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RÖSTLÄNGD
Röstlängd vid Värmlands Skidförbunds årsmöte 2020.
I röstlängden upptagna föreningar äger dessa 1 (en) röst.
Hämtad från Svenska Skidförbundet 2020-09-27
Arvika Idrottssällskap
Arvika Slalomklubb
Bortans Idrottsklubb
Brandsbols Skidklubb
Branäs Alpina klubb
Deje Alpina Klubb
Deje Skidförening
Ekshärads Skidförening
Ekshärads Slalomklubb
Filipstads Alpina Klubb
Filipstads Skidförening
Finnskoga Idrottsförening
Finnskogarnas SK
Föreningen Storfors Skidor
Föreningen Svenska Rallyt
Gillberga Skidklubb
Granbergsdals Idrottsförening
Grava Skidklubb
Grums Slalomklubb
Gunnarskog Idrottsklubb
Hagfors Skidförening
Holmedals Allmänna IS
Hovfjället Ski & BK Torsby
Idrottsföreningen Alpinaskand Sarajevo 84
Idrottsklubben Fryken
IFK Likenäs
Jössefors Idrottsklubb
Karlskoga Slalomklubb
Karlstads Slalomklubb
Kils Orienteringsklubb
Kils Slalomklubb
Kristinehamns OK
Kroppa Idrottsförening
Köla Allmänna Idrottsklubb
Lekvattnets Skidklubb
Lennartsfors Idrottsförening
Lesjöfors Skidklubb
Lundsbergs Idrottsförening
Mattila Idrottsklubb

Molkoms SK
Mölnbacka Allmänna Idrottssällskap
Orienteringsklubben Grane
Orienteringsklubben Tyr
Orienteringsklubben Älgen
Persbergs Skidförening
Råda Idrottsklubb
Silleruds Idrottsförening
Sisu Forshaga Sportklubb
Skattkärrs Skid- och Orienteringsklubb
Skidklubben Bore
Skidklubben Nor
Skidklubben Skogarna
Stavnäs Idrottsklubb
Stömne Alpina Klubb
Sunne Alpina Klubb
Sunne Skidlöparförening
Sunnemo Idrottsförening
Svartå Idrottsförening
Säffle Skidklubb
Team Skoglöfs Bil Idrottsförening
Töcksfors Idrottsförening
Ulvsby Idrottsförening
Valfjällets Slalomklubb
Väse Skidklubb
Västra Ämterviks Idrottsförening
Åmotfors Idrottsförening
Årjängs Idrottsförening
Årjängs Slalomklubb
Älgå Sportklubb
Öset Skidorienteringsklubb
Östmarks Idrottsförening
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KOMMITTÉERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER
ALPINA KOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019–2020
Ojojoj vilken konstig säsong. Först en varm vinter utan speciellt många minusgrader och sen Corona.
Säsongen började knappt för många med en vinter utan tillräckligt med köldgrader och inställda eller
flyttade träningar och tävlingar och sen kom Corona som avbröt det mesta i mitten av mars 2020.
Engagemang och samarbete
Dock räddades en del möjligheter tack vare ett fortsatt bra engagemang och god samverkan i och
mellan klubbarna! Utan god samverkan mellan klubbar, ledare och tränare i distriktet hade vi inte
kunnat erbjuda den omfattande verksamhet vi har idag, hoppas att var och en i klubbarna verkligen
inser att ensam är svag och tillsammans kan vi göra väldigt mycket bra. Hoppas vi alla orkar hålla i
och utveckla detta arbetssätt många år framöver och se dess stora fördelar och inte tänka allt för
kortsiktigt här och nu för det tror jag i längden kommer straffa idrotten.
• Värmlandsklubbarna behöver samverka för att Värmland ska orka genomföra en bra verksamhet med
både bredd och topp.
• Regionens distrikt behöver samverka för att regionen ska vara bred och stark i Sverige.
• Regionerna behöver samverka ännu mer för att de svenska skidåkarna ska vara många som håller på
länge i åldrarna och på sikt hålla en mycket hög internationell nivå.
Träningar
En bra försäsongsverksamhet kunde trots allt genomföras för de olika åldrarna. Även i år har
verksamhet i samverkan med andra idrottsgrenar genomförts på ett uppskattat sätt, där kontakterna
med speedskiing varit uppskattat (fartlägret som även i år genomfördes i Orsa). De gemensamma
klubbkvällarna på onsdagarna i Ski Sunne kunde genomföras med hjälp av att Moälven och
Fryksdalens Sparbank gick in och tog kostnaden, stort tack till dessa.
Tävlingar i distriktet
I eller av distriktets klubbar genomfördes under säsongen USM-kval, LVC-kval och andra tävlingar.
Framgångar
En fortsatt minskning av det totala antalet skidåkare har skett. Flera åkare har gjort mycket bra
prestationer i både kval, finaler och övriga tävlingar. Vi är även glada att distriktet har åkare i både
ENL/FIS, EC- och WC som banar väg för de yngre.
Utmaning
Utöver Coronaepidemin är tillgången till anläggningar med snö och kyla, klubbsamverkan och
rekrytering vår verksamhets största utmaningar framöver. Hoppas vi kan vända trenden så att fler
alpina skidåkare kommer till våra klubbars verksamhet, vi behöver jobba tillsammans för att vända
denna trend.
Tack!
Den breda och omfattande verksamhet som bedrivs både på barmark och snö och all administration
som bedrivs för så många barn och ungdomar i grupperna U12/14/16 och 16+ skulle inte kunna
genomföras utan alla engagerade ledare, föräldrar, tränare, administratörer, snöläggare,
pistmaskinsförare mm. Ett stort tack till alla som drar sitt strå till stacken!
Med sikte mot en härligt kall vinter utan Corona!
Mattias Aronsson
Ordförande Alpina Kommittén
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BACKHOPPNINGSKOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019–2020
Ett antal barnutrustningar inköpta för cirka 23 000 kronor med del av Idrottslyftsmedel,
12 500 kronor sökta via Kils Slalomklubbs backhopparsektion med syfte att användas på
olika prova på aktiviteter i Värmland.

Målet är att försöka samarbeta med Värmlands alpina anläggningar med bygge av små
backar, i befintlig anläggning där barn normalt vistas vintertid, för att få synlighet och
publicitet. Utan anläggning går det inte att hoppa så detta är vårt första steg. På så sätt hoppas
vi få några barn att intressera sig för sporten.
Försöket med att få en liten backe byggd i Bryngfjorden misslyckades då de inte anser sig ha
någon plats i befintlig backe.
Arvika med Andy von Essen öppnade en möjlighet till ett litet backbygge i samband med att
en skidlekplats ska byggas. Besök i Arvika planerades hösten 2019 men på grund av den
snöfattiga och milda vintern gjorde fick det tyvärr fick skjutas på framtiden.
Kommittén fick klartecken från Finnskoga IF, som tagit över den nedlagda klubben
Sysslebäcks IF, att vi tilldelats den plast som ligger kvar i deras hoppbackar (K15 och K30).
Plasten planeras att hämtas under nästa säsong 20/21.

De planerade aktiviteterna, bland annat v. 9 i Kils slalombacke, grusades då backen inte
kunde öppna på grund av snöbrist och kyla.
Vi hoppas kunna få igång bygget av en K10 metersbacke i Kil med hjälp av en grävmaskin
hösten 2020. Platsen är bestämd.
Pietro Nilsson
Ordförande Backhoppningskommittén
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LÄNGDKOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019–2020
Året som gått har bestått i att lära känna längdverksamheten i Värmland och försöka forma ett
arbetssätt. Liselott Bervenståhl och Andy von Essen har lett detta arbete. Säsongens vinter har
givit utmaningar på grund av snöbrist och avslutades med Corona. Men vi har ändå hunnit
med att träffas en gång i slutet av året där vi samlade alla föreningar i Torsby och
kombinerade med en ungdomsträning. Vidare så har vi deltagit i Volkswagen Cup och
Folksam Cup precis som alla andra år.
Vi har även haft gemensam träning under sommaren och genomfört en rullskidstävling som
gick ut på att åka mest under en period i somras.
Längdkommittén har även infört ett nyhetsbrev som används för att nå ut med information,
vidare så har vi haft tio möten digitalt med alla föreningar.
Andy von Essen
Ordförande Längdkommittén

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
20-10-05

SLUTORD
SLUTORD FRÅN ORDFÖRANDE I VÄRMLANDS SKIDFÖRBUND
Säsongen 2019/2020 blev ett mycket speciellt år att sammanfatta. Coronasituationen satte
stort avtryck på all idrottslig verksamhet och vi kommer att få se effekter av detta under lång
tid framöver. Nedstängning och restriktioner trädde ikraft sent under snösäsongen vilket
gjorde att verksamheten i stort sett ändå kunde genomföras enligt plan.
Det som mer praktiskt påverkade säsongen var ändå den milda och snöfattiga vintern som
gjorde att många anläggningar i södra Värmland fick en förkortad och till och med utebliven
säsong. Snögränsen gick dock genom Värmland vilket ända gav möjlighet till skidåkning
genom resande och samarbeten mellan föreningar.
Den alpina verksamheten har en vana av att resa till snön och genom god samverkan lyckades
man genomföra såväl tävlingsprogram som ett gott utbud av träning.
Backhoppningskommittén har tagit ett antal spännande initiativ under året som till kommande
säsong kommer att leda till att ett antal mindre hoppbackar kommer att byggas. Strategin att
bygga hoppbackar i samverkan med längd- och alpinanläggningar, är spännande för att kunna
nå redan skidintresserade och på så sätt lättare kunna rekrytera framtida utövare.
Vid denna tid för ett år sedan hade vi en kritisk situation kring Längdkommittén i Värmlands
Skidförbund. Efter en god föreningsuppslutning vid tiden för förra årsmötet, kunde
valberedningen ändå presentera stommen till en ny Längdkommitté som under året formerat
sig väl. Ett antal aktiviteter har genomförts och man ser med tillförsikt fram mot den
kommande säsongen.
Vi kommer att gå in i säsongen 2020/2021 med en osäkerhet vi inte är vana. Restriktioner i
vårt sätt att bete oss kommer sannolikt att följa under en lång tid. Om vi ändå ser tillbaks på
sommaren 2020 har det visat ett tydligt ökat intresse för utomhusaktiviteter där verksamheter
som golf och vandring kraftigt ökat. Detta talar för våra snöidrotter där vi kan erbjuda säkra
miljöer och aktiviteter i det fria.
Låt oss arbeta för att visa upp våra verksamheter som attraktiva, stimulerande och tillgängliga
för alla.

Ulf Lidberg
Ordförande Värmlands Skidförbund
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STYRELSEN 2019–2020
Härmed intygas att hela styrelsen har tagit del av denna verksamhetsberättelse och godkänt den.
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_____________________________

_____________________________
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_____________________________

Ledamot, Pietro Nilsson

Ledamot, Andy von Essen

_____________________________

_____________________________

Ledamot, Liselott Bervenstål

Ledamot, Mica Lindfors

_____________________________
Ledamot, Leif Albinsson

