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FÖRENINGSSTYRELSEN
Det har varit ett händelserikt år för Tjalve som kan symboliseras
med att vi dessutom har bytt namn till Tjalve IF Norrköping.
Vi i föreningsstyrelsen har arbetat hårt med att förnya Tjalve för att på ett bättre sätt möta framtiden.
Detta arbete kommer ni märka av bland annat genom att ett nytt kök och ett nytt och större gym
kommer färdigställas under 2017 i Tjalvegården.
Vi har också arbetat med att anpassa Tjalve till den digitala tidsålder vi lever i, detta genom att bland
annat förbättra vår hemsida, vi finns nu dessutom också på Instagram. Jag ser med spänning fram
emot 2017.
Vi har under året fått en hel del nya medlemmar framförallt från IKNF som beslutat att lägga ner sin
verksamhet, denna medlemstillströmning kommer även fortsätta under nästa år. Vi hälsar alla nya
medlemmar hjärtligt välkomna.
Tjalve ska vara en medlemsstyrd klubb, tveka därför aldrig att höra av dig till mig eller övriga styrelseledamöter med synpunkter eller förslag. Din röst betyder mycket.
Ett stort tack till alla medlemmar och övriga som gör vår verksamhet möjlig. Jag önskar er alla en God
Jul och ett Gott Nytt År.
Med vänlig hälsning/Elias Arshi, ordförande

ÅRSMÖTE
Lördag 25 mars 2017 i Tjalvegården
Varmt välkommen till årsmöte i Tjalvegården den 25:e mars 2017 i Tjalvegården, klubbens 92:a
årsmöte i ordningen. Kom och träffa nya och gamla Tjalveiter och säg vad du tycker. Ytterligare
information kommer på hemsidan och på Facebook.

VALBEREDNINGEN
Valberedningen har påbörjat arbetet och vi söker ledamöter till de olika styrelserna (föreningen, orientering
och friidrott) och anläggningskommittén. Vill Du vara med och påverka det som händer i Tjalve? Vet Du
någon som skulle passa för kommitté- eller styrelsearbete? Har Du någon annan idé som skulle underlätta
för våra styrelser eller kommittéer.
Ta kontakt med valberedningen valberedning@tjalve.nu eller ta direkt kontakt med: Liz Bergström, Anna
Olausson, Anna Magnell, Sara Brattström eller Lena Fröberg
Lena Fröberg, ordf i valberedningen 070-736 19 96 , lena.froberg@gmail.com

ORIENTERINGSSEKTIONEN
När jag tittar tillbaka på vad jag skrev i decemberinfo i fjol och förfjol ser jag att formuleringarna är
ungefär de samma. En tillbakablick på året som har gått, en summering av våra insatser såväl
tävlings-, tränings som arrangemangsmässigt och så en förhoppning om ett gott nytt orienteringsår.
Fantasilöst? Kanske det, men det vittnar i alla fall om en sak – kontinuitet. Vi gör samma sak år efter
år: tränar, tävlar och arrangerar. Vi gör det för att vi tycker om att röra på oss, umgås, tävla i fina
skogar med karta och kompass och för att andra ska kunna göra det samma i våra egna fina
tävlingsområden.

Särskilt glädjande är att se de stora barn- och ungdomsgrupperna som nu börjar lära sig att orientera
eller fortsätter att utveckla sin orientering. Det var många stolta och glada barn och ungdomar som fick
sin medalj på höstmötet av Jerker Lysell, världsmästare i sprint 2016.
Kontinuitet är bra men vi får inte slå oss till ro med det om vi ska utvecklas. Därför har vi i OL-styrelsen
under året funderat kring mål och visioner för orienteringen. Det var de tankegångarna som
redovisades på höstmötet den 29 november. En vision får gärna vara lite kaxig och utmanande och vi
fastnade för ”Tjalve ska vara den ledande klubben i Norrköping med orientering på både bredd- och
elitnivå.” På höstmötet fick vi synpunkter på och tankar kring målen för att nå denna vision och det tar
vi med oss i det fortsatta arbetet.
Informationen från höstmötet hittar du här: www.tjalve.nu/Orientering/ol-material
Under 2017 kommer vi att se ett nytt Tjalve. När IKNF lägger ner sin verksamhet är alla välkomna över
till Tjalve. Övergången är förstås frivillig så vi vet inte hur många fler medlemmar vi blir men det
kommer säkert att handla om flera hundra. Vad det innebär för orienteringssektionen återstår att se.
O-Ringen ligger mig varmt om hjärtat. Det är orienteringens flaggskepp, det är där ”alla” samlas under
en sommarvecka. Nu har Tjalve IF tillsammans med 14 andra klubbar fått uppdraget att arrangera
2019 års O-Ringen med Himmelstalund som C-ort. Två Tjalveiter, Tomas Axi och Johan Fröberg, har
tagit på sig stora uppdrag i organisationen (service- respektive tävlingsansvarig). Nu ska vi göra vad vi
kan för att stötta dem och göra vår del för att det ska bli ett bra O-Ringen 2019.
Men före 2019 kommer ju både 2017 (Värmland) och 2018 (Höga Kusten). Åk dit och få en försmak
av festen!
Liksom tidigare vintrar har orienteringssektionen ett ambitiöst träningsprogram: löpträning, gympa och
långpass. Delta, träffa dina klubbkamrater även under ickesäsong och kom väl förberedd till 2017 års
orienteringssäsong. Tack alla, ingen nämnd och ingen glömd, för alla goda insatser under det gångna
året. God Jul och Gott Nytt År!
Per Fröberg, ordförande orienteringssektionen
P S Med ojämna mellanrum skickar jag med e-posten ut information om vad som är på gång. Du som
inte får den infon men gärna vill ha den kan skicka ett mejl till per.froberg@gmail.com
så lägger jag till ditt namn på sändlistan.

FRIIDROTTSSEKTIONEN
Året 2016 blir en milstolpe i Tjalve friidrotts historia! För ett år sedan skrev vi en del om ”nya Tjalve
friidrott” och inför 2017 kan vi verkligen se fram emot en ny, större sektion med fler aktiva friidrottare
och större verksamhet.
Samarbetet med IKNF som vi startade under förra senhösten mynnade ut i att den
15 november i år så fördes alla medlemmar i IKNF över till Tjalve och vi fick ett tillskott på nästan 200
medlemmar. I och med tävlingsåret 2016/17 så tävlar alla friidrottare i Norrköping i samma förening.
Redan en månad tidigare, den 16 oktober, hade vi en gemensam kick-off i Stadium Arena, där vi
presenterade en del av det nya Tjalve friidrott, lekte tillsammans, minglade och delade ut en
nydesignad t-shirt till alla medlemmar. Över 300 personer var där under några eftermiddagstimmar
och ordet som vi kommer att välja för att visa på vår nya förening är GLÄDJE !
Vi har tuffa målsättningar och en vision om att bli en av landets absolut bästa friidrottsföreningar med
allt vad det innebär. Goda resultat av våra aktiva, fina och attraktiva arrangemang, många aktiva
medlemmar, en bra organisation, bra relationer med sponsorer, skolor och andra föreningar och en
stabil ekonomi.
In i det nya året går vi med nästan 600 medlemmar i sektionen, ett 60-tal tränare/ungdomsledare,
uppemot 300 aktiva i åldern 7- 17 år och ett 100-tal aktiva juniorer, seniorer, veteraner och långlöpare.
Detta Tjalve-info når för första gången alltså alla våra ”nya friidrottare” med föräldrar och vi vill förstås
hälsa er alla hjärtligt välkomna till Tjalve.
Vad säger en titt på året som har gått, rent idrottsligt?
Efter lite av ett mellanår 2015, så har vi vänt trenden igen, med många fina resultat.
Våra seniorlag fortsätter att hävda sig bra i lagsammanhang och det var riktigt nära att damlaget vann
lag-SM-kvalmatchen i Linköping den 14 maj. Nu blev det en andraplats efter en oturlig miss i den
avslutande stafetten. Samma placering för herrarna som dock aldrig var riktigt nära segrande Örgryte.
Vi hade ju sett fram emot att få minst ETT hemmalag på SM-finalen som vi arrangerade den 13 juli
under SM-veckan i Norrköping. Över 2000 i publik på plats och tittarrekord för SM-veckan på SVT på
ett fantastiskt sommarfagert Borgsmo IP, som med kommunens hjälp verkligen hade fått en
ansiktslyftning! Vi som arrangörer fick också mycket beröm från förbund, SVT och publik.
Förutom SM-finalen stod vi också värdar för ultra-SM över 100 km samma dag. Bara några stenkast
från Borgsmo IP inne i Kärrhagens villaområde, fick vi se Frida Södermark löpa hem SM-guldet i

damklassen.
Individuellt vill jag lyfta fram några namn och resultat från året.
Vi hade TRE killar med i ungdomsfinnkampen i Tammerfors i september. Jonas Renz i längd, August
Mollén på 3000 m och Joakim Wadstein i höjdhopp.
Jonas hade tidigare under året deltagit på NM i 10-kamp för 17-åringar, och vunnit JSM-guld i längd.
August vann JSM-guld på 2000 m hinder i augusti, och 16-åringen Joakim vann USM-guld i höjd.
Vår 15-åring Emil Magnell-Millan hade sitt första år i USM-klass och som han tog den chansen! Guld
på bana i augusti på 2000 m, och senare i oktober också guld på terräng-SM.
Sara Söderberg hade sitt sista år i juniorklassen, K22, och även hon utnyttjade det läget till det bästa:
Dubbla guld utomhus i Hässleholm, 100 + 200m, gjorde henne till sprintdrottningen för året på JSM.
Även bland de yngre aktiva i klubben har vi fått se en hel del fina prestationer. Nämnas kan
t.ex. 11-åriga Alice Millan-Magnells andraplacering i Lilla Lidingöloppet och 14-åriga Tuvalisa
Rosenquists dubbla segrar i tresteg i Götalandsmästerskapen, där hon vann både inne och ute!
Vår långlöparprofil Frida Södermark som jag nämnde tidigare avslutade sin säsong med sitt bästa
internationella mästerskap hittills, när hon i slutet av november blev 10:a på VM över 100 km nere i
Spanien, på ny personbästatid med 7 tim och 51 min.
Vi är glada att våra sponsorer och Norrköpings kommun har stöttat vår verksamhet och vi har redan
märkt ett ökat intresse för oss i den nya föreningen bland nya sponsorer. Detta är viktigt för att
utveckla och bibehålla den verksamhet vi har. Stadsloppet har etablerat sig, Stadium Sports Camp är
viktig för rekrytering och ekonomi och givetvis också alla våra övriga arrangemang, som blir ännu fler
under nästa år. Ni får med detta Tjalveinfo ett separat medskick med de större arrangemang vi har
under 2017 och de funktionärsbehov vi har för att vi ska kunna genomföra dessa på ett bra sätt!
Vi tror och hoppas att vi tillsammans kommer att få ett fantastiskt roligt och aktivitetsfyllt 2017 där
Tjalve friidrott kommer att synas i många positiva sammanhang! Välkommen på resan med oss!
Vi riktar ett stort tack till alla våra ledare, tränare, aktiva, funktionärer och sponsorer för 2016… önskar
God Jul och Gott Nytt År och ser tillsammans med er fram emot nästa år.
Friidrottsstyrelsen/ Krister Hultberg
PS. En av våra nya sponsorer för 2017 är Fastighetsbyrån. Kan du ge tips på hus eller lägenheter
som någon vill sälja, eller ska du sälja själv? För de tips som via oss kan leda till en affär hos
Fastighetsbyrån så får vi en summa i bonus till föreningen. Hör av dig till kansliet på friidrott@tjalve.nu
om du har sådana tips. / Kansliet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vårens stora fest för kvinnor i alla åldrar

Måndag 15 maj kl 19:00
* tävling, motion & friskvård
* 5 km i egen takt; springa, jogga, lunka eller gå
* picknickfest & social gemenskap
* gemenskap, glädje & trivsel
”Nya Vårruset” innebär en nystart och ett omtag för att vända
deltagarantalet uppåt igen. Det märks bl.a på ny logotype, tuffare
bilder, en projektgrupp som jobbar för en bättre marknadsföring
och att Elmina Saksi är ny lokal ambassadör för Vårruset Nkp.
Men vi behöver också mycket hjälp från dig och övriga medlemmar att locka många picknickgrupper
och deltagare! Vi behöver din hjälp med marknadsföring för att sprida information om Vårruset både i
och utanför Norrköping.
Innan och under arrangemangsdagen behövs många funktionärer till olika uppgifter. Hör av dig till
Göran på kansliet, tel 13 32 85 eller Roger tel 0703 – 57 38 01 och anmäl dig som funktionär. Det
underlättar arbetet om vi slipper ringa till medlemmar och be om funktionärshjälp.
Boka in måndag 15 maj för funktionärsarbete på Centralbadet!
//Göran Blomberg och Roger Lindberg, projektgruppen för Vårruset, kansli@tjalve.nu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TJALVEGÅRDEN
En dag i februari 2014, under en arbetsmiljörond, diskuterades en eventuell modernisering av köket i
Tjalvegården. Många heta diskussioner och förslag senare är ombyggnadsprojektet igång, med start
19/12 -16. Per Olsson, som är projektledare, har många kunniga Tjalvemedlemmar till sin hjälp.

Dessutom kommer andra utrymmen i Tjalvegården att förändras och/eller flyttas till andra rum.
Anledningen är att gymmet ska få större yta, målas om, få ny matta i hela motionslokalen samt inte
minst komplettera den utrustning som finns. Båda dessa ombyggnationer hoppas vi lockar flera
medlemmar och utomstående till Tjalvegården.

TJALVEGÅRDEN HAR JUL- & NYÅRSSTÄNGT
Tjalvegården och kansliet har stängt 19/12-9/1 och öppnar igen tisdag 10 januari 2017 med stugvärdar. Under denna period finns Göran Blomberg på kansliet vissa dagar och tider (ring innan ev
besök). Göran har semester 9-13 januari. För ev träningsaktiviteter och möten under den tiden är
tränare och ledare ansvariga för tillsyn, låsning och larm. Angående öppettider – se information på
hemsidan.

STUGVÄRDAR, SERVERINGSVÄRDAR OCH BAKNING I TJALVEGÅRDEN
Tycker du om att baka? Du kan få ersättning om du vill baka bullar, kakor eller mjuka kakor, som säljs
i Tjalvegårdens söndagsservering höst, vinter och vår. Om du inte redan är ideellt engagerad i Tjalve
IF:s verksamhet kan du bidra med din tid genom att vara stugvärd i Tjalvegården tis-, ons- eller
torsdag kl 16.45 (cirka) - kl. 20.30, ett enkelt, roligt och viktigt uppdrag. Du har också den trevliga
möjligheten att vara serveringsvärd söndagar i Tjalvegården kl 9-13. Korpen anordnar tipspromenad i
Vrinneviskogen söndagar och orienteringssektionen säljer Skogsbingo, som komplement till tipsfrågor.
Dessa aktiviteter lockar många människor till Tjalvegården, speciellt sköna och vackra söndagar.
Självklart får redan ideellt engagerade medlemmar också vara stugvärd och serveringsvärd. Men,
kravet på dig som medlem utan ideellt engagemang är större fr.o.m. 2017. Fylls inte uppdragslistorna
frivilligt kommer resp. sektion dela ut uppdragen, enligt beslut i Föreningsstyrelsen inför 2017. Mer
information ang. datum och tider finns på vår hemsida www.tjalve.nu

TJALVESTUGAN I SIMONSTORP
Under 2016 har följande av intresse hänt vid Tjalvestugan. Det har tillverkats en badflotte som
förankrats vid bryggan. Vandringsleden har åter röjts och märkning har kompletterats. Ny vedbod har
färdigställts samt fyllts med huggen ved. Nytt tak på veranda samt hängränna och målning av
foderbrädor. Taksteg samt skydd vid kaminer enligt sotningsprotokoll. Slyhuggning på grönområdet.
Vägunderhåll samt iordningställande av P-platsen. Anläggningen har flitigt nyttjats av sektionerna.
Uthyrning har skett till olika gäster i samma omfattning som tidigare.
Tjalvestugan öppnar för vintersäsongen 8 januari, totalt åtta söndagar i jan-feb kl 10.00-14.00 med
servering, vakbad samt vinteraktiviteter beroende på väder, is- och snötillgång.
//Peter Hagström & Conny Berggren

INTERNLOTTERIET
I årets upplaga av vårt supporterlotteri har vinsterna fördelats jämt, dvs ingen har vunnit mer än en
gång vilket är ovanligt. Det finns 300 lotter numrerade från 00 till 99 i tre serier och ungefär hälften
brukar våra medlemmar vilja ha. Det finns alltså möjlighet att köpa in sig. Lotten kostar 350 kr och man
deltar i nio dragningar under året. Max 4 500 kr per dragning lottas ut. Dragningen = de två första resp
två sista siffrorna i Joker dragningen den första lördagen i månaden utom januari, juli och augusti. Se
Tjalves hemsida för mer info.
Sponsra föreningen genom att köpa en årslott till dig själv eller någon annan. Kontakta Willy Corbelius
på telefon 073-227 40 42 eller e-post: willy@corbelius.com.

CITY GROSS
Om du har handlat på City Gross så får du gärna lämna in dina kvitton i den blå lådan på
Tjalvegården. Tjalve erhåller 1% av det insamlade beloppet!

CITYBINGO
Gillar du att spela eller känner du någon som gör det. Gör ett besök på Citybingo för att kolla in vad
som finns utöver bingospelet. En av Tjalves viktiga inkomstkällor är Citybingo, Repslagaregatan 7.
Tjalve är delägare och får utdelning av överskottet med en mycket liten arbetsinsats.
Läs mer på http://www.citybingonorrkoping.se

NU ÄR DET DAGS ATT BETALA IN ÅRS-/MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2017
Med detta utskick finns inbetalningskort/faktura för medlemsavgiften 2017. Ange för vilka du betalar
medlemsavgiften. Avgiften ska enligt stadgarna vara betald senast 1 mars.

