En skidsäsong att minnas!
Verksamhetsåret 2005/2006 för Värmlands Skidförbund är till ända.
Vi har i vårt län upplevt en vinter som på många sätt bidragit till utvecklingen
samt ökat intresset för skidsporten. Vädrets makter är kanske det som man
tänker mest på nu när man skall summera året. Överallt har man kunnat se
skidspår eller preparerade backar där såväl gammal som ung utnyttjat tillfället
till skidåkning. Det har varit en härlig syn!
De luttrade inom skidO har till och med kunnat genomföra tävlingar av ordinärt
slag i Värmlandsterrängen. Höjdpunkten var väl arrangemanget av SMtävlingarna för ungdom och veteran som ägde rum på Långberget med stort
deltagarantal.
Alpint har det lite enklare med snöförutsättningarna än ovanstående utövare men
även här har året varit gynnsammare än på länge och mängder med aktiviteter
har genomförts. Så här i efterhand måste vi naturligtvis också gratulera och
glädjas åt att en värmlänning vann världscuptävlingen i slalom för herrar i Åre
och det i världcupfinalen.
Ett annat härdat skidsläkte är våra backhoppare som kämpat på under vintern, vi
hoppas att den satsningen på nationell nivå kan bidra till att öka intresset för den
tjusiga backhoppningen.
För längdåkarna har vintern varit näst intill optimal med mycket snö och många
genomförda tävlingar och arrangemang. Givetvis är invigningen av skidtunneln i
Torsby en stor händelse som kommer att bidra till utvecklingen. Längdåkarna
kan snart också räkna in ytterligare en högklassig anläggning, Over Kölen, som
kommer att finnas vid riksgränsen mellan Norge och Sverige väster om
Töcksfors och klar för användning kommande vinter.
Ja utvecklingen går verkligen framåt för skidsporten i Värmland men mycket
finns kvar att göra och det finns också mycket mer att ge!
Några framgångsfaktorer, av många, som är väsentliga för framtiden att
utveckla, sätta mål och samlas kring är Ungdomar, Ledare, Samverkan,
Anläggningar och Finansiering. Kring dessa och kanske fler kommer vi från
förbundet att arbeta fram strategier och föreslå aktiviteter som skall bidra till de
olika verksamheterna. Allt med utgångspunkt från Svenska Skidförbundets mål
och visioner som plattform samt anpassat till värmländsk skididrott.
Tack för allt engagemang under det gångna året, vi räknar med dig det
kommande!
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