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Styrelsen  
Styrelsen har under året bestått av Jonatan Palm (ordförande), Jakob Olars (vice ordförande), Sven 
Petterson (kassör), Kristoffer Sjölin (sekreterare), och Anita Olars (ledamot).  
 
Medlemmar 
Vid årets slut hade LK Gränslöst 109 medlemmar (vuxna och barn) i föreningen.  
 
Styrelsemöten 
Under året har LK Gränslöst haft sju styrelsemöten.  
 
Utbildningar 
Under året har Patrik Nilvér och Carina Gustavsson deltagit i SFIF:s tränareutbildning. 
 
Styrelsens årsberättelse 
2020 blev för många ett gränslöst år, på ett sätt som nog få hade förväntat sig när året började. Året 
2020 kommer att gå till historieböckerna som det år coronapandemin lamslog världen. För oss som 
löpare har det gångna året varit speciellt. Tävlingar har ställts in på löpande band och den motiverande 
dragningskraft som ett lopp ofta bidrar med har för många kanske varit svår att ersätta.  
 
Vi i LK Gränslöst beslutade som så många andra föreningar att blåsa av våra tävlingar 
Semesterhalvmaran, Sommarmilen och Solruset med kort varsel. Det blev inget tioårsjubileum för 
Semesterhalvmaran som det var tänkt. Med ännu kortare varsel lyckades vi dock samla våra 
föreningskrafter och tillsammans med vår nya samarbetspartner GoClimate sjösätta två virtuella lopp, 
Semesterhalvmaran och Sommarmilen utan Gränser. Som liten en liten förening tycker jag att denna 
bedrift är något som vi ska vara stolta över. 135 deltagare sprang något av de virtuella loppen och 
tillsammans bidrog de till att dra ett litet strå till stacken för kampen mot klimatförändringarna. Vi 
tror, hoppas och planerar för att de virtuella loppen Semesterhalvmaran och Sommarmilen utan 
Gränser under 2021 kommer att göra comeback tillsammans med våra fysiska lopp på Närkeslätten. 
Inför det kommande året har vi rekryterat flera nya klubbmedlemmar till vår tävlingskommitté, något 
som alldeles säkert kommer att bidra till fortsatt utveckling av våra lopp.  
 
Den 18 juli bjöd Sven och Irene Pettersson till en coronasäker träningsdag i deras stuga i Godegård. 
Upplägget var lika enkelt som genialt. Sven tände grillen. De ditresta löparna rev av ett intervallpass 
på en böljande skogsväg. Därefter bjöds det upp till femkamp, bad, hamburgergrillning och fika.     
 
Om tävlingsdeltagandet under året till stor del lyst med sin frånvaro så har våra träningsdeltagandet 
gjort raka motsatsen. I Örebro har klubbens certifierade tränare Patrik ”Putte” Nilvér tillsammans med 
Carina Gustavsson och ett härligt gäng deltagare öst på i ur och skur i elljusspårens ljus. Gruppen 
präglas av mycket träningsglädje och öppen gemenskap, vilket även fått löpare från andra klubbar att 
delta. Träningsgruppen har växt och många utvecklande steg har tagits av gruppens deltagare. En 
mindre träningsgrupp i Örnsköldsvik har också börjat ta form under året vilket vi tycker känns riktigt 
kul. 
 
LK Gränslöst-året 2020 är till ända. Nu blickar vi framåt mot 2021. Vi hoppas att året ska fyllas av 
mer fysisk gemenskap, fler tävlingsmöjligheter och många svettande deltagare i våra tävlingar!  
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Jonatan Palm     
Ordförande LK Gränslöst   
Falun, 2021-02-20    


