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Alpina kommittén
Norrbotten är ett distrikt att räkna med i det alpina Sverige, det har vi än en gång bevisat. Vi har i år
haft en Europa cup- tävling för herrar på Dundret under försäsongen. En väl genomförd tävling med
idel lovord. Även övriga FIS och ENL-tävlingar har genomförts med gott renommé.
I svenska skidförbundets nationella och internationella lagverksamhet har vi nu ett antal etablerade
åkare på alla nivåer. Vi har en bred spännvidd på åkarna från teknikgrenar till ett antal åkare kopplat
till den långsiktiga fartsatsning som Svenska skidförbundet gör. Majoriteten av våra föreningar har
denna säsong åkare i något av de olika landslagen vilket visar på att vi tänker rätt i våra
gemensamma satsningar.
Den alpina delen av skidförbundet har en ny ledning vilket märks tydligt, ett närmare samarbete med
distrikten är påbörjat och förhoppningen är att vi ska få vara med och påverka och komma med goda
inspel. Ett nytt tävlingssystem startas upp denna säsong vilket vi inte riktigt kan se vitsen med och vi
har därför innan sommaren gemensamt sickat in en skrivelse för att göra vår röst hörd. Det är inte
alltid det blir någon förändring men viktigt är ändå att vi från Norrbotten våra att stå upp för det vi
tror på.
I det långa loppet är det viktiga att den och de verksamheter vi själva äger inflytande över fortsatt
bygger på de värden vi i Norrbotten gemensamt under lång tid jobbat fram, värden vi står för och
tror på för en bra och trygg ungdomsverksamhet som även skapar förutsättningar för de som vill och
har förmågan att satsa på elit.
Vi fortsätter med vårt goda samarbete i Norrbotten och våra gemensamma investeringar i form av en
nätpool som, tillsammans med den gemensamma tidtagningsutrustning och balk som vi tidigare
investerat i, används flitigt på våra olika arrangemang under säsongen. För att få nätpoolen mer
flexibel planeras att köpa in ytterligare 1 släp för de 15 st nät som under säsongen stått på Dundret.
Under året har Dundret haft problem med styrning och drift vilket slutade med en konkurs under
våren som främst påverkade Gällivare sk men även en viss påverka på övriga distriktet med ett flyttat
fartläger för U15/ U16 och YJSM som fick gå i Idre i stället. Det var med stor oro som vi väntade på
hur det skulle blir resterande del av säsongen och inför årets säsong. Nu är det ny ägare på Dundret
och vi hoppas att de ska ha gott samarbete med hela den alpina verksamheten, både med
skidgymnasiet, som åter har ett riksintag i Gällivare, och Gällivare.
Jag ser fram emot en ny spännande säsong där vi har inte mindre än 3 st finaler på ungdomsnivå
under året.
Vi ska än en gång visa skidsverige att Norrbottens skidåkare och klubbar är något att räkna med!
Tillsammans är vi starka!

Linnéa Carlsson
Ordförande alpina Kommittén i Norrbotten

Längdkommittén
Tävlingsmässigt har Norrbottens representanter som lag och individuellt haft fortsatt mycket bra
resultat under säsongen, detta både på bredd och topp. J-SM , Juniorcuperna-Scandic Cup-, ICA CupFolksam Cup, USM, senior Sverige Cup-Intersport Cup-, senior SM Hudiksvall/Umeå. Alla dessa
tävlingar har för länets skidåkare gett flertalet pallplatser men också många fina placeringar. Allt
detta bådar gott för länets framtid. Ett brett deltagande har gett bra resultat i alla nationella
tävlingar, totalt sett har NSF på längd sidan haft en bra mycket bra vinter. Från ett
landslagsperspektiv har Norrbotten kunnat glädjas och vara stolt över att ha haft representation i SSF
alla längdlandslag, J-laget, U23 laget och A-laget. Norrbotten har också haft representation i både
stora VM, U-23VM och J-VM. Allt detta är ett erkännande till våra klubbar, ledare/tränare, sponsorer
och aktiva att vi gör ett bra jobb i länet, men är också en stor inspirationskälla för länets yngre åkare
att se upp till.
Arrangörsmässigt har vi i länet fortsatt visat att vi kan hantera stora tävlingar och arrangemang, detta
borgar för att Norrbotten även framöver kommer att stå högt i kurs om och när vi söker större
arrangemang. Våra egna lokala arrangörer av distriktstävlingar traditionella tävlingar och långlopp
har också gjort ett mycket bra och uppskattat arbete i sina respektive arrangemang.
Anläggningsmässigt syns ljus i tunneln, för att fortsatt vara konkurrensmässiga måste kommunerna
med föreningarna orka och vilja driva satsningar på vintersporten längd. Längdskidåkning har på
senare år växlat upp till att även vara en naturlig friskvårdsaktivitet för gemene man på fritid men
också från företag/kommuner i sina friskvårdssatsningar, fler och fler söker sig till anläggningar och
spår. Det finns i länet fina exempel på satsningar som visar att det går att utveckla anläggningar för
att tillgängliggöra ännu mer för nya utövare, ett mycket bra exempel på detta är visionerna och
satsningarna som utförs på Lindbäcksstadion i Piteå.
En fortsatt eloge till våra skidgymnasier i Gällivare och Älvsbyn som fortsätter att utveckla sina
verksamheter, att de kan ha en fortsatt positiv utveckling är viktig och här måste alla vi i länet hjälpas
åt så att attraktiviteten att söka sig till dessa ökar ännu mer.
Via LK är det bildat ett Längdråd som skall fungera som bollplank och rådgivare till LK, ett
första synligt utslag av dialog med längdrådet är från LK en prioriterad satsning på yngre
seniorer och äldre juniorer och detta med två stycken läger i sommar ett i Gällivare och
ett i Piteå. Ett stort tack till arrangörerna på bägge dessa ställen, superbra träning med
mycket kompetenta och professionella tränare. Dessa läger som tillsammans med årliga
Vuokattilägret (tack Kalix för bra arrangemang) varit mycket omtyckta av deltagarna. Vi
hoppas att vi från LK kan fortsätta satsa och utveckla lägerverksamheten tillsammans
med arrangörer kommande år.
Längdkommittén (LK), har för klubbarna i länet nog varit en självklarhet att det finns. LK:s
jobb med tävlingskalender, utbildningar, TD verksamhet, regelverk, Folksam och ICA cup
m.m har alltid genom årens lopp bara löpt på och detta med intresserade och kunniga
delegater. Nu står LK inför att upphöra (bli vilande) och det efter årsmötet den 7 oktober,
då nuvarande ordförande tackar för sig efter två år. Föreningarna i länet har ej nominerat
någon kandidat som efterträdare, detta trots flera påminnelser från valberedningens
ordförande. Om ingen ny ordförande väljs på årsmötet så har övriga tre ordinarie
medlemmar i LK också aviserat att de avgår efter årsmötet.

Som sittande ordförande ser undertecknad det som ett misslyckande om ni föreningar i
länet inte förmår lyfta fram kandidater till valberedningen. Att jobba inom Norrbottens
skidförbund och längdkommittén är ett mycket hedersamt och roligt arbete. Att aktivt
kunna jobba med att försöka utveckla och lyfta längdskidåkningen i länet tillsammans
med länets föreningar är mycket stimulerande och när vi dessutom fortfarande lyckas
fostra och få fram landslagsåkare är det ett kvitto på att vi kan bara vi vill och det vill vi
känner jag!!!
LK vill rikta ett stort tack till alla våra duktiga och ambitiösa ledare och aktiva runt om i
länet som gör ett suveränt jobb och samtidigt uppmana Er alla att komma med åsikter
och feed back på hur vi tillsammans kan fortsätta utveckla länet till att bli den
attraktivaste skidregionen i landet. Alla på snö är en slogan som fortsatt skall gälla!

Christer Vinsa
Ordförande i Längdkommittén

Utbildningskommittén/Längd
Under verksamhetsåret har Längd genomfört Barnledarutbildning, Ungdomstränarutbildning (både barmark
och snö) Många utbildningar har genomförts i Norrbotten (Jokkmokk, Luleå och Gällivare) samt en snödel på
ungdomsnivå i Gällivare.
Calle Pakkala har varit aktiva inom utbildning och driver det i bra anda. Anna Norman från Skidförbundet (SSF)
– Skidkonsulent med ansvarsområde Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland - har jobbat aktivt för att
fånga upp klubbarna runt om i länet och där har ett bra samarbete mellan utbildningsansvarig, längdklubbarna
och styrelsen varit. En bra dialog och återkommande återkoppling har hållits mellan utbildningsansvarig och
Skidkonsult Anna Norman, för att inventera behoven i distriktet. Vi är glad att SSF beslutat om fortsatt
konsultverksamhet där Anna Norman får fortsatt uppdrag ett år till inom nämnda ansvarsområde.
Emma Pakkala har under året utbildat sig som ledare för utbildningarna. Från ett flertal klubbar har anmälts
önskemål/intresse att utbilda fler utbildningsledare för att lättare kunna genomföra utbildningar på lokal
nivå/klubbnivå. Dessa önskemål har förmedlats till SSF.
TD utbildningar som har efterlysts från många klubbar i distriktet men har inte kunnat genomföras p.g.a. för få
anmälningar från klubbarna.
Johan Lunget har hjälpt till att få ut information på hemsidan och det tackar vi för.

Kristina Stenbro
Ordförande utbildningskommittén Längd

Styrelsens slutord
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten varav två i Kåbdalis i samband med årsmötet och
Skidtinget samt deltagit vid Svenska skidförbundets förbundsmöte i Göteborg. Vårt eget skidting var i
år välbesökt och lyckat. Vi hade bland annat föredrag om integration av Daniel Nilsson från NIF och
besök av Rickard Larsson från Svenska Skidförbundet.
Styrelsen har under året fortsatt arbetet med kontinuerlig kommunikation och ett gott samarbete
med Svenska skidförbundet och vi upplever en glädjande förbättring av intresse och förståelse för vår
verksamhet i Norrbotten men också en bra närvaro från förbundet vid våra möten.
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.
Styrelsen har även lyckats tillsätta den vakanta posten i styrelsen för kommunikation och marknad
vilket är av stor betydelse för att få vår omvärld att se det fantastiska arbete som bedrivs ute i våra
föreningar i länet.
Vi lägger ännu ett fint verksamhetsår till handlingarna och konstaterar att Förbundets ekonomi är
fortsatt stabil vilket ger goda förutsättningar för fortsatt utveckling av skidsporten i länet.
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