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RÖSTLÄNGD 

Röstlängd vid Värmlands Skidförbunds årsmöte 2021.  

I röstlängden upptagna föreningar äger dessa 1 (en) röst.  

Hämtad från Svenska Skidförbundet 2021-10-04 

 

Arvika Idrottssällskap 

Arvika Slalomklubb 

Bortans Idrottsklubb 

Brandsbols Skidklubb 

Branäs Alpina klubb 

Deje Alpina Klubb 

Deje Skidförening 

Ekshärads Skidförening 

Ekshärads Slalomklubb 

Filipstads Skidförening 

Finnskoga Idrottsförening 

Finnskogarnas SK 

Föreningen Storfors Skidor 

Föreningen Svenska Rallyt 

Gillberga Skidklubb 

Granbergsdals Idrottsförening 

Grava Skidklubb 

Grums Slalomklubb 

Gunnarskog Idrottsklubb 

Hagfors Skidförening 

Holmedals Allmänna IS 

Hovfjället Ski & BK Torsby 

Idrottsföreningen Alpinaskand Sarajevo 84 

Idrottsklubben Fryken 

IFK Likenäs 

Jössefors Idrottsklubb 

Karlskoga Slalomklubb 

Karlstad Freeskiing 

Karlstads Slalomklubb 

Kils Orienteringsklubb 

Kils Slalomklubb 

Kristinehamns OK 

Kroppa Idrottsförening 

Köla Allmänna Idrottsklubb 

Lekvattnets Skidklubb 

Lennartsfors Idrottsförening 

Lesjöfors Skidklubb 

Mattila Idrottsklubb 

Molkoms SK 

Mölnbacka Allmänna Idrottssällskap 

Orienteringsklubben Tyr 

Orienteringsklubben Älgen 

Persbergs Skidförening 

Råda Idrottsklubb 

Silleruds Idrottsförening 

Sisu Forshaga Sportklubb 

Skattkärrs Skid- och Orienteringsklubb 

Skidklubben Bore 

Skidklubben Nor 

Skidklubben Skogarna 

Stavnäs Idrottsklubb 

Stömne Alpina Klubb 

Sunne Alpina Klubb 

Sunne Skidlöparförening 

Sunnemo Idrottsförening 

Svartå Idrottsförening 

Säffle Skidklubb 

Team Skoglöfs Bil Idrottsförening 

Töcksfors Idrottsförening 

Ulvsby Idrottsförening 

Valfjällets Slalomklubb 

Väse Skidklubb 

Västra Ämterviks Idrottsförening 

Åmotfors Idrottsförening 

Årjängs Idrottsförening 

Årjängs Slalomklubb 

Älgå Sportklubb 

Öset Skidorienteringsklubb 

Östmarks Idrottsförening 



KOMMITTÉERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

ALPINA KOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020–2021 

Ännu en säsong med stor påverkan av Corona ligger bakom oss. 

Säsongen inleddes varmt men sen kom en bra vinter som höll i sig ganska länge och 

skidåkning kunde bedrivas en bra bit in på vårsäsongen i delar av Mellansverige. Flera 

klubbdrivna anläggningar i distriktet kom igång någon eller några veckor senare än vanligt 

men ändå på ett hyfsat sätt. 

 

Deltagarmässigt 

Vi ser att det verkligen börjar bli glest i startleden på tävlingarna och i klubbarnas 

träningsgrupper. Nu måste klubbarna jobba aktivt med rekryteringen till verksamheterna! 

 

Tävlingar och träningar 

Corona begränsade verksamheterna och finaler och några av de större tävlingarna ställdes in 

helt. Dock kunde vi genomföra i stort sett hela det planerade tävlingsprogrammet i distriktet 

vilket vi är glada för. Försäsongsverksamheten fick tyvärr ställas in från Värmlands Alpinas 

sida men genomfördes delvis med hjälp av föräldrainitiativ vilket för många var räddningen. 

Och träningarna i klubbverksamheten tycks rullat på ungefär som tidigare år. 

Vi är även glada över att distriktet fortsättningsvis har flera åkare i både ENL/FIS, EC- och 

WC som banar väg för de yngre. 

 

Engagemang, samarbete och framtid 

Med god samverkan mellan klubbar, ledare och tränare i distriktet kommer vi 

förhoppningsvis att även i fortsättningen kunna erbjuda den omfattande verksamhet vi har 

idag. Hoppas att var och en i klubbarna verkligen inser att ensam är svag och tillsammans kan 

vi göra väldigt mycket bra. Hoppas också att vi alla orkar hålla i och utveckla detta arbetssätt i 

många år framöver – se dess stora fördelar och inte tänka allt för kortsiktigt här och nu, för 

det tror jag i längden kommer straffa idrotten. 

• Värmlandsklubbarna behöver samverka för att Värmland ska orka genomföra en bra 

verksamhet med både bredd och topp.  

• Regionens distrikt behöver samverka för att regionen ska vara bred och stark i Sverige.  

• Regionerna behöver samverka ännu mer för att de svenska skidåkarna ska vara många som 

håller på länge i åldrarna och på sikt hålla en mycket hög internationell nivå. 

 

Utmaning 

Utöver Coronaepidemin är fortfarande tillgången till anläggningar med snö och kyla, 

klubbsamverkan, kompetens/utbildning och rekrytering vår idrotts och verksamhets största 

utmaningar framöver. Hoppas vi kan vända trenden så att fler alpina skidåkare kommer till 

våra klubbars verksamhet, vi behöver jobba tillsammans för att vända denna trend.  

 

Tack! 

Den breda och omfattande verksamhet som över tid bedrivs både på barmark och snö och all 

administration som bedrivs för våra barn och ungdomar i grupperna skulle inte kunna 

genomföras utan alla engagerade ledare, föräldrar, tränare, administratörer, snöläggare, 

pistmaskinsförare mm. Ett stort tack till alla som drar sitt strå till stacken!  

Med sikte mot en härligt kall vinter utan Corona och med fler deltagare till klubbarnas 

verksamheter! 
 

Mattias Aronsson 

Ordförande Alpina Kommittén 
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BACKHOPPNINGSKOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020–2021 

 

Plast inklusive skyddsskivor i Sysslebäcks K15-metersbacke har demonterats och lagts på 

pallar för att senare köras till Kils kommuns inhägnade förråd för återanvändning på lämplig 

plats i Värmland. 

 

 
En stor insats hösten 2020 på 2 dagar gjordes också i Kils slalombacke med hjälp av en 

grävmaskin som grävde fram en profil på en K10-meterbacke. Grävmaskinen sponsrades av 

Hultmans Gräv i Fagerås och föraren arbetade gratis med diesel sponsrad av Kils SLK. 

 

 
 

De planerade aktiviteterna tillsammans med Kils SLK på sportlovet V9 i Kils slalombacke 

regnade tyvärr bort.  

 

Efter ett besök i Arvika hösten 2020 så byggdes en liten hoppbacke i deras skidlekplats med 

hjälp av Andy von Essen.  

 

Positiv kontakt etablerad både med Filipstad och Dömlebacken och platsbesök planeras 

hösten 2021 för att se om man även där kan fixa små hoppbackar i deras skidområde för 

vinterhoppning säsongen 21/22. 

 

 
Pietro Nilsson 

Ordförande Backhoppningskommittén  
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LÄNGDKOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020–2021 

 

Året som gått har bestått i att planera och Coronasäkra de tävlingar som varit möjliga att 

genomföra. De arrangemang som vi ändå kunde genomföra var att vi hade en upptaktsträff på 

Kalhyttan i september där vi bjöd in längdkonsulenten Anki från skidförbundet, i samband 

med detta hade vi även träningar under dagen med både rullskidor och löpning där ett 25-tal 

ungdomar från Värmland deltog. 

Filipstad arrangerade 2 serietävlingar på kvällstid i januari och februari. 

Granbergsdal bjöd in några klubbar till sitt KM som arrangerades hemma på skidstadion i 

Granbergsdal, dit kom också några tappra från Filipstad. Vidare så kunde vi genomföra en 

tävling i Arvika – sprint. 

Längdkommittén har sammanträtt 11 gånger digitalt under säsongen. 

 
Andy von Essen  

Ordförande Längdkommittén 
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SLUTORD 

SLUTORD FRÅN ORDFÖRANDE I VÄRMLANDS SKIDFÖRBUND  

Är det dags att öppna upp? 

Ja, det vill vi verkligen hoppas efter två säsonger som präglats starkt av pandemi och 

restriktioner. Även denna vinter var idrotten hårt drabbad av effekterna i samhället men trots 

att vi förstås varit hämmade i våra verksamheter, kan vi väl konstatera att vi ändå varit 

lyckosamma ur två aspekter: Dels har vi inom utomhusidrotterna, över lag lyckats hålla 

smittspridningen väl utanför våra verksamheter, dels har vi bidragit till ett generellt ökat 

intresse för att vistas utomhus för motion, rekreation och idrottsutövande. 

  

Även om motion och rekreation på snö utövas allt mer utanför våra traditionella 

föreningsmiljöer, kommer vi även i framtiden att ha en viktig roll för att skapa förutsättningar 

för ett fortsatt ökat snöintresse på skidor och brädor. Genom att hålla våra lokala 

skidanläggningar igång med spår, nedfarter, parker och backar, ger vi en tillgänglighet i 

vardagen. De stora skidanläggningarna i fjällvärlden är förstås fantastiska men samtidigt 

förenade med långa resor och inte oansenliga kostnader. 

  

Vi som har rötterna i föreningsmiljön vet förstås också vad den ideella miljön skapar för 

värden i form av sociala miljöer, grundande av livslånga intressen och band mellan vänner 

och likasinnade. Vi har en viktig roll i samhällsstrukturen för barn och vuxna där vi ger 

varandra möjligheten att lära, utvecklas och samarbeta med varandra. 

Att arbeta ideellt i en förening innebär ofta många, långa och sena timmars arbete och 

engagemang. Ibland kan det förstås kännas jobbigt men när man vänder sig om och ser alla 

barn och ungdomar som får chansen att uppleva glädjen av det vi skapar förutsättningar för, är 

det värt det! 

  

Vi håller förstås alla tummar vi har för att vi i vinter skall kunna öppna upp på riktigt. Kanske 

vi också kan fundera över om det finns möjligheter att öppna upp ännu lite mer? 

Kan vi utvidga våra verksamheter för att möta nya målgrupper som ägnar sig åt skid-

/brädåkning på egen hand? 

Kan vi skapa ännu starkare och intressantare föreningsmiljöer genom att öppna upp för 

bredare samarbeten mellan andra skidföreningar, andra idrotter, anläggningar, skolor, 

förskolor, fritidsbanker osv? 

Kan vi öppna upp för målgrupper i samhället som normalt inte söker sig till våra miljöer alls? 

Kan vi öppna upp våra verksamheter och bli mer synliga i vad vi faktiskt har och kan erbjuda 

och, kanske framför allt, välkomna flera att vara delaktiga, inte bara i att utöva våra aktiviteter 

utan också att dela glädjen i att bidra till att skapa dessa fantastiska förutsättningar? 

  

Under de år jag varit verksam inom skididrotten har jag sett otaliga exempel på hur positivt 

samarbete skapat mer utveckling, mer framgångar, starkare band och större glädje. 

Samarbetet mellan föreningar och skidintresserade människor, skapar förutsättningar för 

skididrott för alla, även när kölddagarna blir färre. Värmlands skidförbund är en stark miljö 

för sådant samarbete. Värmlands Skidförbund ÄR våra skidföreningar, tillsammans! 

  

Med detta tackar jag för alla positiva år inom skididrotten och lämnar med varm hand över 

ordförandeklubban i VSF, till framtiden. 

  
Ulf Lidberg  
Ordförande Värmlands Skidförbund 
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STYRELSEN 2020–2021 

Härmed intygas att hela styrelsen har tagit del av denna verksamhetsberättelse och godkänt den.  
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_____________________________   _____________________________ 
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