Information till alla medlemmar från

Tjalve IF NORRKÖPING
inför 2018
FÖRENINGSSTYRELSEN
Vi i föreningsstyrelsen har fortsatt vårt arbete med att utveckla Tjalve och möjliggöra för våra två sektioner att
ha en levande verksamhet. På Tjalvegården som är hjärtat i verksamhet har ett nytt kök och ett nytt gym
färdigställts under året. Damernas duschutrymme och bastu har renoverats och vi kommer de närmaste åren
fortsätta att rusta upp gården.
I augusti gick vår kära kanslist Göran Blomberg i pension efter hela 38 år i Tjalves tjänst. Göran har varit en stor
tillgång för föreningen under alla dessa år. Ett stort tack till dig Göran för allt du gjort för vår förening.
I och med Görans pensionering har vi under året haft glädjen att anställa Anita Wehlin och Ellinor Stuhrmann på
halvtid. Vi är övertygade att deras kompetens och erfarenhet kommer vara en stor tillgång för oss. Vi hälsar er
varmt välkomna till föreningen!
Jag skulle så här vid årets slut vill jag lyfta fram alla ideella krafter i vår förening som gör ett fantastiskt jobb och
gör vår verksamhet möjlig. Ett stort tack till er!
Tjalve ska vara en medlemsstyrd klubb, tveka därför aldrig att höra av dig till mig eller övriga styrelseledamöter
med synpunkter eller förslag. Din åsikt är viktig.
Nu ser vi fram emot ett spännande 2018. Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Med vänlig hälsning, Elias Arshi, ordförande
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRSMÖTE - Lördag 17:e mars 2018 kl 14.00

Varmt välkommen till Tjalve IF:s 93:e årsmöte den 17:e mars 2018 i Tjalvegården. Kom och träffa nya och gamla
Tjalveiter och säg vad du tycker. Ytterligare information publiceras 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 sammankallande
Anna Olausson (0707 18 48 60).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIENTERINGSSEKTIONEN

Då vi tittar tillbaka på 2017 så har det varit ett år där det hänt en del för orienteringssektionen. Jag tänker då
främst på att vi tackat av Göran Blomberg som gick i pension efter många och förtjänstfulla år hos Tjalve. Göran
har tränat många av våra ungdomar och även tagit hand om vårt OL-kansli. Nu hälsar vi istället Anita Wehlin
välkommen till Tjalve. Anita började i september och jobbar för orienteringssektionen med bland annat
träningsupplägg och verksamhetsutveckling. Med sin gedigna bakgrund inom orientering och pedagogik kommer
hon att tillföra mycket till klubben.
Även om det hänt en del på kansliet har tanken varit att verksamheten ska fortsätta som tidigare. Det har dock
inneburit att inte allt blivit som förut. Något som i sig inte betyder att det blir sämre. Vi ser kontinuerligt över vår
verksamhet för att se var vi kan förbättra oss och även förenkla för våra ledare och funktionärer så att deras tid
kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Ett litet exempel är försöken med att använda den digitala kalendern på
hemsidan. Ett annat att utnyttja medlemsregistret i vårt datasystem till utskick. Får du ingen e-post från Tjalve se
till att din e-postadress är registrerad hos kansli@tjalve.nu. Jag vill verkligen tacka alla de som på olika sätt
bidragit till de aktiviteter vi genomför. Det är inspirerande att se så engagerade medlemmar.

Som tidigare år har vi genomfört flera välkända och återkommande arrangemang. Årets upplaga av
Kolmårdsträffen var välbesökt och fick fint betyg för banor och arrangemang. Nästa år blir Kolmårdsträffen en
tvådagarstävling där vi också kommer att erbjuda MTB-O. Vi tror att tävlingen kan locka många deltagare då den
ligger året innan O-Ringen i Kolmården. Ett bra sätt att bekanta sig med Kolmårdsterräng.
Det är kul att se att fler och fler av de yngre ungdomarna deltar i tävlingar. Främst är det i distriktets tävlingar,
Ungdomsserien men även de populära tävlingsresorna till Skara Sommarland och Dala-Dubbeln. Välbesökta är
också de träningar som arrangerats från grön till svart nivå. Här har Anita lovat att bjuda oss på nya spännande
upplägg. En annan tanke är att försöka genomföra fler gemensamma träningar där hela sektionen tränar på
samma plats. Något vi tror kommer stärka sammanhållningen.
Att O-Ringen kommer till Norrköping och Himmelstalund 2019 är något som blir mer och mer påtagligt.
Tillsammans med de andra arrangörsklubbarna pågår arbetet för fullt. Tjalve IF har flera medlemmar på ledande
funktionärsposter, bland annat Johan Fröberg (tävlingsledare), Tomas Axi (serviceansvarig), Lena Fröberg
(ansvarig för deltagarservice) och Thomas Gustavsson (banläggare). Något vi givetvis är stolta över och något vi
kommer att ha nytta av vid egna framtida arrangemang. För att markera starten på arrangörsarbetet hölls det en
uppskattad kick-off i Kolmårdens djurpark i oktober. Dessutom har vi haft generalsekreteraren Tomas Öberg hos
oss under en kväll på Tjalvegården för att informera om hur arbetet fortskrider. För att uppmuntra alla att ta del
av O-Ringen innan det kommer hit har styrelsen beslutat att subventionera deltagande vid O-Ringen vid Höga
Kusten 2018. Missa inte den chansen!
Fortsätt nu ta del av det träningsutbud vi har under vintersäsongen. Gympa, löpträning med den populära
soppan och helgpassen vid Tjalvestugan. Glöm inte heller Lucianatten, ungdomsläger och Skinkloppet som hålls
nu i december. God Jul & Gott Nytt År! // Johan Dahm, ordförande orienteringssektionen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRIIDROTTSSEKTIONEN

2017 är året då det blev en enda friidrottsförening i Norrköping. Arbetet med att få ihop Tjalves och IKNF:s
aktiva, tränare, ledare, funktionärer och anställda personal till en ny och större verksamhet har präglat året.
Redan den 6 januari fick vi testa samarbetet skarpt, när Surbulle Indoor Games gick av stapeln, med
rekordmånga, nästan 1000 st, grenstarter på en dag. Det gick alldeles utmärkt, och resten av året har fortsatt i
samma anda, även om det finns en hel del kvar att arbeta med vad gäller hur vi ska organisera oss, hur vi ska
träna och tävla, vilka arrangemang vi ska satsa vidare på och hur vi ska kommunicera internt och utåt.
Kontakta gärna vår styrelse eller någon av oss anställda om du har idéer, eller vill vara med och engagera dig mer
aktivt i styrelse-/kommittéarbete. Samma sak om du vill hjälpa till mer med våra tävlingar, med träning, med att
hitta sponsorer, att ordna läger eller kul grejor för våra barn och ungdomar, eller bara hjälpa till att fixa på och i
våra anläggningar. Det är alla vi, drygt 500 medlemmar, som tillsammans ÄR Tjalve friidrott och ser till att vi har
en verksamhet.
Vi har nu i skrivande stund 8 st. ungdomsgrupper, 7-14 år, med 15-30 deltagare/grupp och cirka 40 ledare som
hjälper dessa barn och ungdomar med träning och tävling. Utöver det har vi 15-talet tränare för våra äldre
ungdomar, juniorer och seniorer, samt också en växande långlöpargrupp och en aktiv veterangrupp. Friidrott för
alla-hela livet, är den paroll vi vill använda. Och nyckelordet är GLÄDJE. Under året har vi jobbat fram en modell
för träning och tävling som kallas för Röda Tråden, och den ska vi nu under 2018 försöka att börja efterleva i
praktiken, och enas om i tränargruppen.
Inför kommande år andas vi optimism, och vi är jätteglada att ni alla som läser det här är en del av nya Tjalve
friidrott. Återigen har vi goda förhoppningar om att ny arena står färdig på Himmelstadlundsområdet till våren
2019. Projekteringen är i full gång och förhoppningsvis går bygget igång nu under vintern. Vi tror och hoppas att
vi får ett lyft med våra arrangemang och Stadium Sports Camp i och med detta, och vi har faktiskt redan nu
ansökt om att få arrangera stafett-SM utomhus 2019, tillsammans med LGIF. Vi är redan flitiga SM-arrangörer
inomhus, och nu i februari kommer vi att stå värdar för mångkamps-SM i Stadium Arena helgen 10-11 februari.
Ni får med detta Tjalveinfo ett medskick som visar alla friidrottens arrangemang under 2018, och hur vi ska
bemanna dessa med funktionärer. Arrangemangen är viktiga för oss, och ni är viktiga som funktionärer, och
redan den 6 januari har vi vår första tävling med Surbulle Indoor Games.
All information om friidrottssektionen, våra träningar och tävlingar m.m. hittar ni på vår hemsida.
http://www.tjalve.nu/Friidrott/
Nu tittar vi lite kort på friidrottsåret som har varit 2017, och jag lyfter fram en del saker som sticker ut lite extra
eller som fastnat i minnet;

Under året tog vi totalt 18 SM-medaljer. 17-årige Joakim Wadstein tog fyra av dessa, med dubbla medaljer både
inne och ute, i sina grenar kort häck och höjd. Nu i september klarade han ”drömgränsen” 2.00, och var också
med i Ungdomsfinnkampslaget i höjd.
Likaså var Emil Magnell-Millan, 16 år, med på 3000m. Emil har också tagit flera USM-medaljer under året, och
vann bl.a. USM på 2000m klart i augusti.
Frida Johansson, 22, har haft en bra säsong. Först en landslagsplats i sjukamp i juni, och sedan med två st.
silvermedaljer på sitt JSM i augusti både på tresteg och 400mhäck, och slutligen med ett fint mångkamps-SM i
Linköping i början av september. Där nådde hon för första gången över 5000p i sjukampen, med 5035p, och en
tredjeplats i den tuffa K22-klassen.
Två mycket lovande mångkampare är 15-åriga Tuvalisa Rosenquist och 16-årige Henrik Renz. Tuvalisa, lillasyster i
mångkamparfamiljen, vann både inom-och utomhus i F15-klassens mångkamp, och plockade dessutom en bunt
individuella medaljer. ”Henke” tog också han dubbla medaljer i P16-klassen. Tillsammans med storebror Jonas så
är de , liksom Tuvalisa, riktigt spännande framtidsnamn i svensk mångkamp!
Vår löparprofil Frida Södermark har också, ”som vanligt”, varit framgångsrik på sina ultradistanser, och
försvarade SM-titeln på 100 km i somras. Starkt!
Stark löparprofil kommer också Johan Fagerberg, 25-åring från Finspång som numera studerar i Norrköping, att
bli för oss. Nyförvärv för kommande säsong, och han satte nu sent i november nytt klubbrekord på halvmaran
med en tid strax under 1.08. Johan är en multikompetent löpare, och lär synas i resultatlistorna under 2018.
På ungdomssidan kan vi konstatera att vi hade rekordmånga med på 13-14-åringarnas Götalandsmästerskap i
mars, 14 st! Riktigt så många var det inte nu i september, men de som var med presterade fint, och Linn
Andersson visade att hon är ett namn att lägga på minnet, när hon vann F14-höjdhoppet på fina 1.57.
I Östgötacupen, som är en summering av länets tävlingar för 10-13-åringar, så vann vi lagtävlingen både för 1011, och 12-13-åringar. I F12-klassen hade vi de två bästa tjejerna totalt sett med Filippa Enström och Ida
Fogdesson, vilket starkt bidrog till den överlägsna lagsegern där. Ytterligare två namn att lägga på minnet, liksom
vår unga stavhopparfantom Linus Jönsson. 12-årige Linus har inlett säsongen 17/18 med nytt klubbrekord på
3.20, och han lär inte nöja sig med den höjden för den här säsongen!
Överlag så kan vi säga att vår statistikansvarige Anita Norr-Ericson kommer att ha en hel del kul jobb framöver,
med att summera nya klubbrekord, och sätta ihop rätt så långa årsbästalistor.
Vi tror och hoppas att vi tillsammans kommer att få ett fantastiskt roligt och aktivitetsfyllt 2018 där Tjalve
friidrott kommer att synas i många positiva sammanhang!
Vi riktar ett stort tack till alla våra ledare, tränare, aktiva, funktionärer och sponsorer för 2017 och önskar God
Jul och Gott Nytt År och ser tillsammans med er fram emot nästa år. //Krister Hultberg, Friidrottsstyrelsen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdagen den 17 maj kl 19:00

Boka in torsdagen den 17 maj för att vara med som funktionär vid årets
löparfest i Norrköping. Då arrangerar Tjalve IF Norrköping den 30:e
upplagan av Vårruset i Norrköping och vi jobbar för att detta
jubileum ska bli något alldeles extra.

Vårruset är 5 km glädje, gemenskap och hälsa för ALLA tjejer!

Vårruset följer upp förra årets nysatsning och fortsätter samarbete med bland annat Barncancerfonden. Marie
Serneholt är ny konferencier och jubileet kommer att genomsyra årets arrangemang på olika sätt. Tjalve IF
utvecklar 2017 års uppskattade initiativ med Vårruset Ambassadörerna och jobbar för att utveckla
marknadsföringen ännu mera. Sprid informationen och locka deltagare både i samtal och på era sociala medier.
Innan och under arrangemangsdagen behövs många funktionärer till olika uppgifter. Hör av dig till Ellinor på
ellinor@tjalve.nu eller 076-074 77 89 och anmäl dig som funktionär! //Ellinor Stuhrmann
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TJALVEGÅRDEN

Under året har ombyggnationen av köket samt gymmet färdigställts. Damernas duschutrymme inklusive bastu
har renoverats för att bli trevligare att nyttja. Kansliet har fått en uppfräschning med bland annat nya möbler
och inredning. En hel del äldre möbler har också bytts ut i hela Tjalvegården.
Översyn av larm och låssystem har inletts och förhoppningsvis kommer vi ha någon form av taggsystem på plats i
början av 2018.
Förhoppningen med ombyggnationerna och renoveringarna är att vi ska locka fler medlemmar och utomstående
till Tjalvegården och på så sätt få en mer levande gård.
Ett stort tack till er i anläggningskommittén och ni andra som hjälpt till för att rusta upp Tjalvegården.

TJALVEGÅRDEN HAR JUL- & NYÅRSSTÄNGT

Tjalvegården och kansliet har stängt 19 dec 2017 – 7 jan 2018. För eventuella träningsaktiviteter och möten
under den tiden är tränare och ledare ansvariga för tillsyn, låsning och larm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 vid vackert väder.
Självklart får redan ideellt engagerade medlemmar också vara stugvärd och serveringsvärd. Men, kravet på dig
som medlem utan ideellt engagemang är större. 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 2017 har följande hänt vid Tjalvestugan, utöver det vanliga underhållet förstås. Badbryggan vid
herrbastun har fått ny trätrall till flytbryggan och roddbåten har fått nya tofter. Vandringsleden har fått ny
skyltning, nya spänger och en ny fin vilobänk utmed Svängbågens strand. Vid gräsplanen finns det nya
fotbollsmål och pulkarampen har fått ny nederdel. Vi har även fixat nytt tak till vindskyddet och målat om
utsidan av dambastun.
Uthyrningen ökar för varje år och utnyttjas flitigt av sektionerna. Fiket med bastu och bad i vak var öppet i
början på året öppet varje söndag under januari till februari. Även kommande säsong kommer via att genomföra
dessa aktiviteter beroende på väderlek. Allt detta kan genomföras tack vare ideella insatser från medlemmar i
OL-sektionen. //Peter Hagström & Conny Berggren
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERNLOTTERIET – 15 år med Joker

Nu har vi ”samarbetat” med Joker under femton år med framgång. I vårt supporterlotteri finns 300 lotter
numrerade från 00 till 99 i serierna A, B och C. Ungefär hälften brukar våra medlemmar köpa. Det finns alltså
lediga lottnummer till 2018. 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 lott till dig själv eller ge bort till någon annan. Kontakta då 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 MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2018

Med detta utskick finns inbetalningskort för medlemsavgiften 2018. Betalar ni via internetbank, tänk på att
uppge vem/vilka du betalar medlemsavgiften för. Avgiften ska enligt stadgarna vara betald senast 1 mars.

Tjalve IF
Sprängstensgatan 20
603 79 Norrköping

011 – 13 32 85
www.tjalve.nu

kansli@tjalve.nu
friidrott@tjalve.nu
orientering@tjalve.nu

Tjalve IF NORRKÖPING
ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTEN 2018
Medlemskapet gäller först när medlemsavgiften är inbetald. Enligt föreningens stadgar ska den vara
betald senast den 1 mars. Med detta utskick finns inbetalningskort bifogat. Betalar ni via internetbank, tänk på
att uppge för vem/vilka medelsavgiften avser (namn, medlemsavgift, vuxen/ungdom/studerande/65+,
familjerabatt).
Medlemsavgiften betalas in till bankgiro 212 – 4683 eller plusgiro 61 05 02 – 7.
Följande års-/medlemsavgifter gäller för 2018:
Beslutades på årsmötet 2017-03-25

* Vuxen
* Ungdom
* Studerande
* 65+

660 kr
275 kr
275 kr
390 kr

21 år och äldre
t.o.m. 20 år
mot uppvisande av studentleg, CSN
65 år och äldre

Familjerabatter för medlemmar bosatta på samma adress;
* Två vuxna, 65 år och äldre
* Två vuxna
* En vuxen samt obegränsat antal ungdomar
* Två vuxna samt obegränsat antal ungdomar

700 kr
980 kr
880 kr
1 100 kr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hej,
För er som inte träffat oss eller sett informationen på vår hemsida så är det vi som jobbar på Tjalve IF
Norrköpings kansli. God Jul önskar vi er alla!

Krister

Anita

Ellinor

Birgitta

Krister Hultberg jobbar 50% för friidrottssektionen. Krister är friidrottens verksamhets- och tränings-samordnare
samt ansvarig för friidrottens arenaarrangemang. Anita Wehlin jobbar 20% för föreningsstyrelsen och 30% för
orienteringssektionen. Anita är orienteringens verksamhets- och träningssamordnare samt ingår i planeringen
och genomförandet av våra löparrangemang. Ellinor Stuhrmann jobbar 50% för föreningsstyrelsen. Ellinor är
projektledare för Vårruset 2018 och har en samordnande roll för övriga löparrangemang. Birgitta Lindahl jobbar
90% och är i huvudsak administratör för friidrottsektionen. Birgitta är den du kontaktar om du vill börja träna
friidrott och hon hjälper även våra ungdomstränare att samordna träningsgrupperna. För hela föreningen
ansvarar Birgitta för medlemsregistret och hanterar bemanningen av stug- och serveringsvärdar.

