Verksamhetsberättelse för Djurgårdens IF Alpina Förening
Säsongen maj 2021 – april 2022
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Ordförandens summering
Summering av denna säsong är ren lycka: Efter att vi haft två säsonger som blivit avbrutna pga
Covid-19 och en av dessa säsongen även helt utan snö i Hammarbybacken, så har vi äntligen
fått genomföra en säsong till fullo med läger, tävlingar, träning och med bonusen att det fanns
snö i hemmabacken.
Klubben har en fortsatt stabil verksamhet med större träningsgrupper i U14 och U16 och ser
även positivt på en tillväxt av aktiva i de yngre grupperna. För att locka nya utövare till
alpinträning har vi under vintern testat en instegsgrupp för intresserade att testa på att träna
alpint i Hammarbybacken. Inför nästa säsong förbereds en gemensam satsning att kunna
erbjuda träning och tävling för de åkare som vill fortsätta träna men inte gå vidare till
skidgymnasium, Satsningen görs i ledning av Stockholmsskidförbund tillsammans med alla
klubbarna i Stockholm
Tävlingssäsongen har genomförts helt enligt plan och vi har även arrangerat 4 lyckade tävlingar
i Hammarbybacken för U10, U12, U14 och Reg 4 tävling. Tävlingsdeltagandet av våra aktiva
åkare har varit stort och med mycket fina resultat och skidglädje. Framgångarna i fartgrenarna
fortsätter för Olle Sundin som återigen tog ett SM-guld i denna gång i Störtlopp

Anna-Mia Olofsson, ordförande

U8
Gruppen
Tränare i U8 har varit Simon Lund, Hugo Söderberg, Viggo Viberg samt Linnéa Helsing
Föräldratränare Nicklas Strid (gruppansvarig), Oskar Sander samt Henrik Lönnevi. Lagledare har
varit Maria Raner.
Vi har haft omkring 35 anmälda åkare totalt, med 0-15 aktiva på barmarksträningarna och 1520 på snöträningarna.

Barmark
Säsongen startade med barmarksläger i augusti på Hellasgården.
Det var ett bra tillfälle att bekanta sig med nya ansikten.
Därefter startade barmarksträningarna utomhus på onsdagarna i Hammarbybacken under
höstterminen fram till höstlovet.
Efter höstlovet flyttade vi in i Eriksdalsskolan med inomhusträning fram till jullovet.
Tyvärr var uppslutningen inomhus ganska dålig bland dom små, och några träningar fick ställas
in under hösten.
Just nu pågår eftersäsongsträningen på onsdagar vid Hellasgården som vi kör fram till
skolavslutningen.

Snöträning
Skidsäsongen startade med två underbara försäsongsläger i Vemdalen där många lade grunden
för en spännande och utvecklande säsong.
Och direkt efter ett vintrigt jullov så startade snöträningen i hemmabacken.
Och tack vare den goda tillgången på kyla och snö hemma så kunde vi genomföra träningar
ända fram till vecka 12.
U8 tränade måndagar och onsdagar. Nytt för i år var att vi förlängde passen med 30 minuter.
Så det blev 3 timmar träning totalt varje vecka.
Det gjorde att gruppen fick mer tid på skidor och träningen kändes väldigt kvalitativ och inte
stressig.
Träningen har fokuserats på skidåkningens grundteknik såsom position, balans och att
ytterskidan styr svängen genom styrda friåkningsövningar och banåkning.
I Hammarbybacken har genomfört ett flertal träningar där vi har vävt in olika friåkningsövningar
med banåkningen.
Detta har vi gjort i olika typer av äventyrsbanor där vi har lagt in övningar med lite hopp,
piruetter, hockeystopp mm.
Detta för att öva viktförflyttning, tryckfördelning, balans samt grundrörelserna.
Dessa ”lekande” banor har varit väldigt uppskattade bland barnen.
På träningarna i Vemdalen har många av banpassen genomförts tillsammans med U10.
Vi har också jobbat efter målen i DIF:s Röda tråd, både skidtekniskt men också hur vi arbetar
tillsammans med åkarna inom gruppen.

Vi har sett en fantastisk utveckling hos barnen under säsongen och med träningarna i Vemdalen
har det blivit många dagar på skidor.

Tävling
Två riktigt bra klubbtävlingar har genomförs för att U8 ska få känna på vad som komma skall.
Den första genomfördes den 15:e feb. Det var ett väldigt lyckat arrangemang i
Hammarbybacken. Dock en väldigt kall kväll, och en väldigt isig bana som gjorde att många av
barnen blev lite nervösa.
Den andra tävlingen hölls under avslutningsläget i Vemdalen och den var minst lika spännande!
Vädret var betydligt behagligare denna gång. Nu fick åkarna uppleva stålande sol, underbar
mjuk vårvintersnö.
Även fast U8 åker utan tidtagning och ingen klubbmästare utses, så tyckte barnen att det var
väldigt spännande och vissa hade riktigt många fjärilar i magen.
Dom fick uppleva allt som tillhör en tävling med riktig start, målgång.
En speaker som sa deras namn, och avslutningsvis en medalj i riktigt guld!

Sammanfattning
Sammanfattningsvis har det varit en väldigt lyckad och bra säsong med en väldigt fin utveckling
bland barnen. Kompisandan har varit väldigt hög och ordningen bland barnen har varit
föredömlig ju längre säsongen gått.
Det enda negativa var att tillskottet på U8 inför den gångna säsongen var ganska tunt.
Förhoppningsvis kommer det in många nya barn till U8 kommande säsong.
Men blir rekryteringen liknande den kommande säsongen så kommer U8-gruppen tyvärr bli
väldigt liten.
Förhoppningsvis är detta bara en tillfällighet.
Men vi alla får hjälpas åt att berätta vilken rolig sport vi utövar, och vilken härlig klubb vi har.
Detta måste vi berätta för alla vi träffar!
// Nicklas Strid, Tränaransvarig U8

U10
Äntligen får vi summera en säsong utan pandemirestriktioner och med ett gott snöläge i
Hammarbybacken!
Tack vare gynnsamma förhållanden i december och januari fick vi en backe som höll nästan in i
april.
Tränare för U10 har varit våra ungdomstränare Bea Borgh, Wilma Bennet, Yael Halpern och Karl
Jarvin samt föräldratränarna Åsa Maroon, Richard Oberpichler och Mattias Nilsson som
gruppansvarig. Dessutom har vi lagledaren Daniel Nord som fixat med
anmälningar, utskick och tävlingar.
Vi har haft ett 40-tal anmälda åkare totalt, med 5-15 aktiva på barmarksträningarna och 20-30
på snöträningarna.
Barmark

Under höstterminen fram till höstlovet har vi kört barmarksträning utomhus runt och kring
Hammarbybacken två kvällar i veckan. Vi har tränat snabbhet och smidighet både på platt och
lutande underlag, men framför allt har det gjorts i stafett och andra lagformer för att fokusera
på glädje och sammanhållning.
Efter höstlovet flyttande vi in träningen till inomhushallarna på Södermalm och Liljeholmen.
I skrivande stund pågår vårterminens avslutande barmarksträning på onsdagar vid Hellasgården
fram till skolavslutningen.
Snöträning

Snösäsongen började med ett mycket bra läger på höstlovet i Sölden där snön vräkte ner och vi
fick mycket bra förutsättningar för friåkning och storslalom.
Vemdalslägrena V48 och V50 gav trots relativt lite snö jättefina träningsmöjligeter och en fin
uppstart på säsongen på bred front.
Direkt efter jullovet kunde vi börja träna på hemmaplan i Hammarbybacken och träningen
startade den 10 januari och pågick på måndagar och onsdagar fram till den 21 mars.
Träningen har på de tidiga lägren fokuserats på skidåkningens grundteknik såsom position,
balans och att ytterskidan styr svängen, genomfört med en progression av framförallt styrda
friåkningsövningar och återkoppling. Dessutom har vi där kunnat genomföra ett antal
kvalitativa banpass som komplement till teknikträningen.
Vid träningarna på hemmaplan har banåkningen ofta anpassats mot kommande tävlingshelg.

Vi har också givetvis jobbat efter målen i DIF:s Röda Tråd, både skidtekniskt men också hur vi
arbetar tillsammans med åkarna inom gruppen. Det har varit kul att se barnen utvecklas och att
de har haft otroligt roligt på skidor tillsammans.
Tävling

Tävlingssäsongen har bestått av 4 tävlingstillfällen i Stockholm Race-serien, två SL och två GS
där en av GS-tävlingarna arrangerades av oss i Hammarbybacken.
Ett mycket lyckat arrangemang där vi fick välkomna grannklubbarna till vår egen hemmabacke.
Utöver Sthlm Race deltog U10 i tävlingarna Alpingaraget Trophy, King & Queen of the hill samt
Rossknocken.
Inte att förglömma var förstås Klubbmästerskapen i SL & GS som arrangerats i
Hammarbybacken respektive Vemdalsskalet.
Vi har haft ett väldigt bra deltagande i tävlingarna med ett stabilt deltagande på cirka 20 aktiva
jämt fördelat på killar och tjejer.
Våra åkare har deltagit i tävlingarna på ett mycket bra sätt, peppat varandra, kämpat, åkt
jättebra skidor och framförallt haft det otroligt kul tillsammans under tävlingsdagarna!
Sammanfattning

Sammanfattningsvis har det varit en väldigt lyckad säsong som efter pandemin tagit fart på
bästa sätt. Att hantera stenhårt underlag har blivit den vanligaste sak i världen och
tävlingsdeltagandet har varit högt. Utvecklingen i gruppen har varit fantastisk och stämningen
är väldigt hög.
Barnen har verkligen kul tillsammans.

//Mattias Nilsson, Tränaransvarig U10

U12
Efter många dagar både på bar och snötäckt mark är det dags att reflektera över säsongen
21/22. Till att börja med har vi kunnat glädja oss över en normal vinter till skillnad från de
tidigare två vintrarna där vi dels har klarat oss utan COVID-begränsningar och vi dessutom
kunnat genomföra vår träning på hemmaplan under en relativt normal säsong, både på andra
orter och i Hammarbybacken. Vi har kunnat genomföra alla planerade aktiviteter såsom
barnmarkträningar, snöläger, hemmaträningar och tävlande både i Stockholm och på annan ort
inklusive LVC-finaler och lägeraktiviteter samt öppen träning på skolloven.
Tränare för U12 gruppen har under säsongen varit våra ungdomstränare Eskil Bergner, Olivia
Sandahl, Li Höök och Tilda Lasmarias samt föräldratränarna Niclas Drottler och Per Andreasson
som gruppansvarig. Dessutom har vi lagledaren Niklas Raner som fixat med anmälningar,
utskick och tävlingskoordinering.

Barmark
Under höstterminen fram till höstlovet körde vi barmarksträning utomhus runt och kring
Hammarbybacken två gånger i veckan, måndagar och onsdagar, med varierade och blandade
inslag av rörlighet, balans, koordination och inslag av spänst, kondition och styrka. Efter
höstlovet flyttande vi in träningen till inomhushallarna i Liljeholmen och Eriksdalshallen.
Avslutningsvis har vi startat upp vårterminens avslutande barmarksträning onsdagar utomhus i
Hellasgården fram till skolavslutningen.

Snöträning
U12 startade upp vintersäsongen tillsammans med övriga grupper på det traditionella
höstlovslägret v44 i Sölden där vi hade en fin vecka, med varierad träning med mycket
friåkningsövningar på hela glaciären men också kryddat med några pass banåkning. Vi hade en
mycket stark tränaruppsättning med Sara Sandberg, en av Sveriges absolut bästa tekniktränare
och vår egna ungdomstränare Olivia Sandahl på plats. Förutom fina träningar på berget hade
både ungdomar och vuxna en fin vecka både dag-och kvällstid.
Därefter följde en Coronafri försäsong på hemmaplan i svenska fjällen, vecka 46 i Idre och vecka
48 och vecka 50 i Vemdalen. I Idre fokuserade vi på SL teknik även om förutsättningarna var
relativt tuffa med brant och hårt underlag. Därefter följde två helgläger i Björnrike där vi på
första lägret fokuserade på friåkning och GS medans det andra lägret viktades om något mot SL
och grund- och långkäppssteknik.
I Hammarbybacken lyckades Skistar lägga mer snö än vad vi kan minnas på många år och
backen öppnades strax innan jul vilket gjorde att vi kunde köra igång träningen direkt efter
skolstart efter lovet. Därefter kunde vi kontinuerligt träna tre pass i veckan fram till och med
vecka 12 vilket innebar att vi kunde träna hela vägen fram till LVC-finalen i Kläppen. Vid sidan

om ordinarie träning har vi också tillsammans med andra klubbar arrangerat ett stort antal
öppna träningar på skollov i framförallt Björnrike och Åre/Duved för de som vill köra lite bana
även under loven.
Träningen har fokuserats på skidåkningens grundteknik såsom position, balans och
grundrörelser, genom en progression av framförallt styrda friåkningsövningar. Dessutom har vi
kunnat genomföra ett större antal kvalitativa banpass som komplement till teknikträningen.
Vi har också givetvis jobbat efter målen i DIF:s Röda Tråd, både skidtekniskt men också hur vi
arbetar tillsammans med åkarna inom gruppen. Det har varit kul att se barnen utvecklas och att
de har haft otroligt roligt på skidor tillsammans.

Tävling
Stockholms skidförbund har under säsongen lyckats anordna en komplett tävlingssäsong med
ett antal LVC-tävlingar, samtliga mycket väl genomförda arrangemang. Dessutom har det
kompletterats med ett antal mälarcup-tävlingar i SL runt om i regionen, inklusive några
tävlingar utanför Stockholm, exempelvis i Uppsala, Västerås och Tunafors. Några åkare har
dessutom provat på att tävla utanför regionen på nationella U12 tävlingar som exmpelvis
Funäs Winter Opening och Skistar Winter Games. I år fick vi också chansen att äntligen
genomföra säsongens kanske största höjdpunkt, LVC-finalen i Kläppen där ett antal av våra
åkare kämpade mycket väl under tre dagar av träning tävling och roliga kringarrangemang.
Våra åkare i klubben har deltagit i tävlingarna på ett mycket bra sätt, peppat varandra, kämpat
på trots vissa tävlingsnerver, åkt jättebra skidor och framförallt haft kul tillsammans under
tävlingsdagarna! Många fina prestationer har det också blivit där det är glädjande att se hur
åkarna utvecklats under säsongen.
Dessutom arrangerade klubben en av tävlingarna på plats i Hammarbybacken, ett mycket lyckat
arrangemang där vi fick välkomna grannklubbarna till vår egen hemmabacke, så att även
grannklubbarnas åkare får känna på Stockholms egna världscupbacke, med lite mer lutning och
lite hårdare underlag än på andra håll i stan.
// Per Andreasson, Tränaransvarig U12

U14
Gruppen
Tränare för U14 gruppen har varit gruppansvarige Niclas Drottler, tränarna Emeli Alkell och Fredrik
Nivre, samt föräldratränare Oscar Stege Unger, Mats Jakobzon och Håkan Huss. Peter Smedh har agerat
lagledare för gruppen.
Under hela året har U14 och U16 samarbetat mycket, vilket fungerat väldigt bra. Vi har också delat på
tränarna Emeli och Fredrik.
Vi har denna säsong haft ungefär 25 åkare i U14.

Barmark
Barmarksträningen i Hammarbybacken började i augusti med två pass i veckan och vi erbjöd även
skadeförebyggande styrketräning inomhus med Fredrik Nivre och Emelie Alkell en gång i veckan. Detta
körde vi fram till höstlovet. Därefter flyttade träningen in i Stockholms Stads idrottshallar fram t o m jul.
Vi erbjöd även två tillfällen med mental träning med idrottspsykolog Andreas Claeson under
eftersäsongen.
Under eftersäsongen pågår barmarksträning i Hellasgården fram t o m skolavslutningen.

Snöträning
Vi startade snösäsongen i Sölden v.44 med ett friåknings-/GS-läger tillsammans med SportSupport.
Därefter fortsatte lägerschemat med långhelgerna i Idre v.46, Vemdalen/Björnrike v.48 och v.50. Lägret
v.50 förlängdes med två dagars fart, måndag-tisdag.
Under jullovet erbjöds öppen klubbträning i Vemdalen och Åre där DIF var representerade med ledare.
I Hammarbybacken startade snöträningen direkt efter jullovet och det erbjöds tre träningar per vecka
fram till stängningen av backen i mitten av v.12. Vi samtränade en del med U16 denna säsong.
Gruppen har varit mycket fokuserad på träningarna och vi har sett mycket god utveckling av alla åkare!
Sammanhållningen och stämningen i gruppen har också varit mycket god.
Vi tränare har arbetat med en tydlig struktur för feedback där vi dokumenterat aktuell analys av varje
åkare, samt vilken feedback vi ger för bästa utveckling.

Tävling
Framförallt har vi, under säsongen, haft bra uppslutning på våra regiontävlingar. På fartlägret i
Funäsdalen hade vi hela 19 åkare med från U14. Sedan har vi även många fina resultat av våra åkare på
tävlingarna både regionalt och nationellt. Vi har på LVC-kvalen haft flertalet topp-20-placeringar i
samtliga discipliner.

Niclas Drottler Tränaransvarig U14

U16
Gruppen
Tränare för U16 gruppen har varit Ludvig Henriksson (gruppansvarig), samt Fredrik Nivre och Emeli Alkell
som varit delade tränarresurser med U14. Lagledare har Caroline Peterson-Ullstrand varit.
Antalet anmälda åkare har varit 12 st, varav 10 06:or och 2 07:or.
Hela sex av de tio 06:orna har blivit antagna till gymnasial alpin satsning: Carl Lauritzen (Östersund NIU),
Hannes Henriksson (Sveg NIU), Emmie Sandahl (Stockholm NIU), Anton Eriksson (Torsby NIU ski cross),
Sara Lennartsson och Stella Sundström (10K Alpine). Detta bör vara Djurgårdsrekord!

Barmark
DIF barmarkskickoff hölls i Hellasgården 29 augusti.
Barmarksträningen drog igång 23 augusti, två pass i veckan utomhus, kompletterat med ett styrkepass
inomhus fram till höstlovet, med fokus på lyftteknik och skadeförebyggande träning. Efter höstlovet
flyttade vi träningen inomhus med två pass i veckan.
Från maj till början av juni 2022 drar barmarksträning igång för U16 i Hellasgården en gång i veckan.
Vi har även erbjudit mental träning under våren 2022.

Snöträning
DIF har haft följande träningsläger där U16 varit representerade: Sölden v44, långhelgerna Idre v46,
Vemdalen/Björnrike v48 och v50, förlängt med fartträning under början av v51.
I Hammarbybacken startade snöträningen direkt efter jullovet och det erbjöds tre träningar per vecka
fram till stängningen av backen i mitten av v12.
Gruppen har varit liten, med flera åkare som åkt på läger och tränat i andra grupper. De som deltagit vid
Djurgårdens träningar har varit mycket fokuserade och träningsvilliga. Viljan att utvecklas har varit
mycket hög, vilket visat sig i åkarnas utveckling.
Det har varit mycket kul att se att ungdomarna har haft roligt och att följa deras utveckling under
säsongen.

Tävling
DIF U16 har haft alla 12 åkare representerade på tävlingar under säsongen.
Klubben arrangerade KM i SL på hemmaplan och KM i GS i Vemdalen.

USM och Nationellt
USM-kvalen och träningen i fart fick tyvärr ställas in på grund av dåligt väder. Istället kördes 2 SG kval i
samband med de 2 GS USM kvalen i Björnrike. Dessutom kördes 2 SL kval i Stockholm.
USM finalen genomfördes enligt plan i Åre och Duved, där 5 Djurgårdare körde störtloppet, ytterligare 2
DIF åkare anslöt till SG tävlingen och i svänggrenarna deltog hela 11 Djurårdsungdomar!
FWO, Vemdalsslalom, Only 16, Guldhjälmen och Ski Funtastic är några av de nationella tävlingar där DIF
U16 åkare fanns med. DIF U16 har också representerats på ytterligare ett antal nationella tävlingar runt
om i landet.

Ludvig Henriksson Tränaransvarig U16

Masters
Snöträning
I år öppnade vi upp så att alla över Herrar och Damer 17+ Master har möjlighet till banåkning
tillsammans och ta vara på backtiderna. Det har även funnits möjlighet i denna grupp för våra
ungdomstränare hålla fart i sina svängar och givetvis är alla medlemmar över 17 välkomna att vara med
att köra när dom är i hemmabacken.

Tävling
Kan nämna att vi deltagit i Stockholms regionstävlingar i SL, SG i Kungsberget och SM i Funäsdalen. Att
nämna i övrigt ”Mastersrelaterat” är är vår hedersmedlem Mats Flodin som i år tävlat för Funäsdalens
SLK. Han placerade sin 3:a i SL i Masters VM som avgjordes i St. Moritz i år. Stort grattis till Mats!
Vi tackar även SkiStar för en bra säsong här och ser fram emot 22/23.

Mats Jacobzon, lagledare masters

FIS åkarna
Säsong 2022–22 åter en fullt genomförd säsong efter 2 år med varierade restriktioner.
Olle Sundin körde återigen hem ett SM-guld till klubben denna gång i Störtlopp under SM i Åre.
Dem som tävlade i år var:
Olle Sundin
Oscar Helsén
Albin Henriksson
Hugo Lundqvist
Elvira Hansson
Simon Hellberg

Anders Helsen, samordnare FIS

Styrelsens arbete och planer för nästa säsong
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av; Anna-Mia Olofsson (ordförande), Sofia Sundström
(Tävlingsansvarig,), Niclas Drottler (Träningsansvarig), Daniel Nygren (Kassör),
Pauline Carlborg (Medlemsansvarig), Daniel Nord (Lägeransvarig), Peter Smedh (Materialansvarig),
Patrick Södermark (Socialmedia).
Äntligen har vi kunnat genomföra en säsong som planerat efter två säsonger som påverkats av
pandemin. Större delen av årets styrelsemöten har skett digitalt via teams vilket inte är att föredra men
som medfört att fler kan delta på de flesta möten. Styrelsen har uppdaterat den ”Röda tråden” med att
förtydliga och lyfta behovet av engagemang i klubben för att få en lyckad verksamhet. Styrelsen har
identifierat att det finns behov att utöka antalet roller i respektive träningsgrupp även att det tillsätts
arbetsgrupper/kommittéer till läger- och tävling. Respektive lägeransvarig och tävlingsansvarig i
styrelsen har i uppdrag att inför nästa säsong att bilda dessa kommittéer. För att bygga ”ett starkare
DiF” har även tillsatts en arbetsgrupp som ansvarar för sponsring och kläder som återrapporterar till
styrelsen via ordförande. En enklare modell för sponsring har tagits fram som en början till att åter
arbeta med sponsorer. Styrelsen har beslutat att övergår till Svenska Lag för drift av hemsidan detta pga
att vid årsskiftet 2023 kan vi inte längre drifta vår hemsida via idrott online . Övergången till Svenska Lag
kommer ske i mitten av juni så att vi är redo att använda den nya hemsidan från och med augusti.

Träning
Klubben har gjort satsningar på avlönade tränare i alla grupper, 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.
Huvuddelen av skidlägren har genomförts i Vemdalen dels under ordinarie läger innan jul och
sedan med extra öppen träning i Vemdalen och Åre under skollov.
Vi har även haft en utökad barmarksträning inomhus för att kunna träna på
hemmaplan och för att kunna hålla kvar den sociala sammanhållningen inom träningsgrupperna.
Förutom vår ordinarie träning har vi under året även haft ett utbildningsblock för U14 och U16 i
mentalträning och coachning, denna har genomförts vid två tillfällen, samt under hösten ett
extra styrketräningstillfälle per vecka i Enskede hallen.

Läger
Träningsläger ger framförallt våra yngre åkare möjlighet att tidigt komma igång med skidåkningen
och få bra förutsättningar för att utvecklas med mycket tid på skidor, en del äldre åkarna har ofta
redan varit igång ett par veckor när klubbens läger börjar. Lägren har överlag varit lyckade med
många deltagare och förutom att utveckla våra åkare skidtekniskt så bidrar de till att öka
gemenskapen både mellan aktiva och föräldrar.
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 utan organiseras av ideella krafter.
Inför kommande säsong är läger planerade Barmarksläger i slutet av augusti, v.44 Sölden, v.46 Oslo, v.48
Vemdalen, v.50, samt v51 fartläger i Vemdalen.

Tävling
Klubben fick uppdraget att arrangera fyra tävlingar under säsongen Många i klubben deltog aktivt och
bidrog till lyckade arrangemang.
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. Vi behöver framförallt säkra upp antalet personer som
kan tidtagning och ta tävlingsledare ansvaret.

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. Vi har fortfarande en god påfyllnad i våra yngre grupper samt de största U14 och U16
grupperna vi har haft på många år men har en svacka i antalet åkare födda 09 samt 10.

Ekonomi
Tack vare en säsong med full verksamhet utan restriktioner går klubben detta år med en välbehövlig
smärre vinst efter ett par utmanande år med Covid-19 och snöbrist i Stockholm.
Säsongsavgifterna för träning/tävling, som höjdes något inför denna säsong mot bakgrund av
föregående säsongs resultat, har täckt kostnaderna för träning (barmark och träning på snö i
Hammarbybacken), tränarutbildning och material. Avgifterna har också täckt startavgifter för tävlingar,
kompletterat av de intäkter klubben har haft från tävlingsarrangemang.
Träningslägren har sammantaget varit självbärande. Träningsavgifterna för läger, som också höjdes inför
denna säsong, har täckt kostnader för avlönade tränare (löner, mat, boende och transport) samt övriga
träningskostnader under lägren.
Slutsatsen är därför att både avgifterna för träning/tävling och dagavgifterna för läger nu verkar ligga på
en bra nivå. Förslagsvis bör hantering av kostnader för startavgifter i FIS-tävlingar ses över till
kommande verksamhetsår då antalet FIS-åkare i klubben glädjande nog kommer att fördubblas till nästa
säsong.

För att stärka klubbkassan och återigen bygga upp reserver för att säkra verksamheten under
kommande säsonger behöver vi dock öka intäkterna, förslagsvis genom att jobba med sponsorer och
samarbetspartners enligt den modell som har tagits fram, samt genom att utnyttja den möjlighet till
arrangemang av tävlingar och event som vårt nya långsiktiga avtal med Skistar ger oss.

Materiel
Vi har under året kunnat hålla materialinköpet till ett minimum med stöd av materielansvarig som
reparerat och sköt om materialet. Varje träningsgrupp har tillgång till den materiel som behövs
oberoende av varandra. Klubbstugan har målats om med hjälp att klubbensmedlemmar. Klubbhuset
kommer att byta lås och ny nycklar kommer behövas kvitteras under ledning av materialansvarig.

Hammarbybacken
Aldrig har Hammarbybacken öppnat så tidigt som under denna säsong och träningen pågick ända fram
till vecka 12. Samarbetet med SkiStar har förbättrats under åren och från klubben har vi en
kommunikationsväg med SkiStar det är via träningsansvarig.
Skistar har genom Hammarbybacken AB tecknat ett 15-årsavtal med Stockholms stad och gör
omfattande investeringar i åretruntverksamhet – sommarkidåkning på plastunderlag, höghöjdsbana och
rälsrodelbana med mera. Skistar investerar också i teknik som möjliggör snöläggning vid högre
temperaturer för att förlänga vintersäsongen.
Parallellt med detta har även klubben och Skistar (Hammarbybacken AB) tecknat ett 15-årsavtal. Avtalet
säkrar vår rätt att kostnadsfritt bedriva träning och tävling i Hammarbybacken och täcker även ett antal
andra punkter som till exempel klubbhus och liftkort för tränare.
I samband med avtalet har klubben avyttrat sin minoritetsandel på 4,5% i Hammarbybacken AB till
Skistar, som numera äger 100% av bolaget.
Sammanfattningsvis tryggar avtalet klubbens verksamhet i Hammarbybacken de kommande 15 åren,
och även därefter om Skistar får förlängt avtal med Stockholms Stad. Det vi hittills rent formellt har haft
som en muntlig överenskommelse med Skistar på årsbasis har vi nu i ett 15-årigt avtal. Avtalet innebär
dessutom en bas för utökat och nära samarbete mellan klubben och Skistar.

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!

