
 

 

Verksamhetsplan 2022-2023 
Blekinge Skidförbunds målsättning är att öka antalet aktiva skidåkare i Blekinge genom att stödja 
föreningarna och uppmana till bra verksamhet. Detta skall genomföras med ett omväxlande 
tävlingsprogram med hög kvalité, uppmana och stödja föreningar till ungdoms- och 
breddverksamhet samt verka för att skidanläggningarna i distriktet håller hög klass. 
  

Tävlingsverksamhet 
Styrelsen ansvarar för att sammanställa ett omväxlande och intressant tävlingsprogram i samverkan 
med distriktets föreningar. Tävlingsprogrammet skall anpassas till både yngre och äldre åkare. 
Målsättning är att verka för att sprida arrangemang inom hela distriktet och att successivt öka antalet 
deltagare. 
 

Genomföra DM-tävlingar i längdskidor och rullskidor 
Ambitionen är att 1-2 DM-tävlingar i längdskidor skall ingå i tävlingsprogrammet. Vid snöbrist skall i 
första hand DM-tävling flyttas till annan ort inom distriktet och i andra hand skjuts DM-programmet 
framåt. Distans kan behöva anpassas efter förutsättningarna och beslutas därför inte på förhand. 
 
Ambitionen bör vara att understödja arrangemang av DM i klassisk stil på hösten. 
 

Alpina grenar 
Bibehålla alpin verksamhet i Blekinge. 
 

Ungdomsverksamhet 
Verka för att ungdomsaktiviteter genomförs inom hela distriktet 
Blekinge Skidförbund skall uppmana och stödja alla föreningar att bedriva organiserad 
ungdomsverksamhet. Förbundet stödjer föreningarnas gemensamma aktiviteter för både aktiva 
ungdomsföreningar och för de som ännu inte kommit igång, samt kan erbjuda inledande tränarhjälp 
till föreningar som vill starta ungdomsverksamhet. 
 

Arrangera Blekingecupen för ungdomar upp till 16 år 
Blekingecupen skall genomföras som ett led i att stimulera ungdomar till deltagande på tävlingar i 
distriktet. Åkarna samlar poäng både till sig själva i respektive klass, men också till den egna 
föreningen i kampen om att bli bästa ungdomsförening i Blekinge. Samtliga tävlingar på längdskidor 
skall ingå samt gärna en rullskidtävling. Förbundet stödjer föreningarnas arrangemang av cupen. I 
slutet av säsongen skall det genomföras en avslutning med prisutdelning. 
 

Volkswagen ungdomscup och Folksam cup 
Ambitionen är att delta med åkare och ledare både i riksfinalen på Volkswagen ungdomscup (13-14 
år) och Folksam cup (15-16 år). Föreningarna med stöd av förbundet ansvarar för att ta ut lag enligt 
de regelverk som finns för respektive cup, samordna resan och utse ledare. 
 

Barnens Vasalopp 
Blekinge Skidförbund skall uppmana till att det genomförs Barnens Vasalopp i samtliga Blekinges 
kommuner. 
 

Bredd- och motionsverksamhet  

Ta tillvara motionsvågen och uppmuntra till motionsarrangemang 
Blekinge Skidförbund skall verka för att distriktet och föreningarna arbetar enligt 
Riksidrottsförbundets anda ”Idrott hela livet” och Svenska Skidförbundets inriktning ”Skidor hela 
livet”. Det vill säga att gå från triangel till rektangel. 
 



 

 
 
 
 
Vi vill att alla ska få möjligheten att upptäcka glädjen med att åka skidor oavsett ålder, bakgrund, 
ambition att tävla eller inte tävla. Det är skidglädjen som är det viktiga. Vi skall därför uppmana till 
att det i föreningarna genomförs en bred verksamhet som passar många olika målgrupper.  På 
tävlingar i Blekinge bör det alltid finnas motions- och eller öppna klasser med olika banlängder som 
är öppna för alla att delta i.  
 

Utbildning 
Blekinge Skidförbund skall verka för och stödja föreningarna att grund- och vidareutbilda fler tränare 
och ledare eller andra funktionärer. Stöd kan vara både i ekonomisk form men även att Blekinge 
Skidförbund genomför utbildning som föreningarna efterfrågar.  
 
Ambitionen bör vara att genomföra en utbildning per år antingen i Blekinge eller i samarbete med 
närliggande distrikt. 
 
Utbildningsansvarig skall finnas i styrelsen.  
 

Anläggningar 
Blekinge Skidförbund skall verka för och stödja föreningarna så att de kan utveckla och sköta sina 
respektive skidanläggningar för att det skall finnas möjlighet att träna och tävla med hög kvalité inom 
distriktet.   
 
Det skall finnas en snöfond att söka pengar ur för de föreningar som gjort extra insatser för att 
säkerställa skidspår eller alpin backe. Blekinge Skidförbunds styrelse beslutar i varje enskilt fall om 
ersättning skall utgå och i så fall med hur mycket. 
 
Anläggningsansvarig skall finnas i styrelsen. 
 

Kommunikation  
Blekinge Skidförbunds verksamhet skall synas på sociala medier och ha en bra hemsida för 
informationsspridning. Vi uppmanar föreningar och skidåkare till att använda skidspår.se både för att 
rapportera och söka spårstatus. 
 
Blekinge Skidförbund skall proaktivt förse tidningarna med information angående tävlingar och 
aktiviteter. 
 

Doping 
Skidåkning i Blekinge skall vara ren från doping. Detta uppnås genom vaksamhet och information till 
föreningar och aktiva.  


