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FÖRENINGAR
Under 2012 fanns 53 föreningar registrerade. Det var 25 föreningar
som var röstberättigade till StHIF:s årsmöte 2012. Under 2012 har
4 föreningar tillkommit; Stuvsta IF, Södertälje IBK, Bromma IF,
Lindeparkens skol- och kamratidrottsförening.

STYRELSEN
Sammansättning
Petter Edström, Ordförande
Ann Salomonsson, vice ordförande
Kenneth Blomqvist, ledamot
Ing-Marie Stenmark, ledamot
Mikael Ståhl, ledamot
Conny Tedborn, ledamot
Maria Wikgren, ledamot
Vid styrelsens möten har även deltagit;
Mårten Dahlberg, kanslichef och sekreterare
Barbro Sjöblom, personalrepresentant t.o.m 2012-05-31
Peter Melander, personalrepresentant fr.o.m 2012-06-01
Möten
Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden.
33 ombud, från 13 föreningar, deltog vid förbundets årsmöte på Beckis
den 17 mars. Årsmötesordförande var Annica Landström Walther. Vår
kontaktperson i styrelsen för SHIF/SPK Gunilla Åhrén närvarade och
framförde en hälsning.
StHIF var representerat vid Stockholms Idrottsförbunds och SISUs
årsmöten.
Det genomfördes en planeringskonferens på Bosön i oktober. På
denna behandlades förslag till Idrottspolitiskt program för Stockholms
stad. Grunden lades då till det remiss-svar som senare skickades in till
staden. Remissvaret belyser erfarenhet, idéer, kompetens och
resurser hos StHIF som staden bör ta hjälp av för att kunna uppfylla
det idrottspolitiska programmet för personer med funktionsnedsättning.
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På planeringskonferensen behandlades även StHIFs kommunikationspolicy samt verksamhetsplanen för 2013.
Revisorer
Bengt Stiwenius, Revisor
Kalle Nissar, Revisorsuppleant
Valberedning
Annica Landström Walther, sammankallande
Mats Almgren
Staffan Johansson
Kansli
Mårten Dahlberg, kanslichef
Idrottskonsulenter:
Nils Ander, tävlingar, fastighet
Olle Hansen, information, utbildning
Peter Melander, rekrytering
Mikael Åkerberg, projekt synskadeidrott
Maria Wåglund, projekt synskadeidrott
Barbro Sjöblom, kanslisekreterare, t.o.m 2012-05-31
Kerstin Wallbom Appelqvist, ekonomiassistent
Rodrigo Olivares, vaktmästare
Erwin Bennedich, vaktmästare
Ekonomi och Avtal
Kontinuerliga diskussioner med Stockholms stads idrottsförvaltning har
krävts på grund av stora problem med StHIFs kassaflöde.
Detta har varit en direkt följd av olika avtalstolkning när det gällde
ersättningsnivåerna för drift (och inkomstbortfall på grund av underhåll)
under åren 2007-2012.
Under året nåddes en förlikning, som ger en tydligare bild av
kassaflödet och möjliggör fokus på förbundets kärnverksamhet: Idrott
för personer med funktionsnedsättning.
För att undvika att en liknande situation fortsätter att uppkomma kring
avtalet med, så har ett nytt avtal, gällande förvaltningen och driften av
Beckis Idrottscenter (Beckomberga Sim- och Idrottshall), tagits fram
under året. Drivkraften har bl. a. varit ett tydligt (och på sikt stabilt)
kassaflöde, och tydliga ansvar med rätt kompetens. Detta ger StHIF
en möjlighet att fokusera på, och prioritera, idrott för personer med
funktionsnedsättning. Regelbundna avtalsmöten med staden ska
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säkerställa att både StHIFs och stadens mål med Beckis Idrottscenter,
ska kunna uppfyllas.
Beckis (Beckomberga sim- och idrottshall)
Under sommaren 2012 påbörjades ett byte av reningsverket för 25 m
bassängen. Ett arbete som från början beräknades vara klart till
starten av höstens aktiviteter. I ett tidigt skede av arbetet utökades
projektet, till att även omfatta en höjning av vattennivån i bassängen.
Arbetet visade sig vara mer omfattande än beräknat detta i
kombination med diverse problem som man stötte på under bygget
resulterade i att projektet inte var färdigställt till årsskiftet.
Anläggningen av fler handikapparkeringsplatser och byggandet av
angöringsrampen utanför entrén slutfördes under de första veckorna
på höstsäsongen. Den snö- och isfria rampen är ett uppskattat tillskott.

IDROTT
Idrottsansvarig i styrelsen har varit Ann Salomonsson och Nils
Ander har varit handläggare.
Ungdomsspelen och Sätra Games
Under 2012 gjordes ett allvarligt försök att ersätta tävlingarna med
en ny skolhandikappidrottstävling. Beklagligt nog lyckades vi inte att
få alla friidrottsföreningarna att nappa på idén. Detta var en
förutsättning för att idén skulle kunna genomföras.
DM
Det har genomförts DM i boccia ute och inne och i curling, samtliga
såväl individuellt som i lag. Distriktsmästarna redovisas i bilaga 1.
Övriga tävlingar
Förbundet har medverkat i planeringen för Stockholmserierna i
Boccia, 5 föreningar
Innebandy, 24:a lag i fyra divisioner
Fotboll, 13 lag i 3 divisioner
Stockholm International Para Games
Har tillsammans med arrangörsföreningarna genomförts i idrotterna
boccia, bordtennis, goalball, innebandy, judo, kälkhockey,
rullstolsrugby och simning. Ca 700 deltagare i de olika grenarna.
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Det var internationellt deltagande i goalball, rullstolsrugby,
kälkhockey och simning. Tävlingen genomfördes i samarbete med
Nacka Kommun, Upplands-Bro Kommun, Solna stad och
Stockholms Stad. FöreningsTV direktsände på webben från några
av idrotterna.
Arrangerande förening för respektive gren var:
Boccia - Norrbacka HIF
Bordtennis - IFAH
Rullstolsrugby - Nacka HI
Innebandy - Kungsängens IF
Judo - Vasastadens HKJ
Kälkhockey - Nacka HI
Simning - Nacka HI
Goalball – Hammarby Goalboll och Aktiva Synskadade
Special Olympics
Distriktet arrangerade i samarbete med SHIF/SPK en Special
olympics-tävling på stadion, med 251 deltagare från tre inbjudna
särskolegymnasier, i samband med 100-årsfirandet av 1912 års
Olympiska spel.
Idrottsmöten
Träffar har genomförts för de föreningar som bedriver samma idrott,
för att gemensamt planera verksamhet. Förbundet har medverkat
vid träffar för Boccia, Curling, Innebandy och Fotboll.
Beckis gym
Beckis gym är ett anpassat gym för personer med
funktionsnedsättning. Under 2012 har ca 60 personer köpt årskort
och ca 20 personer terminskort.

Målet med Beckis gym är att alla som kommer till gymmet för att
börja träna ska få ett individanpassat träningsprogram som är
skapat utifrån varje persons funktionsnedsättningar och
förutsättningar. Målet är också att alla människor med någon typ av
funktionsnedsättning eller behov av särskilt stöd ska känna sig
välkomna till Beckis gym.
I gymmet jobbar Niclas Nordqvist som är personlig tränare med
inriktning på personer med behov av särskilt stöd. Under året som
gått har ett antal personer praktiserat på Beckis gym. Detta är något
6

som har varit mycket populärt och uppskattat. Niclas blev i oktober
2012 utsedd till Månadens Stockholmare av Stockholms stad.

REKRYTERING
Förbundets rekryteringsarbete har tillgång till sim och sporthall
vardagar mellan 16.00 – 18.00. Verksamheterna har genomförts i
samverkan mellan förbundet och aktuella föreningar.
Vi har också medvetet låtit våra deltagare ta med sina kompisar,
föräldrar och syskon på aktiviteterna detta för att skapa större
grupper samt att de får prova på. Det är också ett bra sätt att knyta
kontakter med föräldrarna samt att man kan hjälpa till att stimulera
föreningarnas ledarrekrytering.
Några nyckelord när det gäller rekrytering är att kunna erbjuda en
fortsättning i föreningsregi, att det ska finnas ett syfte med
aktiviteten vi gör samt att det är viktigt att vi når föräldrarna.
Under året har vi erbjudit föreningarna som medverkat på
rekryteringsträffarna att kunna få hjälp i samband med sina läger
samt rekryteringsverksamheter. Konsulenterna Peter Melander,
Maria Wåglund och Mikael Åkerberg har arbetat med rekrytering.
Beckisverksamhet

Simskola
Vi har haft simskola tre dagar i veckan under 2012. Vi har haft ca 35
st elever i vattnet och en kö på ca 50 personer. Under hösten har
simskolan varit inställd p.g.a. renovering av simhallen
Simning steg 2
Under våren 2012 lämnade vi över hela simgruppen (13 st) till
Spårvägen sim. Det är nu en ordinarie träningsgrupp inom
Spårvägen.
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Elhockey
Elhockeyskolan har haft åtta deltagare som provat på. Tränare har
varit Johanna Lindgren från IFAH.
Bågskytte
En gång i veckan har det varit bågskytteträning med instruktörer
från VHIK. Det har varit 4 inskrivna deltagare under året.
Bordtennis
Bordtennisverksamheten på Beckis Idrottscenter har haft träningar
som vanligt på onsdagseftermiddagar i IFAH`s regi. Antalet utövare
har vuxit upp till 13 spelare med funktionsnedsättning och det
fortsätter att komma in nya ungdomar. Några av spelarna tränar
bordtennis flera gånger i veckan och då på andra ställen. De
spelarna som tränar mer har också börjat tävla. Tränare för denna
grupp har varit Staffan Johansson och Christoffer Petersson.
Boccia
Det är 5 deltagare i boccia-verksamheten som bedrivs av Tranan
HIK, både med och utan ränna.

Forumveckor

Syftet med forumveckorna är att skapa en återkommande aktivitet
år efter år då vi lägger fokus på våra målgrupper. Detta är för att det
ska vara lättare för alla att veta om när den är för t ex föreningar,
habiliteringar m.m. Däremot så förändras innehållet hela tiden.
Aktiviteter som erbjöds riktade sig till föräldrar, skolpersonal, syskon,
blivande aktiva, medlemmar i våra föreningar m.m.
Personer med synnedsättning
Forumveckan med fokus på synskadade genomfördes under V. 41.
Under veckan genomfördes en ledarutbildning i två delar, en
kostföreläsning och ett idrottsläger under helgen. Mest populärt var
idrottslägret som samlade 11 deltagare i åldrarna 6-13 år. De fick
prova på goalball, showdown, judo och friidrott, det fanns även tid
för socialt umgänge bland barn och föräldrar. Ledarutbildningen blev
också lyckad och samlade 4 deltagare.
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Personer med utvecklingsstörning
Forumveckan med fokus på utvecklingsstörda genomfördes v.18 i
samarbete med de föreningar som medverkar på
rekryteringsträffarna.
Under veckan genomfördes ett antal olika aktiviteter som t ex
föreläsning ledarskap, idrottsskador, prova på dag med totalt 50
olika deltagare.
Personer med rörelsenedsättning
Forumveckan med fokus på rörelsehindrade genomfördes v. 37 i
samarbete med de föreningar som medverkar på
rekryteringsträffarna.
Veckan besöktes av ca 60 – 70 personer totalt.
En av aktiviteterna var en föreläsning om hur det är att leva med en
lättare cp-skada, vilken var mycket uppskattad. Det som i övrigt var
den stora nyheten var att vi kunde erbjuda ridning under prova-pådagen.
Kontaktnät, uppsökande verksamhet

Syftet med vår uppsökande verksamhet och kontaktnät är att skapa
bra förutsättningar för samarbeten och att ”sätta oss” på kartan så
fler känner till vår verksamhet. Dessa två faktorer skapar bättre
förutsättningar att skapa rekrytering.
Under hösten har vi besökt samtliga (32st) av våra kontaktpersoner
på habiliteringarna. Detta för att kartlägga habiliteringarna samt
skapa ännu bättre relationer med kontaktpersonerna.
Vi har även fortsatt samarbetet med Rekryteringsgruppen, RBU
Stockholm, Synteamen, Träffstugan, SRF, FUB Stockholm, Unga
synskadade, Unga rörelsehindrade.
Det har genomförts fyra rekryteringsträffar under året, två per termin
med inriktning för rörelsehindrade.
Det har genomförts fyra rekryteringsträffar under året, två per termin
med inriktning för personer med utvecklingsstörning.
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Vi har även medverkat på Lillsveds folkhögskola, Bosöns
Folkhögskola samt GIH under året.
Projektmedverkan
Vi har också deltagit i en grupp tillsammans med Stockholms stad
och Stockholms Idrottsförbund för att skapa en plattform för att öka
idrottslyftet inom särskolan.
Lägerverksamhet
Förbundet var även samarbetspartner till Nacka HI´s sportscamp
2012. Förbundet bidrog med förberedelser och material.
Föräldramöten/föreläsningar
Vi har medverkat på flera olika föräldramöten under året.
Föräldramöten är ett bra sätt att komma i direktkontakt med
föräldrarna, vilket medför bättre chans till rekrytering av nya
idrottare.
Prova-på-verksamhet

Dysmelidagen
Under höstlovet gjorde en prova på dag för dysmelister i Stockholm
tillsammans med Röda Korsets Sjukhus, Astrid Lindgrens
Barnsjukhus, Stockholms dysmeliförening samt våra föreningar. Det
kom tolv besökare till denna dag.
Vinterkul
Vinterkul ägde rum i Flottsbro och erbjöd alpint, isfiske, korvgrillning,
skridskokälkar, 140 besökare deltog i Vinterkul. Dagen
arrangerades av RBU Stockholm, Aktiv rehabilitering, Unga
rörelsehindrade, StHIF samt Träffstugan.
Skolor
Vi har medverkat på 7st idrottslektioner i klasser där det går
rörelsehindrade elever integrerat. Vi har genomför två friluftsdagar,
en för Djupdalskolan och en för Ekebyhovskolan, på Beckis
tillsammans med våra föreningar.
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Kälhockeyskola
Tillsammans med Nacka HI samt Nacka Kommun har vi försökt dra
igång en kälkhockeyskola/allmänhetens åkning. Tyvärr har vi inte
lyckats få igång någon i verksamhet.
Synlig Idrott
I juni 2011 startade projektet Synlig Idrott. Projektet drivs av StHIF
med hjälp av medel ur Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är
att stärka vårt kontaktnät för att nå ut till barn och ungdomar med
synnedsättning, rekrytera fler idrottare till våra föreningar samt
rekrytera och utbilda fler ledare.
Under 2012 har vi genom projektet genomfört idrottsskolor, prova på
dagar, kontaktpersonsträffar, externa och interna utbildningar mm.
Idrottsskolan för barn mellan 7-12 år har under 2012 varit projektets
största verksamhet, totalt har 14 barn deltagit i idrottsskolan under
2012.
En nyhet för projektår 2 är att vi skall medverka till att göra Beckis
eget men också andra gym i staden mer tillgängliga för personer
med synnedsättning. Som ett led i detta genomfördes i december
2012 en lyckad utbildning av personalen i Farsta sim och idrottshall.
Mer detaljer om projektet finns i projektredovisningen som finns på
StHIFs kansli

INFORMATION
Ansvariga i styrelsen har varit Maria Wikgren och Conny Tedborn.
Handläggare har varit Olle Hansen.
Information har främst spridits via StHIFs hemsida www.sthif.org. Där
har nyheter om verksamheten och övrigt publicerats. En
informationssida på Facebook har också skapats.
Ett antal besök i skolor har genomförts där förbundets verksamhet har
beskrivits, bl.a. heldag på Lillsveds folkhögskola.
Uppgradering och nytryck av ”Beckisfoldern” har gjort. Numera finns
foldern på arabiska, turkiska och engelska.
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Samarbete har inletts med FöreningsTv som direktsände på webben
från Stockholm International Para Games. Inspelningen kunde köpas i
efterhand (DVD).

UTBILDNING
Ansvarig för utbildningen har under verksamhetsåret varit Ann
Salomonsson. Handläggare har varit Olle Hansen
2 st innebandydomarutbildningar har genomförts, den 18 februari och
den 14 oktober. Plats Beckis Idrottscenter. Totalt har 20 st utbildats till
innebandydomare.

SLUTORD
Styrelsen lägger 2012 till handlingarna. Ännu ett händelserikt och
lärorikt år har passerat.
Ekonomin har som skrivits varit ansträngd även detta år. Även under
2012 har en förlikning nåtts med Stockholms Idrottsförvaltning
angående tolkningar av förvaltningsavtalet för ”Beckis”. Dessa
diskussioner har tråkigt nog upprepats från tidigare år och tagit mycket
resurser, kraft och energi från både styrelse och personal. Stora
ansträngningar under året har därför åstadkommit ett nytt
förvaltningsavtal rörande Beckis Idrottscenter inför 2013. Arbete
återstår vad gäller praktiska lösningar, men StHIFs grundläggande
principer för verksamheten på ”Beckis” kommer att säkras, genom
löpande uppföljning av det nya avtalet.
Stockholms Stad tar huvudansvar för drift och underhåll, och StHIFs
verksamhet har prioritet och får fokus på ”Beckis”. Nu kan vi fokusera
på vår verksamhet och se fram emot ett mycket spännande och på
många sätt utmanande 2013.
Vi arbetar aktivt, för att alla besökare ska ha möjlighet till fysisk
aktivitet, utifrån sina egna möjligheter och behov. Vi fokuserar på att
etablera Beckis som ett Idrottscenter som ger förutsättningar att
erbjuda allt det som idrott innebär för personer med
funktionsnedsättning.
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Vi vill passa på tillfället att tacka all personal på ”Beckis” och
Stockholms Idrottsförvaltning, samt alla föreningsmedlemmar som
bidragit till ett lyckat år, och förutsättningar för ett mycket lovande
2013.

Stockholms Handikapp Idrottsförbund
Bromma 2013-02-20

Petter Edström

Ann Salomonsson

Kenneth Blomqvist

Ing-Mari Stenmark

Mikael Ståhl

Conny Tedborn

Maria Wikgren
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Bilaga 1
DM mästare Boccia inne individuellt
Klass 2
Peter Hüglow, Tranan HIK
Klass 3
Björn Olsson, Tranan HIK
Klass 4
Rolf Johansson, BHHI
DM mästare Boccia inne lag
Klass 3
Tranan HIK (Hüglow, Olsson, Ljungstedt)
Klass 4
BHHI (Johansson, Pettersson, Håkansson)

DM mästare Boccia ute individuellt
Klass 2
Peter Hüglow, Tranan HIK
Klass 3
Björn Olsson, Tranan HIK
Klass 4
Sivar Majid, IFAH
DM mästare Boccia ute lag
Klass 3
Tranan HIK (Hüglow, Lindqvist, Ljungstedt)
Klass 4
BHHI (Johansson, Pettersson, Håkansson)

DM mästare Curling individuellt
Klass U
Björn Sjöberg, BHHI
Klass Ö
Nils Bennerström, Tranan HIK
DM mästare Curling lag
Klass Ö
Tranan HIK (Blomquist, Schedin, Lindqvist)
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