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Verksamhetsberättelse  för Pargas IF år 2018

Pargas Idrottsförenings 104:e verksamhetsår var idrottsmässigt något av ett normalår. I en förening med så många 
medlemmar och aktiva idrottare i alla åldersklasser i sju olika sektioner, innehåller varje verksamhetsår sina toppar 
och dalar. När förväntningarna skruvas upp i någon sektion tonas de kanske ner i en annan. Sällan infrias alla idrotts-
liga förväntningar under ett verksamhetsår, men en förening av Pargas IF:s storlek skall ändå varje år kunna glädja 
sig över många goda resultat och starka prestationer. Det kunde vi även år 2018. I sektionernas egna verksamhets-
berättelser presenteras och analyseras de idrottsliga prestationerna närmare, liksom även sektionernas verksamhet 
i allmänhet.

Pargas Idrottsförening hade år 2018 följande sektioner och sektionsordföranden:

    Sektionerna och deras ordförande 2018:

    Fotbollssektionen  Kristian Nygrén
    Friidrottssektionen  Anne Eriksson
    Gymnastiksektionen  Heidi Österman
    Handbollssektionen  Tommi Suominen
    Innebandysektionen  Joakim Sjöström
    Orienteringssektionen  Max Laurén
    Skidsektionen   Patrick Johansson
 
    Pargas Idrottsförenings centralstyrelse hade år 2018 följande sammansättning:
  
    Andreas von Bergmann  ordförande
    Tommi Lindqvist  viceordförande,  
        orienteringssektionens representant
    Sanna Nymalm   kassör
    Markus Lindström  sekreterare, info-ansvarig
    Heidi Österman   gymnastiksektionens representant
    Kristian Nygrén   fotbollssektionens representant
    Patrick Johansson  skidsektionens representant
    Dan Heikel   handbollssektionens representant
    Joakim Sjöström  innebandysektionens representant
    Britt-Marie Loo   friidrottsektionens representant

Centralstyrelsen (CST) har under år 2018 sammanträtt 10 gånger och behandlat 165 §§. Till styrelsemedlemmarna 
har inte erlagts arvoden.

Föreningen sammankom till två föreningsmöten under år 2018, nämligen de stadgeenliga ordinarie föringsmöte-
na årsmötet och valmötet. Föreningens årsmöte hölls den 26.3.2018 i Kjell’s Kitchen och föreningens valmöte hölls 
den 24.11.2018 i PIF-Center. I samband med valmötet hölls föreningens årliga premierings- och prisutdelningsce-
remoni.
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    Premieringar hösten 2018:

    Bästa dam  Amy Nymalm
    Bästa herre  Sebastian Fagerlund
    Årets flicka  Isabelle Hellström
    Årets pojke  Viktor Johansson
    Årets tränare  Anders Levin       
    Årets prestation Henna Hertsbacka, Dina Alexandersson
    KM ledarpokal  Sofia Nyberg
    Stickans fat  Michael Isaksson
    Årets sektion  Skidsektionen
    Årets evenemang Viking Cup

    Ingmar Söderbloms stipendie   Emelie Backlund   

    Ordförandens pokal

    Aki Oksanen (fotboll)
    Britt-Marie Loo (friidrott)
    Joanna Kotwica (gymnastik)
    Kimmo Alexandersson (handboll)
    Mikael Bergendahl(innebandy)
    Jon Engström (orientering)
    Sanna Häggström (skidning)

Föreningens verksamhet ur Centralstyrelsens perspektiv

Verksamhetsåret 2018 inleddes med den belöningskryssning föreningen förärades av olympiska kommittén och 
Viking Line år 2017 som erkänsla för enastående talkoinsatser för PIF-Centers tillkomst. I kryssningen med M/s 
Gabriella från Helsingfors till Stockholm 5–7.1.2018 deltog 47 personer, främst talkogänget Gubbenheimarna med 
fruar, men även CST och representanter från sektionerna. Således hölls årets första CST-möte i Stockholm i samband 
med CST:s miniseminarium ombord på M/s Gabriella.

I februari 2018 godkände CST principerna för ett marknadsföringssamarbete med Viking Line och en egen kontakt-
person på Viking Line för föreningens bokningar. Syftet med samarbetet är att få förmånligare resor för föreningens 
olika lag och tävlingsgrupper. Under 2018 bokade föreningen sammanlagt 21 resor med Viking Line för samman-
lagt 845 resenärer. I gengäld gör föreningen reklam för Viking Line och bjuder in Viking Lines maskot Ville Viking till 
olika föreningsevenemang. 

I februari 2018 fattade CST beslut om åtgärder för inledande av PIF Akademi, ett samarbete med ortens skolor för att 
möjliggöra träning under skoltid tre dagar i veckan, utan att det krockar med lektionerna. Förhandlingar fördes med 
svenska och finska gymnasiet samt Axxell och man kunde enas om en modell, där Pargas IF står som arrangör och 
gymnasierna beaktar verksamheten i sin planering. Därtill beslöts att ett av träningspassen ska vara öppet för elever 
från högstadiet, företrädelsevis elever från åk 9, i den mån det för berörda elevers del går att komma överens om 
deltagande med respektive skola. Planerna för PIF Akademi presenterades på föreningens vårmöte den 26.3.2018. 

17 elever anmälde intresse för PIF Akademi vid ansökan till andra stadiets utbildningar våren 2018. Som lärare och 
tränare i PIF Akademi engagerades Ville Ranta-aho, Ida Otstavel och Fredric Portin samt Anders Levin som men-
taltränare. När skolornas hösttermin började inledde PIF Akademi sin verksamhet. Av 17 anmälda valde några att 
hoppa av och några inledde sin skolgång på annan ort. 11 studerande på andra stadiet deltog regelbundet i PIF 
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Akademi under höstterminen och därtill har ett tiotal högstadieelever deltagit under onsdagsmorgnarnas grenspe-
cifika träningspass.

Från ingången av 2018 uppgick Pargas Knatteliga i Pargas IF, vilket gav föreningen ett medlemstillskott. Förening-
ens medlemsantal uppgår till ca 2 000 medlemmar. Eftersom många juniorer är aktiva i flera sektioner och många av 
knatteligans juniorer redan var aktiva i någon sektion i Pargas IF vid införlivandet i fotbollssektionen, har det under 
året varit utmanande att få ordning på medlemsregistret och det exakta medlemsantalet. Sedan år 2018 använder 
dock alla sektioner det elektroniska medlemsdatasystemet Seuramappi, vilket dock kräver en hel del inskolning och 
utarbetande av rutiner innan det fungerar fullt ut som medlemsregister. I och med ikraftträdandet av den europe-
iska dataskyddsförordningen godkände CST i juni 2018 regler för behandling av personuppgifter som gäller inte 
bara vid hanteringen av medlemsdata utan även vid hanteringen av personuppgifter i samband med evenemangs- 
och tävlingsarrangemang.

Uppgörandet av regler för behandling av personuppgifter ingår i en större helhet av policydokument med hand-
lingsplaner som CST arbetat med under år 2018. I juni 2018 godkände CST ett förslag till gemensam föreningspolicy 
angående alkohol, tobak, droger och dopning. I augusti 2018 godkände CST ett förslag till policy för medlemskap i 
Pargas IF. Arbetet med förslaget till helhetspolicy fortsatte under hösten 2018 med två workshopar 5.11 och 19.11 
kring mobbning, kränkningar och diskriminering. Workshoparna leddes av Karin Storbacka som jobbar med Folk-
hälsans projekt ”Trygga relationer inom idrotten”. Arbetet med policydokument och handlingsplaner föranleder en 
uppdatering av föreningens regelverk innan en helhetspolicy för Pargas IF slutligt kan godkännas av ett förenings-
möte under våren 2019.

Föreningen ordnade en öppet hus-dag i PIF-Center den 24.11.2018. Syftet med dagen var inte bara att erbjuda en 
möjlighet att bekanta sig med verksamhetsutrymmena, utan även att samla in pengar till PIF-Center Fonden ge-
nom ett sportloppis, försäljning av silverplaketter och försäljning av viltsoppa till förmån för fonden. Dessutom hade 
sektionerna möjlighet att sälja sina olika produkter. Öppet hus i PIF-Center bjöd även på program med Ville Viking 
och handbollssektionens maskot Groove-katten. Dagen inföll med julgatans öppning på Malmen, men lockade 
trots det en hel del besökare och drygt 1 000 € inflöt till fonden under dagen. Öppet hus-dagen avslutades med 
föreningens valmöte och premieringsfest. 

Ekonomisk översikt

År 2018 var ett viktigt år i arbetet med att etablera det nya normala i strukturellt hänseende, med användningen av 
träningsanläggningen PIF-Center samt mer och mer professionaliserad träning. Ekonomiskt är det en stor utmaning 
för sektionerna att anpassa sig till de högre utgiftsnivåer som börjar utkristallisera sig som det nya normala. I den 
situationen kan alla frivilliginsatser inte nog betonas, inom såväl tränings- och tävlingsverksamhet som förenings-
administration, talkoarbete och medelanskaffning.

Föreningen fick under våren en stor restskatt (24 000 €) att betala med anledning av obetalda skatter för tränarlöner 
2017. CST beslöt använda medel ur garantifonden för att betala restskatten omedelbart och undvika ytterligare 
straffavgifter, även om skatterna hör till främst handbollssektionens och delvis även fotbollssektionens verksamhet. 
En dryg tredjedel av restskatten återgäldades av skattemyndigheterna efter närmare utredningar, men det oaktat 
har en skuld uppstått till garantifonden. Handbollssektionen budgeterade för år 2019 ett överskott i avsikt att åter-
gälda den uppkomna skulden till garantifonden. 

I mars 2018 förvärvade Pargas IF Pargas Knatteligas 25 aktier i PIF-Center mot övertagande av Pargas Knatteligas 
lån. Detta innebar att PIF-Center Fondens årliga låneamorteringar ökade 2018, men samtidigt växte föreningens 
ägande av PIF-Center till 88,9 % av aktierna. Återstående 11,1 % ägs fortfarande av Nordkalk. Föreningens ägande 
av PIF-Center administreras genom PIF-Center Fonden. Talkogruppen Gubbenheimarna har under år 2018 fortsatt 
med arbeten i PIF-Center två dagar i veckan och på ett förtjänstfullt sätt bidragit till faciliteternas underhåll . För-
verkligandet av takprojektet sköts upp till år 2019, men PIF-Centers nya bastuavdelning kunde invigas i december 
2018.
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PIF-Center Fonden mottog i början av 2018 en donation på 50 000 € av ??? och samma belopp lånades i enlighet 
med fondens stadgar vidare till bolaget PIF-Center. Försäljningen av silverplaketter till förmån för PIF-Center har 
under året inte tillfört fonden ett tillräckligt stort kapitaltillskott för att täcka årets amorteringar. Således har bolaget 
PIF-Center under året återbetalat 5 000 € av sitt lån från fonden. I slutet av året mottog fonden en privatdonation 
på 5 000 € av bolagets styrelseordförande och föreningens hedersmedlem Folke Lindström, varmed fonden kunde 
sköta årets sista amortering. För detta riktas ett alldeles särskilt tack till Folke Lindström.

lutet visar ett överskott om 1 290,59 €. Styrelsen föreslår att årsresultatet överförs till vinst- och förlustkontot. PIF 
Garantifondens kapital uppgick vid årsskiftet till22 968,41 €, PIF Juniorfondens kapital till 12 521,48 € och PIF-
Center Fondens nettoförmögenhet till 355 116,32 €.

CGR Kari Niukko har varit föreningens revisor med Peter Karlsson som suppleant.

Avslutande tack

Pargas Idrottsförening önskar rikta ett varmt och uppriktigt tack till alla medlemmar, idrottare, tränare, funktionärer, 
administratörer och talkojobbare som möjliggör föreningens mångskiftande och breda verksamhet i Pargas till alla 
idrottsvänners stora glädje. Utan alla dessa frivilliginsatser och stora uppoffringar skulle detta inte vara möjligt. För-
eningen vill också tacka alla samarbetspartners och bidragsgivare för befrämjandet av idrotten i Pargas, Pargas stad 
samt Nordkalk och Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond för samarbetet med PIF-Center. 

4.3.2019
Pargas Idrottsförening r.f.
Centralstyrelsen

Lucas Bergström.

Wilma Westerlund.

Piffare på kryssning 2018.
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PIF Fotboll
Verksamhetsberättelse 2018

PIF Fotboll slog inför verksamhetsåret 2018 ihop sin verksamhet med Pargas Knatteliga, så att knatteligans lag 
övergick att verka inom PIF.  Detta innebar en markant ökning av antalet lag och frivilliga funktionärer. PIF fotboll 
hade under 2018 sammanlagt 13 aktiva fotbollslag på både pojk- och flicksidan i sin fotbollsverksamhet i ålders-
grupperna 2010-2002. Sektionen hade ca 80 frivilliga funktionärer samt 8 styrelsemedlemmar och ett antal aktiva i 
olika arbetsgrupper. Förenade resurser gjorde att sektionen kunde effektivera  sin verksamhet och även göra större 
satsningar för framtiden. För andra vintern hade sektionen även tillgång till konstgräshallen på vintern, vilket för 
spelarnas utveckling är till stor fördel att kunna spela året om i en egen fotbollshall samt på Piffens konstgräsplaner. 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Kristian Nygrén, ordförande
Anders Levin , Vice ordförande
Stefan Nyberg, projektansvarig, ekonomi
Jouni Julin, tränaransvarig
Janne Raunio, ekonomi
Petra Furu, sekreterare, fungerade som kontakt för Lagledarna och infoansvarig
Conny Granqvist – Plan- och hallansvarig
Anders Karlsson, herrarna
Lars Ekholm, damer och flickor

Kristian Nygrén representerade Fotbollen i PIF Centralstyrelsen.

Representationslagen

Herrarnas representationslag hade en en bra säsong och slutade som 5:e av 14 lag i Division III. Som huvudtränare 
fungerade för andra säsongen Daniel Osinachi, med Antti Kinnunen som hjälptränare. Säsongen började bra och 
utan en mindre djupdykning kring sommaruppehållet skulle vi ha kunnat utmana om seriesegern, men Pallo-Iirot 
(som inte lyckades segra över oss) drog till slut det längre strået. I laget spelade under säsongen 27 spelare, varav 
15 ( 49 % av totala speltiden) har fått sin fostran inom föreningen.  Av dem som spelade kan 15 spelare räknas som 
juniorspelare (33,5% av totala speltiden).

Som en höjdpunkt på Pajbacka kan räknas derbymatcherna mot lokalkonkurrenten SC Wolves som båda drog över 
430 åskådare. En milstolpe nådde av spelarna Veli Hartola som kom upp till över 100 gjorda mål för Piffen i trean.
Cupäventyret innebär en tidig sorti i regionscupen direkt mot division 4-laget KY-Sport.

Herrarna deltog också i distriktets futsal-serie i division 4 under säsongen 2017-2018. Utan större målsättningar 
slutade laget till slut på en tredje plats i serien.
 
 Damerna klarade sig hyfsat och säkrade en fortsättning i Division III, trots att flera nyckelspelare var skadade största 
delen av säsongen och många unga spelare i laget. Våren började bra med tre segrar av tre träningsmatcher och till 
och med serie vinnaren KaaPo föll hemma i St Karins. Tyvärr skadades fyra nyckelspelare redan tidigt på säsongen 
och i takt med förlusterna blev stämningen spändare i laget och därmed blev det svårare att lyckas väl på planen. 
Damerna kämpade till slut och klarade av att hålla platsen i div III. Såväl herrarna som damerna fortsatte med sam-
ma tränare som under 2017. 

Junior och knattesidan

Piffens junior och knattesida hade spelare i alla åldersklasser i 13 olika lag med totalt över 300 spelare. Under år 
2017 spelade åldersgrupperna 2001-2006 i PIF juniorlagen och 2007-2010 i knattelagen.  Lagen samarbetade delvis 
över åldersgrupperna i de äldre grupperna. P04 deltog också i distriktets futsal serier under säsongen 2018-2019.  
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Herrlaget 2016.
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Fotisförskolan samlade ett 30 tal  barn och hade verksamhet både på vintern inne i Sarlinska skolan och sommaren.  
De flesta av lagen har fungerande organisationer med utbildade tränare och lagledare samt frivilliga föräldrar med 
i viktiga funktionärsroller. 

Nytt för året var även en hobby futis grupp  för P05, där man lyckades värva tillbaka spelare som slutat. Laget trä-
nade under sommarsäsongen 1 gg/vecka och deltog i distriktets kakkonen. 

Ekkonomodellen kördes in som träningsmodell inom PIF genom flera tränarskolningstillfällen. 

Verksamheten 2018 i korthet 

Konstgräsplanen Aktia Arena i Pajbacka har också varit i flitigt bruk nästan under hela året samt PIF center hallen 
under vintersäsongen. Talkon har arrangerats för att hålla igång Piffens planer och anläggningar och många frivilli-
ga har ställt upp. För spelarnas utveckling är det till stor fördel att kunna spela året om i en egen fotbollshall samt på 
Piffens konstgräsplaner. Lika fina förhållande finns det inte på många andra orter i Finland.  Spelare har ytterligare 
vid sidan om verksamheten i lagen och föreningen deltagit i distriktets spelarutbildning. Även målvakterna har fått 
specialträning för målvaktsrollen. Under hösten inleddes även PIF akademi träningar, som gett möjlighet till extra 
träningar för de spelare som går i PSG.

Några plock från verksamheten:

•  En säsongskick-off  ordnades i mars som en kryssning Åbo-Mariehamn-Åbo med 20 deltagare. 
• Ekkonoläger/träningsskolningstillfälle hölls den 27.-29.4. med 21 deltagare från PIF och även från andra  
   föreningar. 
• 4 av PIF tränare deltog i Potkutekniikkakurssi 14.4. 
• Lagfotografering ordnades för alla lag under två kvällar i början av maj.
• Spelledar skolning hölls den 8.5. (dragare Lina Lehtovaara) med 10-talet deltagare från P03-05 åldergruppen.
• Lagledarna har skolats i flera repriser under året och alla lag använder nu seuramappi.
• Sydän pelissä för lågstadieskolorna ordnades den 10.5.
• En fotbollsskola ordnades de två första veckorna i juni.
• Damernas 30 års jubileumsmatch hölls i juli med med match“gamla” spelare mot nuvarande lag. 
• Alla lag har deltagit i sektionens försäljningsprojekt för att skaffa finansiering till verksamheten.
• Junioravslutning ordnades i medlet av oktober i samband med Div III lokalderby. 
 
Ekonomin 2018

Finansieringen av Piffens fotbollsverksamhet grundar sig bl.a. på deltagaravgifter, sponsorering, verksamhetsun-
derstöd och lagens talkoarbete.

Inför år 2019 skedde en stor förändring i och med att Pargas Knatteligas all verksamhet flyttade över i Pargas IFs regi. 
Ca 200 spelare och 10 lag fortsatte sin verksamhet under en ny förening.

Förändringarna innebar en betydligt större kostnadsmassa för fotbollssektionen men även betydligt större intäkter 
via sektionsavgifter. Medelinsamlingsprojekten underlättades även när vi fick en större massa med i projekten.

Resultatet för år 2019 påverkades även konstgjort av att knatte-lagens tillgångar som tidigare funnits på privata 
lagkonton nu flyttades över till Piffens bankkonton.

Resultatet för år 2019 var 14 310,88 € . En stor del av det positiva resultatet hänför sig till lagens verksamhet och inte 
direkt till sektionens verksamhet. 
  
Framtidsutsikter och målsättningar 2019
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PIF fotboll strävar 2019 till utveckling av verksamhetens kvalitet både på och utanför planen samt en växande 
mängd spelare i alla åldrar genom spelarvärvning och en minimering av spelarbortfallet.

Sektionen satsar på juniorsidan genom att anställa Stefan Strömborg (stefan.stromborg@pargasif.fi, tel 040 
5367020) som träningschef för verksamhetsåret 2019 med största målsättning att utveckla och enhetliga tränings-
linjen på juniorsidan, både genom tränarskolningar men också genom att stöda juniorlagen genom olika verksam-
hetsformer. Stefan fungerar samtidigt som representationslagets tränare.

Även damerna och flickfotbollen satsas på genom att Anders Levin tar över som tränare för damlaget och koordina-
tor för flicksidan. Sektionen kommer även att satsa på att under 2019 bygga på och implementera en klar strategi 
och träningslinje

Styrelsen tackar alla ivriga spelare och funktionärer som deltagit i verksamheten 2018.

Pargas xx.2.2019

Foto: Sören Fröjdö

Foto: Sören Fröjdö
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Pargas IF
Friidrottssektionen 
Årsberättelse 2018

Såsom tidigare år har verksamheten också under 2018 varit juniorbetonad. Engagerade tränare och övriga ideella 
krafter gör det möjligt att bedriva en liten men högklassig juniorverksamhet. Förutom träningsverksamhet arrang-
erade sektionen också tävlingar under säsongen 2018 dock något färre än tidigare år. Sommartid utgjorde Pajbacka 
centralidrottsplan den främsta tränings- och tävlingsstället för sektionens verksamhet. Vintertid hölls träningar i 
PIF-center och i Kuppis idrottshall i Åbo.  

Juniorverksamhet

Under hela året har det hållits en träning per vecka för de mindre juniorerna (9 år och yngre) medan de äldre junio-
rerna har tränat 2-4 gånger/vecka.

Pargas IF

FRIIDROTTSSEKTIONEN 

VERKSAMHETS  BERÄTTELSE 201  8

Såsom tidigare år har verksamheten  också under 2018 varit juniorbetonad. Engagerade tränare

och övriga ideella krafter gör det möjligt att bedriva en liten men högklassig juniorverksamhet.

Förutom träningsverksamhet arrangerade sektionen också tävlingar under säsongen 2018 dock

något färre än tidigare år. Sommartid utgjorde Pajbacka centralidrottsplan den främsta tränings-

och tävlingsstället för sektionens verksamhet. Vintertid hölls träningar i PIF-center och i Kuppis

idrottshall i Åbo.  

Juniorverksamhet

Under hela året har det hållits en träning per vecka för de mindre juniorerna (9 år och yngre) 

medan de äldre juniorerna har tränat 2-4 gånger/vecka.

Aktiva juniorer 

Ålder Flickor Pojkar

< 7 4 3

8-9 6 4

10-11 4 2

12-13 6

14-15 3

16-17 2

18-19

Totalt 25 9

Tävlingsdeltagande 

Tävling Antal 

flickor/gren

-starter

Antal 

pojkar/gren-

starter

Klass/Poäng-

placeringar

Klass/

Brons

Klass/

Silver

Klass/

Guld

NÅID mångkamp 1 

F/P9-13

Sibbo 20.6.

2/2 F10/1 F13/1

SFIM

Jakobstad 7-8.7.

1/4 F15/3

F15/1

NÅID mångkamp 2 

F/P9-13

Karis 28.7.

5/5 2/2 F12/1

P10/1

P9/1

F9/1 F13/1

NÅID F/P-dagarna

F/P9-13

Karis 18.-19.8.

6/16 1/3 F13/2

F11/2

F10/2

F9/1

P9/1

F13/2

F9/1

F13/1

F11/1

F10/1

F9/1

F13/2

Lägerdeltagande

Två juniorer deltog i NÅIDs FG2-läger i Kisakeskus, 16-17.3.

Tävlings-   och övriga egna   arrangemang. 

I maj-juni ordnades två träningstävlingar, s.k. tisdagstävlingar, för de yngre åldersklasserna.

I juni (12.6.) ordnades också en regiontävling med följande klasser och grenar: H/200 m, kula;

P15/300 m, 800 m, längd; P11/ 60 m, 100 m, höjd, kula; P9/ 40 m, 1000 m, längd, kula; D/kula;

D17/300 m; F15/300 m, 800 m, längd, diskus; F13/200 m, 1000 m, höjd; F11/60 m, 1000 m,

höjd, diskus; F9/ 40 m, längd, kula. I tävlingen deltog totalt 49 tävlande i 108 starter.

Under hösten ordnades klubbmästerskap med 4 deltävlingar med totalt 8 grenar/åldersklass. I

Klubbmästerskapen deltog 33 egna juniorer samt några i enskild tävling från andra föreningar.

Sektionen ordnade också som tidigare år Skolmästerskap för alla lågstadier och högstadier i

Pargas (18.9) med följande klasser F/P åk 3-4, 5-6 samt åk 7-9. Totalt 69 skoleelever deltog i

185 starter. 

Ärevarvet ordnades 11.9 och  hade p.g.a. det regniga vädret färre deltagare än vanligt. 

Även Pargasloppet som traditionsenligt ordnades första söndagen i oktober för 53e gången hade

något färre deltagare än tidigare år. 

Tävlingsidrott för vuxna.

Ida Otstavel stod igen för de främsta tävlingsframgångarna på seniornivå. Ida representerade

Finland i mångkampslandskampen mot Estland och Sverige i Pärnu 17.6.2018 där hon placerade

sig som nionde. Vid SFIM i Jakobstad tog Ida brons i damklassen i längd och kula. Hon deltog

också i FM i mångkamp i Jyväskylä men blev utan resultat.

Jonny Karlsson deltog i SFIM men blev utan medalj.
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Lägerdeltagande
Två juniorer deltog i NÅIDs FG2-läger i Kisakeskus, 16-17.3.

Tävlings- och övriga egna arrangemang

I maj-juni ordnades två träningstävlingar, s.k. tisdagstävlingar, för de yngre åldersklasserna.

I juni (12.6.) ordnades också en regiontävling med följande klasser och grenar: H/200 m, kula; P15/300 m, 800 m, 
längd; P11/ 60 m, 100 m, höjd, kula; P9/ 40 m, 1000 m, längd, kula; D/kula; D17/300 m; F15/300 m, 800 m, längd, 
diskus; F13/200 m, 1000 m, höjd; F11/60 m, 1000 m, höjd, diskus; F9/ 40 m, längd, kula. I tävlingen deltog totalt 49 
tävlande i 108 starter.

Under hösten ordnades klubbmästerskap med 4 deltävlingar med totalt 8 grenar/åldersklass. I Klubbmästerskapen 
deltog 33 egna juniorer samt några i enskild tävling från andra föreningar.

Sektionen ordnade också som tidigare år Skolmästerskap för alla lågstadier och högstadier i Pargas (18.9) med föl-
jande klasser F/P åk 3-4, 5-6 samt åk 7-9. Totalt 69 skoleelever deltog i 185 starter. 

Ärevarvet ordnades 11.9 och  hade p.g.a. det regniga vädret färre deltagare än vanligt. 

Även Pargasloppet som traditionsenligt ordnades första söndagen i oktober för 53e gången hade något färre del-
tagare än tidigare år. 

Tävlingsidrott för vuxna

Ida Otstavel stod igen för de främsta tävlingsframgångarna på seniornivå. Ida representerade Finland i mångkamp-
slandskampen mot Estland och Sverige i Pärnu 17.6.2018 där hon placerade sig som nionde. Vid SFIM i Jakobstad 
tog Ida brons i damklassen i längd och kula. Hon deltog också i FM i mångkamp i Jyväskylä men blev utan resultat.

Jonny Karlsson deltog i SFIM men blev utan medalj.

Motionslöpning och motionsfriidrott

Sektionen har inte haft någon motionsverksamhet under året.

Interna och externa utbildningar

Inga sektionsmedlemmar har deltagit i någon utbildning under året.

Övrig verksamhet

Juniortränarna har också dragit träning i bl.a. löpteknik för  fotbolls- och handbollssektionernas juniorer samt löp-
träning för skolelever på skolors begäran inför Stafettkarnevalen.

För att tacka frivilliga som ställt upp som funktionärer under den gångna säsongen ordnades en funktionärsfest 
19.1. i Helena Hartmans ateljéhem.

Stafettkarnevalen ordnades i Åbo 18-19.5. där ca. 15 sektionsmedlemmar ställde upp som funktionärer.

Birgitta Sjöholm deltog som funktionär i Tähtikisat 16.-17.6 i Karis samt vid JVM 10-15.7.  och i  Sverigekampen 31.8.-
1.9 i Tammerfors. Bror Engström fungerade som ledande funktionär i Paavo Nurmi Games i Åbo den 5.6.
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Säsöngavslutning med tillhörande premieringar ordnades 14.10. på hotell Kalkstrand.

Ekonomi

Sektionens ekonomi byggde år 2018 traditionsenligt på följande inkomstkällor; tävlingsarrangemang, säsongsav-
gifter, ärevarvet samt sponsorering. 

Organisation
 
Sektionens styrelse har under året bestått av följande medlemmar:
Ordförande: Anne Eriksson 
Sekreterare och CST-representant: Britt-Marie Loo 
Övriga styrelsemedlemmar: Bror Engström, Birgitta Sjöholm, Mikaela Hampf, Ulf Söderman, Calle Björkman.
Styrelsen sammanträdde 7 gånger under året.

Tina Granlund har fungerat som kassör utanför styrelsen.

Anne Eriksson har representerat Åboland i NÅID friidrott rf:s styrelse.

Som tränare för juniorerna har under säsongen verkat Maria Lindholm, Ida Otstavel, Birgitta Sjöholm, Mikaela 
Hampf och Emilia Kronström.

Sektionen tog Seuramappi-programmet (medlemsregister) i bruk under hösten.

Utmärkelser

Stipendiet ur Ingmar Söderbloms minnesfond delades ut till Emelie Backlund. Emelie är en av Pargas IF:s duktiga 
13-åringar, som tränar mångsidigt alla friidrottens grenar. Sommaren 2018 har hon gjort stora framsteg framför allt i 
kastgrenarna. Uppnådda framgångar 2018: A-klassresultat i höjd (143) och diskus (28,60); 2 dm-guld (3-steg, spjut), 
2 dm-silver (4-kamp, 5-kamp) och 1 dm-brons (höjd).

Vikingaklockan tilldelades Emma Loo. Hennes målmedvetna träning börjar ge resultat. Sommaren 2018 presterade 
hon sitt första A-klassresultat i sin paradgren 3-steg. I SFIM placerade sig hon bland de sex främsta i fyra grenar (800 
m, 80 m häck, längd och 3-steg).

Alisa Lindfors fick ‘Attitude 2018’ -priset. Hon har tränat ivrigt hela året och försöker alltid sitt bästa, även i grenar 
som kanske inte är hennes favoritgrenar. Alisa föregår som ett gott exempel för de yngre juniorerna.
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Pargas Idrottsförening r.f. Gymnastiksektionen
Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsåret 2018 har varit ett aktivt verksamhetsår. I och med  träningsmöjligheterna i PIF Center har verksam-
heten kunnat avancera i nivå och motivation.
Verksamhetsåret 2018 har därför präglats av att tävlandet har kommit igång på allvar. Flera grupper som tränar 
inför tävlingar har startat och liksom tidigare år är barngymnastiken, tävlings- såväl som hobby, det största verk-
samhetsområdet. 
För vuxna har ännu funnits två vattengymnastik- grupper, varav en mixed.
År 2018 har PIF gymnastik återupptagit sitt medlemskap i SVOLI.

Styrelsens sammansättning under det gångna året:

Ordförande:   Heidi Österman
Viceordförande: Mariella Ramstedt
Sekreterare:  Juanita Heikius
Ledamöter:            Martina Snåre
   Joanna Kotwica
   Sofia Nyberg
                             Caroline von Zweigbergk (våren -18)

Styrelsen har under året samlats till 7 protokollförda möten + 1 e-post möte +  många diskussionsmässiga e-post-
möten. 

Heidi Österman har representerat sektionen i PIFs centralstyrelse. 
Mariella Ramstedt är medlem i FSGs styrelse.

Sektionskontrollant var Sarah Sjöstrand och bokföringen sköttes av bokföringsbyrå MeMera.

Vårterminen inleddes i januari 2018 med följande grupper i PIF-Center:

FoB   (hölls i Malms skola) Kati Männikkö-Vuori
Familjegrupp     Ida Jakobsson, Wilma Jakobsson, Matilda Ekholm
Barn 5-6 åringar  Sofia Nyberg 
Hen N1 7-9 år   Mira Sjöberg, Miranda Ekholm, Fia Jakobsson
FLickor NI 1-2 Äldre   Ida Jakobsson, Marjo Paavola
Flickor N2    Mira Sjöberg, Fia Jakobsson
Flickor N2-3    Sofia Nyberg, Victoria Jakaus, 
Flickor N3       Sofia Nyberg, Victoria Jakaus, 
Pojkar N2     Sofia Nyberg,
Pojkar N2-3 Högre  Niklas Holmstedt,  
Aqua Power     Ida Jakobsson, Emelia Karlsson
Ladys     Sandra Jernström, Sofia Nyberg
Gentlemen   Tomas Österman
2* vattengymnastik   Mariella Ramstedt, Ida Jakobsson, Emelia Karlsson
    (damer och unisex)

På hösten, i augusti 2018 startade nya grupper i PIF-center 

Familjegrupp -yngre
-äldre     (hölls i Sarlinska skola) Kati Männikkö-Vuori / Heidi 
   Svahnström /  Heidi Österman
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HEN  6-7 år   Mira Sjöberg, Armida, Jill
HEN  7-8 år   Ida Jakobsson, Siri Lindström, Amelie Snåre
Flickor  åk 3-4   Ida Jakobsson, Siina Karkulahti
Flickor  åk 3-4   Mira Sjöberg, Jasmin Varjokivi
Flickor åk 5-8  Mira Sjöberg, Armida Wahnström, Jill Höglund
Pojkar   åk 3-4  Joel Mattsson, Ville Aaltonen
Pojkar  åk 5-8  Sabina Segerström, Anna Lindström
Svoli pojkar   Niklas Holmstedt, ville Aaltonen
Svoli 1   Sofia Nyberg, Matilda
Svoli 2   Sofia Nyberg, Matilda Backman, Jill, Armida, Jasmin Svoli 3   
   Sofia Nyberg, Jessica Lehtinen
Aqua Power     Julia Karlsson, Sara Henriksson
Ladys     Sandra Jernström, Sofia Nyberg
2* vattengymnastik   Mariella Ramstedt, Julia Karlsson, Erika Ulfsson (damer  och unisex)

Tävlingsverksamhet 

Sektionen höll inga klubbmästerskap det här året  men deltog i både SVOLI tävlingar och FSG tävlingar:
• FSG 27-29.4 i Jakobstad, 
• SVOLI Lojo 14.10 
• SVOLI Åbo 20.10, 
• FSG  24.11 Helsingfors 

Tävlingsdräkt och -rock har beställts åt gymnasterna

Kursverksamhet / läger samt instruktionstillfällen

• Starttikurssi / SVOLI för hjälpledare och föräldrar, i Pargas maj -18
• 3 gymnaster + en tränare 17-20.6.20  FSG läger
• STARA evenemang 30.9.  23 deltagare
• ledarträff  11.12 info och diskussion

 Övrigt                                        
 
• 11 gymnaster och 2 ledare deltog i Gymnaestrada i Åbo 7-10.6                               
 
• Vårterminen avslutades, 23.5,  med en terminsavslutning med en jätteredskapsbana i hela hallen och servering. 
Familjer och vänner bjöds in.

Majs pris för en talkoinsats tilldelades under avslutningen till GUBBENHEIMARNA för alla deras talkoinsatser i sam-
band med byggandet av PIF-center. De har gjort den största insatsen. TACK

• sektionen deltog i PIF centers öppet hus-dag 23.11 med familjejumpa i salen och loppisfunktionärer
• Höstterminen avslutades med julfest/ 40-års jubileum den 19 december för hela sektionen med alla barngrup-
pers uppvisningar i PIF-Center. Programmen bestod till stor del av omgjorda delar av tidigare massprogram som 
sektionensgymnaster deltagit i under dess 40 år. Sofia Nyberg, med hjälp av några huvudledare, stod för planering 
av program och koordinering av programmet under festen. DJ Åbbe skötte ljudet/ musiken.
Deltagarantalet, både gymnaster och publik, närmade sig 300 personer. Kaffe, saft och hembakade mockarutor  
ingick i inträdet, 5 €. Till jubileet hade även bjudits in fd ledare, tränare och gymnaster.

På PIF:s höstmöte 2018 delades följande utmärkelse åt gymnastiksektionen:
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Årets Flicka:  Isabelle Hällström  
Detta är flickan som hängde i räcket och försökte göra 20 leukan då det krävdes 5. Då var hon 10 år. Nu är hon 15 
och en fint exempel på att långsiktigt och noggrant arbete ger resultat. Isabelle har målmedvetet byggt upp styrka 
och vighet och klarar gymnastikförbundets märkesdiplomkrav med glans. Nu har hon börjat tävlingssäsongen med 
en guldmedalj i nivå b. Första segern för en gymnast från Pargas IF i en Suomen Voimisteluliittos tävling på flera 
decennier. 

Mannströms pokal: Sofia Nyberg
Efter så gott som hela sitt liv som piffar, först gymnast och sen som ledare har Sofia nu axlat nya uppgifter inom 
sektionens verksamhet under de senaste åren. Hon planerar långsiktigt och enaståede pedagogiskt, både utanför 
och i salen. Hon engagerar sig även i ekonomi och i information tillika som hon tränar alla tävlingsgymnaster och 
deltar i alla deras tävlingar. Hon är sektionens hart and mind.

Gymnastiksektionen; ordförandes pokal: Joanna Kotwica 
Sektionens SVOLI expert. Hon har satt sig i anmälningar, licenser, avgifter och  mycket annat som deltagandet i 
tävlingar kräver. Hon är aktiv och effektiv och verklig tillgång.

Ekonomi

Sektionen har sålt kalendrar, med foton av svoligymnasterna i Pargas. Inträden för vår- och julfest. Sökt bidrag från 
lokala företag för tex tävlingskläder. 

Sektionens största utgifter är hyra för PIF Center salen och till arvode åt tränare.

Pargas 3.3.2019



Verksamhetsberättelse 2018

www.pargasif.fi

Handbollssektionen 
Verksamhetsberättelse 2018
Sektionen har igen vuxit handbollsmässigt och antalet juniorspelare ökat. Vi hade under säsongen 440 aktiva 
medlemmar, varav 320 av dem är juniorer. På juniorsidan fick vi 5 FM-medaljer, 1 guld (F-flickor 08), 3 silver (F-poj-
kar 08, C-flickor 03, C-flickor 04) och ett brons (C-pojkar 05). Flickor-03 seriens Final Four anordnades av sektionen 
under veckoslutet 28-29 april. Flera projekt så som Schooltour-projektet och handbolls läger har fortsatt med stor 
framgång. Vi har spelat över 200 hemmamatcher allt från Mini till FM-liga nivå. Herrarnas liga-matcher har varit ett 
av det sjunde mest besökta återkommande sportevenemangen i Åboland, med ett medeltal på mellan 250-300 
åskådare per hemmamatch. Herrmatcherna har haft en näststörsta publiksiffran i herrarnas FM-liga. 2018 inleddes 
med den internationella Viking cup turneringen som blev en stor succé www.vikingcup.fi. 

Organisation

Handbollssektionens styrelse under säsongen 2017-2018 (1.12.2017 – 30.11.2018) bestod av
Tommi Suominen, ordförande
Mikael Paulin, vice ordförande, 
Peter Mattjus, sekreterare & infoansvarig
Dan Heikel, CST representant
Sandra Bergqvist, junioransvarig
Markus Lepola, transportansvarig

Styrelsen sammankom 15 gånger under säsongen 2017-2018.

Utanför styrelsen
Jessica Ranta-aho, kassör
Stina Söderlund, kioskansvarig
Heidi Suominen, webbmaster
Paul Vikman, revisor

Styrelsen tillsatte ett antal utskott som sköter en del av verksamheten.

Utskott:
Juniorutskottet 
Juniorutskottets funktion är att tillsammans med chefstränaren utveckla barn- och ungdomsverksamhet inom PIF 
handboll (Mini-, F-, E-, D-, C-, B-juniorer). Utskottet fungerar som en länk mellan PIF handbollsstyrelsen, junior-
lagen samt föräldrarna, samt jobbar för lagdeltagarnas trivsel tillsammans med tränare och lagledare. Utskottet 
ser över spelar-, tränar- samt lagledarsituationen för både pojk- och flicklagen och fungerar även som en länk i 
samarbetet mellan lagen. Juniorutskottet stöder lagledarnas roll, tex via Lagledarhandboken. Utskottet arbetar 
också för att föräldrar engageras i föreningens arbete, eftersom juniorutskottet företräder föräldrarnas intressen 
i sektionens styrelse. Om nya tränare behövs för lagen så har sektionens styrelse gett fullmakt åt Juniorutskottet 
att förhandla med tänkbara tränare. Sektionens styrelse fattar dock det slutliga beslut om lagens tränare. Utskot-
tet planerar föreningens handbollsmässiga verksamhet och ordnar och informerar om tränarutbildning. Utskottet 
koordinerar deltagandet i turneringar och läger för juniorerna. Koordinerar aktiviteter vid säsongsuppstart och 
säsongsavslutning. Juniorutskottet stöder Junioransvariges arbetsuppgifter.  
   
Medieutskottet
Utskottets medlemmar är aktiva och uppdaterar PIF handbollens sida på Facebook och Instagram. Utskottets 
medlemmar koordinerar administrationsrättigheter till Facebook och Instagram sidorna. Utskottet ansvarar för 
skapandet av Facebook evenemang för herrarnas och damernas hemmamatcher samt specialevenemang på 
Facebook. Till uppgiften hör också att informera om juniorernas hemmamatcher t.ex. på fredagar kan man sätta in 
helgens matcher som ett inlägg. Förmedlar handbollsnyheter till webmaster (ofta samma nyheter som publiceras 
på Facebook). Koordinerar fotografering av lagen inför säsongsstarten. Sektionens Informationsansvarige sköter 



Verksamhetsberättelse 2018

www.pargasif.fi

annonseringen i dagstidningarna, samt ansvarar för spridningen av information från Handbollsförbundet. 

Marknadsutskottet 
Marknadsutskottet arbetar med utveckling av nya inkomstkällor, marknadsförings- och försäljningsprojekt. 
Utskottet jobbar med föreningens sponsorverksamhet och upprättande av sponsoravtal. Aktivt marknadsföra PIF 
Handboll, och säkerställer sponsorernas förväntningar. Utskottet koordinerar säsongsbokens sammanställning. 
Utskottet håller kontakten till bokföringen och redovisningen samt med Seuramappi-huvudanvändaren. Utskottet 
koordinerar materialanskaffning till lagen tillsammans med sektionens materialansvarige. 

Resursutskottet
Resursutskottet arbetar med hall- och utrymmesbokningar, koordinera transporter till matcher och turneringar. 
Utskottet ansvarar för utveckling och upprätthållandet av kioskverksamheten och koordinerar lagens kioskans-
variga. Utskottet håller kontakt med hall- och träningsutrymmens upprätthållare. Koordinerar funktionärsutbild-
ningen (Klockan, protokollsekreterare, ordningsmän, biljettförsäljning). Koordinerar kioskturerna och försäljning-
en på junior och herr- och dammatcherna. 

Herr- och dam / Elitutskottet 
Utskottet ansvar över herr- och damlagens utveckling och organisation. Utskottet arbetar med spelarscouting och 
transferkontakter, upprätthåller spelar- och tränarkontrakt. Koordinerar arrangemangen kring herr- och damlags-
matcherna tillsammans med utskottets Evenemangsgrupp.
- Evenemangsgruppen 
Evenemangsgruppen ansvarar för arrangemangen kring dam- och herrmatcherna. Innebär bland annat ansvar för 
bland annat entré, speaker, programblad, ordningsmän och försäljning.

Lagen och lagledning säsongen 2017-2018

Herrar, FM-serie Boris Dvorsek (tränare), Janne Nordqvist (ass. tränare), Peter Söderlund (lagledare), 
   Jani Salminen (service).
Damer, div. 1  Björn Backman/Boris Dvorsek (tränare), Christina Björkludn (lagledare). 
A-pojkar  Michael Lindblom (tränare), Tommi Suominen (lagledare)
C-pojkar (03/04) Andreas von Bergmann (tränare), Joakim Jansén, Jani Karlsson (ass. tränare), 
   Annika Leandersson (lagledare)
D-pojkar (05)  Jessica Ranta-aho (tränare), Andreas Eriksson (ass. tränare), Annica Suojanen (lagledare),  
   Oliver Kronberg (service).
D-pojkar (06)  David Kuzmanovski (tränare), Vlatko Tasevski, Andrej Miladinovski (ass. tränare), 
   Robert Åberg (lagledare)
E-pojkar (07)  Sandra Blomqvist (tränare), Anna Lepola (ass. tränare), Monica Markkula (lagledare)
F-pojkar (08)  Robert Åberg (tränare), Robert Lemberg, Janne Nordqvist (ass. tränare), Eva Palmgren-  
   Wickström och Kirsi Blomqvist (lagledare)
Minipojkar (09-10) Kristian Kamlin (tränare), Mikael Lundberg, Kayla Henriksson, Ida Keihäs (ass. tränare),   
   Dan-Peter Henriksson (lagledare)

B-flickor (02)  Jani Karlsson (tränare), Andreas von Bergmann, Joakim Jansén (ass. tränare), 
   Piritta Keihäs (lagledare)
C-flickor (03)  Kari Mattila (tränare), Nina Barck, Jan ”Dalle” Dahlberg (ass. tränare), 
   Agneta Mattsson Nyberg (lagledare)
C-flickor (04)  Peter Söderslund (tränare), Niklas Karlsson (ass. tränare), Mårten Sviberg (lagledare)
D-pojkar (04)  Jani Karlsson (tränare), Jan Eriksson (ass. tränare), Diana Lindström (lagledare)
D-flickor (05)  Dan Gratschev (tränare), Tero Perttula, Silja Väisänen (ass. tränare),  
   Paula Gratschev (lagledare)
D-flickor (06)  Pia Le Grand (tränare), Peter Krook (ass. tränare), Michaela Lindström (fysiktränare),  
   Paula Gratschev (lagledare)
E-flickor (07)  Thomas Nyberg (tränare), Dan Heikel (ass. tränare), Peter Mattjus (lagledare)
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F-flickor (08)  Jessica Ranta-Aho (tränare), Charlotta Stenmark, Janina Krook (ass. tränare), 
   Kaisa Andersson (lagledare)
Miniflickor (09-10) Charlotta Sundström (tränare), Anna Fröberg, Jessica Ranta-aho, Iida Maijala, Ella Lepola,  
   Ella Nyberg, Mathilda Heikius (ass. tränare), Sini Dahla (lagledare)
Minimix (11-12) Charlotta Wiklén, Sven Sjöstöm (tränare), Wilma Dahlberg, Nea Sinervo, 
   Ella Nyberg (ass. tränare). 
Bollskoj (13/14)  Mira Öhman, Katja Kallio (tränare)

Seniorverksamhet

En föräldragrupp har också flitigt tränat under hela säsongen under ledning av Dan Gratschev.

FM-ligalaget

Ligaplatsen är klar. Foto: PIF Handboll fb.

Ekonomi

Som tidigare har sektionens mål varit att handbollen som hobby skall vara billig och tillgänglig för så många barn 
och ungdomar som möjligt. Finansieringen av verksamhet grundar sig på säsongsavgifter, sponsorering, verksam-
hetsunderstöd och lagens talkoarbete. Hallhyrorna är en stor utgift samt att hyresbidragen från Pargas stad har på 
intet sätt kompenserats trots de stigande hyreskostnaderna. 
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C-flickor 04 SILVER 2018.

C-flickor 03 SILVER 2018.

F-flickor 08 GULD 2018.
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Innebandysektionen, verksamhetsberättelse 2018

Verksamheten har letts av Innebandysektionens styrelse som bestod av: ordförande Joakim Sjöström, vice ordfö-
rande Mikael Bergendahl, kassör Kim Lindell och sekreterare Johnannes Lahti. Styrelsens övriga medlemmar var 
Kristian Österman, Toni Luoto, och Arto Kuuluvainen. Som CST-representant fungerar ordföranden. På hösten åter-
valdes styrelsen i sin helhet. Styrelsen har sammankommit regelbundet i 6 protokollförda möten under verksam-
hetsåret.

Medlemsantal

I slutet av året hade sektionen 95 medlemmar, av vilka 15 st var I åldern 0-9 år, 40 st var i åldern 10 - 17 år och 40 st 
över 17 år.

Lag och träningshallar

Under höstsäsongen 2018-2019 har PIF Innebandysektionen haft följande lag:

PIF-Herrar (Div 4)
PIF-Herrar 2 (Hallisarja)
Vuxna motion
Flickor 04-07
P06-07 (förbundets juniorserie)
P08-09  (kortteliliiga)
P10-11   

Träningstider har hyrts i PIF-Center, PIUG och Axxell.

Tävlingsverksamhet

Under säsongen 2017 - 2018 spelade PIF Herrar i förbundets division 3, men klarade inte av att bi-
behålla serieplatsen och föll således till division 4 till säsongen 2018-2019

Verksamhetslinje

PIF innebandy har en verksamhetslinje och den uppdateras  
årligen.
Verksamhetslinjen finns att läsa på innebandyns hemsidor.

Skolningar

Tränarkursen, nivå 1 (SBV1) avslutades under våren 2018.  
Totalt 9 tränare deltog.

Evenemang

I juli arrangerade sektionen en delturnering i Innebandyförbundets Katusähly 2018-turné. I Turneringen deltog to-
talt 21 lag i de olika klasserna. Vinnarna gick vidare till finalturneringen som spelades I Helsingfors.  

Ekonomi

Efter ett utmanande 2017, har hallhyrorna blivit mer överskådligare och ekonomin är nu igen i balans. Sektion har 



Verksamhetsberättelse 2018

www.pargasif.fi

Årsberättelse för Pargas IF:s Orienteringssektion 2018
Året 2018 var för Pargas IF:s orienterare ett mycket framgångsrikt år. PIF-orienterarna, inklusive cykelorientering, 
tog totalt 14 FM-medaljer och 11 FM-plaketter, varav 5 guld, 4 silver och 5 brons. Pargas IF hade en representant i 
Finlands juniorlandslag, Amy Nymalm, och under junior-VM i Ungern blev hon fjärde i långdistansen, femte i med-
eldistansen och nittonde i sprinten. Följande PIF-orienterare hörde till FSO:s träningsgrupp Inre Ringen år 2018: 
Ida-Marie Cederberg, Amy Nymalm, Jenny Virtala, Jill Laurén och Alex Virtala.

Träningsverksamhet

Juniorträningarna fortsatte med fjolårets koncept; de ordnades på måndagar och var öppna för alla klubbmed-
lemmar. Motionsorienteringen Skärgårdsskärmarna-Saariston Kuntorastit ordnades på torsdagar och hade 1142 
startande på 22 tillfällen, vilket var ett tillfälle mindre än under år 2017. Deltagarantalet sjönk jämfört med fjolåret. 
I medeltal deltog 51,9 personer per gång. I firmatävlingen segrade KAHWI, medan Paroc vann firmabudkavlen. 
Tommi Lindqvist har ansvarat för motionen och för att hitta funktionärer till alla motionstillfällen. Nagu IF skötte 
alla träningar under juli månad.

Föreningen ordnade ett tvådagars Venla-/ Jukolaläger i Hollola i maj. Dessutom ordnades en Jukola-träning i sam-
band med FM-medel.

Under december-mars och oktober-november ordnades på måndagskvällar en timme långa inneträningar med 
cirkelträning och tänjning i Malms Skolas gymnastiksal. Markku Virtala ordnade ett antal AV-träningar i Pargas där 
även elit från övriga grannföreningar sparrat föreningens orienterare.

I oktober meddelade sektionen att en elitsatsning med Fredric Portin inleds. Föreningen fick förstärkning av några 
lovande damlöpare och även några herrar. Från och med november ordnades gemensamma träningar i form av 
back- och gruvdrag, terrängtest och långlänkar varje veckoslut. I november ordnades också ett Jukolaläger i Kanga-
sala.

Tävlingar

I januari ordnades ULSD vid PIF-center som en deltävling Turku Sprint Cup. Samtidigt ordnades en Sprint Rogaining.

Saaristorastit-Skärgårdsträffen skulle ha ordnats 8 april i Sunnanberg men inhiberades på grund av snöläget. Istället 
ordnades en träningstävling.

Jukola avgjordes i juni i Hollola. PIF ställde upp med två herrlag. PIF 1 blev 335. I Venlakavlen ställde Piffen upp med 
fem lag. PIF 1-damerna blev tvungna att avbryta.

Under NÅID-dagen i Sibbo i juni deltog tretton juniorer från Pargas IF i medeldistansen. I stafetten blev PIF distrikts-
mästare i klassen D15-18 och klassen H35.

I augusti ordnades FSOM i Esbo och Grankulla. Yvonne Gunell tog hem segern i damernas huvudklass D21 i långdis-
tansen. I stafetten tog damerna guld i D21.

Sektionen ordnade tillsammans med Pargas Stad SaaristoTrail 25.8.

I Ungdomens Jukola i Saarijärvi ställde Piffen upp med ett lag som blev 29.

I oktober åkte orienterarna till 25-manna i Stockholm. Pargas IF ställde upp i stafetten med ett lag, som blev 98, 
vilket var en placering sämre än fjolåret.

Den 31 oktober ordnades halloweeninspirerad nattorientering i Norrby samtidigt som PIF ordnade scoutdistriktets 

FSOM 2016. Foton: Piffen Orienteering.

FSOM 2016.  Foto: Piffen Orienteering.
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nattorienteringsmästerskap.

Den 10 november avgjordes PIF-Pika i Norrby. Därefter invigdes den nya föreningslokalen Gusses Bomskydd i PIF-
center och säsongen avslutades.

Framgångar

I FM-tävlingarna fick Piffen 14 medaljer och 11 plaketter:

Framgångar
I FM-tävlingarna fick Piffen 19 medaljer och 19 plaketter:

Namn   Klass   Distans och placering
Jill Laurén  D16   medel 3, sprint 6, sprintstafett 6, ultra 7
Jenny Virtala  D18   sprint 10, stafett (D20) 1
Amy Nymalm  D20   medel 4, lång 1, ultra 1, stafett 1
Ida-Marie Cederberg D20   sprint 3, natt 2, stafett 1
Dina Alexandersson D35 (cykel)  lång 3, sprint 2, stafett (D21) 3
Henna Hertsbacka D35 (cykel)  stafett (D21) 3
Yvonne Gunell  D40   sprint 1, ultra (D21) 9, stafett (D45) 1
Ingela Mattsson D45   medel 5, sprint 3, natt 2, stafett (D45) 1
Sanna Nymalm  D45   lång 6, sprint 2, stafett (D45) 1
Alex Virtala  H16   medel 7, lång 8
Sören Nymalm  H45   medel 5

Sammanlagt har PIF under åren 1944–2018 tagit totalt 322 FM-medaljer och 489 plaketter i orientering.

Administration

Styrelsen 2018 bestod av sju medlemmar: Max Laurén (ordförande), Ove Arén (viceordförande), Sanna Nymalm 
(ekonomiansvarig), Johanna Brink (sekreterare), Yvonne Gunell (eliten), Linus Hoffman (tävlingar) och Tommi Lind-
qvist (CST-representant och firmaansvarig). Styrelsen sammanträdde 5 gånger under verksamhetsåret. Frågor som 
styrelsen behandlat under året har varit bland annat elitverksamheten, rekrytering, PIF-centret, motionsoriente-
ringen, säsongsavgiften, vårläger, uppvaktningar och premieringar, nästa års styrelse, tävlingsarrangemang, trä-
ningar, kartprojekt, ekonomi, och säsongsavslutning. 

Sektionens valmöte hölls i november.

Frida Lönnberg satt som medlem i FSO:s styrelse och Kenneth Cederberg var verksamhetsgranskare. Anders Brink 
var PIF:s representant i NÅID:s orienteringssektion. Ingela Mattsson skrev ÅU-artiklar och Facebookuppdateringar 
och Johanna Brink skrev ÅU-artiklar. Petra Virtala hade hand om klädbeställningar. Bokföringen sköttes av Memera.

För kommunikation och anmälningar har sektionen använt sin Google-maillista, sin hemsida och Seuramappi.

Uppvaktningar: Amy Nymalm och Ida-Marie Cederberg tog studenten, Tarja Bergström fyllde jämna år.

Ekonomi

Årets resultat var -12969,57. Det stora underskottet berodde främst på att vårtävlingen blev inställd. Vårlägren och 
motionsorienteringen inbringade medel till verksamheten och våra två huvudsponsorer Ålandsbanken och Paroc 
fortsatte att stöda orienteringsverksamheten i Pargas. 

Sektionens största utgifter var resor och deltagaravgifter till tävlingar, läger och träningsbidrag. Sektionens verk-
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samhetsavgift år 2018 var 20 € för juniorer och frivilliga 50 € för aktiva vuxna.

Johanna Brink
Sekreterare



Verksamhetsberättelse 2018

www.pargasif.fi

Pargas Idrottsförening r.f.
Skidsektionen

Verksamhetsberättelse 2018

I år kom Pargas IF:s skidsektion in på en 8:e plats på Skidförbundets rankinglista. Det var föreningens bästa någon-
sin! Gediget talkoarbete med konstsnön möjliggjorde igen att det skidades aktivt i Pargas. Vi kunde ordna tävlingar 
från början av januari till mitten av mars. Efter avslutad skidsäsong startade vårt stora snölagringsprojekt med spa-
rande av snö under ett tjockt lager av sågspån. I början av december kunde snön grävas fram igen och köras ut till 
ett kort men fint spår.

Klarare uppdelning och satsning på olika träningsgrupper har gett fortsatt gott resultat och vi har lyckats hålla 
kvar största delen av våra aktiva juniorer. Glädjande är också är att vi hade många stafettlag i både FSSM och Ho-
peasompa.

Under verksamhetsåret 2018 fortsatte vi med vårt goda kvalitetsarbete och fick nu tähtiseurastatus tillsammans 
med endast 14 andra skidföreningar i landet. Många är de dokument som har skrivits, utvärderats och genomgåtts 

under säsongen. Nu fortgår kvalitetsarbetet genom upprätthållande av vår höga standard. 

Genom sektionens arbete har hela stadens invånare igen kunnat njuta av skidspår och skoleleverna av mångsidig 
utrustning. Vi har fortsatt att arbeta för våra huvudmål, att främja skidintresset och skidkunnandet i vår nejd, samt 
att stödja tävlingsaktivitet på hög nivå.

Sektionen har hållit 9 protokollförda möten under året 2018. Pargas IF:s skidsektions styrelsesammansättning se-
dan valmötet i maj 2018 är: Patrick Johansson, ordförande, Sanna Häggström sekreterare, Bo Johansson, kassör, 
övriga medlemmar: Henri Rask, Niklas Westerlund, Kent Westerholm, Annette Backholm och Johan Lindroos. Un-
der verksamhetsåret har Patrick Johansson fungerat som skidsektionens representant i Pargas IF:s centralstyrelse. 
Bengt-Erik Rosin valdes till verksamhetsgranskare för 2018.

Träningsutskottet bestod av Niklas Westerlund, träningsansvarig, Bo Johansson, Petri Ylönen, Josephine Åberg och 
Erika Westerlund. 

FSSM i Vörå 2016. Foto: pifskiteam.kuvat.fi (Johan Lindroos).
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Malin Johansson har fortsatt som medlem i FSS-styrelse.

Robin Fröberg fungerade som vår intressebevakare i NÅID:s skidutskott.

Tävlingsverksamhet

Vi har haft många aktiva juniorer den här säsongen.
 
I Ungdoms-FM i mars i Tammerfors lyckades Anni Lindroos strålande och knep brons på 15 km klassiskt i D17.  Hon 
blev också 10:e på 10 km fristil dagen innan. I stafetten blev laget Anna Rask, Andréa Nyberg och Anni Lindroos 18:e 
i D18.
Anni och Anna deltog också i ungdoms-FM i IIsalmi i januari.

I KLL  som skidades samma veckoslut som ungdoms-FM lyckades Andréa Nyberg bäst genom sin 9:e plats i D13. 
Tätt efter kom Matilda Åberg (14:e) och Emilia Johansson (15:e). Emma Vahtola var 50:e i samma klass. Elias Lindroos 
var 37:e i motsvarande pojkklass. Bland högstadiepojkarna klarade sig Jesper Lietzén bäst med en 13:e plats i H16. 
Viktor Johansson kom som 35:a och Emil Rosin 43:e i mål. Bland flickorna var Wilma Westerlund 18:e i D16 och Sara 
Laurén 39:e i D15. I H14 var Oskari Kalliokoski 26:e och Artur Pahlman 37:e. Samma veckoslut skidades också en 
stafett mellan landets distrikt i klasserna 14, 15 och 16. Finlands Svenska Skidförbund blev fint tvåa i stafetten med 
hälften av åkarna från Piffen. I laget åkte Christian Hildén IF Femman, Melissa Lönnström Borgå Akilles, Oskari Kal-
liokoski, Linnea Källbacka Vörå IF, Jesper Lietzén och Wilma Westerlund.

I Veteran-FM i Alavieska tog Malin Johansson en 3:e plats i D-35 (F) och kunde därmed försäkra den fina traditionen 
inom sektionen att hämta hem FM-medaljer på veterannivå. Niklas Westerlund var fjärde i fristilsloppet. 

Silvertrissan – Tävlingarna arrangerades i år i Kuhmo. På fredagen skidades sprinten i fri stil och på lördagen skida-
des de normala sträckorna i klassisk stil. Söndagens stafett skidades i fri stil och där lyckades de 13-åriga flickorna 
Matilda Åberg, Emilia Johansson och Andréa Nyberg bäst genom att bli fjärde i D-14.

Sprint (bland 30 bästa)
D-14 Andréa Nyberg 20:e
H-14 Oskari Kalliokoski 20:e

Normal distans (samtliga)
D-14 Matilda Åberg 10:e, Andréa Nyberg 18:e, Emilia Johansson 24:e, Emmi Virtala 71:a
H-14 Oskari Kalliokoski 21:a, Marius Ducander 59:e
D-15 Sara Laurén 37:e
D-16 Wilma Westerlund 22:a 
H-16 Jesper Lietzen 11:e, Emil Rosin 25:e, Viktor Johansson 49:e, Alex Virtala 59:e

I stafetten :
H-14 (Vincent Ducander, Marius Ducander, Oskari Kalliokoski) tog en 14:e plats
D-14 (Matilda Åberg, Emilia Johansson, Andréa Nyberg) blev 4:e och andra laget 
(Ronja Westerlund, Daniela Lietzén, Emmi Virtala) blev 23:e 
D-16 (Wilma Westerlund, Sara Laurén, Olivia Kalliokoski) tog en 19:e placering
H-16 (Viktor Johansson, Emil Rosin, Jesper Lietzen) tog en 7:e placering

FSSM – Tävlingen ordnades i år i Larsmo. Pargas If hade många aktiva deltagare och blev bästa förening genom att 
ta sammanlagt 21 medaljer varav 8 guld. 

I fredagens sprint (fri stil) medaljörer:
D-16 Wilma Westerlund 2:a
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H-16 Emil Rosin 3:e
D-18 Anni Lindroos 3:e

På lördagens normaldistanser (fri stil) togs medaljer av:
D-10 Theresia Johansson 2:a
D-12 Daniela Lietzén 1:a
D-13 Andréa Nyberg 2:a
D-16: Wilma Westerlund 2:a
H-16: Jesper Lietzén 2:a
D-17: Anni Lindroos 1:a
D-17: Anna Rask 3:e
H-35: Ilkka Heinonen 1:a
H-40: Niklas Westerlund 1:a
D-35: Malin Johansson 1:a
D-45: Riikka Kalliokoski 1:a
H-60: Kent Westerholm 3:e

I söndagens stafetter fick vi guld i D-12, brons i H-12, silver i D-14, guld i D-16, brons i H-16 och brons i HD-120.

I landskapsstafetten, som ordnades i Pöytyä, tog Pargas If silver efter Ski Team 105. I laget skidade Niklas Wester-
lund, Jesper Lietzen, Malin Johansson, Emil Rosin, Anni Lindroos och Ilkka Heinonen.Också juniorerna klarade sej 
bra och tog hem vinsten. I guldlaget skidade Theresia Johansson, Amos Korin, Daniela Lietzén och Linus Korin. 
Andra laget blev fjärde och tredje laget blev 11:e.

Egna tävlingar:

26.11.2017 Pargas IF:s tävling i Paippi 
21.1.2018 Pargas IF:s nationella i Pargas
25.1.2018 Klubbmästerskap
6.2.2018 Knatteskidning
14.2.2018 Skolmästerskap
9.3.2018 Knatteskidning
17.3.2018 Johans lopp
18.3.2018 Skicross
21.3.2018 Pargas byastafett

Klubbmästare blev:

D6 Livia Lehtinen, H6 Akseli Heinonen, D8 Ylva Heikius, H8 Thomas Lindeberg, D10 Theresia Johansson, H10 Amos 
Korin, D12 Daniela Lietzén, H12 Vincent Ducander, D14 Emilia Johansson, H14 Oskari Kalliokoski, D16 Wilma Wes-
terlund, H16 Emil Rosin, D Riikka Kalliokoski, H Niklas Westerlund, H50 Mikael Ramstedt.

Skidskolan var igen mycket populär med många aktiva barn, vilka kunde belönas på sektionens våravslutning.

Träningsverksamhet

Under vintern har två stycken gemensamma träningar per vecka hållits. Juniorerna har tränat i grupper enligt ålder 
och färdighet. 

Under hösten har det hållits ca två gemensamma träningar per vecka. Inne- och uteträning har hållits varje tis-
dag vid PIF-center sedan början av september. I medlet av oktober började de traditionella stavgångsträningarna i 
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Finby. Under förvintern förlades en del av träningarna till skidtunneln i Pemar.

Förutom den regelbundet ordnade träningen har ett flertal läger anordnats. Det traditionella snölägret hölls i Vuo-
katti  5-9.12.2018 med drygt 50 deltagare. Barmarksläger ordnades under sommaren i Pargas och i Jämijärvi. Un-
der hösten 2018 har ordnats ett långt veckoslutsläger i Jämijärvi. Endagsläger ordnades i Paippi skidtunnel och i 
StKarins.

Dessutom har vi juniorer som deltagit i FSS-skidtalanggrupper, NÅID:s utmanargruppen samt på Framtidsgruppens 
skolläger.

Projekt/investeringar/banunderhåll

Tävlingsområdet utvecklas kontinuerligt. Flera talkotillfällen har ordnats. Laavun och ett förråd för skidskoleutrust-
ning har byggts där uppe.

Ekonomi

Räkenskapsåret är 1.1.2018–31.12.2018. Ekonomin generellt är på stabil nivå. Bokslutet visar ett överskott på 
19 914,63 euro, som flyttas över till följande räkenskapsår. Inget arvode till styrelsemedlemmarna har betalats ut.

Sektionens huvudsponsorer har varit Kuntec, Wihuri, Paroc, LokalTapiola. Bidrag till verksamheten har erhållits av 
Pargas stad.  Understödsföreningen Svettens Vänner rf. har stött sektionens verksamhet. Sektionen tackar alla spon-
sorer och bidragsgivare för det stöd vi erhållit. 

Skidsektionen 28 februari 2019
Patrick Johansson, ordförande
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