Verksamhetsberättelse
IF Ski Team Skåne
2017/2018

Organisationen har bestått av en styrelse på sju personer varav fyra är ordinarie ledarmöten:
Egil Friestad (Ordförande), Thomas Magnusson (Kassör), Tina Henriksson(sekreterare),
Bengt Olofsson. Suppleanter har varit Håkan Huselius, Maria Navasa och Sven Pettersson.
Totalt har styrelsen haft 6 möten. Medlemsantalet den 30 juni var 456. Fördelning:
0-12år

13-20år

21-40år

41år --

Summa

Kvinnor

8

9

73

72

161

Män

8

4

115

168

295

Revisorer
Klubbens revisorer har under verksamhetsåret varit Simon Nilsson och Kristian Jansson med
suppleant Fredrik Larsson.
Valberedning
Klubbens valberedning består av Tom Petersen och Pia Silfverstolpe.
Sponsring och bidrag
Klubbens sponsorer är Sparbanken Skåne och Genarps Lådfabrik, materialsponsor är Huselius
Skidsport. Dessa sponsorer syns på klubbens kläder.
Skånes Skidförbund har också betalat ut arrangörsbidrag för DM för skidor (Romeleåsen).
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Skidspår
Den 6/1 i år blev det tillräckligt kallt för snöproduktion. Tyvärr höll inte kylan i sej så att vi
kunde spruta tillräckligt med snö för en skidfestival men vi fick åtminstone ihop tillräckligt
för att kunna arrangera ett Barnens Vasalopp den 14:e Januari.

Vi planerade om skidfestivalen till den 3/2 men kylan kom inte tillbaka förrän den 5/2 så
därför blev det ingen skidfestival i år.
Från den 5:e till den 10:e Februari kunde Idrottsservice spruta snö i Stadsparken. Från den 8/2
hade vi 450m dubbelspår runt dammen i Stadsparken.
På sportlovet den 22/2 arrangerade vi årets andra Barnens Vasalopp i Stadsparken.
Samma dag kom kylan tillbaka så att vi kunde börja spruta igen och den 27/2 kunde vi börja
åka runt hela parken på 900m slingan.
Det var åkbart i parken till den 25/3 vilket innebär att vi hade spår drygt 6 veckor.
Vi hade dessutom utlåning/uthyrning av skidor i Stadsparken under ett par dagar vilket var
väldigt uppskattat bland lundaborna.
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Förutom verksamheten i Stadsparken så fanns det skidspår på Kungsmarken under ett par
veckors tid, dock gick det bara att spåra med maskin vid ett tillfälle.
För första gången spårade vi också på Romeleåsens golfbana och vi arrangerade dessutom
DM 10/15 km där den 10/3.

Representation
Håkan Huselius och Egil Friestad representerade klubben vid Skånes skidförbunds årsmöte I
Hässleholm.
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Utbildning
Sven Pettersson och Egil Friestad deltog på Svenska Skidförbundets arrangörskonferens.

Klubbträning
Klubben har haft två schemalagda träningar per vecka hela året. Under hösten genomfördes
även två 8-veckors kurser för vuxna nybörjare som vill bli bättre skidåkare.
Vi har också haft flera gemensamma extra träningar på helgerna då vi åkt långpass.
Information om våra extra träningar presenteras oftast och bäst på klubbens Facebooksida
www.facebook.com/skiteamskane men även på vår hemsida www.skiteamskane.se
Träningarna har till största delen genomförts vid Vipeholm i Lund.

Barnens Vasalopp och Öppet Spår
Den 14:e januari, när vi skulle hållit Skidfestivalen, och den 22:e februari arrangerades
Barnens Vasalopp i Stadsparken för 5:e och 6:e gången som vanligt tillsammans med Lugi
Skidor.
Ski Team Skåne och Lugi Skidor stod för funktionärer som hjälpte barnen med skidor, stavar
o nummerlappar, serverade blåbärssoppa och delade ut diplom och medaljer efter loppet.
Skidor o stavar tillhandahölls av Ski Team Skåne.
Loppen hade båda många deltagare ca 500 barn deltog i någon av de två arrangemangen. I
samband med det andra barnens Vasalopp och vid flera följande tillfällen hade klubben också
uthyrning av skidor i Stadsparken.
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Ungdomsgruppen:
Ungdomsverksamheten leds av Bengt Olofsson och Oskar Henriksson. De övriga ordinarie
tränarna är Perolof Olsson, Freya Orban, Devon Spika och Maria Navasa. Dessutom hjälper
ett antal hjälptränare och aktiva till att hålla i träningarna.
Vi tränar varje Lördag 14-15 och då tillhandahåller klubben låneutrustning för båda klassisk
åkning och fristil i begränsad mängd.
Vi tränar även på onsdagar tillsammans med Motionsgruppen men då måste man ha egen
utrustning.
Större delen av året tränar vi på rullskidor men när vi har tillgång till snö/konstsnö så tränar vi
på snö. Åldersspridningen i träningsgruppen just nu är från 6 år upp till 13 år.
I år deltog vi och Skåne för första gången i ICA Cup finalen som gick i Bollnäs 9-11/3. Ebba
Johansson representerade Skåne (och Ski Team Skåne) i ICA Cup på ett framgångsrikt sätt.
Hon samlade ensam(!) ihop 38 poäng till sitt distrikt. Nästa år vill hon ha med deltagare från
några andra klubbar och några klubbkompisar också!
I Oktober 2017 fick vi besök av Skidskytte Syd på en av våra Lördagsträningar. Besöket blev
så uppskattat att vi även gick med i Svenska SkidSkytteFörbundet.
Sedan Februari 2018 så lägger vi då och då in skidskytte som en del i våra Lördagsträningar.

-5-

Verksamhetsberättelse
IF Ski Team Skåne
2017/2018

Träningsläger
I december åkte vi till Bruksvallarna med ca 60 skidåkare för träning på snö. Det var gott om
snö i Bruksvallarna och alla spåren runt Bruksvallarna och upp mot Mittåkläppen var
preparerade. Teknikträningen var indelad i olika grupper efter förmåga och vi hade utökat
mängden ledarledda pass vilket uppskattades. Vi hann också med egen åkning, långpass, yoga
och intressanta föredrag! Det är långt att åka men väl värt det!
Vasaloppsresor
Klubben hade en bussresa till Tjejvasan/Öppet spår och en bussresa till Vasaloppet. Boende
och mat på Mora Folkhögskola för båda helgerna. Vi åker då till starten i egen buss och kan
på det viset göra hela Vasaloppsupplevelsen smidig och enkel! Resorna till Mora har varit
mycket uppskattade av både erfarna och nybörjare. I år hade vi också möjlighet att boka
vallning direkt av VasaSvahn som hämtade och lämnade skidorna på Folkhögskolan.
Övriga resor
Vi hade tänkt göra en bussresa till Nybroloppet men loppet blev inställt och resan fick gå till
Västgötaloppet i Ulricehamn istället. Klubben sponsrade del av bussresan och det var roligt
att se så många från klubben åka ett seedningslopp. Bussresan var mycket uppskattad.
Tävlingar
Våra medlemmar har tävlat flitigt både på rullskidor och längdskidor. Det största som hände
var att Freya Orban slutade som totalvinnare av Sverigecupen i rullskidor i juniorklassen.
Riktigt stort med skånsk åkare som vinner en nationell cup. Freya tog även silver resp brons i
SM del2 rullskidor i Borås. Bengt Olofsson tog återigen ett guld i H55 på samma SM i fristil.
Johannes Andersson gjorde sin andra och sista säsong som guide åt Zebastian Modin och
deltog bland annat i Paralympic i Pyeongchang 2018.

Dm fristil stil rullskidor 2017
D10
1:a Siri Johansson
H10
1:a Alfred Olsson
2:a Viktor Johansson
D12
1:a Ebba Johansson
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H12
1:a Elton Törmänen
H21
1:a Jimmy Friestad
2:a Viktor Asking
3:a Simon Nilsson
H45
1:a Bengt Olofsson
2:a Håkan Huselius

DM klassisk stil rullskidor 2017
D16
1:a Ebba Johansson
D21
1:a Freya Orban
H21
1:a Johannes Andersson
2:a Viktor Andersson
3:a Mats Risberg
H40
1:a Ivan Scheblykin
2:a Tore Hassum
H50
1:a Kristian Jansson
2:a Jerzy Krol
3:a Bengt Olofsson
H65
2:a Sven Petersson
Klubben var även representerade vid Rullskid SM del 1 i Borås.
Viktor och Freya deltog.
SM del två avgjordes även det i Borås någon månad efter del 1. Här är klubbens resultat.
Fristil 15 km
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D17-20
3:a Freya Orban
H21
9:a Viktor Asking
14:e Mats Risberg
H45
4:a Håkan Huselius
H55
1:a Bengt Olofsson
D14 ( ej SM status)
2:a Ebba Johansson
Masstart klassisk stil
D17-20
2:a Freya Orban
H21
18:e Viktor Asking
19:e Rickard Bergengren
22:a Mats Risberg
H55
4:a Bengt Olofsson
D14 ( ej SM status)
3:a Ebba Johansson

Under SM-veckan vinter i Skellefteå blev det bara Johannes Andersson som deltog efter lite
sjukdom i det tänkta stafettlaget. Johannes fick mycket TV-tid och dom pratade mycket om
honom. Han blev 75:a på 15 15 km fritt, och 68:a i den klassiska 5-milen. Riktigt bra kört av
Johannes.
Vi arrangerade för andra gången själva en skidtävling på snö, Lunds Skidfestival blev dock
inställt i början av vintern på grund av snöbrist. Men i mars efter Vasaloppet hade vi mycket
snö i Skåne så då arrangerade vi DM 15 km klassiskt. Och så här gick det för våra egna
deltagare
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H12
2:a Alfred Olsson
H14
1:a Christoffer Mitsen
D10
1:a Siri Johansson
2:a Gabriella Mitsen
D21
1:a Malin Johansson
2:a Camilla Persson
D40
2:a Anna Hellner
H21
1:a Mats Risberg
2:a Jesper Spjut
3:a Viktor Asking
H50
2:a Kristian Jansson
H65
1:a Ola Karnland

Under Vasaloppsveckan 2018 hade vi 204 startande, 16 mindre än ifjol.
Kortvasan hade 5 startande ( 0 ifjol ) snabbast var Jerzy Krol på 1:42, värt är att notera var
unga Ebba 12 år som åkte på 2:08, snabbare än alla andra tjejer i tjejvasan ifrån klubben.
Tjejvasan hade 11 (8 ifjol) startande från klubben. Snabbast i år var Malin Johansson med
tiden 2:26.
Öppet Spår söndag hade 40 startande (53 ifjol) där Christoffer Lingwick var snabbaste herre
på 7:22 och Amanda Waldeck var snabbaste dam på 9:22.
Öppet Spår måndag hade 7 startande (3 ifjol) där Alexander var snabbast i år igen på tiden
6:02.
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Vasaloppet hade 103 startande (ifjol 104) där snabbaste herre i år igen som vanligt var
Rickard Bergengren som för första gången blev top100, han blev 91:a med tiden 4:41,
snabbaste dam var Devon Spika med placering 74:a och tiden 6:11.
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