
 

 

Verksamhetsberättelse Finalloppet 2022 

 
Även 2022 organiserades Finalloppet av en kommitté bestående av samma personer som år 2021. Detta på 
grund av att det visat sig vara svårt att få till en efterfrågad organisation med huvudansvarig/projektledare. 
Uppdraget har givits till huvudstyrelsen som har det yttersta ansvaret. 
Under alla omständigheter så fanns kunnandet och rutinen för att kunna förbereda och genomföra 2022 års 
Finallopp. 
Under året genomfördes ett antal möten enligt tidigare utformades årshjul, både fysiskt och digitalt. Detta är 
någonting att ta med sig framöver som en stor hjälp, åtminstone då en organisation inte är fullständig. 
Även Göteborgsklassikern har hållit möten men eftersom denna organisation varit aningen insomnad har 
resultaten inte inneburit några större deltagartillskott. Det har dock utlovats nya krafttag inför 2023. 
 
Eftersom vi hade en situation utan restriktioner var vi tillbaka i ”normalläge”. Det visade sig dock att bl.a en 
av våra huvudpartners ICA inte var intresserade av fortsatt samarbete, vilket vi fick reda på sent omsider. 
Detta kunde delvis lösas med hjälp av en fruktgrossist samt att vi bestämde oss för en annan lösning 
beträffande funktionärskost; mat från närvarande ”Food Trucks” (det kanske inte slog så väl ut som tänkt, 
delvis beroende på att det var svårt att få svar på utskickad enkät till funktionärer). Denna detalj bör ses över 
framledes. 
Några nya tillskott i form av parters blev det inte men tack vare att evenemangsplatsen ändrades en aning 
kändes det som att alla inblandade var nöjda.  
Provlöpningar utannonserades men det blev inte någon större uppslutning, kanske beroende på att det var 
svårt att hitta datum som inte kolliderade med annat bl.a. Friidrottssektionen genomförde liksom tidigare år 
löpträning för våra medlemmar. 
 
Själva loppet genomfördes i delvis soligt väder och för årstiden behaglig temperatur vilket säkert bidrog till ett 
över lag positivt Finallopp, vilket omdömen visat. 
 
Vid årsslutet har några av kommitténs medlemmar annonserat att de inte längre avser att fortsätta i sina 
respektive roller. Detta gör det väldigt angeläget att snarast finna ersättare eller snarast försöka forma en 
organisation att leda arbetet med Finalloppet in i framtiden. 
 
Friidrott och Triathlon har haft några framstående placeringar genom Ragnar Crona. 
Han körde SM i Triathlon mellan distans (1.9km + 90km + 21.1km) i Vansbro i somras, där han vann klassen 
H50.  M.a.o Svensk Mästare! 
Han var även snabbaste H50 på Gbg varvet med 1:14:45 och inte minst så vann han H50 19 km på 
Finalloppet med tiden 1:11:26. 
  
Sektionen har anordnat löpträning varje tisdag som vänder sig till samtliga sektioner i klubben. Vi har 
samlats vid Bertilsons stuga. Johan Wall Jungbjer har varit ansvarig för träningen med hjälp av Oscar och 
Magnus. 
 
Siffror och statistik för året: 
 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Anmälda  1462 1270 171 2054 2325 2546 3012 3333 

Startande  1221 1070 155 1721 1967 2082 2251 2747 
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