771 kr    -16 433 kr        69 338 kr 
Boccia 18 618 kr      -7 376 kr        11 242 kr 
Bordtennis 87 418 kr          690 kr        88 108 kr 
Curling 41 346 kr     -7 042 kr        34 304 kr 
Boccia kl 1 56 250 kr       2 510 kr        58 760 kr 
Goalball 63 759 kr      29 682 kr        93 441 kr 

Hela föreningen 479 527 kr         -46 268 kr      433 259 kr 
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ANTECKNINGAR 
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