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                                                                                        Bil 1 

Verksamhetsberättelse för Narva Boxningsklubb 2022 
( ) nedan avser 2021 

Klubbens 92:de verksamhetsår har under årets början djupt präglats av pandemin. En 

återhämtning skedde dock under hösten. Totalt antal medlemmar var vid årsslutet: 289 (289). 

Funktionärer var 13 (15) och övriga som betalt träningsavgift, räknat per helår, var 167 (120). 

Nya medlemmar under året var ca 20% (10%). Antalet barn/diplomare (10-15 år) var 31 (33), 

matchboxare 18 (10), studerande inkl. Grå pantrar/Parkinsonsjuka 84 (61) och fullt betalande 

34 (18). Bidragsberättigade medlemmar (7 - 25 år) inkl. funktionsvarierade var ca 100 (85). 

Styrelsen och arbetssätt 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 (8) protokollförda möten. F o m mötet i nov-02 

redovisas protokollen på Internet se:  www.narva.com -> Narva, adress mm . Samtliga möten 

har varit öppna för alla medlemmar att delta i, dock givetvis ej att rösta. Av styrelsens 

medlemmar har 40% (60%) varit kvinnor.  

Följande ordinarie ledamöter har närvarat vid de 10 mötena: 

Hans  Stigge   Ronny (avgick 11 aug)   Lars (ers. Ronny från 11 aug)  Jenny  Ida    

  10         9             4                                    3                                             7        8 

 

F o m styrelsemötet 24 aug 2010 tillämpas en "rullande" mötesteknik med ett successivt 

utarbetat protokoll med början efter senaste mötet. Ordf. och övriga ledamöter anger punkter 

samt preliminära förslag till beslut. Dessa "rullar i en löpande diskussion" fram till nästa 

sammanträde då formellt beslut fattas. "Åsiktsutbytet" sker via mailkontakter, informella 

personliga möten på klubben, tfn och SMS fram till mötesdagen. Enligt klubbstadgarnas §27 

får beslut endast fattas vid möten då minst hälften av styrelsens fem ledamöter/suppleanter är 

fysiskt närvarande. Effekten har blivit förberedda och koncentrerade, korta styrelsemöten (ca 

60 – 80 min). F o m styrelsemötet 2 april, 2020 genomförs styrelsemötena även via 

konferensprogrammet ZOOM, vilket visat sig passa väl in i det arbetssätt som klubben sedan 

tidigare valt att arbeta efter. 
 

En arbetsgrupp bestående av Hans, Stigge, Jenny, Mikael och Christer med huvudsaklig 

inritning på att leda/åtgärda det Arvsfondstödda projektet ”Vårdkompletterande träning för 

Parkinsonsjuka i hem och klubb” har sammanträtt på huvudsakligen måndagar. 

Ingen ersättning har utgått för arbetet i Narvas styrelse. 

Verksamheten – viktigare händelser 
 

Januari 

Klubben öppnade för träning 10 jan med ett träningsschema innehållande 27 träningstillfällen. 

Eftersom Omikron-varianten var under spridning användes klubbens Passbokningssystem så 

att max 16 kunde träna samtidigt. Genomsnittligt tränande var dock betydligt lägre (ca 19 i 

snitt). 
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Årsmöte 25 jan 

Narva BK genomförde sitt årsmöte 25 jan med max 16 personer i lokalen och med övriga 

deltagare via ZOOM. Totalt besöktes årsmötet inkl ZOOM-deltagare av 15 medlemmar. Tre 

nya ordinarie ledamöter Ronny, Stigge och Ida valdes in i stället för Jan, Sara och Therese. 

Som ny suppleanter valdes Amos. 

 

Februari 

Antalsbegränsningen i klubblokalen till max 16 personer upphävdes. 

 

En Gala (Narva fights) utlystes till 27 feb.  

   
  

Jenny utsågs att representera Sverige på NM i Reykjavik 26-27/3.  

 

Mars 

Jenny representerade Sverige på NM i Reykjavik 26-27/3, tyvärr förlust mot norskan 

Madeleine Angelsen.  

 

Stigge deltog på Rock Steady Boxing affiliate training camp i Oslo 26-27/3. 

 

Hans och Stigge deltog i en ordförandekonferens i Älvsjö. Hans berättade om IDPD-projektet. 
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Träning i Botkyrka BK med Jenny som tränare  i direktsändning via klubben storTV. Ingick i 

ett projekt finansierat av Arvsfonden. 

 

April 

Christer deltog i en avancerad kurs för tränare i England början av april. 

 

Jenny boxades i DIF:s klubbtävling den 23 april mot svårträffade Anni Viantie, Finland, 

dessvärre förlust. 

 

Maj  

Den 1 maj mötte Jenny Maisie Hodkinson från England i Sala Sparbank Box Cup i 

Morgongåva och vann övertygande RSC 1.  

 

Suppleanterna Kent och Tommy, nr. 4 och 2 i suppleantordningen, anmälde 31 mars resp. 8 

maj att de inte längre önskade stå kvar i styrelsen. 

 

Jenny tävlade i Montana Belts i Paris 11-15/5 och genomförde två matcher. Tyvärr förluster. 

 

Elmer och Noa debuterade på Mellansvenska i Skarpnäck 14 och 15 maj. Vinst Elmer och 

förlust Noa. 

 

Jenny deltog på Golden Girl i Borås i 26-29/5.   Hon mötte i semifinalen en boxare från 

England, Sabrina Faizal från Bicester ABC och i finalen revanschsugna Cecilie Kølle, 

Danmark. Båda matcherna slutade 5 - 0. Guld till Jenny! 

På Golden Girl-turneringen tilldelades en GULD-buckla för utomordentliga domarinsatser till 

Tom Svenonius, Narva BK.  
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14 och 15 maj deltog Hans i ett ”Återstartsseminarium” i Norrköping. Hans höll föredrag om 

det pågående projektet: ”Vårdkompletterande träning för Parkinsonsjuka i hem eller klubb.” 

 

Stigge genomgick steg 1 tränarkurs samma helg i Norrköping. 

 

AIF presentades den 28 maj på sitt 100 års jubileum med en minnestallrik. 

 

Juni 
24 juni gick klubben över till sommartider.  

 

 
 

Jenny deltog i Haringey Cup 17 – 19 juni, tyvärr förlust i första matchen. 

 

29 juni meddelade SBF att Jenny är uttagen att tävla på EM, 5 – 17 oktober i Budva, 

Montenegro 
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Juli 
1 juli gick vi över till högsommartider för träningsverksamheten. 

 

Bidrag 6 för återstart sökt och beviljat, 55 tkr erhållna. 

 

Vid styrelsemötet 11 juli diskuterades projektet ”Vårdkompletterande träning för 

Parkinsonsjuka i hem eller klubb” vidare öden. En oenig styrelse (4-1) beslutade att fortsätta 

enligt den ansökan som behandlas vid styrelsemötena i maj och juni 2021 samt beviljades 

aug/sep 2021.  

Aug 
Inför höstterminen beslutades om följande schema: 

 

 

Ledamoten Ronny begärde 11 aug att få lämna styrelsen. Lars, vald som nr 1 bland 

suppleanterna, gick in som ordinarie ledamot. Tidigare kassören Hans och vice kassören 

Jenny tog över kassörsrollen. 

 

 
Träning för parkinsonsjuka startade med två pass per vecka. 

  

I slutet av aug anslöt sig Adjmal till klubben som tränare för matchboxarna.  

Klubbens organisation fastställdes till: 
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11-16 augusti deltog Jenny i träningslägret the ”Edenderry All-Female Sparring Camp” i 

Dublin. 

Sept 
6 – 7 boxare som tidigare tränat med Adjmal ansökte om medlemskap. Ansökan om att få 

tävla för Narva BK översändes till boxarnas gamla klubb Djurgården IF Boxning med 

begäran av snabb behandling.  

 
17 sept deltog klubben (Stigge, Ida, Mikael och Hans) på Olympic day på Stadion. 

 

Jenny tävlade vecka 36 i Gliwice Polen i Silesian championships som är en stor damturnering 

med deltagare från flera stora nationer. Hon inledde turneringen med vinst mot hemmahoppet 

Natalia Kazcyka men förlorade tyvärr i nästa match. 

 

Den 19 sept åkte Jenny med en liten trupp till Sofia, Bulgarien för att delta i Balkan 

tournament. Turneringen vände sig till senior damer. Jenny inledde med seger i kvartfinalen 

mot en bulgariska men förlorade i semin mot en Taiwanesiska. 

Okt 
Jenny tävlade i EM 11 – 23 oktober, BUDVA, Montenegro. Dessvärre förlust mot Serbiens 

Milena Matovic. 

 

King of the Ring: Förlust för Domenic (1-2) i en tät match, vinst för Imo 3-0 i semi men 

tyvärr förlust i finalen trots kämpamatch. 

. 
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Grå pantrarna firade 10 årsjubileum på färjan Gloria genom att titta på foton från både 

träningar och resor till NYC, Helsingfors, Minsk, Oslo, St. Petersburg, Riga, Tallinn och – 

givetvis Narva! 

Den trista situation fortskred med tävlingsförbud för klubbens 6 nya matchboxare genom 

deras tidigare klubbs övergångsvägran (ansökan sänt den 6 september). 

 

En intressant studie om äldre presenterades. Vår Grå pantergrupp har fått tjäna som exempel 

på hur bra man mår när man motionerar. Bra exempel! Klicka här för videon. och Klicka här 

för studien. 

 

 

Uppmärksammade generationsöverskridande träningspass infördes där Parkinsonsjuka 

coachades av diplomgänget. 

 

Nov 

 

https://vimeo.com/762594607/b638f6eeec
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/forskning-fou/motionsidrott/rapport-2022_4.pdf?w=900&h=700
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/forskning-fou/motionsidrott/rapport-2022_4.pdf?w=900&h=700
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Tre av vår diplomboxare tävlade i Botkyrka den 13 nov. Milos, Nilo och Viggo. Nilo vann sin 

match, Viggo boxade in 24 poäng i en tuff, svårbedömd match och Milos mötte en mycket 

erfaren motståndare med 20 matcher. Mikael coachade, Sigge hejade och Hans dömde. 

 

Dec 
1 – 2 dec Nikos Bies gick steg 1 kurs i Skarpnäck, 

 

Narvaiterna är en stödförening till klubben som då och då stipendierar boxare och tränare som 

presterat lite utöver det vanliga. Vår flitigt tränande och tävlande Jenny fick 1 dec en 

välkommen slant av Narvaiternas styrelsemedlemmar Monica och Lizz. 

Erik From debuterade som matchboxare i Örebro med 2-1 vinst mot en duktig hemmaboxare. 

Träning och tränare  

Klubben har under året genomfört ca 1150 (350) schemalagda träningspass. Totalt 

har 13 (12) ordinarie tränare varit engagerade. Christer Ringblom har varit 

chefstränare och förstärktes i aug/sept med Adjmal Omar som vice chefstränare.  

 

Skolor har vid 3 (5) tillfällen tränat hos oss. 

 

Egna tävlingar 

Narva genomförde en egen tävling den 27 februari. 

 

Investeringar. 
Klubben har inte genomfört några större investeringar. Handskar och plattor har 

delvis förnyats. 

 

Könsutjämning.  
Antalet kvinnliga medlemmar uppgår till 23% (23%). I gruppen 10 – 25 år är 20% 

kvinnor. Styrelsen bestod av 40% kvinnor. Vad gäller tävlingsgruppen fanns i 

slutet av året en övervikt män, 85% (65%). Målet om en jämnare könsfördelning 

har uppfyllts betr styrelsen (även om man räknar in suppleanter och revisorer) men 

således inte bland matchboxare och medlemmar.  

 

Samhällsstyrda aktiviteter.  
Idrottsmedel 

Regeringens/RF överenskommelse om Idrottsmedel har inneburit att klubben sökt 
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och beviljats anslag från Svenska Boxningsförbundet för såväl återstart som 

utbildningar. 

 

Följande stöd har sökts: 

28 feb Utbildning stegkurser och ordfkonf. Norrköping – 5 200:- 

30 mars Coronastöd nr 5 – 33 000:- 

30 mars Corona kvartal – 41 000:- 

20 april Corona omgång 6 – 45 000:- 

23 aug Återstart SBF – 10 000:- 

24 okt SISU brandskyddsutredning – 10000:- 

1 nov brandskyddsåtgärder – 20 000:- (ansökt, ännu inte beviljad) 

8 dec Utbildning steg 3, boende – 3 180:- (ansökt, ännu inte beviljad) 

29 dec Utbildning steg 1  - 1 200:- (ansökt, ännu inte beviljad) 

29 dec Utbildning steg 3 – 4 200:- (ansökt, ännu inte beviljad) 

 

Stöd via Riksidrottsförbundet (inkl Idrottsmedel ovan) och Stockholms stad. 

Klubben har under året beviljats stöd med 319 kkr (inräknat Coronastöden). I 

jämförelse med 2021 (stöd 601 kkr) är detta en minskat med 282 kkr. Fördelning: 

 

                                   2019                     2021___________2022___ 

Statliga bidrag, kkr       90                       331                         184 

Kommunala, kkr         159                       270                         135 

  

Arvsfonden ”Vårdkompletterande träning för Parkinsonsjuka i hem och 

klubb”. 

I februari -21 lämnades en preliminär ansökan om medel för rubricerat projekt in 

till Arvsfonden. Denna ansökan föredrogs i styrelsen muntligen i feb och 

”skriftligen” i maj och juni -21. Ansökan beviljades den 22 sept -21 med 3,7 Mkr 

för en 3-årsperiod. Projektet går ut på att visa på möjligheter för främst 

Parkinsonsjuka i hela landet att kunna träna hemma med hjälp av programvaran 

Zoom, dator/platta/mobil och ev. TV. Projektet startade 1 okt. -21 med en 

utökning av pågående testförsök (från Postkodstiftelseprojektet ”En rak höger mot 

Parkinson”).  

 

Hemmaträningen bedrivs med pass mån – ons – fredagar kl 09.30 – 10.30. 172 

”ronder a 1 tim” har genomförts sedan 1 oktober 2021 varav 137 under 2022. 

Under hösten testinspelades ca 50 av de 60 ronderna. 

 

Totalt har vid årets slut 32 parkinsonsjuka visat intresse för Hemmaträningen och 

finns registrerade som deltagare. Av dessa är 12 män och 20 kvinnor. 1 man och 7 

kvinnor är under 65 år. 29 av deltagarna har utrustats med Boxpelare, 

innehopprep, pannboxboll och kettlebellkasse. Ca hälften är boende utanför 

Stockholm. På varje pass brukar det vara 4 – 10 digitala deltagare samt ungefär 

lika många Parkinsonsjuka i lokalen. I Botkyrka bedrivs gruppträning framför en 

stor-TV. Där deltar 3 – 10 vid varje pass. Max har 14 samtidigt deltagit i ett pass. 

Några av ”Stockholms-deltagarna” varierar sitt deltagande digitalt och på plats i 

lokalen vilket man uppgett ger bra effekt på sjukdomssymptomen främst genom 

att träningen blir av tre gånger/vecka. 

 

Projektets styrgrupp består av representanter för Parkinsonförbundet och Narva 
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BK och sammanträder var annan månad. Under 2022 sammanträde man 5 gånger. 

En arbetsgrupp bestående av de fem medlemmar/tränare som är engagerade har 

sammanträtt varje måndag dock med uppehåll vid helger och under sommaren. 

 

En ”marknadsföringskampanj” var avsedd att ”sjösättas” i slutet av november. 

Denna blev tidsmässigt fördröjd beroende på att formella oklarheter uppstod betr. 

ev. framtida arvodering av ”projektarbetare” ingående 2023 styrelse. 

 

Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet har efter omständigheterna varit tillfredsställande och 

gett ett (efter bokföringsdispositioner) överskott av 5 kkr (108) kkr. 

 

8 (13) av tränarna har uppburit ekonomisk timersättning för tränartjänster utförda 

för klubben. Lön, prel. skatt och i tillämpliga fall arbetsgivaravgift har erlagts med  

901 kkr (1025) varav 366 kkr (425) exklusive Arvfondsprojektet. Av övriga större 

utgiftsposter kan noteras hyra/el/vatten 306 (276) kkr och resa/tävlingar 110 (77) 

kkr. 

Klubbens omsättningstillgångar är (inkl förutbetalda bidrag från Arvsfonden, 0,4Mkr) 3,2 

Mkr (3,3 med ) Mkr). Samtliga ersättningar till tränare har med 3 undantag (5) hållits inom 

ramen av 1/2 prisbasbelopp (23800 kr). 
 

Placeringspolicyn av förvaltade medel (3,1 Mkr) har varit försiktig, dvs. 1,04 Mkr är 

placerade i ett räntebärande konto (Marginal bank) och 1,02 milj hos Aros Kapital. 

Resterande på ett lågränte placeringskonto hos Swedbank (ca 1,1 Mkr).    

 

Reserver finns i en helt avskriven utrustning (klubbens Al-ring kan värderas till 20 kkr och 

klubbinventarier till 10 kkr samt ett mindre lager värt ca 5 kkr, likaså i klubbens skyddade 

varumärken, Narva Boxningsklubb, PD Boxningsträning samt 11RONDER. Flera varianter 

av Boxpelaren är även designskyddad. 
 

Narvafonden  
Narvafonden startades 2006 som en avsättning av reserverade men ej uttagna sk tränarpoäng. 

Ursprunglig avsikt var/är att fondens medel skall kunna stötta boxare ekonomisk som vill och 

bedöms ha förmågan att ta medalj på internationella mästerskapstävlingar som OS, VM, EM 

och senior SM. Den var ursprungligen även avsedd att kunna användas för anskaffande av 

sådan utrustning och tjänster som inte kan finansieras på annat sätt. Den interna fonden fick 

2017 ett utökat mandat i att kunna utgöra en mjuk övergång till självfinansiering av 

Parkinsongruppens träning efter att Arvfondsmedlen och Parkinsonstiftelsen avvecklat sina 

stöd maj 2019 resp. sep. 2021 resp senast i sept 2024. Ett ytterligare mandat gavs 2020 för att 

kunna utgöra en buffert för uteblivna träningsavgifter under första delen av 2021 beroende på 

beslutet om stängning av klubben vilket fattades 21 nov 2020.  

 

Eftersom pandemin fortsatte att påverka medlemsutvecklingen negativt (i jämförelse med 

2019) under hela 2022 och vad vi kan notera troligen även 2023 fattades inga beslut om 

avveckling av fonden annat än att denna inte skall förstärkas ytterligare. 

Totalt finns nu i Narvafonden 1033 (1033) kkr. 
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Ideellt arbete i klubben 

Stigge, Jenny och Hans har ägnat många timmar åt klubbens träning, administrativa uppgifter 

av medlemsvårdande slag och lokalförbättringar. Allt detta arbete har gjorts oavlönat. Bo, 

Peter, Magnus, Mats, Hamed, Stigge, Nikos och Hans har inte uppburit någon ersättning för 

genomförda, schemalagda Narva-pass. 

Relation till Stockholms Boxningsförbund (SGBF) samt Svenska 

Boxningsförbundet (SBF) 

Till SGBF:s årsmöte inlämnades 2022 inga motioner. Inga motioner lämnades detta år till 

SBF:s försenade årsmöte i okt. 
 

Slutord 

Narva BK står på säker ekonomisk grund. Resurser har genom idogt arbete skapats för ett 

fortsatt framgångsrikt klubbarbete. Stämningen i klubben har under året varit mycket god 

trots den långsamma återhämtningen. Ambitionen för 2023 är att få fram såväl bra boxare 

som vältränade motionärer och att bidra till att hälsoläget för Parkinsonsjuka m fl 

funktionsvarierade inte försämras. Grunden är lagd för ett framgångsrikt 93:sta Narva-år, 

2023.  

                                                                                        /Styrelsen i Narva BK. 


