Verksamhetsberättelse 2015
Att få förmånen att summera 2015 är ett sant nöje. Som vi hoppats på i-och-med invigningen av det
nybyggda Bockatorpet innebar det ett lyft för hela föreningen!
Ett tydligt tecken på att verksamheten nu återgått till hur det var innan branden som totalförstörde
det gamla Bockatorpet, är det faktum att många ”återvändare” återigen kunnat avnjuta
tipspromenader med efterföljande söndagsfika i Bockatorpet. Och detta med något som bäst kan
beskrivas som en efterlängtad succé. Tack Susanne Karlsson med alla duktiga medhjälpare i
söndagsfika-gänget för kluriga tipsfrågor och go-fika! Till verksamheten i torpet kan nämnas att även
uthyrningsverksamheten till skolor, föreningar och enskilda återupptagits.
Under 2015 har klubbens medlemmar tillsammans bevisat att vi besitter stor kompetens att
genomföra arrangemang. I inledningen på året var tyvärr aldrig snötillgången tillräcklig för att kunna
arrangera någon DM-tävling. Men skidgänget lyckades ändå skrapa ihop snö som räckte till ca 10
skiddagar kring torpet. Under hösten genomförde skidgruppen, i samarbete med stiftelsen
breddning/röjning längs elljusslingan, som förbättringsåtgärd för att underlätta spårdragning
vintertid. Stort tack till Thomas Låstbom, Pelle Gunnarsson och Niklas Nilsson med duktiga
medhjälpare! Ni lyckas trots ogynnsamma snöförhållanden uträtta underverk och därigenom fortsatt
varje vinter förvandla Bockatorpet till ett litet skid-Mecka som folk från hela Skåne vallfärdar till.
Framtiden för Härlövs IF som en skid-klubb ter sig ljus.
Årets orienteringstävling genomfördes vid Aleholm söder om Vinslöv. Det blev ett lyckat
arrangemang som samlade ca 500 sydsvenska orienterare under en vacker vårdag. Under
försommaren arrangerade vi det traditionella tjejloppet i Tivoliparken. Trots en ökad konkurrens från
andra lopp inom samma tidsperiod lyckas vi bibehålla ett stabilt deltagarantal. Men det finns säkert
mer vi kan göra i framtiden för att utveckla detta lopp, som ju har en lång historia inom klubben.
I Juli genomförde vi också traditionsenligt Knatet i centrala Kristianstad. Trots otjänlig väderlek
fullföljde ett 70-tal knattar loppet. Knatet genomförs i samarbete med Sparbanken Skåne. Under
augusti ansvarade klubben som vanligt för parkeringen vid Trädgårdsföreningens dag vid Bäckaskogs
slott. Årets trail-lopp genomfördes i November i Bockebodaskogen med torpet som tävlingscentrum.
Numera ingår inte loppet som tidigare inom Salamon trail touren, utan vi genomför det helt på egen
hand. Intresset inför årets lopp var rekordstort. Vi hade begränsat antalet deltagare pga. dom
begränsade parkeringsmöjligheterna i anslutning till Bockatorpet. Ca 250 löpare fullföljde till slut den
tuffa tävlingen i närmast perfekt November-väder. Det finns en stor potential i Kristianstad Trail, rätt
utvecklat kommer det att bli en bra reklampelare för klubben samtidigt som det kan utgöra en stabil
inkomstkälla för klubben.
Året 2015 var också året då friidrotts-verksamheten i form av löpning i allmänhet och trail-löpning i
synnerhet på allvar lämnade startblocket. Här har Colette Coumans som positiv drivkraft samlat ett
gäng lång- och traillöpare i en verksamhet som vi ser fram emot utvecklas vidare under 2016. Colette
har dessutom själv rönt stora framgångar på ett antal trail- och långlopp under 2015. Med den grund
som nu är skapad, blir det spännande att följa tillväxten av löpare till föreningen.
Även inom orienteringsverksamheten blev 2015 lite av en ny-start. I och med invigningen av det nya
Bockatorpet i Januari, fick klubben en väl anpassad föreningslokal att hålla till i. Ett tränings-och
motionscenter som skapade nya förutsättningar att utveckla orienteringsträningen. Den för
föreningen strategiskt viktiga ungdoms- och juniorträningen har under 2015 mognat rejält. Detta är
essentiellt för att fortsatt kunna utveckla den duktiga skara ungdomar som nu är under tillväxt i
klubben. Ett nytt och spännande koncept är de utbildningar i kursform som introducerats spetsade

med ett antal intressanta föreläsningar. Stort tack Maria Turesson och Niklas Nilsson för det viktiga
arbete ni genomför i utvecklingen av våra duktiga ungdomar! Tack också Thomas Låstbom för
utvecklingen av löpteknikträningen!
Under året har klubbens medlemmar framgångsrik tävlat och härvid hämtat hem flera
mästerskapspris. Till dom viktigaste hör Kjell-Arne Petterssons silvermedalj vid veteran VM i klassen
H85, Clara Dahls guld vid sydsvenska mästerskapen och Niklas Nilssons 3 DM-guld och 1 DM-silver.
Stort grattis till Er! Ni gör oss andra stolta att bära Härlövs färger. I klubbserien, 4-klubbstävlingen,
lyckades vi inte tillräckligt framgångsrikt försvara vår position i B-gruppen, utan blev efter årets
tävling nedflyttade till C-gruppen. Under 2016 står Härlövs IF som arrangörer av 4-klubbstävlingen
och deltar därför inte. 2017 är vi tillbaks med det helt klara målet att vinna C-gruppen. Under hösten
deltog vi också, liksom de föregående åren vid 25-manna tävlingen i Stockholmsområdet. Två år i rad
har vi vunnit kampen mot grannklubben Andrarums IF. Under 2015 bröts dock denna lilla svit men
2016 är vi tillbaka igen för revansch!

Slutligen vill jag rikta ett stort TACK! till alla duktiga medlemmar som genom olika bidrag outtröttligt
fortsätter att hjälpa Härlövs IF till framgång. Med ett lyckat 2015 i minnet ser vi fram emot ett 2016
med goda prestationer och välarrangerade arrangemang!
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