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Korpen Stockholms Motionsidrottsförening
Styrelsen för Korpen Stockholms motionsidrottsförening överlämnar härmed sin berättelse för
verksamhetsåret 2019.

Årsmöte
Föreningens ordinarie årsmöte hölls 2019-03-15, klockan 18.00 i Idrottens hus, Skansbrogatan 7,
Stockholm.

Styrelse
Styrelsen har haft 6 styrelsesammanträden, 6 beredningsmöten samt 2 konferensdagar samt deltagit
på olika mötesplatser.
Ordförande
Gunilla Lindström
Vice ordförande
Tony Nilsson
Kassör
William Pyk
Ledamot
Leif Blom
Ledamot
Nicklas Stålnacke
Ledamot
Anette Karlsson
Ledamot
Karin Jansson
Ledamot
Sofia B Karlsson
Suppleant
Karl Josephsson
Suppleant
Åsa Hargsten
Suppleant
Khrosh Nori

Revisorer
Auktoriserad revisor
Auktoriserad revisorssuppleant
Verksamhetsrevisor
Verksamhetsrevisorsuppleant

Johan Rönnkvist, PwC
Jesper Fagerberg, PwC
Bo Irsten
Patrik Simonsson

Valberedning
Ordförande
Ledamot
Ledamot

Jessica Nilsson
Jan Hibell
Kjell-Åke Carlanius

Kansli
Verksamhetschef
Projektledare
Projektledare
Ekonomi
Partners/IT/kommunikation
Ekonomiassistent
Anläggning SAAB
Teamledare lagidrott/Idrottskonsulent
Idrottskonsulent
Idrottskonsulent
Idrottskonsulent

Patrice Nilsson
Jennie Selerud
Klara Hörnqvist
Sebastian Jonsson
David Eriksson
Åsa Mogren
Tommy Roos (säsongsanställd)
Jonas Stenberg
Laura Rapp
Pontus Cristvall
Micaela Francke Rydén

Gruppträning/ Projektansvar
Idrottskonsulent/Projekt
Idrottskonsulent
Idrottskonsulent/Event

Sara Kullander (Tjänstledig för studier)
Henrik Teljfors (Tjänstledig fr.o.m. oktober 2018)
Mattias Drotz (tom 2019-08-12)
Julia Allansson (tom 2019-04-28)
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Påföljdskommittén
Samtliga idrotters bestraffnings- och tävlingsärenden har handlagts av påföljdskommittén.
Påföljdskommittén har haft 12 (14) protokollförda möten och har behandlat 88 (107)
bestraffningsärenden och 24 (28) tävlingsärenden.
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Sekreterare

Urban Bendtz
Per Sundin
Jan Hibell
Jessica Nilsson
Henrik Teljfors
Sebastian Jonsson
Laura Rapp

Bordtenniskommittén
Bordtenniskommittén har haft två möten.
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Adjungerad

Tomas Helmfridsson
Niklas Holmgren
Mikael Strömvall
Pontus Cristvall

Innebandykommittén
Innebandykommittén har inte varit aktiv under 2019.
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Inledning
Första året på vår utvecklingsresa i det rikstäckande föreningsutvecklingsarbetet, Fokus Korpen 2025,
är genomfört. Korpen Stockholms styrelse och personal har aktivt medverkat i de dialogmöten Korpen
Svenska Motionsidrottsförbundet bjudit in till. På dessa mötesplatser har Korpens framtida
verksamhetsinriktning behandlats. Under året har vi fortsatt haft en aktiv roll i arbetet och utvecklingen
av Korpens gemensamma kommunikations- och medlemssystem, KIT. Systemet hjälper oss att ha
uppdaterat medlemsregister och gör det enklare för oss att kommunicera med våra medlemmar. Allt
sköts enligt GDPR, och ligger i linje med vår integritetsskyddspolicy.
Styrelse och personal har fördjupat sig i Korpens värdegrunds- och ledarskapsutbildning, Det gröna och
sköna ledarskapet. Vi har också genomfört en verksamhetsplaneringskonferens med processledning
av Stina Gällroos från Stockholmsidrotten. Personalen har utbildats i Kärnkvaliteter – en väg till
självkännedom och Jungs Type Index- (JTI) för att lära oss mer om oss själva och varandra och på så
sätt bli ett bättre team.
Medlemsantalet uppgick till ca 18 445 (19 873) varav kvinnor: 2 913 (3 175) st. och män: 15 532 (16 698)
Medlemmar mellan 0–25 år var 4 839 (4 939). Föreningens 179 (289) ideella ledare har tillsammans
med de 15 (18) anställda arbetat efter vår verksamhetsidé - Korpen gör det enkelt för människor att
sporta och har kul tillsammans och värdegrunden glädje, gemenskap och alla är välkomna!

4

Samarbetspartners
2019 har varit ett hektiskt år kopplat till de avtal föreningen har med samarbetspartners. I mars
signerades ett nytt trepartsavtal med Intersport och Craft kopplat till kläder och sportutrustning. Avtalet
löper till årsskiftet 21/22 och innefattar allt från matchkläder, träningskläder, domartröjor och
funktionärskläder. Vi kommer även att tillsammans titta på hur vi kan arbeta med CSR och hur vi kan
göra det enklare för våra medlemmar att handla från Intersport.
En månad senare var det dags för årets andra avtalssignering. Den här gången var det en förlängning
med Hallmans.nu som levererar idrottspriser till föreningen. Efter någon månads diskussioner enades
vi om ett treårsavtal vilket vi är väldigt glada för.
Ett helt nytt samarbete inleddes under året och då handlade det om STIGA Padel. Ett välkänt svenskt
bolag som nu gett sig in i padelbranschen. Vi är också ganska nya i den branschen men ser en väldigt
fin utveckling och därför tycker vi att det är väldigt roligt att vi kan knyta till oss en partner kopplat till vår
verksamhet. Samarbetet är främst kopplat till våra padelträningar men under 2019 så kommer vi
utvärdera och se över möjligheten att fördjupa samarbetet.
I slutet på året inleddes samtal med vår partner kopplat till bordtennisen, TTEX. Avtalet med dem löpte
ut vid årsskiftet 19/20. I samtalen med TTEX kom STIGA Bordtennis in som en intressent. När året var
slut hade inget nytt avtal signerats men samtalen var väldigt positiva så en förlängning med TTEX och
att eventuellt inleda ett samarbete med STIGA ser positivt ut.

Kommunikation
Arbetet med kommunikationsgruppen, med David, Mican och Pontus vid spakarna, har fortsatt under
2019. Gruppen har ett redaktionsmöte varje vecka där fokus är planering av kommande insatser men
där det även läggs tid på uppföljning och utvärdering.
Under året har vi skickat ut tre nyhetsbrev, 97 mailutskick via Postman (främst inbjudningar), publicerat
80 kampanjer på Facebook, skapat affischer till gruppträning och träningar inför terminsstart samt varit
väldigt aktiva på Instagram med 184 inlägg och massor med stories.
Under året har vi även kommit igång med Google Grants som ger oss som förening möjlighet att
använda Google Ads gratis. Det här arbetet skulle vi kunna utveckla under 2020.
En inledande kontakt med några byråer har tagits för att vi ska bli bättre på att följa upp och utvärdera
vårt kommunikationsarbete, främst med verktyget Google Analytics. Än är inga beslut tagna kring hur vi
ska gå vidare men tanken är att om vi blir bättre på att utvärdera så kommer vi dels bli bättre på att
kommunicera men vi kommer också bli bättre på att budgetera för vårt kommunikationsarbete.
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Korpen på jobbet
Vi har haft 24 (31) hälsofrämjande uppdrag i samarbete med arbetsplatser. I linje med vårt uppdrag har
arbetet i huvudsak inriktats på att sporta och ha kul tillsammans! Dessutom har 7 (8) företagscuper
genomförts i innebandy och fotboll. 56 (64) olika arbetsplatser har deltagit i företagscuperna.
Vi har genomfört 501 (632) gruppträningspass på sju arbetsplatser och mer än hälften av
gruppträningspassen genomfördes på SAAB:s friskvårdsanläggning i Järfälla. Korpen Stockholm
ansvarar för driften av anläggningen sedan flera år tillbaka, vilket bland annat innebär bemanning med
personal och instruktörer. Hälsoprofilbedömningar är ett återkommande uppdrag och i år har vi
genomfört 13 (13) stycken.

Gruppträning
Stockholm
I Stockholm har vi under året genomfört 210 (336) gruppträningspass i träningsformerna Zumba®, Yoga,
Familjeträning, Outdoor training, Funktionell träning, Pilates, LSS-gympa, Puls&Bål och Stark&Smidig.
Totalt var det 160 (217) personer som tränade gruppträning 2019. Gröna kortet Gruppträning köptes
av 19 (31) medlemmar.

Sollentuna
I Sollentuna har vi under året genomfört 266 (364) gruppträningspass i följande träningsformer: Gympa,
Zumba®, Parkour och Yoga. 192 (240) personer tränade med oss under våren. Gröna kortet Sollentuna
2019 valde 54 (65) personer att köpa.

Träningar i Lagidrott
495 (406) träningspass har genomförts i innebandy, innefotboll, fotboll, dodgeball, bordtennis, basket,
handboll, badminton, squash, pickleball och padel. Under 2019 har 70 (67) personer tränat med Gröna
kortet Lagidrott vilket ger medlemmarna möjlighet att gå på alla träningspass inom lagidrott. Nytt för
2019 var träningar i padel, fotbollsträningar för tjejer, icke-binära och transpersoner, innebandy i Globala
gymnasiet samt två ”prova på”-tillfällen för skolgympans favoriter.

Instruktörer och tränare
Vi har totalt 68 (128) instruktörer och tränare i verksamheten. 22 av dessa deltog på årets första
ledarmöte och 15 deltog på höstens ledarmöte. 19 personer under 2019 har utbildats i hjärt- och
lungräddning.
Under 2019 kunde även medlemmar i Bruce (träningsapp) boka in sig på Korpen Stockholms träningar
och gruppträningar i mån av plats.

Lagidrott
Fotboll
Stockholm
757 (754) lag har spelat i vårt seriespel. Serierna är indelade i 11-fotboll, 9-fotboll, 7-fotboll och 5-fotboll
och i spelklasserna dam, herr, mix, morgon, lunch, oldboys och ungdom fördelat på olika speldagar.
Ungdomsklassen lockade totalt 46 (57) lag i 5 (7) serier. Seriespelet inleddes i början av maj och
avslutades i slutet av oktober. Matcherna har dömts av totalt 75 (78) domare varav fyra stycken kvinnor.
Nyhet för säsongen var lanseringen av lunchserie i 5-fotboll som spelades på Tantolundens BP samt
en 7-fotbollsserie i Haninge som spelades på Brandbergens IP.

Sollentuna
Seriespel genomfördes i år på Vaxmora bollplan, Edsbergs sportfält och Rotebro BP med 27 (22) lag.
Det fanns tre divisioner i spelklassen herr och en division för damer.
6

Täby
Seriespel genomfördes på Näsbydals BP fördelat på tre divisioner med sammanlagt 20 (24) lag.

Upplands Väsby
Inget seriespel spelades denna säsong i Upplands Väsby (6).

Danderyd
Seriespel genomfördes på Danderydsvallen med 8 (6) lag i en division.

Haninge
Seriespel genomfördes för första gången på Brandbergens IP med 6 lag i en division.

Korpen National Cup
Korpen National Cup spelades för elfte gången i spelklasserna dam, mix och herr. Stämningen var på
topp hos de 89 (86) deltagande lagen samtidigt som alla kringaktiviteter tillsammans med våra
samarbetspartners skapade en riktig festivalkänsla.

Upptaktsträff
För sjunde året i rad arrangerades en upptaktsträff inför fotbollssäsongen, nytt för 2019 var att spelarna
anmälde sig individuellt genom KIT för att också säkerställa medlemskap. Det blev därför möjligt att få
en exakt siffra över antalet deltagare. 187 (488) medlemmar anmälde sig till träffen på Quality Hotel
Globe och 173 personer dök upp och där konferenciéerna Patrice Nilsson och Magnus Dahlberg
guidade publiken genom intervjuer och tävlingar. Bland annat delades priset ”Årets korplag” ut till
”Brandkårens IK”, med motiveringen ”Brandkårens IK har under decennier spelat fotboll med Korpen
Stockholm och med spelare från åldern 37 till 78 på plan gör de succé i OldBoysserien. Säsongen 2019
blir även den 49:e i ordningen med Janne Malmqvist som lagledare. En stor inspiration för alla till motion
hela livet med Korpen Stockholm”. Övriga priser som delades ut var ”Korpens bästa lagnamn” där
Atlético Patético tog hem segern. ”Bollmora Inter” tog segern i flest lagtröjor på plats på upptaktsträffen.
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Innefotboll
Stockholm
251 (300) lag har spelat i seriespelet uppdelat i spelklasserna dam, herr, mix, herr fredag, morgon,
morgon konstgräs, oldboys och ungdom. Ungdomsklassen lockade denna säsong 6 (15) lag i en serie.
Korpen Stockholm Cup spelades för tolfte gången. Cupen pågick under tre dagar i Liljeholmshallen i
november månad och det var 62 (72) lag som slogs om äran, medaljer och en ingravering i
vandringspokalen.

Lidingö
Inget seriespel spelades denna säsong på Lidingö (9) detta på grund av ombyggnation av Bosön.

Täby
Intresset för innefotboll i Täby är fortsatt stort med många lag som är intresserade av spel i dessa serier.
Det är ännu de enda serier som spelas på vardagskvällar och därav många företagslag som deltagit
detta år. Totalt var det 24 (26) lag som spelade i tre divisioner i herrserien i Skarpängshallen.

Innebandy
Stockholm
Under våren deltog 158 (189) lag i seriespelet och under hösten
deltog 141 (152) lag. Antalet lag i innebandyns seriespel är
fördelat på olika spelklasser i 3-spelare och 6-spelare. En nyhet
under året var en damserie i 6-spelare med 4 deltagande lag.
Spelplatser som använts för seriespelet är Liljeholmshallen och
Skarpnäckshallen. Under våren spelades Korpen Stockholm
Cup i Liljeholmshallen där 31 (28) lag deltog. Stockholmskvalet
till Sweden Floorball Cup spelades under hösten och antalet
deltagande lag var 20 (16). Matcherna som spelats har dömts
av 24 (25) olika domare.

Bordtennis
I Bordtennisen deltog 94 (119) lag under våren och 96 (97) lag under hösten. Seriespelet spelades på
vardagar i SL-hallen, Kärrtorpshallens och Liljeholmshallens Pingiscenter. Cuperna har fortsatt att locka
stora startfält med 101 (108) starter på våren och 95 (100) på hösten. Antalet starter är fördelat i tre
olika spelklasser: Dam, Öppen och Veteran. Vissa av spelarna har deltagit i två eller tre spelklasser,
vilket innebär att antalet starter inte är detsamma som antalet deltagare. Träningslägret i Düsseldorf
ställdes in på grund av svagt intresse och en nedåtgående trend i antal anmälningar de senaste åren.

Basket
I Basketverksamheten deltog 14 (14) lag under våren och 13 (16) lag under hösten. Det finns två
divisioner och spelformen är 3 mot 3. Två domare har dömt samtliga matcher.

Boule
Under verksamhetsåret har 30 (30) lag spelat boule i inomhusserien i Liljeholmshallen och 30 (27) lag i
utomhusserien på Södra latins skolgård. Spelformen är 2 alternativt 3 spelare per lag. Mats Hamberg
är ansvarig på plats vid seriespelet.

Badminton
Seriespelet i badminton spelades på Badmintonstadion i Skanstull och Frescati Sports Center vid
Universitetet. Under våren deltog 36 (36) lag och under hösten var det 41 (35) deltagande lag. Det
genomfördes två tävlingar under året som båda två blev större än väntat. Under våren var det cirka 150
(20) starter och under höstens tävling var det cirka 140 starter. Antalet starter är antalet
deltagare/deltagande lag i de olika spelklasserna dubbel och singel och många av spelarna deltog i
både singel och dubbel. Det är alltså inte 150 respektive 140 unika deltagare.
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Golf
Seriespelet i golf fortsatte att öka i antalet lag då 44 (32) lag deltog. Totalt var det elva grupper med fyra
lag i varje och under den säsongsavslutande finaldagen på Nacka GK deltog 10 lag. Under 2019
spelades en tävling med 28 (34) deltagande lag på Sollentuna GK i samarbete med Intersport.

Padel
En nyhet under året där vi drog igång ett seriespel i mars månad med
16 deltagande lag i en morgonserie på Padel Zenter i Årsta. Under
hösten utökades seriespelet med en söndagsserie på Padelverket i
Spånga med 24 deltagande lag. I morgonserien deltog 12 lag under
hösten. Under 2020 satsar vi på att utöka seriespelet i storlek och
antalet geografiska platser att spela på. Det är en snabbt växande
sport där vi gärna är med och bidrar till att folk spelar och rör på sig.

Rinkbandy
Stockholm
39 (66) lag har deltagit i seriespel under hösten 2019 som
fortsätter under våren 2020. Minskningen av antalet lag beror
främst på grund av brist på istider. Då Zinkensdamms ishall revs
under 2019 blev lösningen att förse Kärrtorps uterink med tak.
Vi tappade på grund av det alla vardagstider på Kärrtorp och
kunde inte ta emot fler än 14 lag på söndagarna. Det är ett tapp
på 22 lag i den serien och väldigt tråkigt för de lag som inte fick
chansen att vara med och spela. Vi befarade även att det inte
skulle bli någon cup men fick hjälp av Solna kommun med
istider. Cupen spelades på Ritorps IP med 12 (16) deltagande
lag.

Sollentuna
I Sollentuna spelar 12 (13) lag i två divisioner. Matcherna spelas i SVEAB-Arena på söndagar, tisdagar
och torsdagar.

Lidingö
På Lidingö spelar 18 (12) lag i två divisioner och matcherna spelas på vardagskvällar på Lidingövallen.
Ökningen av lag beror främst på att några lag som inte fick plats på Kärrtorp valde att delta på Lidingö
istället.

Volleyboll
33 (33) lag deltog i seriespelet under hösten och säsongen fortsätter under våren 2020. Volleyboll spelas
på söndagskvällar i Sätrahallen i spelklasserna dam, mix och herr. Verksamheten drivs av en engagerad
medlem som heter Johan Friedner i nära samarbete med kansliet.

Lagledare
Vi har anordnat lagledarträffar med olika teman för våra lagidrotter badminton, basket, boule, bordtennis,
fotboll, innebandy, innefotboll, rinkbandy och volleyboll. På lagledarträffarna ges tips och råd samt info
om hur föreningen fungerar och kommande säsong.

Gröna sköna domarskapet
Under 2019 togs beslutet i lagidrottsgruppen att göra det gröna sköna ledarskapet till en obligatorisk
kurs för de som dömer i Korpen Stockholm. Detta med Fokus 2025 som bakgrund och att vi ser i våra
enkäter att våra medlemmar rankar bemötandet från domarna högre än regelkompetens. Under 2019
utbildades 71 domare vid tre olika tillfällen. Detta har bedrivits som ett projekt med stöd från Korpen
Riks och Idrottslyftet.
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Projekt
Korpen Stockholm driver projekt inom integration och andra projekt för inkludering av prioriterade
målgrupper.

Inkluderande idrott
Vi vet att vi kan få människor att mötas med idrotten som medel, ge dem ett sammanhang samt nå en
bättre hälsa, såväl fysisk som psykisk. Vi på Korpen Stockholm vill ta samhällsansvar och integrera fler
i vår förening genom olika inkluderingsprojekt.
VM är en fotbollscup med fokus på glädje, gemenskap och att alla ska känna sig välkomna. Cupen har
haft fokus på att få nyanlända att integreras i det svenska samhället genom att hitta nya vänner med
hjälp av fotbollen. Under 2019 utvecklade och förnyade vi VM för att ännu fler ska känna sig inkluderade
hos oss i Korpen Stockholm och i samhället. Turneringen spelades i mixlag där nyanlända och
asylsökande tjejer och killar blandas med andra spelare, både från befintliga korplag men också spelare
som bara vill vara med i just VM. Detta var 5:e året som Korpen Stockholm arrangerade
Världsmästerskapet.
Under 2019 arrangerades VM inomhus i
februari i Liljeholmshallen och utomhus i
september på Bagarmossens BP. Totalt
deltog ca 70 personer i cupen som blev en
riktig folkfest med stor glädje och förbrödring.
Likt tidigare år så valde vi under VM i februari
att erbjuda de nyanlända plats i ett redan
befintligt Korplag. Till VM i september valde vi
att ändra på det och istället bilda helt nya lag
på plats, såväl nyanlända som etablerade fick
nya lagkamrater att spela med. Vi upplever att
det ändrade upplägget ledde till större
integration mellan spelarna.
Våra projekt inom jämställd idrott - Equal floorball och Equal football - har under 2019 levt vidare men
vi har valt att inte finansiera det serielag som spelat i vår damserie i fotboll, däremot har vi valt att fortsatt
bidra till delar av anmälningsavgifter för damlaget i innebandyserien.
Equal floorball har gått bra och nya spelare har kommit allt eftersom samtidigt som de som känt sig
trygga nog har peppats att ta steget till våra ordinarie träningar.
Precis som tidigare år har vi haft möjlighet att subventionera kostnaden för lag med låg
betalningsförmåga. Vi har under 2019 även subventionerat anmälningsavgiften för de som vill träna med
Korpen Stockholms lagidrott eller gruppträning. De flesta som fått ekonomisk subvention är nyanlända
eller asylsökande.
Vi har fortsatt med våra drop-in-träningar i volleyboll och fotboll i Ärvingehallen under 2019 med hjälp
av TIA-medel från Länsstyrelsen. Drop-in-träningarna är en del av vår Inkluderande idrott där vi försöker
underlätta integrationen för asylsökande, samt introducera föreningslivet. Träningarna är ledarledda och
öppna för alla från nybörjare till erfarna.
Vi har också genomfört 2 st prova-på-dagar där vi har bjudit in och erbjudit olika typer av pass för att
visa på bredden i vår verksamhet samt startat upp familjeträningskoncept
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Styrelsens slutord
Under året har Korpen Stockholm gjort utbildningen Gröna sköna domarskapet till en obligatorisk del för
att få döma hos oss, detta i ett steg att nå målen som Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet satt upp
för 2025. Kansliet har även startat arbetet för fler aktiva seniorer och genom riktade enkäter förändrat
och förbättrat verksamheten enligt önskemål från medlemmar. Vi jobbar för att alltid tydliggöra Korpens
värdegrund för att få fler medlemmar och hålla stockholmarna fysiskt aktiva.
Föreningen är verksam i Stockholms Stad, Sollentuna Kommun, Upplands Väsby Kommun, Täby
Kommun och Lidingö Stad. Under 2019 fick vi även i uppdrag att förvalta lagidrotten hos Korpen
Haninge.
Korpen Stockholm har en stor bredd i sin verksamhet och vi har under året genomfört motionsidrott på
arbetsplatser, klassisk gruppträning och träningar i lag- och racketsport samt genomfört flera
företagscuper. Vi har även många seriespel i flera olika idrotter som pågår år efter år, vi är också väldigt
stolta över att vara snabba och flexibla för att kunna hitta nya idrotter i träningar och seriespel som våra
medlemmar efterfrågar – ett exempel är padeln som under 2019 gått från idé till 52 lag, och den ökande
trenden ser ut att hålla i sig under 2020.
Utmaningen som förföljer oss är att hitta idrottsytor att bedriva vår verksamhet på. Det är inget enkelt
pussel att lösa då vi är många föreningar i Stockholmsområdet som ska samsas om de ytor som finns.

Styrelsen genom Gunilla Lindström
______________________

____________________

___________________

Gunilla Lindström
Ordförande

Tony Nilsson
Vice Ordförande

William Pyk
Kassör

______________________

____________________

___________________

Anette Karlsson
Ledamot

Karin Jansson
Ledamot

Nicklas Stålnacke
Ledamot

______________________

____________________

___________________

Leif Blom
Ledamot

Sofia B. Karlsson
Ledamot

Åsa Hargsten
Suppleant

______________________

____________________

Khrosh Nori
Suppleant

Karl Josephson
Suppleant
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