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IFK – en

pigg 100-åring

IFK Skövde Allians

IFK Skövde Handboll

Styrelse: Rolf Sahlberg ordförande, John-Erik
”Ben” Svensson v ordförande, Lennart Nordqvist
sekreterare, Rolf Anderson kassör, Bo Iggström,
Claes Rygert, Manfred Baaske, Mikael Haglund,
Stefan Karlsson, Markku Nikula
Verksamhet: IFK Skövde idrottsallians är som
namnet antyder ”mamma” för den idrottsliga verksamhet som bedrivs i IFK Skövdes namn. Alliansens uppgift är att understödja handboll, fotboll,
skidor och friidrott och vara samordnare av verksamheten. Alliansen äger ett klubbhus som disponeras fritt av föreningens medlemmar och ger
bidrag till driften för ytterligare två klubbhus.
Alliansen sköter alliansbingon, svarar för kommunikationen med IFK:s centralstyrelse, delar ut
stipendier och utmärkelser och mycket annat.

Styrelse: Manfred Baaske (ordförande), Tony
Larsson (ekonomiansvarig), Bosse Andersson
(sekreterare), Jan Brissman (marknadsansvarig),
Leif Olsson (sportelitansvarig), Mikael Samuelsson
(t. f ungdomsansvarig) Henrik Berggren (Skadevi
Cupansvarig), Ingi Jonasson (projektansvarig).
Antal medlemmar: 763 , varav 78 kvinnor

Handbollens styrelse övre raden från vänster: Bosse Andersson, Ingi Jonasson,
Jan Brissman, mittenraden: Leif Olsson, Manfred Baaske, Tony Larsson,
nedre raden från vänster: Mikael Samuelsson och Henrik Berggren.

Alliansens styrelse från vänster: Mikael Haglund, Stefan Karlsson,
Manfred Baaske, Rolf Anderson, Rolf Sahlberg, Bo Iggström,
John-Erik Svensson, Claes Rygert, Lennart Nordqvist och
Markku Nikula.

IFK Skövde Friidrott
Styrelse: Ordf: Stefan Karlsson, Kassör: Lars Johansson,
Sekr: Reima Hartikainen, Tränare: Kjell-Åke Andersson,
Ledamot: Magnus Kastenman, Ledamot: Allan Hellberg.
Medlemmar: 147 st, varav hälften springer tävlingar i varierande grad.

Friidrottens styrelse från vänster: Lars Johansson, Kjell-Åke Andersson,
Reima Hartikainen, Stefan Karlsson, Allan Hellberg och Magnus
Kastenman.

Styrelse: Markku Nikula,
ordförande, Holger Martinsson, träningsansvarig Peder
Wilsson, kassör K-G Johansson, Claes Rygert, Daniel
Alvarsson, Per-Olof Lindberg,
Mikael Svensson
Medlemmar: 97 plus kretsens ständiga medlemmar
Verksamhet: I stort sett samtliga
medlemmar är aktiva skidåkare, allt
från barn som tävlar på lokal nivå, via
juniorer i Sverigeelit och Vasaloppsåkare till veteraner som kämpar om VMmedaljer. Just nu kommer tre av landets
mest lovande juniorer från vår förening.
IFK-skidan kallas vår årligen återkommande
skidtävling. Jubileumsåret 2007 kommer den
tävlingen att DM-status för Västergötland och
Göteborg. Seniordistansen är 15 km för herrar och
10 km för damer och går i fri stil. Dag två blir det stafetter. 2007 är IFK Skövde Skidklubb ansvarig samordnare för skidzon Norra Skaraborg. Under januari och

Övrigt: Vi ordnar egna tävlingar, såsom Skövde marathon , 2007 med veteran SM-status, (där det även finns
halv och kvarts maraton). Strupen upp, ett backlopp med
132 m stigning på sträckan 1.320 m. Vi är delararrangör av
Billingehusloppet. Ibland ordnar vi banlopp som 5.000 m,
10.000 m i samband med DM på distanserna.

Styrelse: Lennart Nordqvist ordf, Rolf Anderson
sekr, Allan Hellberg kassör, John Erik ”Ben”
Svensson, Per Åke Börjesson
Medlemmar: 100

Klubbhus G Kungsvägen

Övrigt: IFK har genom fotbollshistorien fostrat en rad duktiga fotbollsspelare. Senaste tillskottet till fotbollslandslaget är Oscar Wendt som
efter en sejour hos IFK Göteborg har
tagit klivet ut i Fotbolls-Europa och
blivit proffs hos FC Köpenhamn.
Oscar är från början fostrad i fotbollsskolan vilket bevisar att verksamheten fungerar väldigt bra.

Klubbhus Billingen

Verksamhet: IFK Skövde Fotboll
bedriver verksamhet i alla åldersgrupper från fotbollsskolan som man
börjar i vid 6 år upp till man är senior. Föreningens representationslag spelar i div IV. Det mesta av
verksamheten bedrivs på Lillegårdens friluftsområde där föreningen
också har sitt klubbhus. Härifrån
sköts också det administrativa arbetet. IFK Skövde Fotboll driver också

Klubbhus Lillegården

Medlemmar: 501

februari arrangeras på onsdagkvällar Skidpropaganda –
Proppen. I Vasaloppet 2007
kommer IFK Skövde Skidklubb att vara representerat
av 28 åkare. IFK Skövde Skidklubb har i flera år innehaft
ordförandeskapet i Billingens
Skidallians. Genom alliansen
har IFK bidragit till att ge
Skövde ett gott rykte som
vintersporcentrum med stor
tillförlitlighet på snötillgång,
detta genom ett idogt arbete
med konstsnöanläggningen
på Billingens fritidsområde. Under flera år har alliansen investerat i ny utrustning för konstsnösprutning.
Övrigt: Trots att IFK Skövde Skidklubb har skidåkning
som huvudverksamhet är vårt största arrangemang
Billingehusloppet, terränglopp i löpning som varje år
går av stapeln sista söndagen i oktober. Jubileumsåret
2007 kommer tävlingen att arrangeras för 42:a året i rad.
Billingehusloppet är ett av landets ledande lopp utanför storstadsregionerna.

Skidors styrelse från vänster:
K-G Johansson, Claes
Rygert, Peder Wilsson,
Mikael Svensson, Markku
Nikula, Holger Martinsson,
Per-Olof Lindberg och
Daniel Alvarsson.

IFK Skövde Seniorklubb

Fotbollens
styrelse från
vänster: LarsGöran Palm, Niclas
Pontén, Mikael
Haglund, Lars Nilsson,
Tomasz Syberyiski.

fotbollscupen Skadevi cup som går
av stapeln månadsskiftet juni/juli
varje år. Vid 2006 års cup deltog 189
lag vilket innebar 3500 ungdomar var
på plats i Skövde för att spela fotboll. Skadevi Cup är en av landets
äldsta och mest välrenommerade
fotbollscuper.

Övrigt: Föreningen omsätter 9,5 milj kr och har
fem heltidsanställda.

IFK Skövde Skidklubb

Verksamhet: Löpning i alla dess former, på
bana, i terräng, och stadslopp som halv och
helmarathon. Vi har särskild ungdomsträning
med sakkunnig ledare för åldrarna 8–12 år, för
hela kroppen allsidig lekfull träning. För äldre än
ovanstående, seniorer, och veteraner, har vi gemensam träning 3 ggr per vecka, där vi delar in oss
i lämpliga träningsgrupper med ambitionen att
alla ska kunna vara med oavsett ambitionsnivå och
förmåga. Vi har löpare som tränar 2 ggr / vecka likväl
som de som tränar 7–10 ggr / vecka. Vi åker på gemensamt träningsläger en gång per år och försöker
ibland ordna någon lite längre tävlingsresa.

IFK Skövde
Fotboll
Styrelse: Ordförande: Mikael
Haglund, v ordförande Niklas
Ponten, kassör Tomas Syberijsky,
ledamot: Lars Nilsson, ledamot
Lars-Göran Palm, suppleant: Joakim
Wendt, suppleant:Paul Shami

Verksamhet: Föreningen vilar på TRE tunga
ben; Sport Elit, Sport Ungdom och Skadevi Cup.
Vår klubbidé är att genom en omfattande ungdomsverksamhet utveckla bra handbollsspelare
samt att medverka till social fostran. Ungdomsverksamheten skall även rekrytera spelare och
ledare till föreningens elitlag som ska vara framgångsrikt såväl nationellt som internationellt.
IFK Skövde HK ska kännetecknas av glädje,
kontinuitet och sportslighet.

Verksamheten baseras på en sund och balanserad
ekonomi, god utbildning och föreningskänsla.
Grunden till IFK Skövde Handbolls framgångar är
den breda ungdomsverksamheten som föreningen bedriver. Cirka 400 ungdomar och cirka
50 ideellt arbetande ledare är involverade i vår
handbollsverksamhet som omfattar ungdomar
i åldrarna 7–18 år. Samtliga ungdomslag, från
handbollsskolan för de yngsta till den mer elitbetonade juniorverksamheten, följer föreningens
utvecklings- och verksamhetsplan för ungdomsverksamheten – den ”Blå Tråden”.

Verksamhet: Seniorklubben har som ändamål att
bedriva gemensam och
social verksamhet för sina
medlemmar. Detta sker
genom regelbundna träffar
med olika program.
Seniorklubben stöttar
klubbarna i IFK Skövde på
olika sätt genom bidrag
eller funktionärsarbete vid
olika arrangemang. De olika
klubbarnas medlemmar
uppmärksammas t.ex. genom utdelande
av idrottsstipendier för framgångsrika
insatser i respektive idrott.

Seniorklubbens styrelse från vänster:
John-Erik ”Ben” Svensson, Rolf
Anderson, Lennart Nordqvist,
Allan Hellberg och Per-Åke Börjesson.

