Verksamhetsberättelse 2019-2020

Verksamhetsberättelse

Upplands
Skidförbund
2019-2020

Teknare: Can Stock Photo

Sida 1 av 8

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning .................................................................................................................. 2
Röstlängd ................................................................................................................................ 3
Introduktion ............................................................................................................................... 4
Sammanfattning ......................................................................................................................... 5
Styrelsens sammansättning mm. ........................................................................................... 5
Kommittéernas sammansättning: .......................................................................................... 5
Alpina kommittén (AK) ...................................................................................................... 5
Längd kommittén (LK) ....................................................................................................... 5
Valberedning .......................................................................................................................... 5
Verksamhetsberättelse – Alpina kommittén ............................................................................. 6
Verksamhetsberättelse- Längd kommittén……………………………………………………………………… 7
Förvaltningsberättelse................................................................................................................ 8
Avslutning .................................................................................................................................. 8

Sida 2 av 8

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Röstlängd
2019-07-01 till 2020-06-30
Baserad på anslutna föreningar 2020-06-30, vilka fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter
mot såväl RF, SSF som USF under närmast föregående verksamhets- och räkenskapsår dvs.
2019/2020. De föreningar som har två röster vid årsmötet har markerats med gul
överstrykning.
Almunge Idrottsklubb
Arlanda-Märsta Skidklubb
Björklinge Skid- och Orienteringsklubb
Brottby Sportklubb
Bålsta Alpina Klubb
Bålsta Skidklubb
Bälinge Idrottsförening
Börje Sportklubb
Consoden Idrotts Team Föreningen
Edsbro Idrottsförening
Enköpings Allmänna IF
Estuna Idrottsförening
Fjärdhundra Sportklubb
Forsmarks Idrottsförening
Gimo IF Skidklubb
Heby Allmänna Idrottsförening
Häverödals Sportklubb
Idrottsföreningen Thor
Idrottsklubben Droppen
Idrottsklubben Hinden
IFK Dannemora/Österby
Idrottsklubben Rex
Jumkils Idrottsförening
Järlåsa Idrottsförening
Knutby Idrottsförening
Månkarbo Idrottsförening
Orienteringsklubben Borgen
Orienteringsklubben Linné
Orienteringsklubben Roslagen
58 föreningar
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Orienteringsklubben Vallonerna
Q-Meds Fritidsförening
Rimbo Skid- och Orienteringsklubb
Roslagens Alpina Klubb
Roslags-Länna Idrottsförening
Roslagsbro Idrottsförening
Rö Idrottsklubb
Sigtuna Orienteringsklubb
Ski Masters Club XC
Skidhistoriska Sällskapet
Skuttunge Sportklubb
Storvreta Idrottsklubb
Strömsbergs Idrottsförening
Sunnersta Allmänna Idrottsförening
Söderby-Karls Idrottsförening
Söderfors Gymnastik o Idrottsförening
Tierps Idrottsförening
Tärnsjö Idrottsförening
Upplands-Ekeby Idrottsförening
Uppsala Slalomklubb
Uppsala Vasaloppsklubb
Vassunda Idrottsförening
Wattholma Idrottsförening
Väddö Idrottsförening
Ärna Idrottsförening Uppsala Garnison
Öregrunds Idrottsklubb
Örsundsbro Idrottsförening
Östervåla Idrottsförening
Östhammars Sportklubb
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Introduktion
Säsongen 2019/2020 är ytterligare en säsong som alla skidåkare vill glömma. Främst på
grund av avsaknaden av kyla och snö men även på grund av den pågående pandemin som
abrupt avslutade tävlingssäsongen tidigt i mars och vi vet inte hur den kommande säsongen
kommer att gestalta sig med hänsyn tagit till nämnda pandemi.
Men att det finns ett stort intresse för skidåkning i alla dess former kan man se på olika håll,
dels i den mediala bevakningen men även ute på vägarna i forma av många rullskidåkare.
Dom alpina anläggningarna runt om i landet hade bra beläggning så länge dom kunde vara
öppna, hoppas att det finns möjlighet för alla anläggningar att ha öppet för besökare under
kommande vinter, annars finns risken att många anläggningar försvinner för att aldrig mer
öppna.
Styrelsen har fortsatt sitt arbete med att hitta olika intressenter till att medverka i satsningar
för att skapa anläggningar för skidaktiviteter, men upplever att det är otroligt svårt att väcka
intresset bland våra lokala makthavare, därför ingår det i våra långsiktiga planer att involvera
oss i skidförbundet på nationella nivå och kanske kunna påverka beslutsfattarna utifrån ett
riksintresse.
I övrigt ligger policyn kvar från tidigare år;
•

•
•

•
•
•
•
•

Vi som brinner för vår idrott måste vidga våra vyer om vi inte vill ha att
distriktsmästerskap ska vara ett klubbmästerskap för den just då mest aktiva
föreningen.
Vi måste gemensamt övertyga politiker och företagsledare om förträffligheten med
vår idrott. Inte minst ur ett hälsoperspektiv.
Vi måste vara mycket mer aktiva i skapa bra förutsättningar för alla Vasalopps
åkare från distriktet, inte minst därför att det är dessa som skapar ekonomiska
förutsättningar för övriga verksamheter i distriktet.
Vi måste sätta stort fokus på anläggningar i distriktet där barn och ungdomar ska
bli nyfikna på att prova på skidåkning i alla dess former.
Vi måste få någon förening i Norrtälje och Uppsala att se fördelarna med en
skidverksamhet som även omfattar deltagande i distriktstävlingar och mästerskap.
Vi bör etablera tätt samarbete kring befintliga och planerade skidanläggningar med
idrotter som använder liknade anläggningar men på andra årstider.
Vi behöver gemensamt sätta upp några milstenar som vi enade arbetar långsiktigt
mot. Exempel; Vinter-SM vecka, Ett långlopp på skidor genom Uppland.
Vi måste våga synas och ta plats även på riksnivå, ända in i styrelserummen!

Mottot måste/bör vara;

Om inte vi, vilka?
Idrottshälsningar
Arne Pettersson
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Sammanfattning
Upplands Skidförbunds styrelse får härmed avge följande berättelse för verksamheten under
förbundets 64:e verksamhetsår.

Styrelsens sammansättning mm.
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör
Ordförande AK:
Ordförande LK:
Ledamot/Vice Ordförande:
Ledamot

Arne Pettersson
Mikael Bäsén
Sten Johansson
Mikael Bäsén (efterträdde Peter Larsson)
Jan Pettersson
Vakant
Fredrik Ahlsson

Årsmötet hölls i Tobo den 2 0ktober 2019.
Styrelsen har under året hållit 5 protokollförda styrelsemöten.
Ombud och representation:

Kommittéernas sammansättning:
Alpina kommittén (AK)
Mikael Bäsén (USLK)
Claes Ångström (USLK)
Natalie Hermansson (USLK)
Petter Wiberg (USLK)
Karin Holmberg (RAK)
Marcus Filipsson (BAK)
Jacob Jensen (BAK)

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Längdkommittén (LK)
Jan Pettersson (Häverödals SK)
Pär Ohlström (IK Rex)
Bertil Jansson (Månkarbo IF)
Anders Adill (Öregrund IK)
Jan Karlsson (OK Borgen)
Joakim Sköld (Häverödals SK)

Ordförande
Övergripande
Resultat, Medaljer, Statistik
Tävlingsansvar
Läger/träning Folksam
Läger/träning ICA

Valberedning
Ordförande:
Ledamöter:

Bernt Hellström
Anna Aronsson

Revisorer
Revisor av SDF utsedd:
Revisorssuppleant av SDF utsedd:

Tomas Landberg
Erik Sporrong

Sida 5 av 8

6

Verksamhetsberättelse – Alpina kommittén
Den alpina säsongen 2019/2020 blev en av de mest udda säsongerna på många år. En
normal barmarkssäsong avlöstes av tidig och god snötillgång i fjällen och våra tre klubbar
kunde starta upp säsongen.
Ett distrikts läger hölls i USLK:s regi i Idre i december.
Tyvärr så uteblev kylan med resultatet att det inte var möjligt att träna i någon av våra
hemmabackar under hela vintern. USF lovade att stötta BAK ekonomiskt för snötillverkning
vid en förväntad kort köldknäpp men tyvärr nådde inte kylan ända fram så det blev inte ens
ett försök.
Uppsala kommun gjorde ett tappert försök att spruta snö inför sportlovet men lyckades inte
få till erforderlig mängd.
USLK råkade ut för två inbrott i sin käpp bod under vintern när det inte var någon
verksamhet där. Tidtagningsutrustning, borrmaskiner samt radioapparater för stora värden
försvann. Tjuvarna har även brutit sig in i huvudbyggnaden.
RAK höll i gång sin uthyrningsverksamhet trots att backen saknade snö vilket gav ett tillskott
till klubbekonomin.
Ett antal föräldrar och ungdomar har under säsongen utbildat sig i SSF:s regi
En tränarutbildning i ämnet mental träning, ”Lek med tanken” har hållits med bidrag från
AK.

Snöbristen i Mälardalen gjorde att de flesta tävlingarna för de yngre åkarna kom att flyttas
och slutligen ställas in. 4 st tävlingar hölls den 1:a februari i Björnrike under säsongens andra
distrikts läger. Först hölls ordinarie Storslalom-DM samt Lilla-GS. På sen eftermiddag
anordnades Slalom-DM samt Lilla-SL. En mycket mastig dag för både åkare och arrangörer.
Stort tack till alla inblandade som ordnade en extra tävling med kort varsel.
Den 12:e mars valde SSF att stänga ner all tävlingsverksamhet på grund av Coronaviruset. Ett
mycket tungt besked för alla åkare som förberedde sig för LVC-finaler, USM-finaler samt
YJSM. SG-DM utgick också.

Distriktets FIS-åkare har stått för många fina prestationer under denna förkortade säsong.
Ida Dannewitz tillhörde landslagets träningsgrupp i fart under säsongen och tog 4 pallplatser
på Europacupen varav en seger. Detta gav henne 2:a plats i SG-cupen Hon fick ihop 37 poäng
i den totala Världscupen. På junior-VM i Narvik blev det två topp 8 placeringar.
Ytterligare fyra damer har tävlat i Europacupen: Moa Boström-Mussener, Moa Clementsson,
Hedda Martelleur samt Alva Wallin. Moa Boström-Mussener deltog även på JVM.
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Distriktet hade 23 starter på de SM-tävlingar som hann hållas. Hedda Martelleur tog Guld på
ÄJSM i GS och Silver i SL, där Alva Wallin tog en fin 6:e plats.
Hedda höll en hög nivå nationellt med många toppresultat som slutligen gav henne
slutsegern i Nocco Alpine Elite Tour efter en mycket spännande avslutningstävling i Lycksele.
Snöbrist och Corona restriktioner har gjort att Alpina kommitténs arbete har skötts via mail,
telefoni samt videokonferenser. Det var många snabba kast, tack till alla inblandade för ert
tålamod med sena beslut och ändringar.
Det ”prestationsbaserade” ersättningssystem som AK-beslutade om inför säsongen utgår.
Detta med hänsyn till att merparten av finaler/mästerskap inte kunde genomföras.
AK-har under våren deltagit i telefonmöte angående kommande säsongs tävlingsplanering.
Vid detta möte kunde inga beslut tas eftersom SSF inte hade kommit med stomprogrammet.
I augusti kom plötsligt ett förslag från Stockholms SF som var väldigt dåligt förankrat hos
övriga distrikt. Efter en del mailkonversationer samt stort tillmötesgående från vissa klubbar
angående ändringar så har nästa säsongs tävlingsprogram fastställts.
Alpinkommittén/Upplands skidförbund

Verksamhetsberättelse – Längdkommittén
Under barmarkssäsongen genomfördes läger i Öregrund och på Åland. Snöläger genomförts i
Orsa Grönklitt det var dåligt med snö, lägret flyttades fram en vecka med ett något minskat
antal deltagare vilket kan bero på sen flytt av lägret.
Årets vintersäsong skulle inletts traditionsenligt för Upplands del i Tierp helgen före jul,
tyvärr fick den och många andra tävlingar ställas in då snö ej ville trilla ner i tillräcklig
mängd. Vi lyckades genomföra de flesta DM tävlingarna tack vare de föreningar som kämpar
med att hålla konstsnöspår igång. Vi var ett av få distrikt som genomförde flertalet av våra
DM (endast lång DM och stafett DM ställdes in helt, samt seniorklasser vid DM kort).
Årets cuper VW för seniorer och Scandic juniorer har Uppland haft deltagare.
Även på USM och JSM har anmälda åkare från Uppland planerat att vara med. Efter JSM:s
första dag beslutades att resten av USM ställdes in eftersom vi fått vetskap om Covid 19.
Resterande tävlingssäsong(vinter) ställdes in samt flertalet av rullskidstävlingarna under
sommaren.
Riksfinaler för ungdom VW cup i Bollnäs och Folksam cup i Järpen med uppländska lag i
resultatlistorna.
För resultat på cuper och DM se resultatbilagan Bertil Jansson upprättat.
På grund av covid-19 har inget DM på rullskidor har genomförts.
LK har under året genomfört 3 möten, flera frågor har tagits på telefon för att snabbt kunna
ta beslut.
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Vi vill tacka alla som varit delaktiga i att behålla och föra vår underbara idrott framåt, tack!
Vi ses i och runt spåren kommande vinter!
Längdkommittén/Upplands skidförbund.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen återfinns i separat dokument.

Avslutning
Styrelsen tackar för förtroendet under den gångna säsongen.

________________________
Arne Pettersson, ordförande

________________________
Mikael Bäsén,

________________________
Sten Johansson, kassör

AK ordförande och sekreterare

________________________

________________________

Jan Pettersson, LK ordförande

Claes Ångström, ledamot

________________________
Fredrik Ahlson, ledamot

Uppsala, 20200930 (kompletterad 20201003)
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