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Korpen Stockholms Motionsidrottsförening 
Styrelsen för Korpen Stockholms motionsidrottsförening överlämnar härmed sin berättelse gällande 

verksamhetsåret 2021. 

Årsmöte 
Föreningens ordinarie årsmöte hölls 2021-04-22, klockan 18.00. På grund av pandemin hölls årsmötet 

digitalt via Microsoft Teams. 

Styrelse 
Styrelsen har haft 11 styrelsesammanträden och 11 beredningsmöten under året. På grund av 

pandemin har inga konferensdagar genomförts. 

Ordförande    Gunilla Lindström 

Vice ordförande   Tony Nilsson 

Kassör    William Pyk 

Ledamot    Nicklas Stålnacke 

Ledamot    Anette Karlsson 

Ledamot    Karin Jansson 

Ledamot   Åsa Hargsten 

Suppleant    Karl Josephsson 

Suppleant    Maria Rehnvall  

Suppleant   Khrosh Nori 

Revisorer 
Auktoriserad revisor   Martin Nääs, PwC 

Auktoriserad revisorssuppleant Johan Rönnqvist, PwC 

Verksamhetsrevisor   Bo Irsten 

Verksamhetsrevisorsuppleant  Mia Petré Lennerman 

Valberedning 
Ordförande    Jessica Nilsson 

Ledamot   Thuy Do 

Ledamot    Kjell-Åke Carlanius 

Kansli 
Verksamhetschef   Patrice Nilsson 

Projektledare    Jennie Selerud 

Ekonomi   Sebastian Jonsson  

Ekonomiassistent  Åsa Mogren 

Verksamhetsstrateg  David Eriksson 

Idrottskonsulent  Laura Rapp 

Idrottskonsulent  Pontus Cristvall 

Idrottskonsulent  Julia Allansson 

Idrottskonsulent  Henrik Teljfors 

Idrottskonsulent  Adam Sinnerström (fr.o.m 2021-11-01) 

Idrottskonsulent/Event   Micaela Francke Rydén (föräldraledig t o m 2021-05-01) 

Teamledare lagidrott/Idrottskonsulent Jonas Stenberg (föräldraledig tom 2021-01-31) 

Projektledare    Klara Hörnqvist (sjukskriven 50% fr.o.m. 2021-01-01) 

Gruppträning/ Projektansvar   Sara Kullander (tjänstledig och anställd t.o.m 2021-08-30) 
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Påföljdskommittén 
Samtliga idrotters bestraffnings- och tävlingsärenden har handlagts av föreningens påföljdskommitté. 

Kommittén har haft 6 (5) protokollförda möten och har behandlat 42 (30) bestraffningsärenden och 17 

(10) tävlingsärenden. Det låga antalet möten och ärenden förklaras av att antalet aktiviteter under året 

varit färre än normalt på grund av pandemin. 

Ordförande    Urban Bendtz 

Ledamot   Jessica Nilsson 

Ledamot   Per Sundin 

Ledamot   Jan Hibell 

Ledamot   Elin Holm 

Suppleant   Sebastian Jonsson 

Sekreterare   Henrik Teljfors 

Enkla och lättbedömda ärenden har behandlats digitalt via Whatsapp eller Teams. Mer svårbedömda 

ärenden har behandlats via fysiska möten. Målsättningen för kommittén är att alltid agera snabbt och 

rättvist genom att ta in versioner från såväl domaren/domarna, den anmälde personen/personerna 

samt från lagledarna för de berörda lagen. Korpen Stockholms bedömningar är oftast hårdare än hos 

andra förbund då vi bedriver motionsidrott. Fair Play ska genomsyra föreningen och skaderisken ska 

vara låg. 

Bordtenniskommittén 
Bordtenniskommittén har under året inte haft några möten på grund av pandemin. 

Ordförande   Tomas Helmfridsson 

Ledamot    Niklas Holmgren 

Ledamot   Mikael Strömvall 

Adjungerad    Pontus Cristvall/Julia Allansson 
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Inledning 

Ytterligare ett annorlunda år för föreningen då vi, precis som hela samhället, fortsatt påverkades av 

den pågående pandemin (Covid-19). Under 2021 behövde vi dock inte ställa in lika mycket 

verksamhet som under 2020. Detta berodde dels på att restriktionerna inte var lika omfattande, dels 

att de största utbrotten av smitta kom vid tidpunkter som inte påverkade oss lika mycket. Under året 

fortsatte vi använda Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg för att identifiera vilka 

verksamheter som innebar störst risk för en ökad smittspridning. Med hjälp av dessa riskbedömningar 

och en bra dialog mellan kansliet och styrelsen så lyckades vi hålla i gång verksamheten och erbjuda 

motionsidrott på ett smittsäkert sätt för många stockholmare. 

Pandemin har påverkat föreningen sett till antalet deltagartillfällen som varit lägre än innan pandemin, 

även om vi fortsatt har många medlemmar. Under slutet av 2021 påbörjades arbetet med att 

idégenerera, fundera och planera för satsningar i syfte att öka antalet deltagartillfällen. 

Under början på året var personalen på kansliet fortsatt permitterade men sedan augusti är alla 

tillbaka fullt ut även om vi under perioder fått arbeta mycket hemifrån. 

Kansliet hade i juni en personalkonferens på Ulfsunda slott. Fokus var att utvärdera och utveckla 

organisationen. Vi tog tillsammans fram en tidslinje över ett verksamhetsår och gjorde utifrån den en 

del justeringar kring hur vi fördelar arbetet på kansliet. Förändringarna hoppas vi ska bidra till bättre 

kunskapsöverföring i personalgruppen och minskad sårbarhet vid frånvaro eller avslut av anställning. 

Medlemsantalet för år 2021 uppgick till 20 471 (21 073) varav kvinnor; 3 724 (3 503), och män; 16 747 

(17 570). Medlemmar mellan 0–25 år (födda 1996 eller senare) var 4 456 (4 994). Könsfördelning i 

procent var 18% kvinnor och 82% män. Könsfördelning i åldern 0–25 år var 16% kvinnor och 84% 

män. Andel i åldern 0–25 år utav alla medlemmar var 22%. 

Föreningens 181 (186) ideella ledare har tillsammans med de 14 (14) anställda arbetat efter 

verksamhetsplanen för 2019-2021, vår verksamhetsidé – ”Korpen gör det enkelt för människor att 

sporta och ha kul tillsammans” och vår värdegrund – glädje, gemenskap och alla är välkomna! 

Korpens strategi 2018-2025 
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Samarbetspartners 
Arbetet med våra partners har under 2021 varit lugnare under vissa perioder och lite mer hektiskt 

under andra perioder. Under året skrevs ett nytt avtal med Intersport och Craft som gäller t.o.m. 2024. 

Detta efter att vi tillsammans har utvärderat, samtalat och spånat på hur vi kan utveckla samarbetet.  

Avtalet med TTEX och STIGA kunde under 2021 äntligen aktiveras. Under hösten arrangerade vi för 

första gången Korpen STIGA Open i bordtennis. Vi har ju tidigare arrangerat tävlingar men nu var det 

första gång som STIGA stod som partner. 

Samarbetet med Hallmans.nu och STIGA Padel löper vidare. 

Arbetet med att hitta nya partners har tyvärr inte fått tillräckligt stort fokus. Förhoppningsvis kan vi 

prioritera det arbetet under 2022, bland annat med hjälp av Karl Josephson (suppleant i styrelsen) 

som har ett stort kontaktnät. 

Kommunikation 
Föreningens kommunikation har främst hanterats av David, Mican och Pontus. För att planera, 

utvärdera och utveckla har gruppen haft kommunikationsmöten varje vecka samt ett uppstartsmöte 

inför hösten 2021. Karl Josephson från styrelsen har under senare delen av året agerat bollplank för 

att få in mer kompetens och idéer kopplat till kommunikationsarbetet. 

Den stora nyheten under året är att föreningen har fått en helt ny hemsida. Hemsidan har utvecklats 

tillsammans med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och har en koppling till KIT (Korpens IT-

system). Koppling innebär att plattformarna synkas och viss information som finns i KIT syns även på 

hemsidan, vilket innebär minskat dubbelarbete vid publicering. Hemsidan är dessutom mycket bättre 

anpassad för mobiler och har fått en rejäl uppfräschning jämfört med vår gamla sida. Det finns 

fortfarande utvecklingspotential kopplat till hemsidan. Främst gäller det arbetet med analys och 

uppföljning. 

Under året har vi fortsatt haft en god dialog med vårt förbund. Vi försöker hela tiden hitta nya sätt att 

samarbeta för att nå ut med budskapet om att det ska vara kul och enkelt att idrotta med Korpen. 

Under slutet på året kontaktades byrån Spektra. Spektra är den byrå som hjälpte föreningen att ge ut 

Magasinet Grus. Tillsammans har vi spånat om hur vi kan utveckla föreningens kommunikationsarbete 

och hur Spektra kan bidra i det arbetet. Vi ser ett behov av att satsa ännu mer på marknadsföring och 

kommunikation för att sprida Korpen som en attraktiv motionsaktör, samt för nyrekrytering och 

återrekrytering av medlemmar. För att lyckas tror vi att extern hjälp är en viktig pusselbit. 

Under året har vi skickat ut 3 (3) nyhetsbrev, 30 (45) mailutskick via Postman (främst inbjudningar), 

publicerat 31 (30) kampanjer på Facebook, samt varit aktiva på både Facebook och Instagram med 

bland annat 88 (96) inlägg och många stories. 

  

Vår nya hemsida 
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Korpen på jobbet 
Vi har inte genomfört några hälsofrämjande uppdrag på arbetsplatser i år (under 2020 genomfördes 

13 uppdrag). Det har varit svårt att få till då många har arbetat hemifrån och uppmaningen har varit att 

träffa få personer. En företagscup i fotboll på Långholmens BP genomfördes där sex företag deltog. 

Den planerade innebandycupen var vi tyvärr tvungna att ställa in. 

Vi har genomfört 214 (370) gruppträningspass varav 160 (328) genomfördes på Saabs friskvårds-

anläggning i Järfälla. Korpen Stockholm MIF ansvarar för driften av Saabs anläggning sedan flera år, 

vilket bland annat innebär bemanning med personal och instruktörer. I juni 2021 sade Saab upp 

avtalet för att sedan återkomma i november då de vill återuppta samarbetet med oss. Under vintern 

har en förhandling om ett nytt avtal ägt rum och vi beräknar att allt ska vara klart i början av 2022. 

Vi har fortsatt våra samarbeten med ett par seniorboenden där vi tillhandahåller motionspass. Under 

våren ställdes tyvärr dessa in men under hösten genomfördes motionspass under 8 veckor hos en 

seniorförening. Under hösten har styrkeyoga genomförts i en LSS-verksamhet inom Stockholms Stad. 

Gruppträning 
Stockholm 
I Stockholm har vi under året genomfört 79 (140) gruppträningspass i träningsformerna Puls&Styrka, 

Stark&Smidig, Yoga och Zumba®. Gröna kortet Gruppträning köptes av 13 (21) medlemmar. 

Sollentuna 
I Sollentuna har vi under året genomfört 56 (154) gruppträningspass i träningsformerna Gympa och 

Zumba®. Gröna kortet Sollentuna valde 20 (44) personer att köpa. 

Träningar i Lagidrott 
285 (331) träningspass har genomförts i Badminton, Basket, Bordtennis, Dodgeball, Fotboll (inne och 

ute), Handboll, Innebandy, Padel, Pickleball, Rinkbandy och Squash. 14 (66) personer köpte Gröna 

kortet Lagidrott som ger möjligheten att gå på alla träningspass inom lagidrott och racketsporter. 

Instruktörer och tränare 
Det är totalt 21 (62) aktiva instruktörer och tränare i verksamheten. Både vårens och höstens 

planerade ledarmöten skedde via Teams. På samma sätt har vi genomfört en introduktion i Gröna och 

Sköna ledarskapet. Vi har tyvärr ej kunnat genomföra några utbildningar och därför har den digitala 

kommunikationen varit viktigare än tidigare. Vi har ett fortsatt samarbete Bruce där medlemmar i 

Bruce (träningsapp) kan boka in sig på våra träningar och gruppträningar i mån av plats.  
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Lagidrott 

Fotboll 
Totalt deltog 698 (719) lag i seriespelet. Serierna är indelade i 11-fotboll, 9-fotboll, 7-fotboll och 5-

fotboll. De olika spelklasserna var: dam, herr, mix, morgon, lunch, företag, oldboys och ungdom. Både 

Korpen National Cup och årets upplaga av fotbollens upptaktsträff ställdes in 2021 på grund av 

pandemin. 

Stockholm 
654 (670) lag deltog i seriespelet. Vi har fortsatt en bra geografisk spridning på vårt seriespel, då vi 

erbjuder serier i Norrort, Västerort, centralt samt Söderort. Vi ser en fortsätt minskning av antal lag i 

ungdomsklassen som denna säsong lockade totalt 23 (36) lag i 3 (5) serier. På grund av pandemin 

inleddes seriespelet inte förrän i början av juni och avslutades i slutet av oktober. Trots komprimerat 

spelschema kunde dubbelmöte utföras som vanligt denna säsong. Matcherna har dömts av totalt 70 

(77) domare varav fyra kvinnor. 

Sollentuna  
Seriespel genomfördes i år på Vaxmora boll-

plan, Edsbergs sportfält och Helenelunds IP 

med 22 (25) lag. Det fanns två divisioner i 

spelklassen herr och en division för damer. 

Täby 
Seriespel genomfördes på Näsbydals BP för-

delat på två divisioner med sammanlagt 16 

(18) lag. 

Upplands Väsby 
Inget seriespel spelades denna säsong i Upp-

lands Väsby (0). 

Danderyd 
På grund av omläggning av konstgräs 

genomfördes seriespelet i Danderyd på 

Danderydsvallen, Mörby bollplan och 

Danderyds fotbollshall med 6 (6) lag i en 

division. 

Haninge 
Inget seriespel spelades denna säsong i 

Haninge (0). 

Innefotboll 
Totalt deltog 232 (243) lag i vårt seriespel under säsongen 2021/2022. Serierna är uppdelat i spel-

klasserna dam, herr, mix, herr fredag, morgon, morgon konstgräs, oldboys och ungdom.  

Stockholm 
218 (227) lag deltog i seriespelet. Ungdomsklassen lockade dessvärre inga lag denna säsong (11). 

Seriespelet har kunnat spelats på som vanligt trots pandemi, men vi märker att lag har svårt att få ihop 

lag till matcherna på grund av sjukdom inom lagen. Korpen Stockholm Cup har flyttats och kommer 

från och med 2022 att spelas i februari. År 2021 blev cupen inställda på grund av pandemin. 

Lidingö 
Inget seriespel spelades denna säsong på Lidingö, detta då vi inte fick några tider i Vinnarhallen. 

Täby 
Även i Täby ser vi en minskning i antal anmälda lag, trots att det är de enda serier som spelas på 

vardagskvällar. Totalt var det 14 (16) lag som spelade i två divisioner i herrserien i F2-hallen.  
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Innebandy 
Under våren deltog 78 (146) lag i seriespelet. En stor del av minskningen berodde på att anmälningen 

för 3-spelare inte kunde öppnas på grund av pandemi. Under hösten deltog 104 (135) lag. Antalet lag i 

innebandyns seriespel är fördelat på olika spelklasser i 3-spelare och 6-spelare. Under denna säsong 

har all innebandyverksamhet bedrivits i Liljeholmshallarna och matcherna som spelades dömdes av 

16 (22) domare. Pandemin gjorde det även omöjligt att arrangera Korpen Stockholm Cup som brukar 

spelas i maj. Däremot arrangerade vi Stockholmskvalet för Sweden Floorball Cup i november, där 

herrklassen bestod av 16 lag och damklassen arrangerades tillsammans med Korpen Uppsala och 

innehöll 4 lag. 

Bordtennis 
I Bordtennisen deltog 18 (101) lag under våren och 68 (81) lag under hösten. Seriespelet spelades på 

vardagar i SL-hallen, Kärrtorpshallen och Liljeholmshallens Pingiscenter. På grund av pandemin 

spelades en coronaanpassad variant på seriespelet med två kvällserier samt en ny lunchserie. Upp-

lägget var 2-spelare där bland annat dubbelspelet plockades bort för att undvika nära kontakt bland 

spelarna. Vårens cup blev inställd medan Korpen STIGA Open 2021 avgjorde under hösten med 8 

deltagare i dam, 28 i veteran samt 53 i herrklassen. Första cupen sedan hösten 2019! 

Basket  
I vårt seriespel i basket deltog 0 (13) lag under våren och 17 (16) lag under hösten. Det finns två 

divisioner och spelformen är 3 mot 3. Vårsäsongen ställdes in på grund av pandemin. Tre domare plus 

två reserv dömer basketserierna. Positivt med en rekordnotering på 17 lag under höstsäsongen! 

Boule 
Seriespelet i boule spelas utomhus på Södra Latins skolgård och inomhus i Liljeholmshallen. 

Spelformen är 2 respektive 3 spelare per lag. I uteboulen deltog 10 (20) lag och till inneboulen anmälde 

sig 20 (22) lag. På grund av pandemin ställdes en planerad cup in men förhoppningsvis arrangeras en 

cup under 2022. 

Badminton 
Seriespelet i badminton spelades på Badmintonstadion i Skanstull och Frescati Sports Center vid 

Universitetet. Under våren deltog 40 (45) lag och under hösten var det 42 (43) deltagande lag. På 

grund av pandemin kunde inte Korpen Stockholm Cup arrangeras på vare sig våren eller hösten. 

Golf  
Seriespelet i golf fortsatte att öka i antalet lag då 80 (56) lag deltog. Totalt var det 20 grupper med fyra 

lag i varje, där de två bäst placerade lagen i grupperna spelade semifinal. Vinnarna i semifinalerna 

fick, i september möjlighet att spela den säsongsavslutande finaldagen på Troxhammar GK. På 

Finaldagen deltog 20 (14) lag. Under 2021 genomfördes ingen tävling. 
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Padel 
Stockholm 
Vårsäsongen 2021 deltog 276 (124) lag fördelat på serier i Kista, Spånga, Årsta och Älvsjö. Under 

hösten deltog 324 (222) lag fördelat på samma spelplatser som ovan. Älvsjömässan tillkom som ny 

hall under hösten. 

Rosersberg 

Rosersberg tillkom som spelplats för våren 2021 med 36 deltagande lag. Under hösten deltog 30 lag. 

Sollentuna 

Under hösten utökades antalet spelplatser då Sollentuna tillkom. Tolv lag deltog i en morgonserie. 

Haninge 

Även Haninge tillkom som spelplats och totalt deltog 42 lag på våren fördelat på tre serier i två olika 

hallar. På hösten deltog 24 lag i en av hallarna. I den andra hallen fick vi ställa in seriespelet p.g.a. för 

få anmälda lag till en morgon och lunchserie. 

Rinkbandy 
Stockholm 
Totalt 39 (42) lag var anmälda till rinkbandysäsongen 2021 - 2022, där utmaningen även detta år var 

att få istider samt besked om vilka tider som tilldelats. Fortsatt dialog pågår med Stockholm stads 

idrottsförvaltning för att få till en bättring inom detta område. 

Sollentuna 
Även denna säsong blev istiderna i SVEAB-Arena för få för att kunna genomföra seriespel, vilket 

innebar 0 (0) anmälda lag. 

Lidingö 
Till Seriespelet på Lidingö var 14 (15) lag anmälda och glädjande var att ett damlag deltog för första 

gången i Korpen Stockholms rinkbandyserier!  

Volleyboll  
32 (32) lag deltog i seriespelet som spelas i Sätrahallen på söndagskvällar. Verksamheten drivs som 

tidigare av Korpen Stockholms volleybollguru Johan Friedner i nära samarbete med kansliet. 

Lagledare 
Inga lagledarträffar har anordnats under året på grund av pandemin. 

Gröna sköna domarskapet 
Vi fortsatte utbilda domare i ”Det gröna sköna domarskapet” under 2021. Kravet är att domarna måste 

gå en fortbildningskurs i ledarskapskonceptet minst vartannat år för att fortsätta döma för oss. Under 

året arrangerades fyra utbildningar, där samtliga skedde i samband med domarträffar. 
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Projekt  
För att ha möjlighet att driva projekt efter pandemin har vi sökt pengar från olika organisationer. Syftet 

med projektansökningarna har varit att nå olika målgrupper av människor som inte har en naturlig väg 

in i idrottens gemenskap. Vi vill sänka eventuella trösklar och inspirera till att fler ska ha möjlighet att 

motionera. Tyvärr har vi fått avslag på de ansökningar vi gjort. 

Inkluderande idrott 
Korpen Stockholm tar samhällsansvar och vill inkludera fler i vår förening genom olika insatser. 

Personal och styrelse har i olika steg processat fram en inkluderingsplan där vi på ett strategiskt sätt 

kan arbeta med att fler ska känna att Korpen Stockholm är det självklara motionsvalet. 

Våra projekt inom jämställd idrott - Equal floorball och Equal football har övergått i ordinarie 

verksamhet. 

Mitt Everest 
Föreningen var under året med och arrangerade, den nationella och av Korpen framtagna, motions-

utmaningen Mitt Everest. Utmaningen bygger på konceptet everesting som innebär att du som 

motionär ska samla ihop lika många höjdmeter som Mount Everest är högt, det vill säg 8849 

höjdmeter. I Mitt Everest anmälde du dig till en specifik backe och sedan skulle upp och nedstigning i 

backen göras så många gånger som möjligt. För att hålla reda på hur långt du hade kommit fanns 

möjligheten att registrera antalet vändor som du gått/sprungit i en webbapp. I appen kunde du sätta 

personliga mål och låsa upp ett antal milstolpar som bland annat gav dig kunskap om olika berg i 

världen. Projektet drevs av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet tillsammans med Svenskt 

friluftsliv och ca 25 korpföreningar i hela landet. Totalt så deltog 3467 personer och tillsammans 

bestegs Mount Everest 589,2 gånger. 

I Korpen Stockholms kunde deltagarna välja mellan två backar, Hammarbybacken och Väsjöbacken. I 

dessa backar deltog 187 personer och tillsammans bestegs Mount Everest 63,75 gånger. 
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Styrelsens slutord 
Vi lämnade ett turbulent 2020 bakom oss och gick in i 2021 utan att egentligen veta vad som väntade 

oss. Så här i efterhand ser vi tillbaka på ett år som fortsatt präglats av pandemin. Vi, tillsammans med 

övriga i idrottsfamiljen, har tagit ett stort ansvar för att samhället skulle påverkas så lite som möjligt av 

den pågående pandemin genom att vid behov bland annat ställa in träningar, matcher cuper och 

tävlingar. Vi har under hela året följt utvecklingen och anpassat vår verksamhet efter gällande 

restriktioner och rekommendationer samtidigt som vi, på ett säkert sätt, försökt erbjuda så mycket 

motionsidrott till Stockholms invånare som möjligt. 

Året har också bjudit på en del ljusglimtar. Vi har bland annat erbjudit utomhusträning genom Mitt 

Everest och seriespelet i padel har vuxit enormt mycket. Vi ser även att föreningens ekonomi fortsatt 

är stark och att de åtgärder som vi i styrelsen, tillsammans med personalen, har vidtagit bidrar till att vi 

nu kommer kunna satsa framåt.  

Vi vet att Korpen är en viktig och uppskattat del av samhället och att vi bidrar till en hälsosammare 

befolkning samt med mycket glädje och gemenskap. Efter två år där vi varit tvungna att jobba med 

handbromsen i så siktar vi nu på att trycka gasen i botten och verkligen växla upp. Vi är och ska förbli 

bäst på motion!  

Styrelsen genom Gunilla Lindström 

 
______________________ ____________________ ___________________ 

Gunilla Lindström Tony Nilsson William Pyk 
Ordförande Vice Ordförande Kassör 
 

______________________ ____________________ ___________________ 

Anette Karlsson Karin Jansson Nicklas Stålnacke 
Ledamot Ledamot Ledamot 
 

____________________ ___________________ 

Åsa Hargsten Maria Rehnvall 
Ledamot Suppleant 

______________________ ____________________ 

Khrosh Nori Karl Josephson  

Suppleant Suppleant 

Adress: Box 110 16, 100 61 Stockholm 

Växel: 08-699 63 80 

E-post: info@korpenstockholm.se 

Hemsida: www.korpen.se/korpenstockholm 


