
Snättringe SK 2021

Vad har hänt så här långt under året?



Ny design på våra klubbkläder



Utsedda till årets barn- och 
ungdomsförening i Stockholm av RF-

SISU Stockholm.



Startat träningsgruppen, Vuxenmotion



Elitstafetten, där herrlaget blev 18:de



Spettaloppet 
arrangerades 

trots den 
regnigaste dagen 

i mannaminne 



Flera roliga läger och klubbresor
Klubbresa till Orsa Grönklitt

Uppstartsläger
Idrefjällsvecka

Augustiläger vid Charlottendal
SM läger i Boden



Huddinge Wild Camp i 5 veckor



Ungdomens 10mila, 9:a i HD14 och 
39:a i HD20. 



Simon reserv på plats vid VM i Tjeckien 



Simon 3:a i medeldistans och 1:a i 
stafetten vid Världskupen i Idre. 



Melkersminne med seger i H12 och 
D12



Jukola och Venla med fina placeringar. 
Damerna slutade 127:a och herrarna 

på plats 50 resp 132:a.



SM i Stafett för H20, en mycket fin 
4:de plats



DM medel, lång, natt, sprint och 
stafett.

• Medel

• 56 startande från 
klubben. 

• 2 segrare

• 7 andra placeringar

• 4 tredje placeringar och

• 43 stycken som 
kämpade på och gjorde 
fina prestationer. 

• Lång

• 51 startande från SSK

• 5 segrare

• 4 andra placeringar

• 5 tredje placeringar och

• 37 medlemmar till som 
kämpade på och gjorde 
fina resultat. 



• Natt

• 28 startande från SSK

• 4 segrare

• 2 andra placeringar

• 2 tredje placeringar

• 20 stycken till som 
trotsade mörkret och 
kämpade på i den 
svåra skogen. 

• Sprint
• 35 startande
• 2 segrare, varav en i 

H80
• 2 andra placeringar
• 4 tredje placeringar
• 27 SSK:are till som 

trängdes med 
halvmarans löpare vid 
Eriksdalsbadet. 



DM stafetten med 21 startande lag 
från SSK. Seger i D14 



DM stafett seger i H20 och tvåa i H21



Veteran SM silver



Alla duktiga ledare som ställer upp och 
organisera träningar varje vecka. 



Arrangerat Gladödubbeln tillsammans 
med Hellas samt en av kretstävlingarna 
i Ungdomsserien tillsammans med IFK 

Enskede.



Vi har fått bidrag från RF och Huddinge 
kommun för att renovera klubbstugan 

Och så har vi köpt en diskmaskin, ny dammsugare, 
ett värmeskåp och en anslagstavla utomhus


