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Alpina kommittén
Säsongen 2013-14 blev som de senaste åren ett bra bevis på att Norrbottnisk Alpin skidsport går bra,
har en hög nationell och internationell konkurrenskraft och med ett stort engagemang från marknad
och anläggningar.
Kåbdalis har under flera år visat vägen på hur man genom en aktiv satsning på vår sport även når
breda målgrupper viktiga för hela anläggningens utveckling. Fler har följt i det spåret, nu senast
Dundret i Gällivare som med nya ägare och en stark riskkapitalaktör i ryggen på kort tid visat att man
kan branschen, att man levererar vilket visat sig i aktiviteter, beläggning och bokningsläge för nästa
säsong.
Kommande säsong öppnar Kåbdalis, Kiruna och Gällivare upp Norden gemensamt med en FIS
Norrbottensvecka v47. Skall bli intressant att se utfallet av den och utvecklingen framöver.
Tendensen med bra evenemang i Norrbottens håller i sig. Mästerskap med ett lyckat ÄJSM för FIS
åkarna i Gällivare och för ungdomarna Landsdelsfinal i Arvidsjaur, men även flera FIS tävlingar,
inklusive Sverige cup och vår egen Polarcup. I basen för klubbverksamheten dock ungdomar,
ungdomstävlingar, skidskolverksamheter som står inte bara för rekrytering och återväxt, men också
för att vi bibehåller och utvecklar kompetensen och intresset för att arrangera tävlingar. Det är viktigt
för sporten som när det kommer till kritan ändå handlar om att ta sig ned på snabbast möjliga sätt
mellan de blå och röda käpparna.
Initiativet Polarcupen lever vidare, fortfarande med ett stabilt stöd från näringslivet. Det visar att det
finns ett stort intresse och en vilja från samhället att ställa upp för vår sport.
Uppslutningen kring uppstarten på säsongen med gemensamma barmarksläger ungdomarna i
Arvidsjaur var bra, v 44 lägret med stöd av gymnasieåkarna mycket uppskattat. Uppslutningen kring
ledarutbildningen i Kåbdalis var inte lika stor som året innan, men ändå bra. Kul att se att detta lett
vidare till att vi nästa år faktiskt bidrar till Satu 1 Barmark på barmarkslägret i Arvidsjaur, och Satu i
snö i Kåbdalis.
Läger i övrigt har fungerat bra även om det funnits diskussioner med lite olika syn avseende innehåll
och upplägg, vilket jag tror är bra för sporten. Så vi länge vi har en respekt för att det finns olika vägar
att gå, och att gemensamma aktiviteter ibland kräver kompromisser, är branden som driver eldsjälen
viktig att inte släcka.
Rickard Renlund gjorde en uppskattad säsong som regions och distriktstränare. Tomas Edeblom,
Västerbotten tar över stafettpinnen i den rollen. Distriktstränarrollen avvecklas, vi satsar istället den
resursen på att våra klubbledare tar ett utökat ansvar för läger och tävling, vilket känns bra då
kompetensen är hög och engagemanget stort.
Vår tidigare distriktstränare Per Gabrielsson sitter fortsatt kvar i det nationella uppdraget för svenska
skidförbundet, i juniorgruppen och undertecknad finns med i alpina rådet. Det är viktigt att vi
prioriterar den här typen av mer ”idrotts politiska” uppdrag och driver frågor som är viktiga för
sporten och Norrbotten.

Konkreta resultat. På juniorsidan har Hannes Grym utvecklats starkt förra säsongen. Hannes
tillsammans med Isak Kleins segrar på YJSM innebar att Gällivare skidgymnasium dominerade.
Hannes Grym blev dessutom välförtjänt uttagen till Svenska skidförbundets team 2019, det skall bli
riktigt intressant att följa Hannes utveckling.
Det innebär att vi just nu har 3 landslagsaktiva åkare då Anton Lahdenperä efter en stark säsong utan
SSF stöd, men med ett kompakt Gällivare stöd, åter är med i det alpina herr landslaget och Ylva
Stålnacke efter sin Europacup seger i storslalom säkrat sin plats i damlaget. Det förtjänar att nämnas
att Ylva stod i en fullsatt Kyrka i Arvidsjaur framför några hundra ungdomar med alpina drömmar på
landsdelsfinalens invigning, som nybliven Europacup mästare i storslalom, och berättade om sin resa,
och att hon, när hon gick ut årskurs 9, inte kom in på ett enda skidgymnasium. Det var ett mycket
uppskattat inslag på invigningen!
Många åkare förtjänar att lyftas fram, både FIS, ungdom, damer och herrar, flickor och pojkar. Jag
konstaterar helt enkelt att det faktiskt ser mycket bra ut för Norrbotten och att det av Svenska
Skidförbundet nedlagda riks skidgymnasiet i Gällivare i år har en av de starkaste antagningarna i
Sverige, och har gjort en mycket stark rekrytering på tränarsidan, trots att intagningen i år formellt
sett definierats som ett lokalt alternativ! En bra verksamhet och duktiga åkare attraherar bra
tränare, bättre betyg är svårt att få.
Tärnaby visar på samma trend med starka intagningar, en utveckling av skidhemsverksamhet och
akademi som ger fler eftergymnasiala åkare möjlighet att satsa vidare.
Vi har genom Norrbottens skidförbund under året klarat av relativt stora investeringar i gemensam
viktig utrustning, tung att finansiera för den enskilda klubben men viktig för en hög nivå på tävling
och träning. Nya så kallade handklockor av hög kvalitet som administreras av Luleå Alpina och en ny
balk som Rickard Renlund i Kåbdalis har ansvar för. Ledaren och eldsjälen Guttorm Jakobsen har
starkt bidragit till framtagandet av balken, en stort tack till Guttorm för detta! Denna utrustning kan
samtliga klubbar i Norrbotten använda kostnadsfritt.
Den gemensamma plattform som är så karakteristisk för Norrbotten, med samarbeten kring läger
och tävling, utbildningsinsatser och gemensam utrustning är viktiga nycklar för den framgångsrika
verksamhet vi ser idag. Det är grunden i den folkrörelse som idrotten är och skall vara. Vi har ett
ansvar att värna och utveckla det mot framtiden.

Jan Klein
Ordförande i Alpina kommittén

Längdkommittén
Längd anordnade traditionellt Sommarskidskola i Älvsbyn i augusti och Vinterskidskola för 13-16
åringarna genomfördes den tävlingsfria helgen 29 nov-1 december i Gällivare. Deltagandet är stort
vid dessa populära skidskolor och det är positivt att anordna skidskolorna tillsammans med våra två
skidgymnasier.
Vintrarna däremot är inte som förut, fem blidväder före nyår efter den första snön. Vid kusten kom
snön kring 10 november, men det var bara Malmfälten som hade bra snöförhållanden före jul.
Långloppsåkarna t.ex. åkte runt fyrkanten och letade snö på ängar.
Januari hade rejält med kyla och liksom Gällivaretävlingarna för ungdomar i december
fick ställas in drabbades även Gjutaren, Storfors och Älvsbyn av denna kyla.
Skidsamverkan i Norr med Leif Johansson, Petra Mörtsjö från SISU och undertecknad har haft en träff
och försöker nu gå vidare med Anci Wadman på SSF i Falun. Tanken är att Leif och Petra uppvaktar
SSF i detta. Eventuellt kan vi väva in Skidsamverkan i SSF:s ”Skidor vill”. Föreningarna är positiva till
Skidsamverkan – men vi hittar inte entusiastiska ledare för Ski-Sam konceptet. För ungdomarna har
två sammandragningar genomförts under ledning av Jenny Axelsson Strömnäs och Mikael Jonsson
Sävast. Kalix anordnade dessutom ett bra Vuokattiläger inom Skidsamverkan i Norr i juli för juniorer
och seniorer.
Piteå Skidallians var pga snöbrist i Västerbotten delarrangörer av Skandinaviska Cupen, vilket
Skellefteå hade huvudansvaret för under trettonhelgen. Bra arrangemang på konstsnö erbjöds.
Charlotte Kalla visade riktigt bra åkform hela säsongen från de inledande WC-tävlingarna och på SM i
Umeå. WC-tävlingarna gav idel pallplatser och vid SM i helgen i Umeå blev facit 3 SM-Guld, Grattis
Charlotte och Pite Elit med Magdalena Pajala och Mia Eriksson till medaljerna. Tråkigt med Jenny
Öbergs förkylningar, men hon hann visa sin klass vid WC-tävlingarna före jul.
Markus Hellner tog hem 2 SM-Guld och även Pite Elits herrar var duktiga med brons i stafetten, där
Martin Bergström hade fått köra sin första WC i sprint under december.
Stafettlaget innehöll även Johan Westerlund och Mikael Norberg..
Bland juniorerna fick Sofia Henriksson Strömnäs sällskap av Jacob Engström Kalix till JVM
i Val di Fiemme. Jakob åkte ut i semifinalen i sprint men Sofia tog individuellt guld.
Emma Ribom Kalix representerade Sverige vid juniorlandskampen i Rovaniemi och Lisa Vinsa gjorde
ett riktigt bra klassiskt 10 km lopp på SM i Umeå. Detta inklusive JSM medaljer resulterade i
landslagsuttagning kommande säsong för både Emma Ribom och Lisa Vinsa.
OS i Sotji gav stafettguld åt Charlotte Kalla i Bragdloppet när hon plockade 25 sekunder på sista
sträckans 5 km och likaledes guld i stafett åt Markus Hellner. Dessutom tog Charlotte silver i
skiathlon och 10 km klassiskt och Markus silver i skiathlon, imponerande.

Vi har mycket bra återväxt i Norrbotten bland ungdomar, juniorer och unga seniorer.

Jan Sipola
Ordförande i längdkommittén

Utbildningskommittén
Under verksamhetsåret har Längd haft Barnledarutbildning, Ungdomstränarutbildning (både barmark
och snö), och TD utbildning. Många av deltagarna var juniorer vilket är glädjande. Kursen har
bedrivits i Boden på Pagla samt Skapa företagsby med Krister Berglund och Calle Pakkala som
utbildare..
Skidtinget som skulle hållits i Kalix blev i år inställt pga för få anmälda klubbar från Längdkommittén.
Alpina kommittén hade dock en hel dag i Boden där man utvärderade och planerade för nästa
säsong.
Ett utbildningsläger för Norrbottens juniorer och seniorer har också avverkats i finska Vuokkati under
sommarens senare del.

Birgitta Mörtberg Pajala
Ordförande i utbildningskommittén

Styrelsens slutord
Styrelsen har haft 8 möten varav ett i Kåbdalis i samband med en alpin FIS-tävling och ett på
Dundret. Vi forstätter vår strategi att förlägga en del av våra möten hos någon verksamhetsutövare
eller i samband med evenemang inom något av våra verksamhetsområden.
Under verksamhetsåret har förbundet, framförallt genom Längdkommittén, engagerat sig starkt i
SkiSAM-projektet (Skidsamverkan i Norr).
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 var representerat på SSF:s skidting där vi fick möjlighet att diskutera utvecklingen av
samarbetet mellan SDF och SSF.
Ett av våra mål är att få tävlingspremiärer både för längd och alpint permanent förlagda till
Norrbotten. Under verksamhetsåret har mycket arbete har lagts ner på att förverkliga det målet.
Årets skidting fick med kort varsel lov att ställas in på grund av för få anmälda. Alpina kommittén
samlades istället för ett planeringsmöte under en dag. Längd genomförde samtidigt en utbildning på
Skapa i Sävast.
Maria Edholm invaldes i NIF:s styrelse på årsmötet i våras, vilket innebär att skidor nu är
representerat i Norrbottens Idrottsförbunds styrelse.

Norrbottens Skidförbund, org nr 897000-8093

Håkan Spett
Ordförande

Staffan Syk
Sekr/vice ordf

Jonas Ögren
Kassör

Birgitta Mörtberg Pajala
Ordf Utbildning

Jan Sipola
Ordf Längd

Jan Klein
Ordf Alpina

Anders Furbeck
Marknads- och utvecklingsansvarig

