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LINKÖPINGS PARASPORTFÖRENINGS 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 
2018-01-01 - 2018-12-31 

     
Medlemsantal 2018-12-31: 176 medlemmar. 
 

  

 INLEDNING 
Föreningen skall bedriva idrott för personer med rörelsenedsättning, synskador 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 10 protokollförda sammanträden samt 2 protokollförda sammanträden 
med ledarna. 
 

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

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

   

KONTAKTPERSONER ÖVRIGA IDROTTER 
Friidrott:  Kansliet, Mats Persson 
Bassäng:  Barbro Forsell 
Innebandy: Mats Persson 
Rullstolsbugg:  Erica Spärrfeldt 
Bassäng NPF: Helena Hassmund & Linda Lidholm 
Gymnastiklek NPF Helena Hassmund & Linda Lidholm 
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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.lhif.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. 
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 Lördagar 12.00 - 14.00 
Bordtennis motionsgrupp: Fontänens gymnastiksal Torsdagar  13.00 - 15.00 
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 17.15 - 18.00 
- ” - US (jämna veckor)  Tisdagar        18:05 - 18:50 
Innebandy: Fontänens gymnastiksal Lördagar  10.00 - 12.00 
Mattcurling: Fontänens gymnastiksal Tisdagar 17.00 - 20.00 
Rullstolsrugby: Kungsbergshallen  Söndagar 18.00 - 20.00 
Rullstolsdans: Fontänen, Vagnhallen  Oregelbundna tider 
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
- Samarbetsavtal med Stångåstaden har förlängts och omfattar ett genomförande av 2-3 aktiviteter 
under 2018. 

 
- Samarbetsavtal med Fredriksbergskolan skrevs 2014. I detta avtal förbinder sig föreningen att 
genomföra en idrottslektion per vecka för skolans RH-elever. Avtalet har förlängts till att gälla t.o.m 
vårterminen 2018. 
 

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.  
 
-  Linda Morberg har uppdrag som ordinarie ledamot i SHIF:s Goalballkommitté.   
 
-  Johan Pettersson har deltagit vid landslagsuppdrag i Goalball på ett flertal träningsläger med det  
   svenska Goalballandslaget.  
 
-  Maria Bjurstöm har deltagit på ett flertal träningsläger och tävlingar med det svenska  
   Boccialandslaget. 
 

FÖRENINGEN HAR VARIT REPRESENTERAD VID ELLER ARRANGERAT FÖLJANDE 
AKTIVITETER: 
-  Linköpings Idrottsförbunds årsmöte. 

-  Östergötlands Idrottsförbund arrangerade Sportis Camp i Mjölby för barn och  
   ungdomar som fick möjlighet att prova Goalball med hjälp av spelare från vårt Goalballag. 
-  Samarbetet med LASS och bassängträning på US fortsatte. 
-  Möten om nya Vasahallen och hur den ska anpassas till parasporten.  
-  Parasport Östergötlands årsmöte. 
-  Rankingtävlingen First Class Boccia med sverigeeliten i boccia arrangerades.  
-  Vid särskolornas skol-DM i innebandy erbjöd vi möjlighet att prova våra idrotter. 
-  Information om föreningen under Välfärdsmässan. 
-  Både medlemmar och ledare deltog vid rekryteringstävlingen Göteborg Open. 
-  Information till konfirmationsgrupper samt ”rulla på stan”. 
-  Prova-på aktiviteter under Idrottens Dag. 
-  Föreläsningar inom ramen för Breddmiljonen. 
-  Parasport på Campus för blivande idrottslärare och fritidspedagoger. 
-  Goalball för IVAS-elever på Birgittaskolan. 
-  Deltagande i referensgrupp för framtagande av kommunens nya Idrottspolitiska program. 
-  Föreläsning och prova-på för Birgittaskolans blivande undersköterskor. 
-  Boccia, Goalball, Bordtennis och Mattcurling deltog på Malmö Open. 
-  Deltagit vid SM i Bordtennis, Boccia, Goalball och Mattcurling med flertalet medaljer som följd. 
-  Föreningen bistod med idrotter vid Topp 100-challenge. 
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-  Media/marknadsföringsutbildning via SISU. 
-  Inspirationskväll, Parasport Östergötland med bla. Kristin Björfeldt som föreläsare. 
-  Kickoff för alla medlemmar. 
-  Personal och patienter från Rörelse & Hälsa Neuro har spelat Boccia på Fontänen. 
-  Uppstart av Gymnastiklek NPF. 
-  Rugbysammandrag i seriespelet arrangerades för första gången. 
-  Funka för livet mässa. 
-  Rullstolsåkning till allmänheten i samband med Bergadagen. 
-  Kickoff med god mat, underhållning och dans ordnades i januari för alla medlemmar. 
-  Ordförandemöte Parasport Östergötland. 
-  Vid Idrottens dag i Trädgårdsföreningen erbjöds boccia, curling, rullstolsåkning och bordtennis. 
-  Assistanscupen i Boccia arrangerades. 
-  Prova-påaktiviteter vid Neuro Linköpings medlemsmöte. 
-  Ett flertal frukostmöten och föreläsningar i SISUs regi. 
-  Kommunens upphandling av nytt IT-system, deltagit i referensgrupp. 
-  Avtackning i samband med Landshövdingens flytt. 
-  Första spadtaget för Nya Vasahallen. 
-  Prova-på aktiviteter i samband med Cykeldagen på Hjälpmedelscentrum. 
-  I samband med Stångåloppet fanns möjlighet att prova alla våra idrotter samt en  
   uppskattad rullstolsstafett med Linköpings politiker. 
-  Informationsträffar med prova-på hos assistansbolag. 
 - Ledare deltog på Start your impossible camp i Jönköping. 
-  Aktiviteter för alla elever på Fredriksbergsskolan i samband med friluftsdag. 
-  Prova-på Racerunning ett par gånger. 
-  Idrotter vid aktivitetsdag i Norrköping. 
-  Arrangerade SM i Goalball. 
-  Deltog vid Neuro Linköpings föreläsning om rehabilitering. 
-  Föreningens medlemmar bjöds in till en kväll med rullstolsmek med syfte att lära sig att sköta sin  
   egen rullstol. 
 
 

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 15 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”! 
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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 och de får även prova 
på nya idrotter. 
 

❑ LÖRDAGS VERKSAMHETEN 
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.  
 

NYA IDROTTER 

Under året har vi påbörjat arbetet med att bredda utbudet av idrotter och har haft prova-på tillfällen 
med bla. Gymnastiklek NPF och Racerunning. 
 

MOTIONS/REHABGRUPPER DAGTID 

Vi har sett att många behöver aktiviteter som sker i en lugn miljö och att de inte har ork att träna på 
kvällstid då vi har vår ordinarie verksamhet. Allt yngre människor drabbas av tex. stroke och när de är 
färdigbehandlade på sjukhuset och Neuro Rehab saknas ofta en meningsfull sysselsättning. Många får 
personlighetsförändringar och inskränkningar i det sociala livet efter en skada eller sjukdom och 
behovet av rutiner är stort. I januari startade vi därför grupper på dagtid i bordtennis och boccia. 
Fysioterapeuter från Neuro Rehab har under året rekommenderat denna verksamhet för sina 
patienter och vi har nu deltagare i åldrarna 25-79 år, ett glatt och härligt gäng som alla spelar efter sin 
egen förmåga. 
 
Den bassängträningsgrupp för barn med neuropsykiatriska nedsättningar som startades 2017 
fungerade så bra att vi nu har startat ännu en grupp.  
 

UTBILDNING 
Våra badledare har alla genomgått livräddning samt hjärt- och lungräddning – stort tack till utbildarna 
på Medley. 2 ledare deltog på Folksams ledarcamp där ledarskapet är i fokus. 
 

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 
2018 har inneburit idrottsliga framgångar för föreningen genom att vi har erövrat flera svenska 
mästerskapsmedaljer i bordtennis, boccia, mattcurling och goalballaget som vann Sverigeserien. 
Både boccia med ränna och goalball har idrottare som har tillhört respektive idrotts 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, företag, fonder, SISU, sponsorer, organisationer, 
stödklubbsmedlemmar och enskilda som stöttat oss ekonomiskt. 

 
 
Linköping 2018-12-31 
 
 
 
…………………………….. ……………………………..  …………………………….. 
Lars Stephensson Mattias Täck  Fredrik Wätterklint 
Ordförande Vice Ordförande  Kassör 
 
……………………………..            ……………………………..          …………………………..          …………………………….. 
Jennifer Flisborg                   Sabina Carlsson                 Mia Claesson                    Stefan Wilander  
Ledamot                                Ledamot                          Ledamot  Ledamot  
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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. 
 
Östgötaserien (har spelat tillsammans med klass 1-spelare i 2-mannalag)  
1:a LHIF 2 (Jan-Åke Forsell, Barbro Forsell, Henrik Johansson)  
2:a LHIF 3 (Sten-Åke Svensson, Carina Thore)  
3:a LHIF 1 (Sven-Erik Jonsson, Aune Jonsson, Martin Randow)  
 

Klubbmästerskap  
1:a Sten-Åke Svensson  
2:a Ola Öberg Garemark  
3:a Barbro Forsell  

 
Övrigt: 
Vi har under året haft uppvisning och prova-på verksamhet i samband med bla. En Paralympisk dag, 
Idrottens dag och Skol DM i Innebandy för särskolor. 
 
Slutord: 
Tack till alla som har hjälpt till i vår verksamhet, hoppas att 2019 blir ett bra år och att vi får fler 
deltagare och att de gamla kommer tillbaka. 
 
 
Linköping 2018-12-31 
 
 
 
……………………………………………………….      ………………………………………………………. 
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 tre aktiva 
spelare under året.  

Träningsverksamhet  
Träningen hölls onsdagar kl. 17.00-21.00 i Föreningshuset Fontänens gymnastiksal samt lördagar 
kl. 14.00-17.00 i Ljunkans gymnastikhall. Totalt har vi haft 61 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 samt i Elitidrottsskolan på riksnivå.  

Tävlingsverksamhet  
Lokalt har sektionen deltagit och varit medarrangör i klubbmästerskap och i Östgötasammandragets 
sex deltävlingar.  

Vi anordnade den populära Assistanscupen för sjätte gången med 10 två- eller tremannalag från 6 
olika assistansutförare. Vi arrangerade även vår egen rankingtävling kallad First Class Boccia för nionde 
året. I år hade vi deltagarerekord med hela nio kastare och åtta rännspelare.  

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 Maria Bjurström guld individuellt och silver i lag tillsammans med Ola Öberg/Garemark och 
Martin Randow.  

Maria Bjurström är rankad tvåa i sverigeeliten via sitt första SM-guld, silver på FIFH-cupen, First Class 
Boccia och 3V-cupen samt brons på Malmö Open.  

Internationellt lyckades Maria göra sina bästa resultat i år genom vinst individuellt och silver i lag på  
European Continal Cup på Sardinien. Även på NM på Färöarna blev det framgång med silver 
individuellt o guld med landslaget.  

Resultat 
NM, Färöarna 
Silver Maria Bjurström o guld i lag  

European Continal Cup, Sardinien  
Guld Maria Bjurström o silver i lag  

SM, Uppsala  
Guld till Maria Bjurström individuellt  
Lagsilver till Maria Bjurström, Ola Öberg Garemark och Martin Randow  

FIFH-cupen  
2:a Maria Bjurström  

Malmö Open  
3:a Maria Bjurström  
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3V-Cupen  
2:a Maria Bjurström  

First Class Boccia  
2:a Maria Bjurström  

Assistanscupen  
1:a Martins lag, Assistansbolaget (Martin Randow lagmedlem)  
2:a Devil Star, Omsorgsgruppen (Rickard Molin lagmedlem) 
3:a Rolling Stones, Alminia  

Östgötasammandraget (klass 1 har spelat tillsammans med klass 3-spelare i 2-mannalag)  
1:a LHIF 2 (Jan-Åke Forsell, Barbro Forsell, Henrik Johansson)  
2:a LHIF 3 (Sten-Åke Svensson, Carina Thore)  
3:a LHIF 1 (Sven-Erik Jonsson, Aune Jonsson, Martin Randow)  

Klubbmästerskap  
1:a Sten-Åke Svensson  
2:a Ola Öberg Garemark  
3:a Barbro Forsell  

Övrigt  
Sektionen har haft uppvisning och prova-påverksamhet i samband med Stångåloppet.  

Slutord  
Vi har under året bibehållit vår tränings- och tävlingsverksverksamhet. Vår egen tävling First Class 
Boccia hoppas vi kunna genomföra med lika många deltagare. Även Assistanscupen är ett mycket 
populärt arrangemang som vi planerarar att fortsätta med.  

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 2018-12-31  

 
 
 
……………………………………………………….      ………………………………………………………. 
Anki Bjurström   Helge Randow 
Sektionsledare   Sektionsledare 
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Bordtennis, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare:  Leif Karlsson Tränare:  Leif Karlsson 
  Fredrik Wätterklint  
 
Allmänt 
Under 2018 har träningen varit förlagd till Fontänens gymnastiksal på torsdagar kl 17.00 och 18.15 för 
grupp 1 och för grupp 2 kl 18.30 och 20.00 samt på lördagar kl 12.00 och 14.00. Inför större tävlingar 
har vi haft egna träningssammandrag, veckoslutet före tävling. 
 
Tävlingsverksamhet 
Under 2018 har vi haft deltagare med på följande tävlingar; SM Helsingborg, Stockholm Paragames, 
Malmö Open, Smashen/USM Eskilstuna och Göteborg Open.  
Resultat- och prestationsmässigt är 2018 i nivå med 2017. Vi har dock i hård konkurrens från de övriga 
klubbarna i landet visat att vi tillhör topp tio i Sverige.  
 
Fyra Brons vid SM i Helsingborg:   
Brons;    Mats Persson klass Veteran 
      Mats Persson klass HS S7 
                  Mattias Sköld klass HS R2-3 
     Mattias Sköld / Alexander Ögren klass Dubbel.  
 
Tävlingsresultat 
 
1. Individuellt SM, Helsingborg 
HS veteran 3:a   Mats Persson 
HSR2-3  3:a  Mattias Sköld 
HS S7  3:a  Mats Persson  
HD rullstol  3:a  Sköld / Ögren 
 
2. Malmö Open 
Klass 1B. 3:a Carl Loord 
Klass 2 3:a      Mattias Sköld  
Klass 3 2:a      Johan Sundlöf 
Klass 3B  3:a      Rikard Molin  
HS S6 5:a      Eric Bjälnes 
 
3. Stockholm International Paragames 
Dubbel R      3:a  Mattias Sköld / Stefan Wilander   
Klass 1      5:a  Mats Persson             
Klass 3      5:a  Eric Bjälnes  HS S6B     3:a  Eric Bjälnes 
      9:a  Filippa Lundqvist      3:a  Fredrik Wätterklint 
HS R2-3       1:a   Mattias Sköld  HS S7      5:a  Mats Persson  
      3:a  Rikard Molin     
HS R4-5 B       1:a       StefanWilander 
        3:a       Ebba Johansson  
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4. Göteborg Open  
Friidrott 60 m 2:a Kalle Elb 
Luftvapenskytte 3:a Wiggo Täck  
Bordtennis 1:a  Kalle Elb     
  2:a Wiggo Täck   
Femkamp 1:a WiggoTäck 
 
5. KM Linköping. 
1. Mats Persson    2. Stefan Wilander 
3. Fredrik Wätterklint 4. Mattias Sköld  
5. Robin Thörnqvist   6. Filippa Lundqvist    
7. August Wide 8. Peter Wide 
9. Ebba Johansson 10. Bo Svensson 
 
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 nya ungdomar Kalle Elb och Wiggo Täck deltog i årets upplaga av Göteborg Open.  
Tävlingen var de båda grabbarnas tävlingsdebut. Båda fick blodad tand och kommer att satsa  
hårt på pingisen efter framgångarna och de fina resultaten i Göteborg.  
 
Slutord 
Målsättningen för 2018 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  
lyckats med två nya ungdomar, och en spelare som har återkommit efter en tids uppehåll till grupp 2. 
 
Slutligen vill ”vi” tacka alla Aktiva, Sponsorer, Föräldrar och ”alla andra” som har hjälpt till och stöttat 
oss på något sätt under det gångna pingis året – STORT TACK!!! 
 
 
Linköping 2018-12-28 
 
 
 
……………………………………………………….                                    ……………………………………………………….                           
Leif Karlsson                                  Fredrik Wätterklint 
Sektionsledare                               Sektionsledare 
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Goalball, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare: Linda Morberg 
  Jennifer Flisborg 
 
Träning 
Under 2018 har lagträningarna fortsatt varit förlagda till Tokarpshallen, Malmslätt, måndagar kl. 18:30-
20:30 och torsdagar kl. 20:00-21:30. Johan Pettersson har dessutom under våren 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 lagmedlemmar har under året även haft fortsatt 
möjlighet till fysträning på ACTIC. 
 
Arrangemang 
Laget har för sjätte året i rad stått som arrangörer för andra omgången av Sverigeserien, vilken 
spelades i Linköping och Tokarpshallen helgen 19-20 maj, men framförallt så har vi, tillsammans med 
Svenska Parasportförbundet, för första gången någonsin arrangerat det största som går att arrangera 
på nationell nivå, nämligen de svenska mästerskapen i goalball, vilka avgjordes i Linköping och 
Tokarpshallen helgen 13-14 oktober. 
 
Tävlingsverksamhet 
Under 2018 har laget deltagit i de tre återkommande stora turneringarna, Malmö Open, Stockholm 
Paragames och de SM, det senare dock utom tävlan, då vi inte lyckades få ihop ett lag av enbart 
licensierade spelare. 

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

Det är endast vid ovanstånde 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 
ovanstående tävlingar. 

Laget har under året presterat på en mycket hög nivå, där det blev guld i Malmö Open (open class) och 
ett brons i Stockholm Paragames (open class). Dessutom tog laget för tredje året i rad hem totalsegern 
i Sverigeserien 2018, vilket får anses som en bedrift värd att nämna. 
 

Utbyten och samarbeten 
Laget har under året haft ett kontinuerligt samarbete med Boris Samuelsson och Christer Engman från 
Stockholm, två spelare som förstärkt laget under mer eller mindre varje tävling och varit högst 
bidragande i lagets framgångar under det gångna året. 

Vi har även haft utbyte med FIFH Malmö, där Ludvig Nilsson lånades in under Stockholm Paragames 
och bidrog till det brons som det där till slut blev. 

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 2018 Stockholm Paragames 
tillsammans med dem, där laget deltog i elitklassen och där det slutade med ett silver.  

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. 
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Resultat under 2018 
Malmö Open: Guld (Open class) 
Stockholm Paragames: Brons (Open class) 
Sverigeserien: Guld 
SM: Fyra (Utom tävlan) 
 
Övrigt 
Den 29 januari hade laget en prova på-aktivitet till förmån för musikhjälpen. Förskolor i Ekängen tog 
hem auktionen och fick en väldigt rolig och minnesvärd kväll i Tokarpshallen. Ytterligare en aktivitet till 
förmån för Musikhjälpen genomfördes på Fontänen, där ett större sällskap provade på goalball, samt 
en rad övriga små utmaningar som t.ex. att lägga ett pussel med ögonbindel på, gå med vit käpp i 
korridoren, slå ett antal tärningar och känna efter vilken siffra det blev, prova en färgindikator och 
känna på och försöka spela kort med punktmärkning. 

Laget hade även den 24 november en teambuildingaktivitet i samarbete med Synskadades 
riksförbund, där Jimmy Danielsson och Christian Bergström i egenskap av fullt seende bland personer 
med synnedsättning ville prova på hur det är att inte se. De fikade med fingerad optik (glasögon som 
efterliknar olika typer av synnedsättning), lagade sås, skar upp cheesecake och tog pressad potatis 
med ögonbindel. Vi såg även ett syntolkat avsnitt av SVT’s Bron och aktiviteten uppskattades väldigt 
mycket. 

Tilläggas ska också göras att Christian Bergström under hösten har tagit över tränarrollen från Linda 
Morberg och hittills gjort ett mycket bra och engagerat jobb i rollen som tränare. 
 

Slutord 
Under 2018 har laget tagit ytterligare steg framåt och fortsätter att prestera på en hög nivå, där guldet 
under Malmö Open får anses som årets tyngsta merit. Linköping fortsätter med andra ord att vara ett 
etablerat topplag på breddnivå i Sverige. 

Vi vill även passa på att tacka alla sponsorer och funktionärer som hjälpt oss under året! 

 

Linköping 2018-12-13 

 

 

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

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

Under 2018 har verksamheten varit i Fontänens gymnastiksal på tisdagar mellan kl 17-19. 

Tävlingsverksamhet 

Under året har vi deltagit i följande tävlingar: 

SM där vi blev bästa förening: 

Klass U Damer: 2 a Åsa Bastefjord. 

Klass U Herrar: 1 a Sven-Erik Jonsson. 

Sarpsborg Norge: 

Klass K2 indv: 1 a Curth Svensson.  

Klass K3 lag: 1 a Carina Thore - Sven-Erik Jonsson. 

Göta lands mästerskap: 

Indv: 3 a Sven-Erik Jonsson. 

Övrigt 

Till Idrottsgalan topp 100 var Åsa Bastefjord och Sven-Erik Jonsson. Resultat och prestationsmässigt 

har 2018 varit ett bra år. 

Slutord 

Sammanfattningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla som har stöttat oss genom att köpa bingolotter 

under året. 

  

Linköping 2018-12-31 

 
 
…………………………………………….  …………………………………………………… 
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 februari hade vi vår första egna omgång på hemmaplan som ägde rum i Sportcenter. Att arrangera 
detta var nervöst och medförde mycket jobb men ack så kul när vi väl var där. Vi fick mycket god kritik 
för vårt engagemang. Från fler håll fick vi höra att det var en av de bättre omgångar de varit på, att 
höra detta efter första gången var så kul. 
 
Träningar 
Under året har vi fått träningstid i Kungsbergshallen och det har rullat på bra. Vi har även fått tillgång 
till ett förråd i en byggnad utanför hallen, vilket underlättar enormt. Planen för framtiden efter viss 
ombyggnation av hallen är att vi ska få ett bättre förråd i direkt anslutning till hallen. 
 
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. I mars spelade 
vi sista omgången i serien i Göteborg och vi vann våra första två matcher, vilket var så kul. 
 
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 på träningarna. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till sponsorer och funktionärer som hjälpt oss under året!  

 

Linköping 2018-12-31 

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

Allmänt 
Ungdomssektionen ansvarar för Bee Active, sommar i Missmyra samt innebandy. Men 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 bordtennis, innebandy, tennis, basket, 
boccia och cirkelträning. Vid varje träff har det varit 3-5 deltagare. 

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

Bee Active Weekend 
Pga ledarbrist har aktivitetskvällarna varit få, men när de väl varit kom omkring 10-15 personer mellan 
15-30 år och varit inriktade på mer sociala aktiviteter än idrott. Det har varit spelkväll, Kick Off, 
filmkväll mm. 

Sommarläger 
I år fick tyvärr ställa in årets läger, för lågt deltagarantal var orsaken. I stället bjöds deltagare och 
ledare på en heldag med poolparty i början av juni hos Sabina Carlsson med familj.  

Göteborg Open 
I år hade vi 3 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 2018 har vi haft innebandy på lördagar på Fontänen kl. 10.00-12.00 och vi har varit ca 5 
personer varje gång. Ledare: Mats Persson och Helge Randow. 

 

Linköping 2019-01-01 

 

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

Sabina Carlsson  Mattias Täck 
Sektionsledare  Sektionsledare 
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EKONOMISKA RAPPORTER 

 
Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2018 

Linköpings Parasportförening (LPF) är en ideell förening som har som ändamål att bedriva idrott för 
rörelsehindrade, synskadade och personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 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 479 525 kr. Årets 
resultat blev ett underskott på 171 853 kr vilket vida översteg budget. Underskottet beror dels på ett 
förskott från SISU för idrottslyft projektet med rullstolsrugbyn. De 90 000 kr som öronmärktes för 
inköp av nya rullstolar under våren 2018, redovisades för resultatet 2017. En annan orsak är att en stor 
del av intäkter för kläder bokfördes 2017 medan utgiften var 2018. Även andra upplupna kostnader föll 
bort i resultatet för 2017.  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 
2018 uppgick stödet i form av verksamhetsbidrag och bidrag till ledsagarkostnader till 167 171 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. 
  
Den omfattande tävlingsverksamheten redogör de olika sektionerna för. Här kan konstateras att 
deltagarna själva betalat inte mindre än 79 000 kr för att tävla och träna, vilket är en ökning med 
ca 10 000 kr jämfört med 2017.  
 
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 2019-02-27  
 
 
 
……………………………………           ………………………………………        ………………………………………… 
Lars Stephensson   Mattias Täck             Fredrik Wätterklint 
Ordförande    Vice ordförande     Kassör  
 
 
……………………………………           ………………………………………        ……………………………………… 
Stefan Wilander                         Sabina Karlsson    Mia Claesson 
Ledamot    Ledamot                                      Ledamot  
 
 
……………………………………         
Jennifer Flisborg 
Ledamot 
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BALANSRÄKNING 2018 
 

Tillgångar 2018-12-31 2017-12-31 
Kassa 2 893 kr 8 785 kr 
Bank 750 677 kr 842 794 kr 
Fordringar 6 300 kr 2 860 kr 
Förutbetalda kostnader 14 578 kr 0 kr 

Summa Tillgångar 774 448 kr 854 439 kr 
 
    

Skulder och Eget kapital   

Leverantörsskulder 31 687 kr 420 kr 
Förutbetalda intäkter 105 990 kr 90 000 kr 
Skatteskulder 22 196 kr 15 660 kr 
Upplupna kostnader 63 226 kr 53 533 kr 
Avsättningar 71 823 kr 43 448 kr 
Eget kapital 651 378 kr 544 625 kr 
Årets resultat -171 853 kr 106 753 kr 

Summa Skulder och Eget 
kapital 774 448 kr 854 439 kr 
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RESULTATRÄKNING 2018 
 
Intäkter 2018 

 
2017 

Kommunala bidrag  110 053 kr 
 

110 200 kr 

Ledsagarbidrag      57 118 kr 
 

53 360 kr 

Statligt aktivitetsstöd    22 283 kr 
 

21 326 kr 

Lönebidrag  371 106 kr 
 

367 727 kr 

Medlemsavgifter    43 700 kr 
 

33 980 kr 

Gåvor och sponsring    96 494 kr 
 

118 500 kr 

Sektionernas anslag * 121 216 kr 
 

98 006 kr 

Lotterier    37 492 kr 
 

39 612 kr 

Deltagaravgifter    79 440 kr 
 

67 911 kr 

Arrangemangsintäkter 203 895 kr 
 

196 609 kr 

Övriga intäkter    14 401 kr 
 

17 451 kr 

Summa Intäkter 1 157 197 kr 
 

1 124 681 kr 

  
  

Kostnader 2018 
  

Inköp material o kläder 88 156 kr 
 

2017 

Inköp Idrottslyft och Arrangemang 98 172 kr 
 

-9 544 kr 

Löner och arvoden 532 204 kr 
 

0 kr 

Lokalhyror  137 168 kr 
 

544 347 kr 

Kontorskostnader  58 894 kr 
 

94 686 kr 

Resa, logi, mat  154 295 kr 
 

42 817 kr 

Uppvaktningar 3 359 kr   128 979 kr 

Utbildning 0 kr 
 

6 047 kr 

Föreningsavgifter  4 500 kr 
 

-4 310 kr 

Startavgifter  37 588 kr 
 

4 100 kr 

Licenskostnader  9 925 kr 
 

34 740 kr 

Kostnad för ledsagare  67 714 kr 
 

10 475 kr 

Anslag till sektionerna* 121 216 kr 
 

53 360 kr 

Övrigt  14 742 kr 
 

98 006 kr 

Räntekostnader 1 118 kr 
 

13 947 kr 

Summa kostnader                                1 329 050 kr      
 
  

 
1 017 927 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

22 

 

EGET KAPITAL 

Förändring perioden 2018-01-01 – 2018-02-31 

 
  

  

Sektion             IB                       Resultatfördelning        UB 
Huvudkassa 186 753 kr          -110 161 kr        76 592 kr 
Ungdom 64 919 kr   -15 147 kr        49 773 kr 
Rullstolsrugby 90 000 kr     -4 229 kr        85 771 kr 
Boccia 34 598 kr         320 kr        18 618 kr 
Bordtennis 79 516 kr      7 902 kr        87 418 kr 
Curling 49 859 kr     -8 513 kr        41 346 kr 
Boccia kl 1 55 930 kr  -15 981 kr        56 250 kr 
Goalball 89 803 kr  -26 044 kr        63 759 kr 

Hela föreningen 651 378 kr         -171 853 kr      479 525 kr 
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ANTECKNINGAR 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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