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Seniortruppen 2022 

Vanligtvis börjar förberedelserna för en säsong redan på hösten 

året innan. Man låter spelare och ledare få lite paus efter att serien 

avslutats någon gång i början av oktober. För att sedan samla trup-

perna igen i början av november för att kunna gå till jullov med 

någorlunda koll på hur truppen skall se ut. Man börjar med att säkerställa att stom-

men från föregående säsong fortsätter och sedan bygger man kring det. 

Säsongen 2021 avslutades samma dag som Tomtestig den 21 november. När väl 

ledarna skulle samla ihop stommen av laget, visade det sig att vi gjort dem till så bra 

fotbollsspelare att hela stommen 8 av våra bärande spelare valde att fortsätta spel i 

div 3, där Stensjön precis trillat ur. Så säsongen började minst sagt skakigt.  

En ny tränare säkrades och tillträdde i mitten av januari. Andreas Jonasson, med 

förflutet som spelare i Stensjön, men framförallt känd för de flesta som en Nässjö 

spelare, med många matcher och mål i bagaget. Provträningar drog igång på konst-

gräset i Nässjö och försäsongsträningarna fylldes med folk. Som mest var det ca 25 

spelare som samtidigt var i träning och trupp byggandet såg lovande ut. 

Dock visade det sig att alla inte var så träningsvilliga som vi hoppats, samtidigt som 

kvalitet och inställning inte alltid var där, så en hel del spelare trillade bort under 

försäsongens träningsmatcher. Det var en väldig omsättning av spelare och upp-

ställningar, så även om många av spelaren var tekniskt skickliga så var löpvilligheten 

och aggressiviteten där när det kom till bollerövring och försvar. 
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Träningsmatcherna blandade och gav och lag Stensjön kunde i långa perioder spela 

ut motståndarna så till den grad knappt rörde bollen, för att under 5-10 minuter 

tappa allt och släppa in 3-4 mål. Vi som stod vid sidlinjen visste inte riktigt vad vi 

skulle tro. Säsongens enda cupmatch blev en liknande historia, där laget gick upp i 

ledning och allt såg bra ut, men när det sedan var slut hade 4 bollar hamnat i vårt 

när och cupspelet var slut innan det ens hade börjat. 

Försäsongen skapade inga stora förväntningar på truppen och experterna i tidning-

en var inte heller övertygade och tippade oss som kandidater i striden kring ned-

flyttning. Så vi var många supportrar som var oroliga när en av seriefavoriterna 

skulle gästa oss i första seriematchen. Runeplan var inte heller redo för spel, så 

första hemmamatchen var vi tvungna att spela på Skogsvallens konstgräs. Hur skulle 

vi kunna rubba en rutinerat topplag div IV lag. Stensjöns ställde ett ungt, tekniskt 

och passningsorienterat lag på banan. Grabbarna gjorde en av säsongens bästa 

matcher och dominerade spelet i större delen av matchen. Fint spel och mycket 

passningar och ovanligt få perioder, där spelet tappades. Tyvärr var motståndarna 

starka på fasta situationer och trots att de bara hade 3 chanser, alla på fasta, lycka-

des de få in 2 bollar i nätet. Men denna dag fungerade det offensiva spelt och vi gick 

från premiären med delad poäng. 

Våren fortsatte med bra spel och få dippar och när april var slut hade vi tagit 5p på 

3 matcher. Där båda kryssen var bud på mer. I fjärde matchen kom första botten-

nappet i hemmaderbyt mot Malmbäck, där motståndarna kom in med en helt an-

nan inställning än Stensjön. Första förlusten var inget att säga om. 
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Matchen efter det blev omtalad och omskriven i tidningen, men inte för det fantas-

tiska spelet utan för det numera kända tröjkaoset. Trots att det kommunicerats 

mellan lagen i förväg och kommit överens om vilka tröjor som kunde användas, så 

kom höll Höreda inte vad de lovade och domaren ville inte sätta i gång spelet pga. 

för lika tröjor. Till slut kom lagen till spel i väldigt lika tröjor och matchen slutade 

med ett kryss. 

Efter denna match fick Stensjön lite flyt och tog 10p på 12 möjliga och helt plötsligt 

var med på den övrehalvan av tabellen. Mot alla odds. Och målsättningen att hålla 

sig kvar i div IV verkade nu som något som inte skulle vara några problem att klara 

av. 

Dock skulle det komma en skolavslutning, studenter och matcher mot alla de tre 

topplagen i juni och det visade sig att truppen inte var så bred av vi klarade av att 

rotera laget så mycket när de bästa lagen stod för motståndet. 3 raka förluster räd-

das dock upp av vinst i våravslutningen mot Örserum på hemmaplan. Och vi gick på 

semester på en femteplats. 

Hösten inleddes den 5 augusti och det skulle visa sig att truppen inte riktigt åter-

hämtade sig efter semestern. Det som sett lovande och bra ut under våren var, men 

som sett skakigt ut under försäsongen nu var här igen. Flera spelare började slarva 

med träningen och truppen behövde rotera mer och mer och dessutom började det 

bli svårt att få ihop slagkraftiga lag. Som tur var finns det gamla spelare som kan 

ställa upp när det behövs och unga spelare som vi hoppas på i framtiden, men som 

skulle behöva några år innan de är startspelare. Och hela hösten blev en kamp om 

att skrapa ihop de där poängen som behövs för att säkra kontraktet. 

Som tyr var glimrade vi till i några matcher tillräckligt mycket för att kunna göra så 

och matchen mot Tenhult hemma var förlösande. 3p och en 3-1 seger säkrade po-

ängen som behövdes och trots att matcher mot lagen som slogs om seriesegern och 

uppflyttning var kvar, så kunde vi åka dit utan press. 

Under hösten meddelade även Andreas att sejouren i Stensjön blev 1 årig. Men det 

är riktigt kul att se att det finns Stensjön fostrade spelare som bygger under ifrån. 

Albin Bromander stod för ånga starka insatser under året och trots att klubbar från 

högre divisioner drog i honom så valde han att köra på hela säsongen. Harry Bro-

mander som gjorde några fina inhopp redan i div 3, avslutade året i div IV, som la-

gets målfarligaste spelare. Axel Blomqvist är fostrad i Stensjön, men som gjorde en 
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utflykt till Nässjö, kom till säsongen tillbaka och trots sin unga ålder, född 2006, såg 

han i början av säsongen ut som en bra inhoppare, kom att under säsongen bli en 

självklar startspelare. I slutet av säsongen gjorde hans yngre bror Herman 

Blomqvist, född 2009, debut i A-laget. Han gjorde det tillsammans med en lagkam-

rat från pojklaget Anton Davidsson, född 2008. 

Vi kan även passa på att lyfta Edvin Ellbrant, lovande målvakt som gett otroligt 

mycket under säsongen. Belmin Music som gjorde en fantastisk vår, Iman Maha-

med, som också varit flitig, trots några olyckliga skador på slutet. William Säleby 

gjorde också en fin säsong, som även han tyvärr gick skadad under en period. Vi 

tackar även övriga spelare som gjort en gedigen insats under året, även om vi inte 

nämnt er här. Det var mycket ni som såg till att vi även nästa säsong spelar i div IV 

och lyckades med målsättningen. Vi tackar även all som hoppade in på hösten när vi 

var ont om folk. 

Vi vill även passa på att lyfta, Joakim Bromander, Peter Johannson och Roger Karls-

son som under hela året lagt otaliga timmar på att ge laget de bästa förutsättningar-

na. Nu väntar ett gediget arbete med att forma laget inför nästa säsong. Till detta 

har de tagit Tobias Blomqvist till sin hjälp. Roligt att de redan hittat 

ny tränare och vi välkomnar tillbaka Eugen ”Peo” Adolfsson. Läs 

mer om det i separat artikel. 

Nu kämpar vi på för 2023. 
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Efter drygt ett års ledighet återvänder nu Eugen Peo Adolfsson till fotbollen och han 

gör det i en ny roll, som huvudtränare. Senast det begav sig var det som assiste-

rande tränare till Tomas Andersson, även det i Stensjöns IF. Den gången slutade det 

med uppflyttning och spel i div III. På frågan vad det är som lockade honom tillbaka, 

svarade han; 

- Suget har kommit tillbaka och förutsättningarna kändes rätt. Stensjön har ett ungt 

lag med mycket kvalitet och att vara huvudtränare spelade såklart också in. 

Peo har en spelfilosofi som stämmer bra överens med det spel som Stensjön gjort 

sig kända för under de senaste åren, försöka få bollövertaget, hålla i bollen och rulla 

bollen genom laget. Visst kan man och är tvungen att bryta av det med ett rakare 

spel, men gärna utnyttja ett fartfyllt passningsspel för att få motståndarna ur po-
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sition. Bara för att man rullar bollen inom laget behöver det inte gå långsamt. 

Han förklarar att vi vill anfalla med mycket folk utan att för den delen tappa bakåt. 

För ett sådant omställningsspel krävs det starka lungor på våra yttrar, så det är väl 

bra att vi kommer igång med träningen redan nu i november. 

Eftersom laget är ungt är det viktigt att vi ledare kan förklara och utbilda spelarna i 

positionsspel, men även uppmuntra och skapa trygghet i positionsbyten. Unga spe-

lare brukar vara mottagliga och öppna till att lära sig nytt. Vi vill skapa en miljö där 

inte bara bollhållaren får beröm utan också se till att de som skapar ytor och löper 

åt andra lyfts fram. 

Peo är uppvuxen i på Ekhagen i Jönköping och det var även där han började sin fot-

bollsbana. Han spelade själv fram till junioråren, men fortsatte sedan med att ut-

bilda sig till tränare. Han tränade Ekhagens pojklag upp i pojkallsvenskan och fort-

satte sedan som både assisterande och huvudtränare i seniorlaget. Efter det har det 

blivit uppdrag i IF Haga, Eslövs BK, Husqvarna FF och då Stensjöns IF. 

Under sin tränarutbildning fick han även tillfälle att göra studiebesök hos såväl Ful-

ham, Helsingborg och Malmö FF. Under utbildningen åkte de även till Cypern där de 

följde både Mjällby och Gif Sundsvall under sina träningsläger. 

- När man följer träningar på den nivån lär man sig mycket om hur tränaren agerar, 

hur de lägger upp träningen och i vår utbildning fick vi bland annat i uppgift att för-

söka hitta den röda tråder på träningarna genom att bara studera träningen från 

sidan. Väldigt roligt och intressant, berättar Peo. 

Peo jobbar till vardags i Forserum, som montör på Forserums verktyg och bor i 

Sandsjöfors med sambo och två barn. Det han vet om Stensjön som samhälle, är att 

det verkar vara ett trevligt samhälle som har ett mysigt läge med sjöarna runt om 

kring. Däremot har en bättre bild av klubben, som han tycker är trevlig och familjär. 

- Det är alltid trevligt att komma till Runeplan, möta folket runt omkring. Klubben 

ger alltid ett trevligt bemötande. 

Han tycker det är väldigt bra för fotbollen på höglandet att Nässjö FF tog sig upp i 

division 2. Det skapar höjd för fotbollen i kommunen som alla drar nytta av. 

Vad vi först kommer märka när Peo kommit till Stensjön; Vi kommer ha en fantas-

tisk stämning! 

Lycka till och välkommen till Stensjöns IF! 
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Flickor 07-10 

Tjejerna drog igång säsongen tillsammans med grab-

barna redan i januari. I början var det Hårdanäs 

Christian Tenggren som körde sin superfys i ett vintrigt 

Stensjön. I början av var det inte så många som dök upp, 

men allt eftersom ökade närvaron. I februari började vi sedan kombi-

nera fysträning med inomhusträning. Även om tjejerna i början var 

skeptiska till att träna med killarna så blev det bättre och bättre. 

För tjejerna var det bra att testa på med lite högra tempo. Vi startade 

även inomhus att öva på press-spel och småpassningsspel, men körde 

även enklare teknikövningar för att öka tryggheten i kortpassnings-

spelet. Redan här grundlade vi även med knäkontroll övningar för att 

slipp oönskade knäskador under året. Vi gjorde även många övningar 

där vi drillade passning, rörelse skott som involverade flera spelare 

för att redan på övningar involvera flera spelare och moment i övning-

arna.  

Inte förrän i april gick vi ut på gräs, men innan det samlades vi och 

hade en trevlig kväll på Runeplan och tittade på damlandskampen mot 

Irland när en VM-biljett säkrades. Tyvärr blev det en inte allt för rolig 

match som slutade med delad poäng, men det räckte för att somma-

rens VM fest skulle bli av. 

Väl på gräs började vi utveckla vårt försvarsspel där vi vill styra anfal-
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larna på den sida som försvararen vill. Detta följdes upp med att prata 

om att spela bollarna på ytan och inte på spelaren för att få fart på 

passningsspelet och kunna flytta spelt från egen försvars yta. Vi fort-

satte också nöta övningar som gick ut på att passa och förflytta sig för 

att hitta en ny yta att få bollen på. 

Efter förra årets tuffa utmaning att spela i en 07 serie, kunde vi ef-

tersom vi tappat några 07or gå ner och spela i en 08 serie igen. Tyvärr 

betydde det att en av våra 07or alltid var tvungen att stå över. Vi le-

dare var försiktigt hoppfulla inför starten medan tjejerna hade en dålig 

känsla pga. föregående år. VI var anmälda i en 9mot9 serie men som 

7mot7 lag då vi visste att vi kanske skulle få svårt att få ihop lag varje 

match. Så blev också fallet i premiären mot Lommaryd. 

Tur var det för första matchen blev just 7mot7. Tjejerna gjorde en spel-

mässigt fantastisk match. Där vi förde spelet större delen av matchen. 

Dock lyckades motståndarna kontra in flera mål på oss och det blev en 

förlust. Detta mönster fortsatte under våren, vi gjorde många fina mat-

cher där vi spelade mycket trevlig fotboll och vi lyckades även ta led-

ningen i några matcher innan vi blev i kapp sprungna. Vi gjorde många 

matcher där vi förtjänade ett bättre resultat men som ändå slutade 

med att vi förlorade poängen. När serien vände mötte vi serien bästa 

lag och förlorade klart, men i andra matchen mot serievinnarna Nässjö 

gjorde tjejerna en makalöst bra insats och vi förlorade bara med 2-0. 

Där vi spelade oavgjort med dem i 2 av tre perioder. 
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Trots knapert med poäng så var tjejerna på bra humör och de kände 

precis som vi ledare att vi faktiskt, trots förlusterna, i många matcher 

hängde med på ett bra sätt. Vi fortsatte träna mycket på kortpass-

ningsspel, få tillslag och rörelse och det gav resultat. Vi pratade myck-

et om att hjälpa varandra, så att spelarna aldrig blev ensam, utan all-

tid skulle ha en kompis att passa eller få hjälp av när det behövdes. Vi 

ledare var superstolta över tjejernas utveckling och tycker att de 

växte otroligt mycket under året. Detta uppmärksammades även när 

Smålands fotbollsförbund skickade sina F08 ledare, som berömde tje-

jerna för deras fina passningsspel och hur de hela tiden försökte 

passa sig ur situationer och inte bara tjonga bollen så långt de kunde. 

Vi ledare kunde inte vara stoltare. 

Det var också med glädje vi såg att ett stort antal av tjejerna kände sig 

redo att gå in som ledare i fotbollsskolan och ta hand om nästa om-

gång Stensjönspelare. Mycket imponerande och de fick mycket beröm 

från de andra ledarna. 

På hösten samlades vi även en gång på Runeplan för att tillsammans 

titta på Zlatan-filmen och äta pizza. Vi hade även en gemensamavslut-

ning på Runeplan då seniorerna spelade sin sista hemmamatch. Tje-

jerna var även med och deltog i vinterns Tomtestig, med en paketin-

slagningsstation.  

Ett riktigt supergäng som verkligen varit bra förebilder för föreningen. 

Världens kanske roligaste lag. En gång med i laget alltid med i laget. 

Tack för 2022. 

Emily och Mattias 
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Framtidsplaner 

Ur höstmörkret har ljuset kommit till oss 

och detta före advent. Så kom den då den 

första snön för att lysa upp vår tillvaro. Med 

buller och brak, sommardäck på vägarna, 

inställda tåg och Stockholm i kaos. Snön rör 

upp känslor och skapar arbete. Självklart 

blir allt lite trögare i vardagen där det för-

stås går fort, fort. Maskiner jobbar med 

snön för att alla ska kunna ha det som en 

vanlig dag och både komma till och från på ett säkert sätt i en tid där alla måste 

förflytta sig för att kunna göra nytta. I vår kommun tänker man på barnen och låter 

snön ligga så att de kan förlusta sig med pulkor och snögubbar. Vintern är en märk-

lig företeelse. Man vill absolut inte att den ska komma nu, man är varken rustad 

eller färdig. Efter en dag så är det som om det varit vinter i en månad, världens 

snabbaste acklimatisering. Hjulen är bytta, stövlar, jackor och mössa är framme. 

Dock är de flesta rätt så nöjda och önskar sol och värme efter en vecka si så där. 

I höstmörkret har det dock varit ljust i vår verkstad. Framför allt Trafiksäkerheten 

har fått sig en finslipning. SSF har haft ett gäng som jobbat fram förslag att bidra 

med till ”Översiktsplanen”. Nässjö Kommun har hejat på. Vi har fått fram en pro-

dukt med framtidsplaner. Grunden lades redan när TSV skapades. Vi ville ha en 

långsiktig plan att jobba efter, som gick att följa och bygga vidare på när samhället 

utvecklades. Grunden var bra och vi har fyllt på med tankegångar i takt med att vi 

får exempelvis nya områden i Stensjön i form av byggande i Holmen och Ryd. Vi 

tycker att alla som bor i Stensjön borde ta sig till och från lika säkert som man gör i 

Nässjö om man är oskyddad trafikant. Vi vill ju att fler ska tycka att det är det bästa 

stället att bo på. 

Nyligen så hade vi vårt årliga Prioriteringsmöte med Nässjö kommun (Trafikverket 

var inbjudna dock utan närvaro). Det ägnandes en stor del åt våra trafikönskningar 

som tyvärr inte blir färre med åren. En gedigen PowerPoint med förslag i text, bild 

och kartunderlag visades upp för att få publiken sugen. De är dock svårflörtade men 

nickar igenkännande. Själva mötet är till för att vi ska stämma av att vi får rätt sköt-

sel i vårt samhälle. Inte alltid lätt när de styrande inte vet om alla ytor. Man får dock 
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säga att de senaste åren har vi kunnat bocka av någon eller några synpunkter vid 

varje möte. Vi avslutade dock mötet med att försöka gå igenom vart vårt arbete i 

Översiktsplanen tar vägen. Vi söker en produkt, att det någon gång under de 

närmsta sju åren finns någon som säger: -Det här var ju bra, nu tar vi tag i det här 

och gör Stensjön säkert och smidigt!                                                                                                 

Fast det är ju inte tanken. Vi har bidragit med fina idéer till vad de styrande ska göra 

de kommande 10 åren och det kommer vi någon gång varje mandatperiod att kolla 

om det överensstämmer med verkligheten, eller var hur de tänkt... Vill vi skapa ut-

veckling i den riktning som vi tror/önskar så får vi dra den frågan själva via politiken. 

Det ska vi förstås och vi försöker väl få så mycket draghjälp vi kan på vägen. 

Simon Dagson från Nässjö kommun har varit sammanhållande i prioriteringsmö-

tena. Han har haft en känsla för att försöka komma vidare även när man kör huvu-

det i väggen. Simon som varit projektledare för medborgarbudget med utvecklings-

pengar i ”En halv miljon idéer” och hållit i nätverkandet mellan föreningar har valt 

att sluta sin tjänst. Vi beklagar detta då Simon nog alltid försökt göra det som stått i 

hans makt och passa bollen till rätt spelare när det varit utanför ramen. Att vara 

med och utveckla och ta del av viljan ute i ytterområdena känns i hans fall helt na-

turligt. Vi önskar Simon all lycka i framtiden.  

Snart har vi första advent med Stensjöns stolta julbock att se fram emot. Kom till 

bocken för sång, pepparkakor och glögg. Om man har varit snäll så kommer det 

kanske några tomtar med julhälsningar från föreningen. Häng med i årets julklapps-
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jakt. Ledtrådar och skattjakt i närmiljön, vi hoppas på någon speciell klurighet för 

hugade jägare i klappjakten. 

Vi närmar oss jul med stormsteg. Trots att domedagen är nära, särskilt när det 

snöar, så flaggas det för att det är bra med en svart fredag. Tomtestigen vart välbe-

sökt trots att bränslet är för dyrt. Vår julbock får vi hoppas klarar elpriserna i de-

cember. Tror att vi har en rätt stark tilltro på framtiden och att viljan att göra saker 

bättre blir starkare när det blir lite motigt. Känns som typiska egenskaper för en 

smålänning. 

God Jul och Gott nytt år önskar SSF genom Ordf. 
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Det hemstickade plagget a r Å rets Julklapp 2022. 
Vi lever i en orolig omva rld. Kriget i Ukraina har orsakat stigande inflation och o kade 
energipriser. Samtidigt ser vi ett nyva ckt intresse fo r hantverk. HUI har da rfo r utsett det 
hemstickade plagget till Å rets Julklapp 2022. I en tid av bildlig och bokstavlig kyla, som 
fo ljd av oroligheter i va rlden representerar Å rets Julklapp 2022 en varm kram i produkt-
form att ge till sina na ra och ka ra. 
Å rets Julklapp ska leva upp till ett eller flera av fo ljande tre kriterier: 
 * Å rets julklapp ska representera den tid vi lever i 
 * Å rets julklapp ska vara en nyhet eller ha fa tt ett nyva ckt intresse 
 * Å rets julklapp ska svara fo r ett stort fo rsa ljningsva rde eller sa ljas i ett stort   
 antal enheter 
Nordiska museet dokumenterar sedan 2011 Å rets Julklapp. HUI Research ska nker varje 
a r ett exemplar av Å rets Julklapp till museets samlingar. 

1988 Bakmaskinen 

1989 Videokameran 

1990 Woken 

1991 CD-spelaren 

1992 TV-spelet 

1993 En doft (parfym) 

1994 Mobiltelefonen 

1995 CD-skivan 

1996 Internetpaket 

1997 Elektroniska husdjuret 

1998 Dataspelet 

1999 Boken 

2000 DVD- spelaren 

2001 Ett verktyg 

2002 Kokboken 

2003 Mössan 

2004 Den platta TV:n 

2005 Ett pokerset 

2006 Ljudboken 

2007 GPS-mottagaren 

2008 Upplevelsen 

2009 Spikmattan 

2010 Surfplattan 

2011 Den färdigpackade mat-

kassen 

2012 Hörlurarna 

2013 Råsaftcentrifugen 

2014 Aktivitetsarmbandet 

2015 Robotdammsugaren 

2016 VR-glasögonen 

2017 Elcykeln 

2018 Det återvunna plagget 

2019 Mobillådan 

2020 Stormköket 

2021 Evenemangsbiljetten 
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Stick-terapi: där-

för blir du lycklig 

av att sticka 

Mobilt, meditativt, hälsobringande, krea-

tivt och bra för minnet. Nej, det handlar varken om resande till eller näringsriktig 

mat – utan faktiskt om något så enkelt som att sticka. 

Att den gamla hantverkstraditionen stickande kan fungera som en riktig hälsoboost 

har flera forskningsrapporter pekat på genom åren. Vid sidan av att den uppre-

pande handrörelsen verkar stressdämpande kan stickande även ha en blodtrycks-

sänkande och muskelavspännande effekt. Läs mer om det i artikeln: "Sticka och må 

bra". 

Hälsovinsterna med att sticka är även något författaren Barbara Hannah Gruffman, 

författare till bästsäljaren "The Best of Everything After 50: The Experts’ Guide to 

Style, Sex, Health, Money and More", lagt märke till. I sin senaste krönika i Huffing-

ton Post, hyllar hon hobbyn som hon började med först efter att hon fyllt femtio. 

"Att säga att jag är helt fast är en underdrift", skriver Gruffman och listar därefter 

anledningarna till varför stickande hamnar på hennes listan över absolut-kunna-

sysslorna i livet: 

• Du kan ta med stickningen överallt – på resor, i väntan på möten, osv. 

• Du kan sticka medan du gör sådant du älskar – när du lyssnar på musik, tittar 
å TV, dricker ditt favoritvin... eller dagdrömmer. 

• Och sist men inte minst, skriver Gruffman, visar forskning att stickande kan 
motverka demens och påverka immunsystemet positivt. 

Expressen har publicerat flera artiklar om 

hur stickning är en bra aktivitet, bland annat 

dessa två där den första publicerades 2015 

och skrevs av Sofia Edgren, den andra av 

Ninna Prage 2016.  



27 

 

Så stickar du dig till ett bättre liv 

och blir lugn 

Att sticka kan vara både avkopplande och terapeutiskt. 

Oavsett om man är äldre dam, ung pingla - eller man. 

Men läs det här innan du börjar, så slipper du förslitningsskador. 

Många har nog minnen av en farmor eller mormor med stickorna och garnnystanet 

i knät. Kanske har man genom livet burit med sig en favorithalsduk eller -mössa, 

som skapades av samma släkting. 

Men de senaste åren har stickning som hobby krupit längre ner i åldrarna, till små-

barnsmammor och kreativa unga kvinnor. Till och med män med stickor och nystan 

har skådats på bussar och tunnelbanor. 

En del stickar med en konkret present i åtanke: ett par vantar till bästisens nyfödda, 

till exempel. Andra gör det för att komma ner i varv och slippa rastlösheten: medan 

stickorna (nästan) rör sig av sig själva kan man låta tankarna vandra, eller babbla 

med sina vänner. 

Sticka - bra för hälsan! 

Stickning har visat sig ha flera hälsofördelar, som att det sänker blodtryck och puls, 

samt minskar stress. Dessutom kan det ha en positiv inverkan på omgivningen, som 

blir lugn och glad av att se på. 

Mentalt är det alltså en skonsam aktivitet – men man kan faktiskt få fysiska besvär 

av att sticka mycket och ofta. 

1. Planera i förväg 

2. Ta paus ofta 

3. Bulla upp bakom ryggen 

4. Sitt rakt 

5. Välj rätt stickor 

6. Praktisera små rörelser 

7. Stretcha fingrarna 
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Tomtestig 

Det bjöds återigen på en fantastisk Tomtestig i Stensjön och 

detta året hade vi verkligen julvädret med oss. För bara en 

vecka sedan pratades det om att sommaren inte släppt 

greppet om landet och att det var ovanligt varmt för att 

vara november. Sedan kom Tomtestig och till denna helg 

kom säsongens första snö och temperaturen sjönk för att 

tillåta att det var vintrigt i skogen.  

Föreningen samlar återigen ihop sig och bjuder på en helt 

otrolig tomtestig, som ständigt är i förändring och förbätt-

ring. Bygdens unga och gamla vallfärdar än en gång till 

Skogsrundan runt Runeplan som bjuder på en magisk upp-

levelse som start för årets julförberedelser.  
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Tomtestigskogen 

var fylld av nissar 

och gummor. 
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I år fick vi besök av Hildas blommor och inredning som vi-

sade upp julkreationer och skapade en mysig stämning.  

Våra fantastiska ungdomar fyllde upp skogen med en massa 

fina stationer, de visade upp tomtenskök, de sjöng för våra 

besökare, de visade hur man slog in paket, hur man tog 

hand om sin sportutrustning. Varje station hade byggt upp 

med julig rekvisita, mysiga eldar och mycket tomtedräkter. 

EPA-tomten var tillbaka och höjde stämningen med musik, 

kontoret var öppet och ringde in önskelistor. Allt startade 

med en bra organiserad parkering och ett insläpp som såg 

till att stämningen i kön var god och promenaden i skogen 

skulle upplevas trivsam och julig. 

 Allt avslutas med ett besök hos Tomtefar och Tomtemor. 

Tomtestig 
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12:e upplagan 

600 besökare 

70 nissar 
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Det var året 1942 som ledarlegendaren Ingemar Lindqvist startade en 

friidrottssektion inom SIF. Det betyder 80 år 2022 och även Runeplan 

jubilerar då den invigdes 1952-08-31 för 70 år sedan.   

SIF:s största arrangemang någonsin var SM i terränglöpning som 

hade mål och start på Boda kulle firar också jubileum 50 år – tänk vad 

tiden går! 

Vi i friidrotten har firat jubileumsåret med kastfemkamper på Rune-

plan och VDM på hemmaplan. 

Björkö skola har haft sin årliga friidrottsdag på Runeplan och flera av 

våra rutinerade veteraner ställde som funktionärer. Många bra resul-

tat presterades och vi tackar Tomas för bussponsringen. 

Skolan från Björköby är en trogen gäst på Runeplan 17 ggr på allvädersba-

norna. Men anorna går tillbaka till 1960-talet! 
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Någon friidrottsskola har inte gått att få igång. Intresset har minskat 

för många av våra friidrottsklubbar och både Sisu och Villstad har haft 

allt mindre grupper. Vår bästa tjej Nova Arvidsson har därför tränat 

ihop med IK Sisu detta år. På Sisuspelen pratade jag länge med Vill-

stads Anders Andersson om hur svårt det är även att få fram nya le-

dare. Tidsbrist verkar vara en av orsakerna och om föräldrar engage-

rar sig så försvinner dom fort när deras barn slutar. Pandemin. miljö-

problemen och Putins krig har också varit negativa sakar som bidrar 

till att sänka motivationen att engagera sig. 

Novas Arvidsson-09 är det stora glädjeämnet och med 15 medaljpo-

äng på UDM har hon varit bäst någonsin av alla våra tjejer som tävlat 

på UDM. Av killar är det bara Axel, Isak, Jacob och Allex som tagit mer 

poäng på ett år! 

Veteranerna håller igång på bästa sätt och Ambjörn imponerar som 

77 åring på alla sätt. Men Peter, Håkan, Laszlo, Roger och Ingvar hål-

ler hög klass och plockar medaljer även på VSM. 

Liv är rörelse och motion är viktigast av allt för ett långt och friskt liv. 

Det finns mängder av bevis för detta! Vi gläds därför också åt bröder-

na Barkös motionsgrupp som håller igång varje tisdag. 

Görans sammanfattning av årets säsong! 
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2022 Kerstin Graberg 

Många resor till tjejmilen i Stockholm fixade Kerstin! 

Kerstin var motionsansvarig på jobbet på banken och ordnade bussar 

till tjejmilen i Stockholm i elva år!  

Nu spelar hon golf varje vecka minst 2 gånger och då 18 hål som kan 

ta upp till fem timmar. I år verkar det bli 41 gånger och det blir då 

dryga 200 timmar! 

Hon fyller på de övriga veckodagarna med en timmes promenad/dag 

vilket kan ge en total veckodos upp mot nästan 17 timmar i motion un-

der golfsäsongen. 

Rundorna varierar från Sonarp, Fredriksdals säteri eller sjön runt till 

Stensjöns Skärsbodarundan, Stenbrorundan eller rundan kring Lus-

ten. 

Inget trädgårdsarbete undgår Kerstin från krattning av löv till rengö-

ring av stenplattor eller rensning av häck och ogräs. 
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Ett friidrottsgäng på det glada 70-talet ihop med Kerstin! 

1996 Birgitta o Sören Johansson 

1997 Ingemar Lindqvist 

1998 Sven och Nils Lindqvist 

1999 Göran Graberg 

2000 Susanne Harrysson 

2001 Eva Engmalm 

2002 Erik Höglund 

2003 Eva Petri 

2004 Christer Ferm 

2005 Kjell Wikstrand 

2006 Pelle Engdahl 

2007 Lasse Lennartsson 

2008 Eivor Karlsson 

2009 Sven-Erik Gustavsson  

2010 Anna-Lisa Sjöberg 

2011 Ingrid Gielen 

2012 Tage Axelsson  

2013 Anita Olsson  

2014 Josef Darius  

2015 Stig Karlsson  

2016 Pernilla Mårtensson  

2017 Patrik Grahn  

2018 Kaj och Alf Barkö  

2019 Agne Bengtsson  

2020 Mats Henrysson  

2021 Peter Danneman 

2022 Kerstin Graberg 

Historiska vinnare 

Görans pris går i år till en uppskattad ledare på ideell basis med stor dos 

egenmotion! Göran är ensam diktator i motionsjuryn som väljer årets motion-

är och han vet nyttan av motion efter ett varv runt moder jord på 5 år på mot-

ionscykel (inomhus) och ett andra varv på elcykel på 3½ år (utomhus)! Priset 

kan man bara få en gång! 
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Nova har varit på GM-läger i Växjö, men hon har några tävlingar kvar 

2022. Jag måste räkna in dom också då Nova fyller 13 år först 27 de-

cember och måste ju få chansen fullt ut i F13. 

Nova har varit på GM-läger  
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Den första april 2016 fick en portabel syrgasapparat och strax efter 

även en stationär. Egentligen borde jag haft syrgas minst ett år tidi-

gare då jag 2105 ansträngde mig utöver vad man kan begära. Ordern 

från läkaren var att du måste ha syrgasen 16 timmar per dygn annars 

gör det ingen verkan. Med facit i hand borde jag haft syrgas långt tidi-

gare och använt det vid motion.  

Hur är det då att leva med en grimma i näsan för jämnan. Det irriterar 

slemhinnorna i näsan så syret måste gå genom ett vattenbad för att 

inte orsaka näsblod. Slangen som i mitt fall är 25 meter är jobbigast att 

ha och snor in sig här och där. På natten går det allra bäst och ger fina 

värden som syresättning på 98% ibland och vilopuls på under sextio 

för det mesta. 

Den portabla apparaten har jag i cykelkorgen på svärdotters elcykel 

och den funkar bra. Måste ha regnskydd på den för annars funkar den 

inte.  

Att leva med syrgas år efter år! 
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Jag går 2023 då in på mitt åttonde år med syrgas men för en lungsjuk 

krävs mer, jag har tre inhalationer varje dag på dryga 10 minuter med 

vätskor som är vidgande och slemlösande.  

Därtill måste jag varje vaken timma blåsa i ett motståndsrör 30 gånger 

men är nu så van vid detta att bara känns som ren rutin.  

Fick ju av min läkare Jonna Ziegler för tio år sedan ett råd att träna 

hårt och mycket för att bromsa kol. Det har jag anammat och har nu 

för fjärde året i rad cyklat över 1000 mil ute. Hade inomhus tidigare 

fyra år med 1000 mil.  Två varv runt jorden kan man väl kalla ett bevis 

på att träning ger ork.  

Jag har sedan snart tre år tillbaka blivit andfådd vid alla rörelser så 

jag har en tuff kamp i min dagliga motion. Tack vara min träningsbak-

grund och musiken går motionen ändå att genomföra på OK sätt och 

jag kämpar på som jag alltid gjort. Människans styrka är att anpassa 

sig efter sin situation och det har jag också bevisat! 

Mycket har jag fått släppa som träningen på Runeplan och allt socialt 

umgänge då smittorisken måste minimeras. 

På balkongen kör jag varje dag gympa och då med upp till tio olika rö-

relser. 

 Det blir tåhävningar 3x11, lårgung 3x30, utfall 2x50, armhävningar 

1x50, studsmatta 3x100, handstarkklämman 2x3x30, triceps 3x30 och 

slangen1x50.  

Lårgung körs ibland med belastning av en skivstång 3x30x17 kg och 

jag avslutar med explosiva frivändningar 3x17 kg!  

Det är vad min kropp tål och är en bråkdel av hur jag tränade när jag 

var aktiv i friidrotten. Men man måste anpassa sig efter kroppens ål-

der och kraft. Men all träning är bra och bättre än ingen träning alls! 

Vid bra väder även ett par cykelpass ute på en timma/ggr.   Vid dåligt 

väder kör jag inne med cykeln i musikrummet. 

Göran 84 år! 
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