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Alpina kommittén
Till skillnad från säsongen 2011-12 blev starten i Norrbotten så bra den kan vara med fina
förhållanden tidig i såväl Kåbdalis, Kiruna och Gällivare.
Det kan inte nog upprepas hur beroende vi i den alpina skidsporten är av välmående anläggningar
med hjärta för sporten. I det perspektivet skall det bli intressant att följa ägarbytet på Dundret, men
också Storklintens nyväckta starka driv för både ungdoms och FIS tävlingar, med flera starka
arrangemang under säsongen.
Överhuvudtaget har det varit en stark säsong för Norrbotten ur arrangemangssynpunkt, FIS premiär
och flera mycket starka tävlingar hos flera arrangörer, Sverigecup, USM final och fina Lilla
världcupstävlingar. Kustcupen för de små hade ett mycket högt deltagande och Pite-Paralellen och
Lilla Inlandsspelen visade att de är klassiker som Norrbotten sluter upp bakom. Initiativet Polarcupen
lever vidare, fortfarande med ett starkt näringslivsstöd. Det visar att det finns ett stort intresse och
en vilja från samhället att ställa upp för vår sport.
För nästa säsong vet vi att ett stort mästerskap för ungdomar kommer till Norrbotten –
Landsdelsfinalen för U14 som går av stapeln i Arvidsjaur. Gällivare kommer att arrangera ÄJSM. Att
sedan Tärnaby arrangerar stora SM visar att vi i Region 1 är med!
Uppslutningen kring uppstarten på säsongen med gemensamma barmarksläger, v 44 läger och
ledarutbildningen i Kåbdalis var närmast total. Över 50 ledare på ledarutbildningen gjorde att även
den härliga middagen på lördagskvällen blev en upplevelse i sig.
Som tidigare år var Rickard Quick ansvarig Regionstränare denna säsong, ett arbete som han utfört
med sitt karakteristiska genomtänkta lugn, uppskattat med hög kvalitet. Distriktstränar rollen även
den som tidigare buren av Per Gabrielsson.
Både Rickard och Per tackar för sig i slutet av säsongen – Per går vidare på nya nationella uppdrag
som Reg 1:s representant i den nationella Juniorgruppen, en referensgrupp för Svenska
Landslagsledningen. Rickard med ett allt större engagemang i en egen expanderande kommersiell
verksamhet som tränare. Vi tackar båda två för deras stora engagemang och väl utförda värv i dessa
roller och önskar dem lycka till i vidare uppdrag.
De flesta A-läger har genomförts tillsammans med Västerbotten. Läger som genomförts är bla
Lucialäger, distriktsläger i Kåbdalis, regionsläger i Tärnaby, fartläger i Arvidsjaur och Gällivare.
Från Norrbotten har vi de senaste åren haft ett relativt stort deltagande från Norrbotten på olika
nivåer av SATU (Svensk Alpin Tränar Utbildning). Det gångna året var inget undantag.
Den nationella verksamheten har gått igenom ett stålbad med en rejält krympt kostym
budgetmässigt, vilket också medfört organisatoriska förändringar och uttagningar och petningar
utifrån - Detta går att ha synpunkter på!
Pratar vi konkreta resultat från första årsjuniorer och uppåt ser det bra ut. Representationen i lagen
är god. Uttagen i team 2019 är Gustav Lundbäck (Luleå). Både Isak Klein (Kiruna), Hannes Grym
(Storklinten) och Jesper Ask (Arvidsjaur) bjöds dessutom in på team 2019:s första läger på Bosön i

somras. Daniel Steding (Luleå) är uttagen till något som kallas utmanarlaget. Ylva Stålnacke (Kiruna)
är med i Europacuplaget. Anton Lahdenperä (Gällivare) petades tillsammans med ett antal åkare.
Tråkigt för Anton – Men den som följt med under sensommaren på andra sidan halvklotet kanske
noterade en FIS vinst för Anton genererande 6 FIS points, Anton visar att han inte gett upp trots
uteblivit stöd nationellt. Starkt av Anton och en bild av hur viktigt det är att vi själva klarar att driva
och finansiera en stark och professionell egen verksamhet, oberoende av vilka turer den nationella
verksamheten ger sig in på. Vi har den kraften och kompetensen i Norr.
Många åkare förtjänar att lyftas fram. En FIS åkare, första årsjunior med mycket starkt utveckling den
gångna säsongen är Mica Nyberg Ericsson (Gällivare) på Tärnaby skidgymnasium. Mica är den dam i
Sverige som outstanding haft den bästa utvecklingen denna säsong och med en härlig inställning satt
många etablerade damer på plats. Vi ser fram emot fortsättningen.
Allt är naturligtvis inte bara rosor. Natalie Hermanssons skada i december spolierade den gångna
säsongen. Väldigt tråkigt mot bakgrund av den goda utveckling hon haft. Vi hoppas alla att hon
kommer tillbaka starkare än någonsin.
Svenska skidförbundet har tagit beslut om att centralisera RIG verksamheten i Sverige till Åre/Järpen
och Malugn, vilket medför att Gällivare mister RIG-status. Vi kan konstatera att en fungerande svensk
modell som är omtalad i Europa som väl fungerande med utmärkta resultat läggs ner.
Vi kan trots detta konstatera att våra gymnasier i Region 1 igen gjort starka intag. Tärnaby dessutom
med stark ledarrekrytering. Både Skidhem och Akademi ser spännanden ut och det RIG som svenska
skidförbundet valde att lägga ned – Gällivare – Hade flest första handsökande av alla RIG i Sverige.

Längdkommittén
Säsongen inleddes med ett föredömligt WorldCup arrangemang i Gällivare. Våra juniorer och
seniorer har varit duktiga i vinter. Charlotte, Markus och Magdalena Pajala gjorde fina resultat på VM
i Val di Fiemme i februari, med toppresultaten silver i parsprint och stafett, grattis. Jenny Öberg
nådde nästan fram och var reserv på hemmaplan. På JVM var Norrbotten återigen representerat av
Sofia Henriksson från Strömnäs GIF, nu var Sofia var med och växlade upp fjolårets stafettsilver till
GULD, grattis.
Övriga toppresultat på riksnivå är Charlottes uppvisning på avslutande 30 km fristil vid SM i Pagl, hon
dansade fram och vann med 3 minuter. Sofia Henrikssons JSM guld och slutseger i Scandic Cup för
juniorer. Jakob Engströms JSM sprint silver och Kalix D 16 stafettguld på USM, mycket bra. Sofia H
blev utsedd till Årets junior i Norrbotten 2012 vid NIF Idrottsgala i Piteå den 4 maj
Arbetet med ”Lilla Blå”, en sammanfattning av regler och beslut som tyvärr är upp till diskussion
varje vinter är klart och distribueras till längdklubbarna. Ett stort tack främst till nestorn Reidar
Jönsson för ett gediget arbete.
Vi har haft diskussioner, med bra utfall, med fyra klubbar kring regel 111.5 i SSF regelverk
– att SSF ansluten förening ej får medverka i osanktionerade skidarrangemang.
Anneli och Linnea Jonsson hanterar Kalle Anka och Folksam finalerna med resor, ledare och annat på
ett lysande sätt. Christer Majbäck och SkiGo ställer upp med både valla och vallare på dessa
riksfinaler. Tyvärr har vi haft en del sena diskussioner från Malmfälten kring de regler som gäller om
resorna de senaste två säsongerna.
LK styr över mer och mer av sin verksamhet mot Leif Johanssons ursprungliga idé med
framtidssatsningen Skisam (Skidsamverkan i Norr). Syftet är att bygga team Norrbotten från 13 år
och att vidare genom junioråldern kunna stötta seniorer under deras första år. Teamet byggs upp
genom att både barn och föräldrar är på gemensamma läger anordnade av klubbarna i Skisam och
resor till Kalle Anka och Folksam från 13 års ålder. Man lär känna varandra tidigt och drar åt samma
håll, Norrbotten är runt och inte avlångt. Vi ska kunna göra arrangemang, läger, resor mm enklare
och billigare med gemensamma krafter. Vi har gemensamma vallaresurser. Åtta kustklubbar är med i
detta sedan 2011/12 och nu finns intresse även i Malmfälten. Kalix SK och Piteå Elit är med sedan
skidtinget i maj.
Älvsby Endurance har gett effekt och fyra första års seniorer har halvtidsanställning i lokala företag,
vilket möjliggör en satsning som senioråkare. Tanken är att via SkiSAM ge tränarstöd åt dessa U-23
seniorer. Ulf Karlsson och Rikard Larsson håller i denna satsning.
Fortsatta diskussioner med åkarnas klubbar är viktigt för att hitta rollerna mellan klubbar och NSF
inklusive ekonomi för dessa satsningar. Skidgymnasierna i Älvsbyn och Gällivare blir naturliga nav i
detta, där grunden är lagd i klubbarna och utvecklad av skidgymnasierna.
Behov finns även av fler klubbar som är villiga att satsa på seniorer.

Bodens Skidallians arrangerade en succéartat SM avslutning i Pagla 6-7 april.Pagla gästades både
lördag och söndag 3000 (polisens bedömning) åskådare i fantastiskt väder och med enbart
superlativer för arrangemanget.
Intresset för längd är mycket stort, bland annat Kalix SK och Sävast Ski Team har framgångsrikt
bedrivit skidskola för vuxna med mellan 50-70 deltagare vardera i vinter.
Dessa vuxna är budbärare för skid-sporten och ska absolut beredas möjligheter till ökad färdighet i
skidspåren. Återigen en uppgift för våra skidklubbar.
Till Skidtinget i Arvidsjaur bjöds både skidklubbar och långloppsarrangörer in. Viktiga frågor var
SkiSAM konceptet och att få samordning av långlopp och efterlevnad av SSF:s regelverk beträffande
långloppsarrangemang.
Piteå anordnade SSF elitlägret för juniorer och seniorer i sommar, vilket medförde att barmarkslägret
i Abisko ställdes in till förmån för ett länsgemensamt snöläger i Vuokatti i augusti. Tack till Kalix SK
och NSF ledarna Rikard Larsson och Joakim Persson.
Mediabevakningen under säsongen var exemplarisk för WC i Gällivare och skid SM avslutningen i
Pagla Boden, däremot behövs mer arbete från föreningarna till t.ex Sverigecuper och länstävlingarna.
Charlotte Kallas och Pite Elits medverkan på total-DM i Kiruna bidrar till mediaintresset. Kirunas totalDM är även Kirunaspelen som i år har samlat 550 anmälda och 70 stafettlag.

Utbildningskommittén
Under verksamhetsåret har Längd haft barnledarutbildning (både barmark och snö) med 27 st nya
deltagare. Många av deltagarna var juniorer vilket är glädjande. Kursen har bedrivits i Boden på Pagla
med Krister Berglund och Calle Pakkala som utbildare.
Skidtinget hölls i år i Arvidsjaur. Föreläsare var alpina förbundskapten Anders Sundqvist och längds
f.d. förbundskapten Lars Öberg.
Ett utbildningsläger för Norrbottens juniorer och seniorer har också avverkats i finska Vuokkati under
sommarens senare del.

Styrelsens slutord
Styrelsen har haft 8 möten varav ett på Lindbäcksstadion i Piteå och ett i Gällivare i samband med
SSF:s förbundsmöte. Vi forstätter vår strategi att förlägga en del av våra möten hos någon
verksamhetsutövare eller i samband med evenemang inom något av våra verksamhetsområden.
Bredd och motions-kommittén har lagts ner och dess verksamhet har flyttats till kommittéerna för
längd och alpint.
Under verksamhetsåret har förbundet, framförallt genom Längdkommittén, engagerat sig starkt i
SkiSAM-projektet (Skidsamverkan i Norr), se mer om det i längdkommitténs rapport ovan..
Förbundet har under åtet varit mycket aktivt i arbetet med att skapa "Barents Vintersportcenter"
tillsammans med en rad andra intressenter, t.ex. Svenska Skidförbundet, näringslivet, Skidgymnasiet i
Gällivare och kommuner.
Förbundet har numera inget kansli utan arbetet sköts direkt av styrelsen och kommittéerna vilket
frigjort resurser för konkret skidverksamhet. Även annan effektivisering har bidragit till att mer
resurser förflyttats till kommittéernas verksamhet.
SSF:s Förbundsmöte hölls 26-28/10 i Gällivare vilket bidragit till att kontakterna med SSF utvecklats
under verksamhetsåret. Där presenterades planerna på Barents Vintersportcenter. Deltagarna fick
även möjlighet att på plats se anläggningarna och fick även träffa projektets företrädare samt kända
atleter som fått sin träning på orten, Anton Lahdenperä, Marcus Hellner och Christer Majbäck.
SSF:s beslut att ta bort RIG-statusen för alpina Skidgymnasiet i Gällivare har styrelsen tagit som ett
nederlag men vi hoppas SSF hjälper oss med att kompensera den förlusten. Vi jobbar intensivt vidare
med att bygga upp skidverksamheten tillsammans med parterna i Barents Vintersportcenter. Vi
hoppas och tror att vi tillsamman kan bygga upp en verksamhet som är så bra att den blir
konkurrenskraftig trots förlusten av RIG-status för den alpina delen på Skidgymnasiet i Gällivare.
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