Verksamhetsberättelse för Djurgårdens IF Alpina Förening
Säsongen maj 2018 – april 2019
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Ordförandens summering
Vi kan se tillbaka på ett fint verksamhetsår som trots en tidvis lynnig vinter bjöd på en bra säsong på
snö. Läs mer om detta i respektive avsnitt i denna verksamhetsberättelse.
Klubben fortsätter att växa och vi har i praktiken nått taket för vad vi klarar av för att ordna träning
med bra kvalitet för alla grupper. Vi har blivit fler särskilt i de äldre grupperna vilket är roligt. Det här
innebär att det finns en kö av intresserade personer som gärna skulle vilja börja träna med oss men
som tyvärr inte kan beredas plats. Därför är det viktigt att alla som vill fortsätta träna med oss
meddelar detta till sin lagledare och betalar medlems- och träningsavgifter i tid. I annat fall ställer
man såklart sin plats till förfogande så att någon annan får möjligheten att träna med oss.
DIF Alpin rymmer idag en stor bredd av verksamhet inom alpin skidåkning riktad mot åkare i alla
åldrar, allt från U6 via U8-10-12-14-16 till Juniorer och inte minst Masters. I år har vi dock avvecklat
verksamheten i Freestylesektionen då dessa medlemmar önskat starta en fristående klubb med bas
på Värmdö, Värmdö Freestyle Mogul Club.
Alpin skidåkning är en utmanande sport med, som alla vet, förhållandevis stora insatser i form av tid,
kompetens och även pengar. Eftersom skidåkning i den form vi utövar den innefattar
tävlingsmoment så tränar vi även för att tävla och tränar i att tävla. Tävlingsmomentet innebär
många utmaningar som man behöver bemästra – allt ifrån att hantera förväntningar och nervositet
innan start till att vara en bra vinnare, en bra förlorare och en bra kompis.
Att vi tävlar är inte samma sak som att det är viktigt att prestera resultat. Det ska vara roligt att åka
skidor och utvecklingen hos var och en av våra åkare är fokus för vår verksamhet. Med utveckling
kommer förr eller senare resultat. Oavsett hur långt man kommit i sin utveckling eller vilken
ambition man har med sin träning så är det viktigt att alla ska känna sig välkomna, inkluderande och
engagerade i klubben!
För att hålla ihop och utveckla en klubb krävs omtanke, engagemang, förståelse och lyhördhet av
alla medlemmar. Dessutom en förmåga att kunna sätta saker i ett större perspektiv än att främst
fokusera på det som intresserar en själv i stunden. Det krävs också att alla bidrar till att skapa de
förutsättningar vi vill ge våra åkare. Det förväntas av samtliga medlemmar att man engagerar sig inte
bara i sitt barns träning utan även i klubbens verksamhet. Det finns mycket man kan hjälpa till med
även om man känner att man saknar erfarenhet och man lär sig snart hur allt går till!
Vi ser nu fram emot en stärkande barmarkssäong, en utvecklande försäsong och fortare än man anar
ytterligare en härlig säsong på snö!
Ski on!

Fredrik Sörén, ordförande

U8
Organisation
Ansvarig för årets U8-grupp har varit Jan Wiklund, lagledare har varit Elin Sansell, och tillsammans
med ungdomstränarna Wilma Bennet, Beatrice Borgh, Tilda Lasmarias och föräldratränare Richard
Oberpichler har de organiserat och planerat säsongens träning.

Barmark
Barmarksträningen i Hammarbybacken började i augusti för alla grupper. U8 tränade två gånger i
veckan. I september arrangerades barmarksläger på Bosön.
I november började inomhusträningen. U8 tränade i två olika lokaler. Wilma, Bea, Tilda har alla varit
aktiva under barmarksperioden och skött träningen.

Snöträning
Under säsongen har DIF anordnat 3 st läger där åkare från U8 deltagit, samtliga dessa läger har ägt
rum i Vemdalen.
I januari påbörjades träningen i Hammarbybacken. U8 har tränat 2 gånger i veckan. Det sista passet
för träning på snö i hemmabacken ägde rum i mitten av mars.
Träningen har utgått efter Djurgårdens röda tråd och Skidförbundets rekommendationer för yngre
åkare där styrd friåkning varit det viktigaste inslaget. U8 tränarna har verkligen kunnat se en enorm
utveckling hos samtliga åkare och viktigast av allt har vi haft en god stämning med glada,
skidåkningssugna barn. Under säsongen har gruppen haft många engagerade föräldrar som hjälpt till
på bästa sätt.

Tävling

U8 gruppen tävlar endast på KM. Det var god uppslutning både på SL tävlingen i Hammarbybacken
och GS tävlingen i Vemdalen.

Kommande säsong
U8-gruppen är i behov av förstärkning med nya tränare och ledare, då några av de nuvarande går
vidare och Richard flyttar till Vemdalen, så är du intresserad av att hjälpa till så kontakta
träningsansvarig.

Tränarna U8

U10
Träning
Ansvarig för U10 gruppen har varit Michael Johansson och med stor hjälp av Håkan Huss och
ungdomstränare som varit Neo, Siri, William samt även några inhopp av Lee. Övriga föräldratränare
har varit Niko, Per, Johan och Richard, lagledare har varit Jenny Johansson.
Antalet anmälda i U10 har varit 48 st och det var 30-35 st deltagare på varje träningspass under
vintern.

Barmark
Barmarksträningen med två pass veckan drog igång i Hammarbybacken i augusti och efter höstlovet
flyttade vi in träningen. Deltagarantalet på inomhusträning var väldigt varierande med i snitt 10-15
aktiva per träning.

Snöträning
DIF har anordnat träningsläger där U10 varit representerade i Sölden samt 3 st läger i Vemdalen, 2 st
före jul samt avslutningsläger med GS-KM. På dessa läger har U10 haft ett bra deltagande, vilket var
ett av gruppmålen inför denna säsong.
Totalt hade U10 14 st träningstillfällen i Hammarbybacken samt 12 lägerdagar med organiserad
träning. Sista träningstillfället i Hammarbybacken var 19 mars. Gruppen har varit fokuserad och
träningsvillig men har under året haft en stor spridning avseende skidmognad och skidåkningsmängd
utanför den organiserade träningen. Vi hade önskat att vi kunnat arbeta mer med teknik- och
friåkningsträning men förhållandena har inte riktigt medgivit detta och därför har det blivit mer
banåkning i Hammarbybacken. Mer teknikträning med mer friåkning skapar större möjlighet att
utvecklas på sin egen nivå och bli bättre skidåkare, dessa delar har vi större möjlighet att träna på
våra läger vilket visar vikten av ett högt lägerdeltagande.

Tävling
Till detta år infördes ett nytt tävlingsupplägg i Stockholm race där U10 tävlingarna delades in i 2
mindre grupper, detta gjorde att tävlingarna blev mindre och gick fortare att genomföra, vilket jag
tror att alla har uppfattat som positivt, både aktiva och föräldrar.
DIF U10 har haft ett stort deltagande Stockholm race med flera riktigt bra prestationer både på tjejoch killsidan och alla som har varit med på tävlingar och gjort stora framsteg under året, speciellt
roligt har varit att se hur ungdomarna hejar och stöttar varandra på tävlingarna både i med och
motgång. Några U10:or har även provat på att tävla utanför Stockholms-regionen och då Frida
Hansdotter cup samt 1:a majtrofén, vilket är 2 st väldigt roliga och välordnade tävlingar.
Till KM, både i slalom och storslalom, så var de många U10:or som var med och tävlade.

Kommande säsong
Till kommande säsong är U10-gruppen i behov att få förstärkning med nya föräldratränare, då
många av de nuvarande går vidare mot U12, så år du intresserad av att hjälpa till i U10 så kontakta
undertecknad eller träningsansvarig.
// Michael Johansson

U12
Träning
Ansvarig tränare för U12-gruppen har varit Niclas Drottler med övrigt team bestående av Camilla
Grosskopf (ansvarig tekniktränare), Robert Björnman och Oskar Norlén (tekniktränare) samt Erik
Made och Robert Daudistel. Lagledare har varit Peter Smedh. Antalet anmälda i U12 har varit 42 st
och det var c:a 15-20 st aktiva på barmarksträningarna under hösten och c:a 30 st aktiva på varje
snöpass under vintern.

Barmark
Barmarksträningen med två pass veckan drog igång i Hammarbybacken i augusti och efter höstlovet
flyttade vi in träningen.
Barmarksträningen har anpassats för att kunna möjliggöra måluppfyllnad för de aktivas utveckling
inom skidåkningen. Därför förberedde vi genom att träna kondition, spänst, snabbhet, balans och
koordination. Vi började även bygga lite mer styrka, och grenspecifik styrka genom att fortsätta
använda kroppen som redskap, exempelvis genom hjälp av sina klubbkamrater.
Under utomhusperioden fram t o m v.43 lade vi fokus på löpning, snabbhet och spänst med olika
löpningsövningar blandat med intervaller och fartlekar. Visst inslag av styrka och knäkontroll i
samtliga pass. Under inomhusperioden fr o m v.45 flyttade vi fokus mot styrka, koordination/balansövningar och spänst. Visst inslag av snabbhetsövningar i samtliga pass. Under perioden genomförde
vi även vissa fys- och styrketester.

Snöträning
Övergripande generella mål för säsongen har varit att ytterligare förfina skidtekniken genom
svängens olika faser, att ytterligare öka kantvinkeln och stärka rätt position genom svängen. Specifikt
i SL så var det övergripande målet att samtliga ska bemästra banåkning i långkäppsbana med rätt
bibehållen teknik (position, regulatorer, linje). Den övergripande planen för att nå målen var att dels
genomföra en välstrukturerad uppbyggnadsträning under försäsongen och dels genom den
teknikträning som genomförs på snö under läger och i Hammarbybacken.
DIF har anordnat träningsläger där U12 varit representerade i Sölden samt 4 st läger i Idre och
Vemdalen. Totalt genomfördes 17 st träningstillfällen (varav 1 st på Lidingö och 1 st i Huddinge) samt
17 lägerdagar med organiserad träning. Sista träningstillfället i Hammarbybacken var 18 mars.
Det teknikfokus som planerades för gruppen har i stort sett följs under säsongen och de inplanerade
aktiviteterna har genomförts. I detta ingick bl a teorigenomgång, skidvårdspass samt att introducera
egenanalys mot tränare. Den planerade fördelningen mellan disciplinerna (50% GS, 40% SL, 10% fart)
har innehållits. En säsongsstart med snöbrist drabbade friåkningsmöjligheterna vilket gjorde att vi
inte kunde hålla 50% friåkning före jul.

Tävling
DIF U12 har haft ett stort deltagande i LVC med bra prestationer både på tjej- och killsidan. Vi
uppfyllde delvis våra tävlingsmål för säsongen med 71% av U12:2 kvalificerade för LVC-finalen samt
motsvarande 92% av U12:1. Många tävlade även i Mälarcupen regionalt. Det har även nationellt
varit god representation från DIF U12 i tävlingar såsom Vemdalsslalom, Guldhjälmen, Frida
Hansdotter Cup, Sundsvallsparallellen och 1 maj-trofén.
Till KM, både i slalom och storslalom, så var det många U12:or som var med och tävlade.

Kommande säsong
Till kommande säsong är U12-gruppen i stort sett intakt avseende tränarstab. Erik Made kommer att
lämna och ska ersättas med ny föräldratränare.

// Niclas Drottler

U14
Gruppen
Tränare för U14 gruppen har varit Anders Helsén (gruppansvarig) och två nyrekryterade tränare Vera
Fermbäck och Emeli Alkell från Vemdalens Alpina, båda med en elitsatsande skidåkarbakgrund.
Mathias Moberg har varit inhyrd tränare på de tidiga tisdagsträningarna under vintern.
Sammanhållningen har varit mycket bra mellan åkare-ledare-föräldrar. Caroline Peterson-Ullstrand
har varit den fixande lagledaren. Antalet anmälda U14 har varit 32.

Barmark
DIF hade kickoff på Bosön med flera aktiviteter som avslutades med en familjemiddag.
Barmarksträningen i Hammarbybacken drog igång 20 augusti, två träningspass i veckan. Efter
höstlovet flyttande vi in träningen till Hammarbyskolan Södra med två pass i veckan. Under maj-juni
2019 har vi erbjudit träning för alla U14 i Hammarbybacken två gånger i veckan.

Snöträning
DIF har anordnat följande träningsläger där U14 varit representerade: Sölden, Idre, Vemdalen1/2/3
samt Durra i Sundsvall. Stockholmsskidförbund anordnade ett fartläger i Funäsdalen (SG och GS).
Vi kunde starta snöträningen i Hammarbybacken 21 januari 2019. U14 har tränat måndagar och
onsdagar 19:30-21:30, samt tisdagar 16-18 med Mathias Moberg. Pga WC tävlingen var vi tvugna att
flytta till andra anläggningar vecka 7 och 8 och då hyrde klubben Flottsbro en kväll och U14
samkörde med HSK två kvällar. Fredagar har klubben anordnat ”öppen träning banåkning” för alla
grupper. Totalt erbjöd klubben 23 träningstillfällen för U14 i Hammarbybacken/Flottsbro. Sista
träningstillfället i Hammarbybacken var 20 mars.
Gruppen har varit fokuserad och träningsvillig samt väldigt disciplinerad. Viljan att utvecklas har varit
hög. Högsta betyg på hur man är en bra skidkompis!
Vi har jobbat utifrån målen i DIF Röda Tråd och banåkning har blandats med friåkningsövningar. Det
har varit kul att se barnen utvecklas och att de har haft otroligt roligt. Det har varit en bra
träningsnärvaro med drygt 20 deltagare vid varje tillfälle.

Tävling
DIF U14 har några top 3 placeringar och många top 20. KM i SL kördes i hemmabacken 6/3 och KM i
GS anordnades i Vemdalen, 28/4. DIF U14 tjejer tog bronset i SL lag DM.

LVC
15-23 DIFare har varit med på LVC tävlingarna i Stockholmsområdet som avslutades med finalen i
Stöten (SL, GS och SG).

Nationellt
Flera U14 DIFare har deltagit på tävlingar i landet, bl.a Vemdalsslalom, Nolbyrännan, Frida
Hansdotter Cup, Orsca Cup, SkiFuntastic, Guldhjälmen, Ingmartrofén, 1:a maj trofén.

//Anders Helsén Tränaransvarig U14

U16
Träning
Ansvarig för U16 gruppen har varit Ludvig Henriksson med tränarna Jonathan Segelman och
Alexander Kling under vintersäsongen i Stockholm. Mattias Moberg har även hållit i ett antal
snöpass.
Under barmarken och även på snöläger i sverige har U16 sammarbetat mycket med U14 och
tränarna Emelie Alkell och Vera Fermbäck, samt gruppansvarige Anders Helsén. Richard Söderberg
och Fredrik Bergner har tillsammans varit lagledaren. Antalet anmälda U16 har varit 18.

Barmark
Barmarksträningen bedrevs under våren i Hammarbybacken med start 14/5 och två träningspass per
vecka fram till 7/6. Träningen i Hammarbybacken började igen 20/8 med samma frekvens.
Lördagen 29/9 genomfördes en heldagsträning på Bosön, med träning för de aktiva och
föräldrarmöte och föreläsningar för föräldrar.
Efter höstlovet flyttande vi in träningen till Hammarbyskolan med två pass i veckan.
Barmarksträningen har samkörts med U14, vilket fungerat mycket bra!

Snöträning
Snöträningen i DIF för U16 har innehållit läger i Sölden, Idre, två läger i Vemdalen.
Stockholms Skidförbund anordnade ett sommarläger i Juvashytta för U16:2 under juni samt ett
fartläger i Funäsdalen med både DH och SG.
Snöträningen i Hammarbybacken kom till slut igång 22 januari. U16 har tränat tisdagar och torsdagar
19:30-21:30, samt osdagar 16:00-18:00.
Dessutom har öppen träning tillsammans med övriga åldersgrupper erbjudits på fredagar 15:3017:30.
Under WC uppehållet i februari tränade U16 i Flottsbro, dels i DIFs regi vid ett tillfälle och sedan
tillsammans med Huddinges U16-grupp. De som var där och tränade med HSK fick mycket bra
träning, men tyvärr var det få åkare som utnyttjade denna möjlighet.
Totalt erbjöds U16 18 träningstillfällen i Hammarbybacken, 5 pass i Flottsbro och 5 öppna
fredagsträningar.
Sista träningstillfället i Hammarbybacken var 20 mars.
Träningarna har överlag varit väl fungerande, åkarna har varit fokuserade och visat att de vill
utvecklas som skidåkare.
Vi har försökt variera träningen utifrån förhållanden och de möjligheter vi haft, både när det gäller
vilka grenar vi kört och även vad vi har fokuserat på under träningarna. Ett antal pass har körts på tid
eller filmats, vilket varit bra och uppskattat.
Hela gruppen har utvecklats under året och säsongen har varit mycket rolig! Närvaron har varierat
under säsongen med ett uppskattat snitt på 10 åkare.

Tävling
Under säsongen har DIF åkare deltagit i ett antal tävlingar, med USM kval och USM final i Funäsdalen
som huvudfokus. 4 DIF åkare deltog i fartgrenarna på USM, 6 st deltog i GS och SL.
KM i SL kördes i hemmabacken 6/3 och KM i GS anordnades i Vemdalen, 28/4.
USM kval i GS arrangerades av DIF U16 tillsammans med Lidingö i Kläppen 19-20/2.

//Ludvig Henriksson, Tränaransvarig U16

Masters
Snöträning
Som vanligt har veteranerna tränat på tisdag/torsdags kvällar och omväxlande lördagar/söndagar i
Hammarbybacken. Försäsongsträningen har bedrivits som tidigare år med olika kommersiella
arrangörer i Juvasshytta, Sölden, Kåbdalis, Funäsdalen, Gopshus, Norberg, och i Grängesberg.
I Stockholm Alpine Masters Cup ingick en tävlingshelg i Gopshus och en extra tävling i
Flottsbrobacken i Stockholm. Totalsegrare från DIF blev Jens Sterner i H50 och Anders Hellgren i H70.
Stort grattis!

Tävling
Veteraner från DIF har deltagit i följande nationella och internationella tävlingar:
• Stockholm Alpine Masters Cup, 7 deltävlingar
• FIS Masters Criterium World Cup i La Clusaz FRA
• FIS Masters VM I Megeve FRA
• Veteran-SM i Funäsdalen, SG, GS och SL
• Norska Veteran Mesterskapen i Oppdal

DIF höjdpunkter säsongen 2018-19
På hemmaplan tog Fredrik Köhlberg trippel i SM guld vid veteran-SM i Funäsdalen, när han vann alla
3 grenarna i tuffa H45 klassen. I Frankrike blev Jens Sterner 2:a på FIS masters WC i SL i Magnigod
och Lasse Hedberg 3:a i GS i La Clusaz i H60. Båda tävlingarna gick i Frankrike helgen före VM.

Fredrik Köhlberg tog trippeln på SM i Funäsdalen

Jens Sterner blev 2:a bland H50 i SL under besvärliga förhållanden i Magnigod, Frankrike

Lasse Hedberg i H60 på pallen i GS vid masters WC i La Clusaz, Frankrike

WM i Megeve FRA
Jens Sterner H50
Lasse Hedberg H60
Mats Flodin H60

SG
27
14
16

GS
11
11
16

GS
14
13
17

Svenska VM truppen med Mats Flodin t.h. vid Masters VM i Megeve, Frankrike

SM medaljörer i Funäsdalen SG
Birgitta Åström D40
2
Lotta Löwgren D40
3
Gunnar Hallén H75
2
Anders Hellgren H70
3
Kurt Carlson H65
Lasse Hedberg H60
1
Mats Flodin H60
3
Thomas Nilsson H50
Fredrik Hrdlicka H50
2
Fredrik Köhlberg H45
1
Rickard Flodin

GS
2
3
3
3
3
2
3
2
2
1

//Lasse Hedberg, lagledare veteraner/seniorer

SL
2
3
2
3

2
1

SL
6
9
10

FIS åkarna
Snöträning
Klubbens FIS åkare tränar i respektive träningsgrupper på skidgymnasium, högskola och i landslagets
träningsgrupp.
Den här säsongen har följande FIS åkare varit aktiva:
Siri Browaldh
Jacob Bergmark
Anton Lasmarias
David Segelman
Olle Sundin

Tävling
FIS åkarna har deltagit i FIS tävlingar i Sverige och Norge, och i vissa fall i övriga Europa.
Siri Browaldh har gjort tävlingsdebut i Europacupen på tävlingar i Funäsdalen. Siri har två
pallplaceringar på FIS tävlingar, 2:a 2 gånger i GS i Klövsjö.
Jacob Bergmark hamnade på pallen två gånger på FIS Entry Legue. Vinst i Falun och 2:a i Bollnäs.
Anton Lasmarias har förbättrat sina punkter i SL och GS, och fått sina första punkter i SG.
David Segelman har förbättrat sina punkter i SL och GS, och fått sina första punkter i SG.
Olle Sundin har tävlat i Europacup i storslalom, Super-G och störtlopp. Olle tog sina första EC poäng i
Chamonix där han kom 24:a, resp 27:a i störtlopp. Olle deltog också på VM i Åre i fartgrenarna. Olle
avslutade säsongen med att säkra ett SM-guld i störtlopp.

Resultat SM
Slalom Åre
Siri Browaldh

11

Storslalom Sälen
Siri Browaldh

30

Olle Sundin

8

Super-G Åre
Siri Browaldh

8

Olle Sundin

5

Störtlopp
Olle Sundin

1

//Erland Svensson, lagledare

Ledningens arbete och planer för nästa säsong
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av; Fredrik Sörén (ordförande), Monica Frosteman
(Tävlingsansvarig), Palle Wiberg (Träningsansvarig), Michael Johansson (Kassör ), Linda Ek
(Medlemsansvarig), Mats Flodin (Masteransvarig), Anders Helsén (Materielansvarig), Niclas
Drottler.
Det har bitvis varit en utmaning att bedriva ett effektivt styrelsearbete med rätt fokus på den uppsjö
av frågor som styrelsen ska hantera men tycker att strukturen efter hand har satt sig och de nya
styrelsemedlemmarna har kommit in i sina roller. Arbetet koncentrerades primärt på två delar, dels
att få kontroll över ekonomin och ta fram en budget i balans för verksamheten, pga detta fattades
beslut om bla justerade avgifter och begränsning av kostnader, parallellt med detta pågick även
planeringen av den kommande träningen- och tävlingssäsongen. Vi har efter detta utvärderat
styrelsens arbete och ser flera konkreta möjligheter för nästa års styrelse att förbättra både
arbetsformer och interaktion med klubbens medlemmar och funktionärer.
Träning och tävling har varit primärt fokus för styrelsen. Vi framhärdar vidare i vår ambition att
klubbens verksamhet ska ha syftet att vara betydligt mer än en ”skidskola”, verksamheten ska
baseras på att ”träna för att tävla” och vi vill gärna se fler Djurgårdsåkare på tävlingarna och gärna
med en positiv resultatmässig utveckling på tävlingar i de äldre grupperna.
Vi är samtidigt väl medvetna om att utveckling sker olika fort för olika åkare och klubbens kanske
viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för inkluderande gemenskap, glädje och trivsel. För att
åstadkomma detta kommer arbetet med att förankra sunda värderingar och beteenden bland
samtliga medlemmar att fortsätta.
Framgent i det kommande arbetet ser vi framför oss ytterligare kommittéer, förutom träning, såsom
Tävling (information, organisation, utbildning, bemanning), Klubbkänsla (Web, Facebook, Instagram,
evenemang, gemenskap, klubbkläder) och Marknadsföring (profilartiklar, sponsring, varumärke).
Detta är dock tyvärr något vi inte riktigt har lyckats arbeta med under det gångna året. Förväntan är
att många är villiga att ansluta till dessa!

Träning
Klubben har gjort satsningar på avlönade tränare i alla grupper, med en extra extern insats till
grupperna U14 och U16 i form av Moberg, detta är något som just nu utvärderas av
träningskommittén. Detta har överlag skapat förutsättningar för bättre kvalitet i träningen, vi vill
även betona värdet av att i alla träningsgrupper ha engagerade föräldratränare som kan bidra med t
ex kontinuitet, livserfarenhet och ledarskap. Vi har redan flera intressanta förslag på organisation
och bemanning av grupperna som styrelsen kommer jobba vidare med och presentera inom kort.

Läger
Träningsläger ger våra åkare mycket goda möjligheter att utvecklas, därför har lägerverksamheten
ökat betydligt de senare åren och så även detta år med ett mycket högt träningsdeltagande på
lägren. Lägren har överlag varit lyckade och förutom att utveckla våra åkare så bidrar de till att öka
gemenskapen mellan föräldrar. Ambitionen är att fortsätta och förbättra lägerverksamheten både
vad gäller omfattning och kvalitet. För att sätta rätt förväntningar är det viktigt att alla förstår att alla
våra läger är plattformar som vi gemensamt skapar för att våra ungdomar ska utvecklas, de är inte
charterresor med den service det i så fall skulle inneburit.

Tävling
Klubben fick uppdraget att arrangera två tävlingar under säsongen. Ett USM-kval den 20:de januari
som arrangerades i Kläppen och en Sthlm Race för U10 i Hammarbybacken den 9:de mars. Båda
tävlingarna genomfördes mycket lyckosamt trots att det var lite snöbrist i Hammarbybacken som
gjorde att bansättningen blev en utmaning.
Det är angeläget att klubben fortsätter att bygga upp förmågan att arrangera tävlingar och vi
behöver fler som har kompetens och vilja att ta ansvar för de många olika moment som krävs för att
arrangera proffsiga, roliga och säkra tävlingar.

Medlemmar
Klubbens medlemmar är naturligtvis basen för verksamheten. I begreppet medlem ingår både rollen
kund och leverantör, dvs det finns inget som motsvarar ett traditionellt kund-leverantörsförhållande
i en klubb. Har man synpunkter och vill man driva förändring bör man vara beredd att hjälpa till med
förverkligandet. Det kan vara att ta en roll i styrelsen, i någon av våra viktiga funktionärsroller, i
kommittéer eller på annat sätt. När engagemanget, förståelsen och samarbetet är stort blir klubben
starkare.
DIF Alpin är den enda Stockholmsklubben som har ett tak på antalet åkare i respektive grupp. Skälet
till detta är främst platsbrist i Hammarbybacken då vi alltid måste samsas med en betalande
allmänhet. Att ha en plats i någon av grupperna i DIF Alpin ska därför ses som något man bör
utnyttja till fullo eftersom man annars tar en plats från någon annan som kunde utnyttjat den bättre.
Freestylesektionen har under det gångna året valt att lämna DIF Alpin och vi har därför ingen fortsatt
freestyle verksamhet.

Ekonomi
Ekonomistyrningen har utvecklats de senaste åren men det finns fortsatt utrymme för förbättringar,
inför detta är var utmaningen att komma tillrätta med tidigare års underskott, vilket vi har gjort och
kanske till och med lite för aggressivt. Av de åtgärder som vidtogs för att få kontroll på ekonomin och
få en balanserad budget kan man nu i efterhand dra vissa slutsatser från och ett antal av dessa
beslut kommer att kunna justeras till kommande år. Kraven från medlemmar på verksamhetens
omfattning och kvalitet ökar vilket leder till ökade kostnader och fler åkare på tävling innebär
väsentligt högre kostnader för startavgifter, men detta är kostnader som vi måste kunna hantera
inom föreningen om våra ambitioner skall kvarstå. Inför kommande verksamhetsår behöver vi nu
lägga mer fokus på att öka våra externa intäkter i form av sponsorer och genomföra event
tillsammans med Skistar, detta för att försöka minska kostnaderna för våra träningsaktiva i en annars
väldigt kostnadsdrivande idrott.
I ambitionen att framgent förbättra vårt klubbhus så bör eventuellt ekonomiska medel fonderas för
detta ändamål, detta är något som behöver fastställas riktlinjer för under kommande verksamhetsår.
Under det gångna året har även Freestyle valt att lämna klubben vilket har och kommer framgent att
påverka vårt medlemsantal, men ekonomiskt belastar deras utträdde endast det gångna året.

Materiel
Målet är att varje träningsgrupp i praktiken ska tillgång till den materiel som behövs oberoende av
varandra. Då antalet aktiva åkare i grupperna har ökat blir slitage på material större, så även denna
säsong har det gjorts större inköp av käppar och annan förbrukningsmateriel. Vi har fått sponsorer
på 4 borrmaskiner och 30 nya GS flagg.
Tidtagaranläggningen har gåtts igenom där gammalt har rensats ut och programvara uppdaterats.
Klubben har kvar en vision om ett nytt klubbhus med vatten och avlopp vilket skulle höja kvaliteten
markant, men det förutsätter stora investeringar som klubben inte ensamt kan bära. Möjligheter till
samverkan med Stockholms stad, andra föreningar och sponsorer bör utredas.

Hammarbybacken
Under året har vi i stort sätt haft ett gott samarbete med Skistar, dock har det planeringsmässigt
tillkommit nya utmaningar både för oss och Skistar i och med den pågående ombyggnationen i
Henriksdalsberget, detta då backe 3 och delar av parkeringen är avstängd. Relationerna med
anläggningens personal är fortsatt bra och vi har en löpande positiv och konstruktiv dialog, vilket
självklart kan förbättras men vi är på rätt väg. Skistar bedriver en kommersiell och mycket
omfattande verksamhet för många intressenter i Hammarbybacken och ju mer vi kan hjälpa dem att
uppnå sina mål, desto större möjligheter finns det för klubben att få våra önskemål tillgodosedda.
De är mycket nöjda med vår verksamhet och tycker att vi bidrar positivt till utvecklingen av backen.

TACK!
Ett stort och varmt tack till alla som gjort värdefulla insatser för klubben genom sitt engagemang,
sin kompetens och inte minst sin vilja och förmåga att skapa god stämning och positiv utveckling!
Vi behöver fler som er i klubben! T A C K!

