Östervåla 2022-02-10

Verksamhetsrapport Skidor 2021
Sektionens arbete
Sektionens månatliga möten har till största delen hållits utomhus eller digitalt, som även
detta år har präglats av pandemin.
Sportsliga verksamheten
Våra
två
vassaste
åkare
har
som
vanligt
varit
Pontus
och
Ulf Nordström. Ett axplock bland deras prestationer under året är att Pontus tampades om
segern i Bessermerloppet mot Max Novak och Johannes Eklöv som i år båda har vunnit
tävlingar i Visma ski Classics lopp. Dessutom placerade sig Pontus på 51:a plats i Vasaloppet,
vilket troligen är klubb bäst genom tiderna. Ulf gled in på en mycket hedrande 154:e plats,
troligen bästa i sin åldersklass. Värt att nämna är också Pontus 24:e plats i Vålådalsrennet,
där han hade namn som Jens Burman, Wille Poroma och Daniel Rickardsson bakom sig.
Pontus vann dessutom Kyrkserien som är Upplands viktigaste och största rullskidlopp.
Projekt Multibana
Projektgruppen har jobbat vidare med Multibanan (rullskidbana). Det har varit många olika
förslag på sträckningar innan ett beslut kunde tas. När det väl var bestämt hade vi en visning
av den en kväll i våras för allmänheten. Därefter skrevs nyttjanderättsavtal med berörda
markägare och efter det kunde ansökan till Allmänna Arvsfonden lämnas in. Kontakter har
även tagits med SISU och även dit har det lämnats in en ansökan om ekonomiskt bidrag.
Besked från dessa väntas i början på 2022.
Ungdomsverksamheten
Inom den för oss så viktiga ungdomsverksamheten ökar deltagarantalet stadigt och träningar
bedrivs numera året runt. Detta kräver att ledarstaben utökas, vilket den har gjort.
Utöver de ordinarie träningarna för barn och ungdomar och en löpgrupp som kontinuerligt
kör olika typer av pass varje vecka har det genomförts landslagsläger tillsammans med
Månkarbo IF. För att få den nödvändiga snöträningen har ett stort antal resor gjorts till
Högbos konstsnöanläggning.
Resultatmässigt
har
vi
ett
flertal
klassegrar
under
vintern
och
den främsta prestationen var Melker Brodens silver i DM Sprint fri stil. Under sportlovet
arrangerades Lilla Vasaloppet ”Drop in” som den sista och blötaste tävlingen under vintern.
Det genomfördes också en poängserie i längdskidor tillsammans med Månkarbo och Tärnsjö
där klubben bärgade flera klassegrar.

Sommarsäsongen
Även under sommaren tävlades det. Där har det genomförts en poängserie i terränglöpning
tillsammans med Månkarbo och Tärnsjö. Det har också deltagits flitigt i
Nordupplandsmästerskapen med ett stort antal klassegrar. KM på rullskidor arrangerade vi
och det genomfördes på Sätras fina Multibana.
Sala Sparbank stipendium

Under året har vi erhållit stipendium från Sala Sparbanks miljonen som ska användas för
inköp av kompletta längskidutrustningar för barn och ungdomar. Dessa utrustningar
kommer att inhandlas i början av 2022 och ska användas för att ge alla en möjlighet att
prova på längdskidåkning.
Ny sport, MTB

Under året har vi för första gången arrangerat ett MBT-race. Det gav mersmak och kommer
förhoppnings att bli en återkommande händelse. Lundaruset gick av stapeln som vanligt
under hösten med ett hundratal deltagare i olika klasser.
Kärnverksamheten skidor på snö

Under året har vi som vanligt försökt att få till skidspår så fort tillfälle getts. Under några
veckor i januari och början på februari hade vi verkligen toppen-spår, som jag hoppas ni
utnyttjade. Övrigt underhåll som påfyllnad av flis och borttagning av sly längs spåret har
utförts i vanlig ordning. Ett riktigt fint ute-gym var ett välkommet tillskott för oss alla som
bedrivit utomhusträning det här året.
Nya projekt, skidstugan utvecklas!

I slutet på året bildades det en grupp som har tittat på möjligheten att renovera skidstugan,
så att den kan svara upp på förväntningarna om en trevlig lokal att vara i. Kanske med ett
litet pentry och inte minst en toalett. Vi får se hur det utvecklar sig under 2022.
Vi vill avslutningsvis tacka alla ledare och sponsorer för ett bra år.
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