
 

Verksamhetsberättelse 2020 

Sandby Ideella Träningscenter  
 

  

Allmänt  

2020 har varit ett annorlunda år. Pandemin har krävt stora omställningar i samhället. 

Riktlinjerna och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt Riksidrottsförbundet 

och dess specialidrottsförbund har legat till grund för de beslut som tagits av styrelsen 

avseende vilka anpassningar som ska göras på Sandby Ideella Träningscenter. Tillsammans 

med våra medlemmar har detta fungerat mycket väl även om vi hade önskat att vi hade kunnat 

erbjuda fler träningstillfällen. 

Då föreningens ekonomi av förklarliga skäl påverkats har vi även fått väldigt bra stöd av vår 

hyresvärd Håkan Eksandh på Hexiron som under början av 2021 bidragit med en betydande 

hyreslättnad. Styrelsen har även varit aktiv och sökt kompensationsbidrag och medel från 

olika fonder, varav en del blivit beviljat, vilket underlättat det ekonomiska läget betydligt.  

 

Året 2020 började som vanligt med verksamhet inom områdena fitness och kampsport.  

 

Det totala medlemsantalet var under året 995 st. Könsfördelningen i föreningen är mycket 

jämn, cirka 53% av medlemmarna utgörs av kvinnor och cirka 47 % av föreningens 

medlemmar utgörs av män. Cirka 43 % av medlemmarna är under 25 år och cirka 

16 % är över 60 år. Föreningens yngsta medlem är 3 år och förenings äldsta medlem är 87 år.  

Under 2020 har 86 individer haft aktiva allkort vilket berättigar vuxna till samtliga 

träningsformer och barn till samtlig fitness- och kampsportsträning riktad till barn. Konceptet 

med allkort gör det svårt att få fram exakt antal aktiva medlemmar inom respektive disciplin. 

Vi som förening vill uppmuntra våra medlemmar att träna varierat.  

Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten under 2020.  

Kampsport  

  
Under 2020 har Judo, Brasiliansk JiuJitsu (BJJ), och Thaiboxning bedrivits inom 

kampsportsområdet. I mitten av mars pausas all kampsport för vuxna med anledning av 

ändrade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Från mitten av mars ger vi därför samtliga 

medlemmar från åk 7 med aktivt träningskort möjlighet att utan extra kostnad ta del av all den 

verksamhet som vi erbjuder.   

Judo och Thaiboxning för barn har fortsatt då riktlinjerna tillåtit barnträning. Mot slutet av 

april startar passet kampsportfys från årskurs 4 och uppåt utomhus en dag i veckan fram till 

augusti. Tränare är Felix Hallberg.  

Inom kampsportsgrenen är cirka cirka 10 tränare och hjälptränare engagerade.  

 



 
Fitness  

Fitnessverksamheten har under 2020 haft cirka 212 verksamma medlemmar.  

Under året har föreningen fortsatt haft instruktörsledda fitnesspass med anpassning utifrån 

rådande riktlinjer.   

I mitten av mars pausas pass som främst besöks av äldre medlemmar med anledning av att 

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer 70 + att hålla sig hemma.  

Från mitten av april börjar en del pass genomföras utomhus.  

Till hösten startar passet Utomhusfys upp som pågår under hela höstterminen, oavsett väder. 

Övriga pass för vuxna pausas i slutet av oktober då smittspridningen i Skåne åter tagit fart.   

För att våra medlemmar ändå ska ges möjlighet att träna öppnas all träning upp för alla 

tränande i klubben, det vill säga personer med enbart gymkort välkomnas även på fitnesspass 

och vice versa fram till årets slut. Vidare bedrivs från och med början av november ett till två 

pass av Emma Lundvall utomhus i form av promenad och styrka i olika tempo, fram till och 

med nyårsafton. Våra barnpass bedrivs till största delen som vanligt utifrån riktlinjerna.   

Verksamheten har bestått av följande pass under delar av året:  

 

    

• Lätt CardioCykling   

• HIIT 

• Start UP 

• We dance/ balance 

• KidsDance 

• Wedance High 

• Styrkeboll 

• Bamsegympa 

• Gymnastik 

• Gymjunior 

• Utefys 

• Promenad med styrka 

 

 

  

• Step  

• Hathayoga 

• Torsdagsgympa 

• HIIT light 

• We dance 

• Hinderbana 

• Gladiatorkids 

• FamiljeGympa 

• Soma Move 

• Zumba Fitness 

    

Sommarträning  

Under sommaren bedrivs fortsatt träning. Thaiboxningsträning och sex olika fitnesspass 

genomförs en gång i veckan, gratis för de som haft aktivt kort under våren.  Den 14 juni hålls 

ett träningsmedley med sommarpassen på cirkusplatsen vid Killebäcksskolan.  



 
  

Gym:  

Verksamheten består i huvudsak av individuell träning, men även ledarledd träning i form av 

ungdomsgym har bedrivits i samarbete med Sandby Fritid, främst under vårterminen. Till 

hösten startar ett nytt pass, Gymjunior för barn från årskurs 4 till 6.  

Flera anpassningar utifrån rådande riktlinjer med anledning av Covid-19 har gjorts, såsom att 

begränsa antalet tränande i gymmet dels utifrån område i gymmet och dels utifrån totala 

antalet tränande. Vidare har varje tränande fått ta en flaska med desinfektionsmedlen vid 

ingången till gymmet, på så sätt blir det tydligt hur många som är på plats och det blir också 

lätt att desinficera efter sig.   

Nyhet under 2020 är ovan nämnda GymJunior som bestått av cirka 10 barn i 

mellanstadieålder och en till två tränare. Huvudtränare har varit Ola Madsen. En annan nyhet 

är att åldersgränsen i gymmet sänkts inför hösten från årskurs 6 med vuxen.   

Under hösten byttes de gamla löpbanden mot de nya och i december kom äntligen den 

efterlängtade riggen. Riggen monterades och används flitigt av gymdeltagare.   

Inom ramen för ungdomsgymmet har ca 20 ungdomar deltagit. Verksamheten pausade under 

höstterminen.   

Totalt har gymmet under 2020 haft cirka 600 aktiva medlemmar. 

Beläggningen i gymmet har skiftat under året och 2020 var beläggningen som högst i 

november och som lägst i augusti månad.  

Övrig verksamhet:  

Samverkan med vårdcentralen i Södra Sandby  

Samarbetet med vårdcentralen har under 2020 fortlöpt. Samarbetet sker genom att 

fysioterapeuter från vårdcentralen använder gymmet två gånger i veckan där de hjälper 

patienter som är på väg att bli färdigbehandlade att lägga upp en träning för att de ska stärka 

upp behövliga muskelgrupper och minska risken att åter få problem.  

 

Samarbete med fritid Sandby  

Under första delen av 2020 har fritid Sandby under två kvällar i veckan förlagt sin verksamhet 

till våra lokaler. Då har ungdomarna kunnat träna i gymmet. I början av november pausar 

ungdomsgymmet på grund av skärpta riktlinjer i Skåne då smittspridningen ökat.  

  

10-års jubileum 

I oktober koras vinnarna i tävlingen med anledning av Sandby Träningscenters 10-års 

jubileum. Tävlingen gick ut på att träna 10 pass under en månad, samt en motivering om vad 

som är så bra med Sandby Ideella träningscenter. Motiveringarna visar hur uppskattad 

klubben är, både vad gäller placeringen mitt i byn och den familjära stämningen.  



 
Vinnarna kunde sedan få 10-kort på träning eller välja priser från våra lokala sponsorer: Alla 

tiders hudvård, Gå i skor, Kropp & Själ, Sandby Kafferosteri, eller Kost- och hälsorådgivning 

med Emma Lundvall.  

Projekt:   

Under året har två stora projekt med finansiering från Sparbankerna genomförts. Projekten 

handlar om skadeförebyggande träning för barn och äldre. Det har bland annat köpts in 

särskild utrustning i gymmet för att främja träning för särskilt dessa grupper och träning i 

gymmet har subventionerats för högstadiebarn. Projekten påbörjades redan under förra 

verksamhetsåret och har fortsatt under 2020.  

Det har även funnits medel att söka för att kompensera för påverkan som pandemin haft. En 

del sådana pengar har föreningen fått och köpt in ny utrustning för. Viss utrustning har även 

köpts in med pengar från andra projekt. Det som köpts in är bland annat ny utrustning till 

gymnastiken, en flick-flack tränare, flyttbar boxsäck, kettlebells samt en boombox.  

 

Organisation:  

Styrelse  

Styrelsen under 2020 har bestått av: Emeli Adell (ordförande), Emma 

Lundvall (vice ordförande), Anders Willhelmsson (kassör), Erika Nielsen (sekreterare), Karin 

Cavallin (ledamot), Robert Berntsson (ledamot), Magnus Blixt (ledamot) Amanda Andersson 

(ledamot), Mimmi Hagensgård (ledamot), Martina Christiansson (suppleant), Martin 

Adell (suppleant) och Lucas Novik (suppleant).  

  

Anställda  

Under 2020 har Jenny Frej varit anställt som klubbkoordinator på 50% och Moa Jönsson har 

under året varit anställd som lokalvårdare och arbetat 40h/v med lokalvård och kansli.  

  

Styrelsen tackar för all förståelse och allt stöd vi fått under 2020 och ser fram emot 2021.   

  

  

  

Emeli Adell   Emma Lundvall  Anders  Willhelmsson 

  

  

  

  

Erika Nielsen   Karin Cavallin  Robert Berntsson   

 

 

 

 

Magnus Blixt   Amanda Andersson Mimmi Hagensgård   


