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Idrottsrå det 2017-09-07 

Plats: Alboga ridanläggning, sammankallande SRS 
Tid: 19:00 
Deltagare: Markus Olsson Söderköpings Ryttarsällskap, Viktoria Holst Söderköpings IBK, Lotta 

Josefsson Friskis & Svettis, Anders Axmacher IK Österviking, Marie Landh Idrott & Fritid  

Sekreterare: Markus Olsson, SRS 

  

Genomgång av föregående protokoll. 
Föregående mötesanteckningar gicks igenom. Dessa finns publicerade på kommunens hemsida: 
http://www.soderkoping.se/kultur-fritid/foreningsliv/idrottsradet/    

Presentationsrunda 
SIBK, Viktoria Holst, ny kassör i föreningen. Friskis & Svettis, Lotta Josefsson ledare, har ca 110 

medlemmar i Söderköping. De tittar just nu på att starta en sektion med säte i Söderköping. IK 

Österviking, Anders Axmacher, informerade kort om deras verksamhet. Har idag ca 120 medlemmar. 

SRS, Markus Olsson, gav en fördjupad presentation om föreningen och rundvandring på 

anläggningen. 

Presentation av Söderköpings Ryttarsällskap 
Föreningen har idag cirka 400 medlemmar och har funnits sedan 1975. De bedriver ridskola där 

ridlärarna är diplomerade och utbildade inom SvRF. Ridskolan har även tävlingsgrupper som ett 

förberedande steg in i tävlingsverksamheten. Förutom egna ridskolehästar finns även inhyrda 

privathästar. Föreningen har flera sektioner som tävlings-, café-, anläggnings- och ungdomssektion. I 

ungdomssektionen är medlemmarna under 26 år och är ett bra inlärningssteg till föreningslivet. De 

arrangera aktiviteter, ansvara för egen budget och är en viktig resurs för ridklubben. SRS anordnar 

flera tävlingar där Kanalhoppet är det största arrangemanget. 

Information från Idrott & Fritid 
Sporthallen Vikingen fyller 30 år 2017 vilket firas med ett jubileumsprogram under september 

månad. Den 16/9 genomförs jubileumsdagen tillsammans med Drakfesten där det finns möjlighet för 

föreningarna att medverka.  

Fotbollsföreningarna i Söderköping har ny nätverksträff med SISU/ÖIF den 21/9 i Västra Husby. 

Aktivitetsstödet kommer betalas ut i september till ungdomsföreningarna. Brobyhallen är avstängd 

tills vidare, vilket skapar större brist på hallar. Ingen mer information om multihallen. Vikingavallens 

första etapp med konstfrusen isbana, 5-mannaplaner och ny entré kommer troligtvis påbörjas under 

oktober och målet är att isbanan ska stå klar runt årsskiftet. Bastun vid Petersburgs motionscentral är 

fortfarande avstängd pga stort elfel. Kommun och Ramunderstaden tittar på en lösning. Den 

tilltänkta triathlontävlingen som skulle gå genom kommunen kommer inte att genomföras. 

Kommunen tittar på andra möjliga alternativ istället med ett gemensamt arrangemang/event. 

Utskick om höstlovsplanering v44 har gjorts till föreningarna. Ramunderhallen och sporthallen 

Vikingen finns att tillgå må-fr 8-16. Kontakta Idrott och fritid för bokning. 

http://www.soderkoping.se/kultur-fritid/foreningsliv/idrottsradet/


2 (2) 
 

Föreningsbehov 
Stort behov av fler halltider finns hos föreningarna. Många föreningar är begränsade av att de inte 

kan få fler tider vilket gör det svårt att få en fungerande rekrytering. Läget i kommunen är att vi just 

nu har för få hallar. IK Österviking föreslår längre tider på kvällen för tillgång till hallarna. Mötet 

beslutade att bjuda in nämnden till nästa Idrottsråd den 13/11 för att diskutera föreningsbehovet 

som råder. Föreningarna uppmanas skicka in sina ärenden till dagordningen till 

marie.landh@soderkoping.se 

IK Österviking diskuterar möjligheten till terränghinderbana vid Petersburg men har just nu fokus på 

att slutföra nuvarande projekt med valla-, kiosk- och materialbod. 

Nästa möte 
Årets sista idrottsråd genomförs den 13 november kl 18:30. IK Österviking står som 

värd/sammankallande, plats Petersburg. 
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