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Minnesanteckningar Skidting 120512 

1. Inledning 
Mötet inleddes med att Ulf hälsade alla välkomna och berättade lite om värdföreningens 

(Månkarbo IF) historia. Bertil fyllde även i denna presentation med lite roliga utdrag från 

Månkarbos styrelseprotokoll genom tiderna. 

 

Därefter presenterades LK och upplägget för dagen. 

 

2. Utvärdering av säsongen 2011/2012 

Under den gångna säsongen var snön en bristvara på många platser och det gjorde att flera 

tävlingar tyvärr tvingades ställas in eller flyttas. Efter säsongen kan vi dock konstatera att 

distriktet kunnat genomföra 3 träningsträffar (för ungdom, juniorer och seniorer), 3 läger (2 på 

barmark och 1 på snö). Alla DM tävlingar kunde genomföras inom distriktet och även 3 

ytterligare tävlingar kunde köras. Säsongen uppmärksammade även oss på att vi behöver 

förbättra organisationen kring att snabbt kunna flytta tävlingar eller ordna nya tävlingar när 

det finns förutsättningar för det. En mail-lista ordnades därför för att snabbt kunna komma ut 

med information till tävlingsansvariga i klubbarna. Alternativa anläggningar för skidtävlingar 

och träningar togs också upp (som t.ex. sjöar, ängar och golfbanor). 

 

Kalle Anka Cup utgör en stor del av LKs verksamhet. Robert berättade lite om upplägget 

inför årets upplaga av tävlingen samt hur man gått tillväga för att svetsa samman gruppen. Det 

kan konstateras att våra ungdomar skött sig mycket bra på alla sätt och visat upp en mycket 

god sammanhållning och även visat goda tävlingsresultat. Frågan kring hur uttagning till 

Kalle ska ske diskuterades och även de ekonomiska bitarna kring arrangemanget. Ett förslag 

från Storvreta var att LK budgeterar för 16 st deltagare i Kalle och om det är fler åkare som 

vill delta så delas den extra kostnaden på alla deltagare i gruppen. Detta för att undvika att de 

åkare som kommer med utöver de 16 uttagna ska känna sig som ett ”B-lag”. Efter en 

diskussion så beslutades ändå att göra så som man tidigare har gjort: 16 åkare tas ut och får 

kostnaden betald av förbundet, övriga som vill delta får göra det på samma premisser som 

övriga i laget, men där får hemföreningen stå för kostnaden. 

 

Folksam Cup avgjordes i år i Junsele och Jan P berättade om dessa tävlingar. De hade 

liknande upplägg som Kalle och alla ledare var nöjda med genomförandet. Här finns inte 

samma funderingar kring uttagningsförfarandet då SSF tydligt säger att distriktet endast får 

skicka 16 deltagare till cupen. 

 

Junior & Senior verksamheten i distriktet är betydligt mindre då många aktiva åkare bor 

på andra orter. Flera uppländska deltagare har dock åkt cuper och deltagit i SM/JSM. Flera 

seniorer är dock på gång inom distriktet, då framförallt genom IK Rex och Storvreta.  

 

Utbildning har varit ett område som den gångna säsongen inte fungerat som man hoppats. 

Detta har haft flera olika orsaker och är ett område som behöver utvecklas kommande säsong. 
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3. Stipendieutdelning 

Stipendium från säsongen 2010/2011 delades ut i samband med mötet. Stipendium delades ut 

till: 

o Öregrunds IK 

o Jan Mattsson, Storvreta IK 

o Emma Bergman, Månkarbo IF (numera IK Rex) 

o Julia Jansson, Månkarbo IF 

o Jakob Jansson, Månkarbo IF 

 

Stort Grattis till stipendiaterna som tilldelades en blombukett och en summa pengar som ska 

hjälpa dem i kommande säsong. Även Arbetarbladet var på plats för att fotografera 

stipendiaterna. 

 

4. Kommande Verksamhet 

Ulf presenterade ett förslag som LK tagit fram över träningar, läger, mm. som är tänkta att 

genomföras kommande säsong. (Se separat dokument). I samband med detta ventilerades 

flera tankar kring seniorverksamhet och gemensamma träningsdagar. 

 

Tränarforum och Arranngörskonferens diskuterades. Beslut togs att varje år 

genomföra tränarforum under hösten och att vartannat år genomföra arrangörskonferens. 

Årets tränarforum kommer i okt-nov att hållas i Storvreta. Arrangörskonferensen kommer att 

hållas under hösten, förmodligen i Tobo.  

 

Utbildning till den kommande säsongen har planerats. LK kommer att tillsammans med 

någon klubb ta initiativ till att genomföra en Barntränarutbildning (steg 1) någonstans i 

distriktet, där klubben kommer att stå som huvudarrangör. LK kommer sedan att genomföra 

en Ungdomstränarutbildning (steg 2) på barmark och även på snö under inledningen av den 

kommande säsongen. Mer information om detta kommer.  

 

Efter dessa diskussioner så bjöds alla deltagare på en mycket god pastasallad till lunch. 

 

Innan möter återupptogs så bjöd Bertil på sin specialitet och presenterade lite statistik från 

säsongen 11/12 och även från DM tävlingar genom tiderna. Mycket intressant och uppskattat. 

 

5. Kommande tävlingar 

Ett preliminärt tävlingsprogram för säsongen 2012/2013 presenterades av 

Pär(läggs inom kort ut på hemsidan). Det konstaterades att säsongen är kort och intensiv i 

Uppland och arrangörer till tävlingar efter Vasaloppet är välkomna. DM helgen kommer den 

12-13 januari och både sprint-DM och stafett DM är planerade att köras under jul veckorna. I 

det nuvarande programmet så tillkommer Roslags- och Nordupplandsmästerskap, datum 

presenteras närmare säsongen. 

 

Pär berättade sedan lite om de råd Svenska Skidförbundet kommit ut med om enkla, varierade 

och roliga skidtävlingar. Intressant läsning för alla skidarrangörer och finns på SSFs hemsida. 
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Priser på tävlingar kan ofta bli ett problem för arrangören. Då Svenska Skidförbundet är 

tydliga i sina riktlinjer på denna punkt så behöver vi även fortsättningsvis dela ut priser till 

alla barn och ungdomar som vi tidigare gjort. 

 

Anmälningsavgiften togs upp och vi reviderade tidigare beslut. Riktlinjerna för 

anmälningsavgiften inom distriktet höjdes till 80kr ungdom och 120 kr junior och äldre. 

Efteranmälningsavgiften förändrades även den till en 50% förhöjd avgift. Plakettavgift på 20 

kr tillkommer för alla tävlande vid DM tävlingar. 

 

DM arrangörer för 2015 utsågs enligt följande: 

o DM sprint (F): IK Rex 

o DM kort (F): Månkarbo IF 

o DM medel (K): Häverödals SK 

o DM lång (K): Gimo IF SK 

o DM stafett: Arlands/Märsta SK 

o UDM stafett: Öregrunds IK 

Uppdaterad plan ligger nu på hemsidan. 

 

6. Stjärna på skidor 

Svenska Skidförbundets projekt Stjärna på Skidor fortsätter nu ett år till. Det är ett projekt 

som riktar sig till klubbar i hela landet. Det handlar om att dokumentera och presentera sin 

tränings och tävlingsverksamhet under den kommande säsongen. Chansen finns att vinna flera 

bra priser och att få delta i den stora finalen vid Lugnet i Falun. Alla föreningar som är 

intresserade av att delta i detta kan läsa mer om projektet på SSFs hemsida. 

 

7. Energi & belysning av elljusspår 

Vi fick en kortare redogörelse om att bytet till lågenergiljuskällor snart når våra elljusspår. 

Från och med 2015 kommer det inte längre säljas lampor och armaturer som passar den 

belysning föreningar normalt har i sitt elljusspår. Detta kommer att innebära en stor kostnad 

för många och därför kan det vara nödvändigt att se över denna fråga i sina föreningar. 

 

8. Konstsnö 

Läget av konstsnöanläggningar i distriktet sågs över. Storvreta och Häverödal planerar att 

fortsätta producera snö även till kommande vinter och Storvreta hoppas även kunna utvidga 

sitt system något. En konstsnö satsning i Tierp har också startat genom ett samarbete av flera 

föreningar. Detta arbete kommer att följas av LK. 

 

9. Avslutning 

Ulf och LK tackade alla närvarande och avslutade mötet genom att tacka värdföreningen med 

blommor. 

 

 

Vid pennan 

Björn Johansson, OK Borgen 
 


