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Inledning

År 2021 blev ännu ett år med covid -19. Vi hade restriktioner i samhället och
naturligtvis inom idrotten. Vi hade goda upparbetade rutiner för att klara av träning
och tävling, lagen ska mycket beröm för deras arbete kring att inte få smittan spridd i
lagen. Vi försökte göra verksamheten så bra vi bara kunde under de förutsättningar
vi hade.

Våra sponsorer ställde verkligen upp och fortsatte stötta oss och det vill vi skicka ett
stort tack för. Tack även till Hästen och sponsorgruppen som jobbat hårt med att få in
alla sponsorer.

Vi fortsatte vårt fina samarbete med Peter Håkansson som filmat och streamat alla
våra hemmamatcher, tillsammans har vi verkligen nått ut till vår publik fast de inte
fick vara på plats. Tack Peter för ditt engagemang.

Vi lyckades på ett fantastiskt sätt fortsätta med vår tredje halvlek mycket tack vare
Gerd Sköldestig som skötte kök och servering på ett covidsäkert sätt. Tack Gerd för
att du alltid ställer upp.

Vi lyckades även detta år få arrangera flera landslagsläger i Enköping, det är viktigt
och roligt att få se och hjälpa våra landslag. Vi hade också ett fint samarbete med
Trojan där vi bidrog med personal på två landskamper i Norrköping, ett utmärkt bevis
på den fina rugbyanda vi har i Sverige. Vi har inte kunnat hyra ut vår lokal till fester
som tidigare på grund av alla restriktioner men våra lag har ändå haft flera sociala
aktiviteter där och det är ju hela poängen med vår klubblokal.

Sportsligt så vann Herr ett guld i 7s - grattis till er. Damerna fortsatte att bygga sin
trupp men nådde inte fram till medaljerna i år. Vi fick äntligen igång ett B-lag vilket är
så roligt och viktigt för vår klubb.

Samarbetet med Ungdom fortsätter att utvecklas på ett fint sätt vilket vi kunde se
under USM som arrangerades i Enköping.



Styrelsen 2021

Helena Proos, ordförande
Patrik Holm Thisner, vice ordförande

Ann Edin, kassör
Heidi Jansson, sekreterare
Christer Toresäter, ledamot
Mithra Sätre, ledamot
Sara Karlsson Olsson, ledamot
Trond Hansen, suppleant
Håkan Bergström, suppleant
Minette Hammarberg, damrepresentant (Tess Proos)
Robin Fransson, herrepresentant

Dick Fransson och Majlene Westerberg, revisorer

ERK DAM 2021

Lagledning:
Huvudtränare: Emelie Bergström
Assisterande: Jim Wetterström
Manager: Marie Tomberg-Krantz
Lagkapten XV: Sara Lennvall
Lagkapten 7s: Emma Skagerlind

Trupp:
Truppen har bestått av ca 25 spelare, varav ca 20 spelare har varit
hemmahörande från Enköping. Farmaravtal för 15-manna skrevs med Troján
RK och Kalmar.

Vi har jobbat mycket och långsiktigt med att bygga upp laget med egna spelare och
det långsiktiga målet är att utöka truppen så att vi i framtiden har ett lag med enbart
hemmahörande spelare.

Träning:
Vi har haft gemensam träning 1 gång i veckan under försäsongen april – mars,
därefter utökades träningen till 2 träningar i veckan från mars och under hela
säsongen.

Utöver den gemensamma träningen har även tjejerna följt träningsprogram som Jim
lagt upp samt att de spelare som tillhör landslagen har följt träningsprogram och
genomfört tester via landslagen.



Tävling:
På grund av rådande pandemi blev det lite förändringar och förflyttningar vad det
gäller sevens säsongen som tillslut spelades under juni/juli. 15-manna spelades
under höstsäsongen med start i augusti. Sevens spelades i två kval samt final.
15-manna spelades i en grundserie, följt av enkel semifinal.

I Sevens tog vi oss vidare till SM-slutspel i Malmö efter att ha kommit tvåa i båda
kvalen. I samtliga kval stod det mellan ERK och Exiles i finalerna. Under
SM-slutspelet var kvaliteten på turneringen och spelet mycket bra och vi vann en av
tre gruppspelsmatcher, som alla var tuffa. Det innebar att vi kvalificerade oss till spel
om plats 5–8. Vi förlorade första matchen och vann andra matchen och slutade sjua i
SM-slutspelet.

I 15-manna ingick vi i den norra serien tillsammans med Uppsala Berserkers,
Hammarby IF, Exiles och Karlstad/Södertälje. Grundserien bestod av enkelmöten. Vi
vann alla våra matcher i serien förutom mot Exiles som var en tuff match där Exiles i
andra halvlek var det starkare laget och vann. I semifinalen ställdes vi mot
Skåneladies på bortaplan som denna gång var för starka för oss och vann matchen
stort. I match om tredjepris ställdes vi återigen mot Exiles som blev det vinnande
laget efter en tuff match. Vi slutade fyra i 15-mannaserien.

Landslagsuppdrag:
Emma Skagerlind, Sara Lennvall, Emma Ytterbom, Linn Olforser och Tess Proos har
ingått i truppen för XV-landslaget som under säsongen trots Coronapandemin haft
flertalet träningsläger och representerat Sverige vid två landskamper.

Tess Proos och Madeleine Jansson har representerat Sverige i F18-Sevens, där
Tess Proos även var lagkapten. De har deltagit vid flera träningsläger och en
turnering.

ERK HERR 2021

Ledarorganisation

● 2 st tränare Andrew Daish och Robin Fransson

● Fysio Jane Jaråker

● Manager: Jörgen Nylen

● Matchledare Micke Sätre, Kristoffer Svedell

● Materialare Simon Axelsson & Andreas Segersköld.

● Video Peter Håkansson



● PR-, info och annonsering mm Torbjörn Hästen Johansson, Helena Proos

● Spelarpriser har i skrivande stund inte delats ut då ingen årsfest har arrangerats
på grund av covid-19.

Gruppen runt laget har fungerat bra under året. Arbetsbördan har fördelats bra och

tränarna är nöjda med hur det fungerade.

Enköpings Rugbyklubb – Framgångar 2021!

• 1 st SM-medalj för Enköpings Rugbyklubbs herrar!

● Herrarna vann SM-Guld i Sevens

Det har varit en svår säsong beroende på omständigheterna, men vi känner att vi
har hanterat det så bra vi kan.

Säsongen började väldigt bra med väldigt goda resultat i de två inledande 7’s kvalen
där vi lyckades vinna båda kvalomgångarna. Den fina formen fortsatte i finalspelet
och vi gick faktiskt genom hela 7’s säsongen utan att förlora en enda match.

XV-manna säsongen blev lite annorlunda. Tyvärr fick vi inte riktigt de resultat vi ville
ha. När vi spelade bra spelade vi riktigt bra, vi hade en hög högsta nivå men var lite
för ojämna med för många dippar. Laget slutade på en tredjeplats i Allsvenskan norr
(alla tre lagen stod på samma poäng så poängskillnad avgjorde) vilket resulterade i
att vi missade slutspelet.

Truppen för säsongen 2021 var bra. Den baserades på egna spelare och spelare
som har kommit genom klubbens ungdomsutveckling. Vi rekryterade några spelare
från andra klubbar för att täcka de positioner där vi saknade djup i truppen. Vi
rekryterade två spelare, en från Argentina (Hernan Gispert) och en från Skottland
(Cameron King). Vi hade utöver det även 4-5 spelare som sökte sig till oss från
andra klubbar samt ett farmaravtal med Erikslund där vi lånade in 2 spelare och
lånade ut totalt 6 under säsongen. Vi har ett mycket ungt lag med stor potential.
Herrlaget hade 2021 en trupp på 20 st lokala spelare. Vi är riktigt nöjda med alla
spelare som kommit till ERK under den här säsongen. Vi känner att rekryteringarna
har varit vettiga.

Ekonomi:

Herrlaget ansvarade själv att ha hand om sin budget vilket fungerade bra och laget
höll sig inom ramarna med god marginal. Detta gav oss en bra kontroll och möjlighet
att enkelt planera egna aktiviteter.



Vad gör vi som fungerar!

Vi ger en bra miljö för spelare med alla förmågor att lära sig och utveckla.
Vi har mycket erfarenhet och kunskap om spelet/rugby som vi försöker dela med
gruppen.

Vi gör individuella och laganalyser (videoanalyser) efter varje match där vi tittar på
statistik och tendenser och ber spelarna att självreflektera.

Vi har en öppen dörrpolicy som innebär att en spelare kan komma till oss med alla
frågor de har och då inte bara rugbyrelaterade frågor.

Med förhoppning om ett bra 2022 med en fortsatt utveckling av laget och spelarna

//  Head coach Andrew Daish, ass coach Robin Fransson.

PR & informationssektion 2021

PR & Informationssektionen arbetar med sponsring och PR-aktiviteter samt med
olika informationsinsatser. Vi pratar med företag, myndigheter, media och människor
som kan hjälpa oss att marknadsföra Enköpings Rugbyklubb och ERK-Ungdom.
Resultatet av våra insatser ekonomiskt 2021 kan du läsa under den ekonomiska
redogörelsen.

Vi tackar Arne Wåhlstedt, Sara Karlsson-Olsson, Nicklas Proos, Helena Proos och
Torbjörn Hästen Johansson, Patrik Thisner med flera för deras insats angående
sponsring/samarbete/info under året.

ERK är ett mycket attraktivt alternativ för många företag i Enköping med omnejd, när
det gäller sponsring. Det är cirka 110 företag som samarbetar med klubben i
dagsläget. 2021 var ett väldigt lyckat år då flera företag var väldigt generösa mot
oss.

Under 2021 har Enköpings Posten och Lokalsport och andra medier på nätet skrivit
massor av artiklar om ERK och de flesta av dem går att läsa på www.erk.nu -
https://www.facebook.com/Enkopingrugby/ - http://wp.rugbybilder.se/ och
http://rugbybilder.se/

Enköpings Rugbyklubb – Framgångar 2021!

● Herrarna vann SM Guld i 7s

● ERK dam kom 4:a i XV
● Damerna kom 7:a i
● Herrarna kom 5:a i XV

http://www.erk.nu
https://www.facebook.com/Enkopingrugby/
https://www.facebook.com/Enkopingrugby/
http://wp.rugbybilder.se/
http://rugbybilder.se/
http://rugbybilder.se/


• ERK har en hemsida och Facebook som utvecklas mer och mer. På FB har vi nu
3330 följare och är troligtvis störst inom rugbyn i Sverige?
• ERK har många nya företag som stödjer oss, vilket ger ERK en stabil ekonomi att
stå på.
• Både damerna och herrarna har dräkter sponsrade av MACRON och 33 andra
företag. Se vilka på hemsidan www.erk.nu o Facebook ”Stöd våra sponsorer - de
stödjer dig/oss”.
• ERK har under året fått bra med ”massmedia-plats” i Enköpings Posten,
Lokalsport.nu och på Sociala sidor. Vi jobbar efter devisen ”Syns man inte så finns
man inte” och försöker vara så aktuella som möjligt på våra sociala sidor. Vi
efterlyser dock mer hjälp från alla i klubben vid matcher och olika arrangemang, för
att bredda vårt engagemang.
ERK och ERK-Ungdom har haft en bra utveckling 2021 fast det varit ett tungt år
under på grund av Corona. Om vi fortsätter utvecklingen så kommer Rugbyn i
Enköping att få ett stort uppsving i framtiden.

Kommunen, från kommunledningen till vaktmästarna, har som vanligt ställt upp
väldigt mycket på ERK. Kommunen har beslutat att satsa på nytt speakertorn och en
läktare mot konstgräsplan, med start 2022 i september.

Vi tackar också våra samarbetspartners extra mycket för deras generositet mot ERK
och ERK-Ungdom!

Med hopp om att våra framgångar fortsätter 2022 och att klubben utvecklas vidare i
positiv riktning och i framtiden, en vidareutveckling av ERK och ERK-Ungdom.

PR/Info & Sponsringsansvarig
Torbjörn “Hästen” Johansson

Klubblokalen

Klubblokalen har detta år fortsatt varit centrum för all verksamhet, såväl träning som
matcher. Med de restriktioner som varit under året har uthyrningen av lokalen varit
begränsad.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.erk.nu%252F&h=ATMAONWIh5N8bt8OurGYROcHd4T2BKJrO_OI9a9kpxOq76smIp5gFGQRhm4kkKPogi9I4jvgDETLDzhuHygahPj22Mhu-iXDeBsNTDxjIcUl_qGmAWv2eSECw4VOGkWJtk6-nW59AGZGG7hXEbPSBs9U4AmD0M3pe9UjRS0RHZOpdPD92e7PX49d43Xp2wBdbfLXMvmA888Pjr9S9x1oKJJCIpJJGoCMQ907QISN-K3wNWjhP7qoQ87e9kB7IsJTbJKuNOVKXaU2Y3kDs-A1iKSmE3_Nc-1yQ9Gmzcy1Jls


Slutord

Styrelsen vill tacka för alla insatser under det gångna året. Vi var många som bidrog för
att verksamheten skulle få fortsätta på bästa sätt trots att covid-19 härjade med full kraft.

Ni har kunnat läsa i denna verksamhetsberättelse om alla aktiviteter och vilka resultat vi
har uppnått. Man kan inte nog tacka våra fantastiska tränare och deras staber som
lägger ner så många oavlönade timmar för att våra spelare ska få utveckla sitt allra
bästa jag. Ibland blir inte resultaten som man hoppats men det fina är att ni inte bara
utvecklar våra spelare på planen utan också som människor. Tack för ert enorma
engagemang!

För att vi ska kunna spela rugby så behövs så många fler som inte alltid syns och får
uppmärksamhet - tack Peter för att du filmar våra matcher, tack Gerd för att du alltid
ställer upp och lagar vår mat, tack Camilla som ser till att vi får in pengar på försäljning,
tack Hästen för att du får in så många sponsorer och tack Benke för allt du gör för vår
klubb.

Vi i styrelsen är så stolta över att vi har så många personer som precis som vi brinner för
rugbyn och dess värderingar och som vill lägga en del av sin fritid på vår förening, tack
alla!

Med dessa ord vill vi i styrelsen tacka för förtroendet att ha fått ingå i styrelsen 2021.

Enköping i mars 2022

Helena Proos Patrik Holm Thisner Ann Edin

Heidi Jansson Christer Toresäter Mithra Sätre

Sara Karlsson Olsson Trond Hansen



Håkan Bergström Tess Proos Robin Fransson


