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Verksamhetsberättelse Järna IF för verksamhetsåret 2021 

Under verksamhetsåret 2021 har Järna Idrottsförening bedrivit följande aktiviteter: 

● Bågskytte 
● Karate 

Styrelsen: 
Styrelsen har under året bestått av: 

● Veide Lingås (ordförande) 
● Irene Lundblad (vice ordförande) 
● Agnetha Okoth (kassör) 
● Benny Sommardag (sekreterare) 
● Rodrigo Gallardo (ledamot) 
● Kajsa Petersson (ledamot) 
● Örjan Lundström (ledamot) 

Föreningen har under året haft omkring 60 aktiva medlemmar. 

Under 2021 har Covid-19 fortsatt haft en stor inverkan på samhället i stort, inklusive 
idrottsverksamheter. Detta har inneburit att olika restriktioner och rekommendationer kring 
utförandet av idrottsaktiviteter även 2021 har påverkat idrottsutövandet. Järna 
Idrottsförening har noga följt de rådande restriktionerna och rekommendationerna med 
målet att kunna erbjuda medlemmarna en så säker idrottsutövning som möjligt, vilket har 
inneburit att vi ibland har fått ställa in och ställa om vår verksamhet 

Bågskytte: 
Bågskytten har under året fem aktiva medlemmar mellan 12–64 år, två barn/ juniorer och 
tre vuxna. Under året har det tyvärr inte funnits möjlighet att erbjuda någon tränarledd 
träning eller “prova på” för intresserade, dels på grund av pandemin men främst på grund 
av att det inte funnits någon tränare att tillgå.  

Medlemmar som har egen utrustning och skjuterfarenhet har haft möjlighet till egenträning 
en kväll per vecka. En av de vuxna medlemmarna har haft tävlingslicens och har under 
året deltagit i några tävlingar på regional och nationell nivå.  
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Karate: 
Karategruppen har växt och har nu runt 55 medlemmar varav 39 är barn och ungdomar. 
Träningarna har genomförts tre dagar i veckan om totalt fem timmars träning i veckan och 
letts av Fabian Reindl och Rodrigo Gallardo med assistans av Nadalina Carapic och Henri 
Bofaisal. Träningarna har haft ett varierat fokus på Kata, kumité, självförsvar, 
grundtekniker och mycket fysik. 

Ett träningsläger hade planerats in till den 21 mars, tanken var att poängkarate och 
fightingtekniker skulle vara i fokus. Tyvärr fick detta ställas in då träningslägret inte gick att 
genomföra på grund av Covid-19. I slutet av året hölls ett graderings tillfälle där 12 elever 
graderades. Graderingen var uppskattad även bland publik då anhöriga till elever 
sponsrade med fika, hjälpte till samt tog fina fotografier. 

Under året har föreningen köpt in ett antal pads, knogskydd och liknande attiraljer till 
karaten.  

Familjeidrotten: 
Familjeidrotten har under året varit vilande på grund av rådande omständigheter med 
Covid-19. 

Föreningen: 
Järna Idrottsförening startade 2013 och har under åren arbetat för att kunna erbjuda olika 
aktiviteter till sina medlemmar. Styrelsen för föreningen har under det gångna 
verksamhetsåret fortsatt arbetet med att ta fram goda rutiner och strukturer för arbetet 
inom föreningen. Under året har fem styrelsemöten genomförts, dessa har på grund av 
rådande omständigheter skett digitalt. Mellan styrelsemötena har styrelsen haft 
regelbunden kontakt genom Whatsapp, där information om olika aktuella frågor har lyfts 
upp inför styrelsemötena.  

Under året har ett kassörsbyte skett i föreningen, tidigare kassör Irene Lundblad har 
lämnat över till nuvarande kassör Agnetha Okoth. Bytet har skett genom en överlappning 
under året där Agnetha helt tog över i november.  

Utifrån rådande förutsättningar har flera delar av verksamheten också detta år periodvis 
behövt anpassas, målet har hela tiden varit att erbjuda alla medlemmar välfungerande 
aktiviteter i den mån som varit möjlig.  

Styrelsen, Järna Idrottsförening 
2022–03–14 

 


