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 Verksamhetsberättelse för IF Kusthöjden 2017 
 
Föreningen 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av John-Erik 
Hansson ordförande, Rickard Granberg kassör, Erik Norgren 
sekreterare, Åsa Norberg ledamot, Daniel Nordin ledamot 
innebandy ansvarig och Ally Norgren ledamot och 
medlemsansvarig. Valberedningen har varit Angelica 
Björlestrand och Daniel Djupenström. 
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 25 stycken betalande 
medlemmar. Föreningen har haft ett årsmöte och styrelsen ett 
konstituerande möte efter årsmötet samt 10 styrelsemöten. 
 
Utbildning 
Föreningen har haft nybörjarkurs i värja för vuxna och ungdom 
som startade i början av höstterminen.  
Under hösten gick tre personer Sisu utbildningen plattformen. 
Föreningen har också deltagit i Härnösands kommuns träffar 
gällande allidrott där skolungdomar ska få prova på fäktning fyra 
onsdagskvällar. I december månad hade Bengt Boogh som är 
fäktmästare från Östersund en instruktörskurs i Härnösand för 
klubbarna i Sundsvall, Östersund och Härnösand där 16 fäktare 
deltog. 
 
Idrott och motion 
Föreningen har haft ett stort antal träningstillfällen under höst- 
och vårterminen. Föreningsmästerskapet i värja avgjordes den 17 
februari. Segrare i ungdomsklassen var Alexander Lundberg, 
tvåa blev Esmeralda Elmberger Kikalugaa, trea blev Anna 
Arnberg. I senior klassen segrade Rickard Lindeberg, tvåa blev 
Simon Gradin och trea blev John-Erik Hansson.  
Föreningen hade prova på verksamhet på Focusmässan i 
Härnösand den 6 maj. Många ville prova på att fäktas under den 
dagen. Under hösten besökte Ally Norgren Brännaskolan, där 
eleverna fick prova på fäktning under en dag. På höstlovet 
anordnade föreningen anordnade Halloween fäktning i Sälen och 
den 10 december hölls julavslutningen. Föreningen hade under 
hösten en söndagsträning tillsammans med nybildade Sundsvalls 
fäktklubb. Föreningen gjorde en samhällsinsats och nattvandrade 
som vuxna på stan den 15 december. Innebandy har spelats under 
onsdagskvällarna med en god uppslutning av gamla medlemmar 
och nya spelare. 
 
Slutord 
IF Kusthöjdens verksamhetsår 2017 har varit innehållsrikt trots 
visst medlemstapp bland ungdomar och uppskjutet Norrlands 
mästerskap i värja. Föreningen kommer att fortsätta sitt 
samarbete med Norrlands fäktförbund och dess klubbar och 
hoppas på ett framgångsrikt 2018. 
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