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LINKÖPINGS HANDIKAPPIDROTTSFÖRENINGS 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 

2016-01-01 - 2016-12-31 
     

Medlemsantal 2016-12-31: 153 medlemmar. 
  
  

INLEDNING 
Föreningen skall bedriva idrott för rörelsehindrade, synskadade och utvecklingsstörda.  
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 sex ordinarie ledamöter. 
Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden samt 2 protokollförda sammanträden 
med sektionsledarna. 
 

STYRELSELEDAMÖTER   
Ordförande: Lars Stephensson  
Vice ordförande: Mattias Täck  
Kassör:  Jan-Gunnar Persson  
Ledamot: Pia Elb  
Ledamot: Charlotta Mård  
Ledamot: Karolina Wide  
Ledamot:  Stefan Wilander  
 

SEKTIONSLEDARE 
Boccia: Sten-Åke Svensson 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: Tobias Eriksson Jennifer Flisborg 
Ungdomsgruppen:  
Bee Active   Mattias Täck Mia Claesson  

   

KONTAKTPERSONER ÖVRIGA IDROTTER 
Friidrott:  Kansliet, Mats Persson 
Innebandy: Kansliet, Mats Persson 
 

ÖVRIGA UPPDRAG 
Arrangemangskommittén:  Ordförande: Asta Persson 
   Ledamöter:  Mats Persson, Martin Randow, Fredrik Wätterklint 
 
Revisorer: Lars-Olof Eriksson, Bo Svensson 
Suppleant: Mattias Sköld 
 
Valberedning: Leif Karlsson (sammankallande) 
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  Mattias Sköld 
  Fredrik Wätterklint 
 
Hedersordförande: Leif Karlsson 
                                             
  

PERSONAL 
Kanslist:   Mats Persson 
Föreningsutvecklare: Agneta Lidman  
 
 

AKTIVITETSLOKALER 
Föreningens kansli:  Föreningshuset Fontänen 
  Västra vägen 32  Tel:   013 - 13 39 79 
  582 28 Linköping Hemsida:  www.lhif.se 
   e-mail: kansli@lhif.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. 
Sektionerna bedriver följande träningsaktiviteter: 
  
Boccia: Anders Ljungstedts gymnasium Lördagar 14.00 - 17.00 

Fontänens gymnastiksal Onsdagar 17.00 - 19.00 
Bordtennis: Fontänens gymnastiksal Torsdagar 17.00 - 20.00 
” Fontänens gymnastiksal Lördagar 12.00 - 14.00 
Goalball: Tokarpshallen   Måndagar 17.00 - 19.00 
 Tokarpshallen   Torsdagar 20.00 - 22.00  
Bee Active: Fontänens gymnastiksal Måndagar 17.30 - 20.00 
Innebandy: Fontänens gymnastiksal Lördagar  10.00 - 12.00 
Mattcurling: Fontänens gymnastiksal Tisdagar 17.00 - 20.00 
Showdown:  Fontänens gymnastiksal Onsdagar 19.00 - 21.00 
Bee Active Weekend Varierande lokaler  1 ggr/månad 
 
 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
-  Maria Bjurström haft ett fantastiskt år med debut i Paralympics som höjdpunkt och hon är nu 
nummer 10 på världsrankingen. Maria vann även pris som årets parasportidrottare på Topp 100-galan 
i Linköping. 
 
- Samarbetsavtal mellan Stångåstaden och Linköpings HIF har förlängts till att omfatta ett 
genomförande av 2-3 aktiviteter under 2017. 

 
- Samarbetsavtal skrevs 2014 mellan Fredriksbergskolan och Linköpings HIF. I detta avtal förbinder sig 
Linköpings HIF att genomföra en idrottslektion per vecka för skolans RH-elever. Avtalet har förlängts 
till att gälla t.o.m vårterminen 2017. 
 

TÄVLINGSVERKSAMHET 

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

mailto:kansli@lhif.se
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UPPVISNINGAR OCH REPRESENTATION  
Föreningen har vid olika tillfällen genom uppvisningar 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.  
 

FÖRENINGEN HAR VARIT REPRESENTERAD VID ELLER ARRANGERAT FÖLJANDE 
AKTIVITETER: 
-  Linköpings Idrottsförbunds årsmöte. 
 
-  RH-Sportis med elever från skolor i hela Östergötland genomfördes i Norrköpings Stadium Arena.  
   Deltagarna fick prova alla parasporter som finns i Östergötland. 

 
-  Det traditionella sommarlägret för barn och ungdomar genomfördes i Missmyra.   
 
-  Östergötlands Idrottsförbund arrangerade Sportis Camp i Mjölby och Linköping för barn och  
   ungdomar som fick möjlighet att prova Goalball med hjälp av spelare från LHIF´s Goalballag. 
 
-  2 möten om nya Vasahallen. Glädjande nog planeras det för att parasporten ska hålla till i 
   Vasahallen som ska bestå av 2 fullstora hallar samt nuvarande hall, färdig 2019. 
 
-  Östergötlands Handikappidrottsförbunds årsmöte. 
 
-  FUB-dagen där deltagarna fick prova-på våra idrotter. 
 
-  Under SM-veckan i Norrköping: allmänheten fick prova-på våra idrotter på Tyska torget. 
 
-  Prova-på rullstolsdans, fortsättning sker 2017. 
 
-  Prova-på golf på Linköpings Golfklubb, fortsättning sker 2017. 
 
-  Tävlingen First Class Boccia arrangerades på Anders Ljungstedts gymnasium. 
 
-  Besök hos tidningen Fanfaren som resulterade i en artikel med information om föreningen. 
 
-  Deltagande på informationsträff: SISU-frukost. 
 
-  Fritidsgården Mötesplatsen har vid 3 tillfällen provat våra idrotter. 
 
-  Informationsmöte med Parasport Sverige.  
 
-  Vid särskolornas skol-DM i innebandy fanns möjlighet att prova våra idrotter. 
 
-  Både medlemmar och ledare deltog vid rekryteringstävlingen Göteborg Open. 
 
-  I samband med LHC Kids Day fanns möjlighet att spela mattcurling samt att prova på hur det är  
   att sitta i, och att använda rullstol i det dagliga arbetet. 

 
- Tillsammans med Parasport Östergötland arrangerades en prova-på dag i Skäggetorps  
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   Centrum. 
-  Birgittaskolans blivande undersköterskor fick föreläsning samt prova goalball och  
   rullstolsidrotter. 
 
-  Magnus Johansson stiftelse, Tappra Barn, arrangerade en idrottsdag på Trädgårdstorget  
   där vi erbjöd barn och vuxna att prova våra idrotter. 
 
-  Rullstolsinnebandyturneringar där ALLA var välkomna, hade de inte rullstol fick de låna. 
 
-  Bee Active Weekendledaren Erica Spärrfeldt deltog på Folksams ledarcamp för unga ledare. 
 
-  Vid Stångåstadens Berga dag erbjöds rullstolsåkning. 
 
-  Jobb & Kunsksapstorgets handläggare fick föreläsning och prova våra idrotter. 
 
-  Vid Idrottens dag på Stångebro sportfält erbjöd vi boccia, curling och bordtennis. 
 
-  I samband med Stångåloppet fanns möjlighet att prova alla våra idrotter samt en  
   uppskattad rullstolsstafett med Linköpings politiker. 
 
-  Kommunens informationsmöte om det nya idrottspolitiska programmet. 

 
 

UNGDOMSSEKTIONEN 

Som ett led i utvecklingen av LHIF har vi insett nödvändigheten av att engagera barn och ungdomar så 
tidigt som möjligt. Detta för att kunna ge ungdomarna en naturlig plattformvad 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  

LHIF’s idrottsskola för barn och ungdomar med funktionsnedsättning har nu varit igång under 13 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 funktionsnedsättning med 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 även prova på nya idrotter. 

 
 LÖRDAGS VERKSAMHETEN 

Verksamheten är helt inriktad mot Innebandy.    
 
 LÄGER 

Under året arrangerades ett sommarläger för barn och ungdomar i Missmyra som fick ett mycket 
positivt mottagande, både från deltagande ungdomar och föräldrar. Detta är av stor betydelse för 
den fortsatta verksamheten inom barn- och ungdomsgruppen.  
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 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. rullstolsdans, golf och rullstolsinnebandy. 
 

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 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 24-79 år, ett glatt och härligt gäng som alla spelar efter sin 
egen förmåga. 
 

FÖRENINGSARRANGEMANG 
Arrangemangskommittén har under året ordnat med lokaler, underhållning och förtäring vid olika 
arrangemang såsom årsmöte och den traditionella julfesten.  
 

EKONOMI 
Föreningens ekonomi som helhet är mycket god. Bingolotter har under året sålts med ett gott  
resultat och utgör även i år en betydelsefull faktor i föreningens ekonomi.  
Av mycket stor betydelse för verksamheten är det stöd som Linköpings kommun bidrar med.  
Verksamhets- och ledsagarbidrag uppgick 2016 till 163 463 kr.   
LHIF:s och sektionernas ekonomiska ställning framgår av bokslutet och förvaltningsberättelsen. 
  

UTBILDNING 
Handikapplära, EP, styrelseutbildning, akutskadeutbildning, coachutbildning i Goalball har skett i 
samarbete med SISU.  
 

FÖRELÄSNING 

Motivationshöjande och tänkvärda föreläsningar med Jonas Helgesson och Aron Andersson. 
 

FÖRENINGENS ORGANISATIONSREPRESENTATION 
Linköpings HIF 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 
2016 har inneburit idrottsliga framgångar för Linköpings HIF genom att vi har erövrat flera svenska 
mästerskapsmedaljer i bordtennis och boccia och goalballaget vann Sverigeserien. Både boccia med 
ränna och goalball har idrottare som har tillhör respektive idrotts landslag.  
 
Ungdomsgruppen har också visat upp sig genom deltagande och många fina prestationer vid  
den populära tävlingen Göteborg Open.   
 
Dessa framgångar sporrar oss till att ytterligare utveckla LHIF 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 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 inom LHIF 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 2016-12-31 
 
 
………………………… ………………………..  …………………………….. 
Lars Stephensson Mattias Täck  Jan-Gunnar Persson 
Ordförande Vice Ordförande  Kassör 
 
………………………… ………………………..  …………………………….. 
Pia Elb Charlotta Mård                   Stefan Wilander  
Ledamot  Ledamot  Ledamot 
 
…………………………    
 Karolina Wide   
 Ledamot  
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SEKTIONERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

 
 

Arrangemangskommittén, verksamhetsberättelse 

Kommittén bestod av: Asta Persson 
   Mats Persson 
   Martin Randow 
   Fredrik Wätterklint 
 
Kommittén har under året haft ansvaret för den sedvanliga julfesten och den lekamliga spisen vid 
årsmötet. Julfesten hölls i Vagnhallen söndagen den 10 januari med 40 deltagare. Programmet bestod 
av måltid, lekar och tävlingar. Stämningen var god och festdeltagarna verkade uppskatta 
arrangemanget. 
 
Årsmötet ägde rum den 4 mars med ca 35 deltagare. 
 
Linköping 2017-01-08 
 
 
………………………………………………………. 
Asta Persson 
Ordförande Arrangemangskommittén   
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Boccia, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare: Sven-Erik Jonsson 
  Sten-Åke Svensson 
 
Träningsverksamhet: 
Träningarna har under året varit förlagda till Ljungstedtska skolan på lördagar kl. 14.00-17.00. 
 
Tävlingsverksamhet: 
Vi har under året deltagit i följande tävlingar: Klubbmästerskap och Östgötaserien. 
 
Östgötaserien 
1. LHIF lag 1   
2. LHIF lag 3   
3. LHIF lag 2   
4. DHR Mjölby 
5. LHIF 4 
 
Övrigt: 
Vi har under året haft uppvisning och prova-på verksamhet i samband med En Paralympisk dag och 
Stångåloppet, SM-veckan i Norrköping, i Skäggetorps Centrum, för kommunfullmäktige i Stadshuset 
mm. 
 
Slutord: 
Tack till alla som har hjälpt till i vår verksamhet, hoppas att 2016 blir ett bra år och att vi får fler 
deltagare och att de gamla kommer tillbaka. 
 
Linköping 2017-01-20 
 
 
……………………………………………………….      ………………………………………………………. 
Sten-Åke Svensson   Sven-Erik Jonsson 
Sektionsledare   Sektionsledare 
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Boccia klass 1, verksamhetsberättelse 
Inledning 
Under året har vi fortsatt utveckla vår tränings- och tävlingsverksamhet. Sektionen har haft fem 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 58 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 med siktet inställt på 
Paralympics. 
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 
fyra deltävlingar. 
Vi anordnade den populära Assistanscupen för fjärde gången med 8 st två- eller tremannalag från fyra 
olika assistansutförare. 
Vi arrangerade även vår egen rankingtävling kallad First Class Boccia för sjunde året. Tretton spelare ur 
sverigeeliten deltog. 
På riksnivå deltog vi i också i FIFH-cupen, Malmö Open, SM i Uppsala både individuellt och i lag samt 
3V-Cupen i Göteborg.  
Maria Bjurström och Martin Randow lyckades ta sektionens första SM-guld i lag vid SM i Uppsala. 
 
Maria Bjurström har under året befäst sin position i Sverigeeliten och är nu högst rankad via vinst på 
FIFH-cupen och 3V-cupen samt 3:e platser på Malmö Open och First Class Boccia samt en 4:e plats på 
SM. Hon vann även Top 8.  
Internationellt lyckades Maria kvala in till paralympics i Rio och slutade där åtta. Detta tack vare bla en 
15:e plats på VM. Hon är nu rankad på tionde plats i världen. 
Tillsammans med landslaget blev det en fjärdeplats i lag på World Open i Portugal. 
På NM i Finland blev det lagguld och en tredjeplats individuellt. 
 
Resultat: 
Paralympics i Rio 
8:a Maria Bjurström 
 
VM i Kina 
15:e Maria Bjurström 
 
SM i Uppsala 
Lagguld Maria Bjurström och Martin Randow 
 
FIFH-cupen 
1:a Maria Bjurström 
 
Malmö Open 
3:a Maria Bjurström 
 
3V-Cupen 
1:a Maria Bjurström 
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First Class Boccia 
3:a Maria Bjurström 
 
Top 8 
1:a Maria Bjurström 
 
Assistanscupen 
1:a Micke och Gustavs lag, Assistansbolaget 
2:a Rickards lag, Omsorgsgruppen (Rickard Molin lagmedlem) 
3:a Stjärnskottet, Alminia (Sten-Åke Svensson lagmedlem)  
 
Östgötasammandraget (klass 1 har spelat tillsammans med klass 3-spelare i 2-mannalag) 
1:a LHIF 1 (Martin Randow, Aune Jonsson, Sven-Erik Jonsson) 
2:a LHIF 3 (Sten-Åke Svensson, Carina Thore) 
3:a LHIF 2 (Elsy Blomkvist, Henrik Johansson) 
 
Övrigt 
Sektionen har haft uppvisning och prova-på verksamhet i samband med Paralympisk dag och 
Stångåloppet. 
 
Slutord 
Vi har under året bibehållit vår tränings- och tävlingsverksverksamhet. Vår egen tävling First Class 
Boccia har varit framgångsrik både arrangemangsmässigt och ekonomiskt. 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 2016-12-31 
 
 
……………………………………………………….      ………………………………………………………. 
Anki Bjurström   Helge Randow 
Sektionsledare   Sektionsledare 
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Bordtennis, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare:  Leif Karlsson Tränare:  Mattias Täck 
  Fredrik Wätterklint Leif Karlsson 
 
Allmänt 
Under 2016 har träningen varit förlagd till Fontänens gymnastiksal på torsdagar kl. 17.00-18.15 för 
grupp 1 och för grupp 2 kl 18.30-20.00 samt på lördagar kl. 12.00-14.00. 
Inför större tävlingar har vi haft egna träningssammandrag, veckoslutet före tävling. 
 
Tävlingsverksamhet 
Under 2016 har vi haft deltagare med på följande tävlingar; SM, Stockholm Games, Tuna Spelen, 
Malmö Open, Smashen/USM Örebro och Göteborg Open.  

Resultat- och prestationsmässigt är 2016 lika bra som 2015. Vi har dock i hård konkurrens från de 
övriga klubbarna i landet lyckats visa att vi tillhör topp tio i Sverige.  
 
Två Silver och två Brons vid SM i Örebro:   
- Silver; - Mats Persson i Veteran 
 - Stefan Wilander klass R4 
- Brons;   - Mats Persson i klass S7 
            - Mattias Sköld i klass R2-3 
 
Tävlingsresultat 
 
1. Individuellt SM, Örebro 
HS veteran      2:a   Mats Persson 
HSR2-3       3:a  Mattias Sköld 
HS R4        2:a  Stefan Wilander 
HS S7         3:a  Mats Persson  
 
2. Malmö Open 
Klass 1 9:a Olle Karlsson 
Klass 2   5:a  Stefan Wilander  
  5:a Fredrik Wätterklint 
Klass 3 9:a Rickard Molin 
Ungdom 1-5 5:a August Wide 
Ungdom 6-11 5:a Eric Bjälnes 
 
3. Tuna Spelen, Eskilstuna  
Klass 2       1:a      Fredrik Wätterklint     HS S6-10 B  2:a  Eric Bjälnes 
        2:a      Stefan Wilander   3:a  Filippa Lundqvist 
Klass 3       5:a      Filippa Lundqvist      HS R1-5  1:a   Stefan Wilander  
Klass 3 B       2:a      Rikard Molin   3:a  Mattias Sköld 
        3:a      Eric Bjälnes      HS R1-5 B  2:a  Ebba Johansson 
HS S6-10        3:a      Fredrik Wätterklint  3:a Rikard Molin 
 
IFEA Pool 1 3:a       Stefan Wilander 
  4:a       Fredrik Wätterklint 
IFAE Pool 2 4:a      Rikard Molin   
IFAE Pool 3 1:a       Mattias Sköld   
IFAE Pool 4 3:a      Filippa Lundqvist 
 4:a       Ebba Johansson  
IFEA Ungdom 5:a      Eric Bjälnes 
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4.  Stockholm International Paragames 

Dubbel R      3:a  Robert Andersson LHIF / Stefan Wilander LHIF 
Klass Elit      5:a  Robert Andersson     
Klass 2      5:a  Olle Karlsson HS S6B   1:a  Fredrik Wätterklint 
      9:a  Fredrik Wätterklint  HS S6B   3:a  Eric Bjälnes 
HS R 2-3       2:a   Mattias Sköld  HS S7B   3:a  Olle Karlsson     
HS R 2-3       5:a  Ebba Johansson HS S9-10   3:a   Carl Loord   
HS R4        4:a       Stefan Wilander                          Veteran     2:a  Fredrik Wätterklint  
 
5. KM Linköping 
Grupp A  Grupp B  
1. Mats Persson    1. Erik Bjälnes 
2. Bo Lundqvist    2. Filippa Lundqvist 
3. Olle Karlsson   3. Bo Svensson 
4. Carl Loord   4. Ebba Johansson 
5. Per Bjälnes  
6. Stefan Wilander 
7. Lars Stephensson 
8. Mattias Sköld 
 
6. Motala Summer Open       
Klass 2 B  3:a  Carl Loord Klass R 2-5 B     2:a    Mattias Sköld 
Klass 3.  3:a Mattias Sköld  Klass R 2-5 B     3:a    Rikard Molin 
Klass 3 B  3:a  Rikard Molin Klass S 9-10 B   3:a    Carl Loord  
Klass S 6-7 B  3:a  Filippa Lundqvist  
 
Övrigt 
För första gången på flera har vi startat med ett 3-mannalag i Korpen. Om detta faller väl ut 
kommer vi att starta med flera lag nästkommande säsong. 
Under vårsäsongen hade vi nöjet att ha Adam Olausson som biträdande tränare, vilket uppfattades 
som positivt av deltagarna. Adam var Göteborgare och studerade vid LIU. 
Han har spelat pingis i Göteborg och ville därför prova på tränarrollen i en förening. 
Vi får se om Adam kommer tillbaka till Linköping efter sitt sabbatsår i Österrike som skidlärare. 
 
Slutord 
Målsättningen för 2016 har väl 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  
inte direkt lyckats med detta år, men dock 3 st till grupp1. 
 
Slutligen vill vi tacka alla Aktiva, Sponsorer, Föräldrar och ”alla andra” som hjälpt till och stöttat oss på 
något sätt under det gångna pingis året - TACK!!! 
 
Linköping 2016-12-31 
 
 
.................................................                …………………..…………………………..                                
Leif Karlsson    Fredrik Wätterklint 
Sektionsledare  Sektionsledare 
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Goalball, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare: Linda Morberg 
  Jennifer Flisborg 

Allmänt 
Under 2016 har lagträningarna varit förlagda till Tokarpshallen, Malmslätt, måndagar kl. 18.30-20.30 
och torsdagar kl. 20.00-22.00. Johan Pettersson har dessutom haft ett extra pass goalball varje vecka, 
på onsdagar kl. 20.00-21.00. Detta pass har i huvudsak varit dedikerat för defensiva nötningsövningar 
och har varit ett led i den utveckling han behöver i egenskap av landslagsspelare. 

Samtliga lagmedlemmar har även haft fortsatt möjlighet till fysträning på ACTIC Linköping.  

 
Tävlingsverksamhet 
Under 2016 har laget deltagit på två av de tre återkommande stora turneringarna, Malmö Open och 
Stockholm Paragames. Johan Pettersson deltog även under Svenska mästerskapen i goalball, där han 
spelade för FSBU Göteborg. 
 
Utöver ovanstående har laget också deltagit i Sverigeserien som spelades fyra gånger under 2016, där 
alla lag möter varandra under en helg och där det totalt sett över de fyra omgångarna spelades 
tjugofyra matcher. Det är endast vid dessa tillfällen som det ges möjlighet till att möta andra lag och 
spela match på riktigt, därför är det väldigt viktigt för lagets och individernas utveckling att komma 
iväg på ovanstående tävlingar.  
 
Laget har under året presterat mycket goda resultat, där det blev guld i Stockholm Paragames och ett 
brons i Malmö Open. Dessutom tog laget hem totalsegern i Sverigeserien 2016. 

Johan har under året utvecklat det samarbete med Göteborg som han inledde 2015 och spelade under 
året bl.a. Svenska mästerskapen och Malmö Open tillsammans med dem. Samarbetet är främst till för 
att ge Johan möjlighet till matchspel på elitnivå. 
 
Övrigt 
Samarbetet med SRF och syncentralerna i Östergötland upprätthålls och det förs en bra 
kommunikation för i första hand rekrytering av spelare till laget. 

För fjärde året i rad har vi också varit med på Sportis Camp i Mjölby och visat goalball för barn i åk. 
4-6, ett inslag som uppskattas väldigt mycket och som av flera barn uppges vara en av veckans 
absoluta höjdpunkter. 2016 har vi också varit med på Sportis Camp i Linköping, även det var 
uppskattat av både barnen och deras ledare.   

Under 2016 har laget tagit ytterligare steg framåt och äntligen har allt slit på hemmaplan börjat skörda 
frukt i form av resultat på olika tävlingar, där Linköping är på god väg att etablera sig som ett topplag 
på breddnivå i Sverige. 

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

Linköping 2017-01-31 

 

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

Linda Morberg         Jennifer Flisborg 
Sektionsledare                                                    Sektionsledare 
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Mattcurling, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare: Curth Svensson 
  Sten-Åke Svensson 
 
Allmänt 
Under 2016 har träningen varit i Fontänens gymnastiksal på tisdagar kl. 17.00 – 20.00. 
 
Säsongsavslutningar 
Våren avslutades med en resa till Öland med två övernattningar i skärgården. 
 
Hösten avslutades med en resa till Sommarsol Vejbystrand två nätter med spa och svartsoppa, gås. 
 
Tävlingsverksamheten 
Under året har vi deltagit i Malmö Open och norska tävlingar: Övre Romerike och Sarpsborg. 
 
Malmö Open 
Klass Ö. 2-manna 
1:a Sten-Åke Svensson – Sven-Erik Jonsson. 
 
Övre Romerike Norge 
Klass 2 
1:a Curth Svensson 
 
Klass 3 
1a Sven-Erik Jonsson. 
 
Sarpsborg Norge 
Klass 2 
1:a Curth Svensson 
 
Klass 3  
2-manna 
3:a Carina Thore – Sven-Erik Jonsson. 
 
Övrig 
Resultat och prestationsmässigt är 2016 lika bra som tidigare år. Vi har i hård konkurrens från övriga 
klubbar visat att vi tillhör eliten i mattcurling. 
 
Slutord 
Sammanfattningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla aktiva och alla som har stöttat oss genom att köpa 
bingolotter under året. 
 
Linköping 2016-12-31 
 
 
…………………………………………….  …………………………………………………… 
Curth Svensson  Sten-Åke Svensson 
Sektionsledare  Sektionsledare 
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Ungdomssektionen, verksamhetsberättelse 
Sektionsledare: Mattias Täck 
  Mia Claesson 

Allmänt 
Ungdomssektionen ansvarar för Bee Active, sommar- och vinterläger i Missmyra och innebandy, men 
även de aktivitetskvällar som har varit 1 gång/månad 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 taekwondo. Vid varje träff har det varit 3-8 deltagare. 

Ledarna har alternerat runt och det har varit Arvid Blomander, Ebba Johansson, Rikard Molin, Mats 
Persson, Emma Sjöström, Filippa Lundqvist och Mattias Täck samt ledare från taekwondoklubben vid 
de tillfällena. 

Bee Active Weekend 
Aktivitetskvällarna ca 1 ggr/månad har lockat omkring 10-15 personer från 18 år och uppåt och varit 
inriktade på mer sociala aktiviteter än idrott. Det har varit spelkväll, julfest och filmkväll mm. 

Ledare: Rikard Molin, Erika Spärrfeldt och Isabella Westling. 

Sommarläger 
I början av juni var det dags för det årliga sommarlägret i Missmyra, med 14 deltagare. 

Tack vare medel från fonder kunde vi göra en extra satsning på lägret. Bland annat bussade/bilade vi 
oss till Åtvidabergs Sporthall för idrottsaktiviteter såsom innebandy, 5-kamp, jägarboll, boccia och 
bordtennis. 

Utöver detta var det tacobuffé och disco på kvällarna och mycket bad, brännboll, kubb och fyrhjuling i 
skog och mark på dagarna. Deltagarna åkte hem trötta och nöjda - lägret var mycket uppskattat och 
vädret toppen.  

Ledare: Sabina Carlsson, Helge Randow, Emma Sjöström, Mats Persson, och Martin Törnqvist. 

Innebandy 
Under 2016 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 2017-01-01 

 
…………………………………………….  …………………………………………………… 
Mia Claesson   Mattias Täck 
Sektionsledare  Sektionsledare 
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EKONOMISKA RAPPORTER 

 
FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2016 
Linköpings Handikappidrottsförening är en ideell förening som har som ändamål att bedriva idrott för 
rörelsehindrade, synskadade och förståndshandikappade. Verksamheten har som mål att bereda 
medlemmarna möjligheter till träning och tävling oavsett ålder, kön eller grad av funktionshinder. 
 
Föreningens ekonomi är som helhet god – det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 555 000 kr. Årets 
resultat blev ett överskott på 35 298 kr vilket vida översteg budget. Den viktigaste förklaringen till det 
goda resultatet är ökade intäkter från arrangemang och gåvor och sponsring. 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 
2016 uppgick stödet i form av verksamhetsbidrag och bidrag till ledsagarkostnader till 163 000 kr. 
 
Föreningen har under året disponerat medel från Idrottslyftet och från olika fonder på cirka 50 000 kr 
för att förbättra rekryteringen och för att i ökad utsträckning kunna behålla ungdomar i verksamheten. 
En betydande del av medlen användes för sommarläger i Missmyra. 
 
LHIF har sedan 2001 drivit en idrottsskola en gång per vecka för barn och ungdomar.  Dessutom har 
föreningen varje vecka andra aktiviteter i form av innebandy och nybörjarträning i bordtennis. Varje 
sommar ordnas sommarläger i Missmyra. Dessa läger är en mycket populär del av föreningens barn- 
och ungdomsverksamhet. 
  
Den omfattande tävlingsverksamheten redogör de olika sektionerna för. Här kan konstateras att 
deltagarna själva betalat inte mindre än 80 900 kr för att tävla och träna.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att årets resultat ger goda förutsättningar för en fortsatt framgångsrik 
utveckling för föreningen. 
 
Styrelsen hänvisar i övrigt till framlagda balans- och resultaträkningar. 
 
Linköping den 9 februari 2016  
 
 
………………………………………………        ………………………………………………        ……………………………………………… 
Lars Stephensson            Mattias Täck                       Jan-Gunnar Persson 
Ordförande             Vice ordförande                       Kassör  
 
 
 
………………………………………………        ………………………………………………        ……………………………………………… 
Stefan Wilander                                  Karolina Wide                            Charlotta Mård 
Ledamot             Ledamot                                               Ledamot  
 
 
 
………………………………………………         
Pia Elb 
Ledamot 
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BALANSRÄKNING 2016 
 
Tillgångar 2016-12-31 2015-12-31 
   
Kassa  4 541,00 kr   12 923,00 kr  
   
Postgiro o bank  860 917,00 kr   726 767,00 kr  
   
Fordringar -1 776,00 kr   13 086,00 kr  
   
 Summa tillgångar   863 682,00 kr   752 776,00 kr  
   
   
 Skulder och eget kapital    
   
 Leverantörskulder   16 015,00 kr   22 444,00 kr  
   
 Förutbetalda intäkter   163 861,00 kr   111 000,00 kr  
   
 Skatteskulder   17 815,00 kr   21 083,00 kr  
   
 Fonder   111 216,00 kr   78 732,00 kr  
   
 Eget kapital   554 775,00 kr   519 517,00 kr  
   
 Summa skulder och eget kapital   863 682,00 kr   752 776,00 kr  
   
 Linköping 2017-01-25  
   
 
   
------------------------------------------ 
Jan-Gunnar Persson 
Kassör 
 
 
 
------------------------------------------ -------------------------------------------- 
Lars-Olov Eriksson Mattias Sköld 
Revisor Revisor 
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RESULTATRÄKNING 2016 
 
Intäkter 2016 

 
2015 

Kommunala bidrag  110 000,00 kr  
 

 130 000,00 kr  
Ledsagarbidrag  53 463,00 kr  

 
 56 418,00 kr  

Statligt aktivitetsstöd  21 400,00 kr  
 

 23 084,00 kr  
Lönebidrag  365 136,00 kr  

 
 364 723,00 kr  

Medlemsavgifter  36 200,00 kr  
 

 26 900,00 kr  
Gåvor och sponsring  90 000,00 kr  

 
 80 000,00 kr  

Lotterier  40 768,00 kr  
 

 48 518,00 kr  
Deltagaravgifter  80 900,00 kr  

 
 93 609,00 kr  

Arrangemang  74 178,00 kr  
 

 40 509,00 kr  
Övriga intäkter  38 595,00 kr  

 
 42 661,00 kr  

Ränteintäkter  3 752,00 kr  
 

 754,00 kr  
Summa intäkter  914 392,00 kr  

 
 907 176,00 kr      

Kostnader 
   

Inköp  8 973,00 kr  
 

 37 100,00 kr  
Löner och arvoden   481 954,00 kr  

 
 475 865,00 kr  

Lokalhyror  104 780,00 kr  
 

 99 099,00 kr  
Kontorskostnader  34 404,00 kr  

 
 34 759,00 kr  

Resa, logi, mat  131 860,00 kr  
 

 145 511,00 kr  
Uppvaktningar  5 065,00 kr  

 
 1 090,00 kr  

Utbildning 
 

  
 

Föreningsavgifter  2 400,00 kr  
 

 2 400,00 kr  
Startavgifter  36 916,00 kr  

 
 39 390,00 kr  

Licenskostnader  7 075,00 kr  
 

 7 250,00 kr  
Kostnad för ledsagare  53 553,00 kr  

 
 56 418,00 kr  

Övrigt  12 154,00 kr  
 

 10 428,00 kr  
Summa kostnader  879 134,00 kr  

 
 909 310,00 kr      

Årets resultat för LHIF  35 298,00 kr  
 

-2 134,00 kr     

Linköping den 25 januari 2017 
 
 

   

    
………………………………    
Jan-Gunnar Persson    
Kassör    
    
 
    
………………………………                  …………………………   
Lars-Olof Eriksson                  Mattias Sköld   
Revisor                  Revisor   
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EGET KAPITAL 2016 
 
Perioden 2016-01-01 - 2016-12-31    
   
Sektion            Ing Bal Förändring Utg Bal    
Huvudkassan           155 347,00 kr   29 049,00 kr            184 396,00 kr  
Ungdom                     51 593,00 kr        926,00 kr   52 519,00 kr  
Boccia                     37 059,00 kr       -359,00 kr   36 700,00 kr  
Bordtennis             93 924,00 kr    -3 926,00 kr   89 998,00 kr  
Curling                     71 427,00 kr  -10 831,00 kr   60 596,00 kr  
Boccia kl 1             51 405,00 kr      4 570,00 kr   55 975,00 kr  
Goalball                     58 762,00 kr    15 829,00 kr   74 591,00 kr  
Hela föreningen      519 517,00 kr   35 258,00 kr            554 775,00 kr  
    
Linköping den 25 januari 2017    
    
 
 

………………………………  
Jan-Gunnar Persson  
Kassör  
  
 
  
………………………………                  ………………………… 
Lars-Olof Eriksson                  Mattias Sköld 
Revisor                  Revisor 

 
 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS HANDIKAPPIDROTTSFÖRENING 
 
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Linköpings 
Handikappidrottsförening för år 2016. Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och 
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår 
revision. 
Vi har genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller 
väsentliga fel. 
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
styrelsen handlat i strid med föreningens stadgar. 
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning. 
Styrelsen har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. 
 
Vi tillstyrker att resultaträkning och balansräkning fastställs och att styrelsens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
Linköping den 25 januari 2017 
 
 
 
………………………………………………………                         ……………………………………………………… 
Lars-Olof Eriksson                                       Mattias Sköld 
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ANTECKNINGAR 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 


