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Tyngdlyftningsansvarig: Stefan Jakobsson 
Styrkelyftsansvarig: Michal Marciniewski 

Möten 

Styrelsen har förutom årsmöte, haft 3 protokollförda styrelsemöten, ett icke protokollfört, 
samt flera öppna medlemsmöten angående Hammarlingpokalen. Förutom möten har 
styrelsen ständigt haft kontakt genom mail och fysiska möten nere i träningslokalerna. 

Medlemsantal 

Antal medlemmar den 31/12 2017 var 117st, varav 92 män och 25 kvinnor. 

Hemsidan 

18,120 Besökare mellan 2017-01-01 och 2017-12-31, nästan en fördubbling mot tidigare år. 

Tävlingslicenser 

Tyngdlyftning: 1 ungdom, 1 junior, 16 seniorer, 1 veteran, sammanlagt 19 varav 4 damer. 
 
Styrkelyft: 4 ungdomar, 8 juniorer, 14 seniorer och 3 veteraner, sammanlagt 29 varav 14 
damer (48.28%). 

 
 
2 Domare i tyngdlyftning: Jan Winberg, Martin Zung 
2 Domare i styrkelyft: Martin Berg, Jan Winberg 
  



Årsmöte 28/3: 

Årsmöte för 2016 ägde rum 28 mars 2017. 

Paintball 26/8: 

I slutet av augusti spelade medlemmar från UTK paintball ihop på ACPaintball ute vid 
Bragby. 

Overaller 10/11: 

Klubben tog in fler overaller av dom som togs fram förra året åt ca 10 medlemmar. 

Fixardag 24/11: 

Den 24/11 höll UTK i en fixardag under vilken medlemmarna fräschade upp lokalen genom 
reparation av golvet,  klä om bänkar, städa ur och sortera skåp samt förråd och 
omklädningsrummet. Uppslutningen av klubbmedlemmar var mycket god. 

Hammarlingpokalen 16/12: 

Hammarlingpokalen, en tävling till minne av David Hammarling som gick bort under 2015, 
anordnades 16 December, med totalt 48 deltagare som kom till start. Bästa junior och 
ungdom dam-herr, tog hem 4000kr från David Hammarlings minnesfond. Tävlingen löpte på 
i god stämning med många nya personliga rekord, flera svenska rekord samt även nordiska 
rekord och i övrigt många fina resultat. 

 


