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1. Förbundsstyrelsen 2013-2014
Hedersordförande:
Kjell Eriksson

Pl. 363 670 10 Töcksfors

Hedersledamöter:
Artur Enneby

Bolet Berget 661 94 Säffle

Förbunds- och Styrelseordförande:
Janne Bengtsson
Pistolsmedsvägen 4, 653 46 Karlstad,
tel., 070-6746460
janne@kmti.se
Kassör:
Thore Berglund
0573-21 603, 070-386 31 46
thore.berglund@swipnet.se

Stenbyn 670 10,Töcksfors

Sekreterare:
Birgitta Nilsson
Lövstigen 35, 661 43 Säffle
0533-14 130, 0730-749001
birgitta.nilsson.lovstigen35@telia.com
Vice Ordförande:
Ulf Lidberg (Alpint)
054-15 79 16, 070-581 63 32
ulf.lidberg@telia.com

Sveagatan 4 C 652 22 Karlstad

Annika Dahlman (längd)
072-5077035
annika_dahlman@telia.com

Jägartorpsvägen 10 A, 654 65 Karlstad

Marcus Henriksson (Backe)
0564-104 41, 070-697 42 80
mh_1285@hotmail.com

Holevägen 25 680 60 Sysslebäck

Mattias Aronsson (Alpint)
054-218456, 0705218456
Mattias.aronsson@telia.com

Svennebogatan 43, 653 49 Karlstad

Thomas Eriksson (Längd)
0573-711633, 0701908642
thomazerikzzon@gmail.com

Tallstigen 1, 672 31 Årjäng
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2. Föredragningslista 2013-2014
1.

Mötets öppnande

2.

Upprop av närvarande föreningar.

3.

Fastställande av fördragningslista för mötet

4.

Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

5.

Val av ordförande för mötet.

6.

Val av sekreterare.

7.

Val av två justeringsmän att jämte ordförande att justera dagens protokoll, dessa ska även
vara rösträknare

8.

a) Årsberättelsen. 2013-2014, verksamhetsåret 20130701 – 20140630.
b) Förvaltningsberättelsen.
c) Revisorernas berättelse.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

10.

Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2§
Samt av styrelsens förslag.

11.

Val på ett år av ordförande i förbundet tillika ordförande i styrelsen.

12.

Val av övriga styrelseledamöter (halva antalet) för en tid av 2 år.

13.

Val av revisor och personlig ersättare för en tid av 2 år.

14.

Val av tre ledamöter i valberedningen inför kommande årsmöte 2015
(Nuvarande: Sten Olav Olsen ordf. Arne Wärmsjö samt Björn Hofstedt.)

15.

Val av ombud till Värmlands Idrottsförbunds årsmöte.

16.

Utdelning av stipendier och utmärkelser.

17.

Avslutning.
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3. Värmlands Skidförbunds kommittéer 2013-2014

3.1 Alpina Kommittén 2013/14
Ordförande/Träning:
Ulf Lidberg, Sveagatan 4 C, 652 22 Karlstad,
tel. 054-15 79 16, mobil tel.070-581 63 32 e-post: ulf.lidberg@telia.com
Träning:
Nette Raij,

mobil. 0709-57 04 04

Tävling:
Jan Magnusson,

mobil 0703-47 11 68

Övriga Ledamöter:
Tony Larsson,

tel. 054-51 60 87, mobil . 070-397 43 30

Mattias Aronsson,

mobil 0705-218 456

Tomas Peterson
Valfjället

mobil 0705-576686

Urban Christensson

mobil 0706-260566
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3.2 Backhoppningskommittén 2013-2014
Ordförande:
Henriksson Marcus, Holevägen 25, 680 60 Sysslebäck,
Mobil tel. 070-6974280. e-post: mh_1285@hotmail.com

Kommittén är för tillfället vilande, då ingen aktivitet under 2013-2014 förekommit.

ÅRSBERÄTTELSE VSF 2013-2014

Sida 6 av 13

3.3 Längdkommittén 2013-2014
Ordförande:
Annika Dahlman, Jägartorpsvägen 10 A, 654 65 Karlstad 072-5077035
annika_dahlman@telia.com
Hemsida:
Anna Johnsson, Kyrkogatan 17, 686
Anna.johnson@sunne.se
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4.Röstlängd
Röstlängd vid Värmlands Skidförbund årsmöte 2014.
I röstlängden upptagna föreningar äger upptagna föreningar en 1 (en) röst, dock äger följande
föreningar (enligt Svenska Skidförbundets stadgar) en tilläggsröst:
Sunne AK, SK Bore, Kils SLK, Arvika SLK, Årjängs IF och Töcksfors IF
Röstlängden upprättad på anslutna föreningar per den 1 juni 2014
som fullgjort sina skyldigheter mot såväl RF och SSF under närmast föregående verksamhetsår.
Arvika Idrottssällskap
Arvika Slalomklubb
Björneborgs Skidklubb
Blomskogs Idrottsförening
Bortans Idrottsklubb
Brandsbols Skidklubb
Branäs Alpinaklubb
Bäckhammars SK
Deje Alpina Klubb
Deje Skidförening
Ekshärads Skidförening
Ekshärads Slalomklubb
Filipstads Skidförening
Filipstads Alpina Klubb
Finnskoga Idrottsförening
Finnskogarnas SK
Fryksdalens Sparbanks IF
Föreningen Storfors Skidor
Gillberga Skidklubb
Granbergsdals Idrottsförening
Grava Skidklubb
Grums Skidklubb
Grums Slalomklubb
Gunnarskog Idrottsklubb
Hagfors Skidförening
Holmedals Allmänna IS
Hovfjället Ski & BK Torsby
Idrottsföreningen Alpinaskand
Sarajevo 84
Idrottsklubben Fryken
IFK Likenäs
Karlskoga Slalomklubb
Karlstads Slalomklubb
Kils OK
Kils Slalomklubb
Kristinehamns OK
Kroppa Idrottsförening
Köla Allmänna Idrottsklubb
Lekvattnets Skidklubb
Lennartsfors Idrottsförening
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Lesjöfors Skidklubb
Lundsbergs Idrottsförening
Mattila Idrottsklubb
Molkoms SK
Mölnbacka Allmänna Idrottssällskap
Norra Ny Skidklubb
Orienteringsklubben Tyr
Orienteringsklubben Grane
Persbergs Skidförening
Råda Idrottsklubb
Silleruds Idrottsförening
Sisu Forshaga Sportklubb
Skattkärrs Idrottsförening
Skidklubben Arko-Hopp Ej rösträtt
Skidklubben Bore
Skidklubben Nor
Skidklubben Skogarna
Solsta Outdoor Förening
Stavnäs Idrottsklubb
Strömtorps Idrottsklubb
Stömne Alpina Klubb
Stöpafors IF
Sunne Alpina Klubb
Sunne Skidlöparförening
Set Sail IF
Svartå Idrottsförening
Sysslebäcks Idrottsförening
Säffle Skidklubb
Töcksfors Idrottsförening
Ulvsby Idrottsförening
Valfjällets Slalomklubb
Vitsand Idrottsförening
Väse Skidklubb
Åmotfors Idrottsförening
Årjängs Idrottsförening
Årjängs Slalomklubb
Älgå Sportklubb
Öset Skidorienteringsklubb
Östmarks Idrottsförening
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5. Alpina Kommitténs verksamhetsberättelse 2013-2014
Den gångna vintern bjöd på en kämpig start för klubbarna i Värmland då det dröjde
en bra bit in i januari innan alla anläggningarna kunde slå upp portarna. Tillgången
till snö och framför allt kyla, är en av vår idrotts största utmaningar. Genom ett gott
arbete från föreningar och individer, kunde ändå all planerad verksamhet i form av
tävlingar, träning m.m. genomföras. En stor eloge till alla för detta!
Även den gångna vintern har det, trots den sena starten på många håll, varit full fart
i backarna och ett gott gäng ungdomar har varit i träning i föreningar och
distriktsverksamhet. Däremot har tillflödet på nya ungdomar varit mindre, kanske
med koppling till hur vintern såg ut.
Vi har utan tvekan en god draghjälp av ett bra vinterväder när det gäller rekrytering
men vi får aldrig glömma att den ”riktiga rekryteringen” sker genom att engagerade
människor handgripligen lockar andra föräldrar, klasskompisar och släktingar, in i
verksamheten. Detta jobb kan bara ske av individer på föreningsnivå. Mediautrymme kring våra duktiga landslag, kampanjer från förbund m.m. kan bidra till
intresset för alpin skididrott men kan aldrig ersätta föreningarnas rekryteringsarbete
där människor av kött och blod lockar andra människor till våra goda verksamheter.
Den bleka vintern till trots kunde VSF/AK i stort sett genomföra all träning och
tävling enligt plan. Den goda samverkan mellan distrikt och föreningar har fortsatt
och träning/tävlingar kunde genomförs på ett bra sätt i sann samverkansanda. Även
detta år kunde Värmlands Alpina tillsammans med Skidgymnasiet i Torsby,
SkiSunne, flera föreningar och gymnasieelevernas föräldrar, arrangera en
stortävling i Ski Sunne genom den SverigeCup-final som genomfördes under mars.
Samverkan fungerar också väl över grengränserna där Alpint och SpeedSki sedan
tidigare arbetat tillsammans, inte minst genom det återkommande och uppskattade
fartlägret i Orsa, och nu mer också tillsammans med en av våra yngre intressanta
skidgrenar; Skicross. En gren som är under god utveckling där även Skidgymnasiet i
Torsby sedan några år har klasser.
VSF´s initiativ SnowTeam där skidåkare i alla grenar samlas till professionell träning
och utbildning, har fortsatt i god anda och har dessutom utvecklat ett uppskattat
samarbete med Skidgymnasiet i Torsby. Detta är viktigt för att ännu starkare bygga
kedjan mellan barnverksamhet, ungdomsträning och förberedelse för vuxenidrotten.
Även i vinter bjöd våra värmländska elitåkare på goda resultat i WorldCup och
EuropaCup. Matts Olsson, Valfjället, Markus Larsson Karlstad och Paulina Grassl
har fightats i World Cup, Emil Jansson, Sunne och Marcus Johansson Kil har också
kört EuropaCup. Marcus kan också ståta med vinterns totalseger i herrarnas
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SverigeCup. Värmländskt SM-tecken kom också genom Matts Olssons brons i
storslalom.
I ungdomskullarna ser vi en mycket spännande tillväxt genom många nationellt
gångbara resultat på regions- och landsdelsfinalerna. Vi ligger bra med inför
framtiden och utmaningen här ligger mer i att orka få de stora gängen tävlingsaktiva
att fortsätta vara motiverade till att utvecklas under lång tid. Här behövs samverkan,
motiverade ledare, glädje och entusiasm. Det har vi i Värmland!
I det arbete Värmlands Alpina tillsammans med Sunne AK och SkiSunne, bedrivit
med att utveckla en alpin träningsarena, togs under vintern ytterligare ett steg
genom att belysa den nya träningsnedfarten i SkiSunne. Anläggningen gjorde
dessutom en stor insats genom att under hösten ytterligare bredda backen.
Dessvärre gjorde vädret det omöjligt att använda nedfarten men till kommande
vinter hoppas vi alla på bra förutsättningar för att tidigt kunna öppna arénan, till nytta
för alla tävlingsalpinister.
Efter nio år som ordförande i Värmland Alpina, lämnar undertecknad nu vidare till
nästa generation alpinledare. Det har varit nio fantastiskt härliga år. Glädjen med att
fått arbeta med så många ledare, föräldrar och ungdomar som har en genuin
passion för sporten och viljan att utöva den tillsammans, är stor och trots att det är
en del arbete med detta, är jag lite avundsjuk på de ledare som har den härliga
resan framför sig att tillsammans med våra yngre alpinister, fortsätta utvecklingen av
den alpina sporten i Värmland.
Lycka till och trevlig resa!
Ulf Lidberg
Ordförande Alpina Kommittén
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6. Verksamhetsberättelse LK säsongen 2013/2014
Även denna vinter räddades av konstsnö!
Tävlingssäsongen inleddes i Filipstad på Annandag jul, med Karlhyttepremiären som
kunde genomföras trots att det dagarna innan regnade och var flera plusgrader.
Töcksfors arrangerade DM, som fick flyttas fram för att de skulle hinna göra tillräckligt
med snö. Säsongen avslutades med Lilla VM i Sunne i strålade solsken och mjuka
spår. Tour de Valberget som skulle ha körts i slutet på mars fick ställas in, då fanns
ingen snö kvar.
Längds verksamhet har liksom de senaste åren endast haft organiserad verksamhet
för ICA och Folksam gruppen. Vi har fortsatt samarbetet med Torsby skidgymnasium.
Avgångseleverna har arrangerat ett helgläger med träning och kvällsaktiviteter. De har
också haft 2 teknikkvällar i skidtunneln. Förutom dessa aktiviteter har vi haft två
träningsdagar och två Snowteamträffar. Snowteam – ett lokalt utvecklingsprojekt för
unga skidåkare, både längd och alpint som nu är inne på tredje säsongen.
ICA Cup
Kalle Anka cup har bytt sponsor och hete nu ICA cup, ett lyft för hela arrangemanget.
20 ungdomar representerade Värmland på ICA cup som är Sveriges största tävling för
13-14 åringar. Tävlingen gick i Ulricehamn, första året av 3. Tävlingen är en
distriktskamp som består av både individuella lopp och stafetter.
Följande åkare representerade Värmland:
D 13 Josehanna Lundgren Wikström, Amanda Hedström, Kerstin Näslund, Julia
Andersson, Hanna Fischer, Elsa Persson, Alva Andreasson
H 13 Albin Lundkvist, Christoffer Nääs, Edvard Nilsson, Karl Lindqvist, Christoffer
Eriksson.
D 14 Johanna Forsby, Emma Olofsson, Maja Eriksson, Alicia Jansson, Louise
Adolfsson, Märta Bryne
H 14 Andreas Albinsson och Julius Berg
I de individuella tävlingarna lyckades Edvard Nilsson och Maja Eriksson bäst.
Värmlandsåkarna presterade mycket bra i samtliga stafetter.
Först ut var den Korta Stafetten på 4x1km där Värmland låg 1:a vid andra
växlingen. Otroligt spännande! Till slut knep de en mycket hedrande 6:e plats
bland 18 lag! Laget bestod i nämnd ordning av: Louise Adolfsson,
Julius Berg, Kerstin Näslund och Albin Lundqvist,
Näst på tur var den Långa Stafetten på 4x2km. Laget bestod av: Maja Eriksson,
Andreas Albinsson, Josehanna och Edvard Nilsson. Lagets placering varierade under
stafetten mellan 3:e och 1:a plats och dom slutade på en mycket meriterande 2:a plats
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bland hela 35 lag! En stabil insats där samtliga presterade sitt max! Värmland hade
deltagare med i mixlag 1, 2 och 3 tillsammans med Bohuslän-Dal.
Avslutande stafetten var skicross. I skicrosslaget åkte Emma Olofsson, Christoffer
Nääs, Elsa Persson och Christoffer Eriksson. Värmland gick vidare till semifinal och
slutade 7:a.
Värmland slutade på en fin 6:e plats i distriktskampen, endast 10 poäng från en 5:e
plats.

Folksam Cup
Folksam Cup arrangerades för första året av Spikbodarna, Östersund. Här deltar
landets 4 bästa ungdomar från varje distrikt i klasserna 15-16 år. Tävlingen är en
distriktskamp som består av både individuella lopp och stafetter. I år hade Värmland 14
st. i truppen.

Följande åkare representerade Värmland:
D 15 Mikela Jonsson och Frida Svensson
H 15 Alfred Nilsson, Viktor Gustavsson, David Nykvist och Christian Olsson
D 16 Moa West
H 15 Simon Lundberg, Elias Edvinsson, Elis Berg
Bäst resultat nådde Alfred Nilsson och Elis Berg.
Värmland slutade på en 12:e plats i distriktskampen, ett godkänt resultat med tanke på
att vi bara hade 9 deltagare av max 16 st.
Årets Knut Nilsson stipendium som Värmlands Skidförbund delar ut till bästa 16
åring, kommer i år att delas ut till Elis Berg Sunne SLF.
Framtiden
Det ser positivt ut på ungdomssidan ICA-gruppen dvs. de ungdomar som är 13-14 år är
ganska stor. Årets 6:e plats i distriktskampen på ICA cup är ett mycket bra resultat.
Och på första snowteamträffen i maj var det många deltagare. Detta gör att jag hoppas
att kommande säsong kommer bli mycket bra.
Det som oroar mig är den fortsatta längdverksamheten i Värmlands Skidförbund. När
jag skriver detta har det gått ut en kallelse till ett krismöte och jag hoppas att det mötet
kommer lösa en del frågetecken och att Värmlands skidförbunds längdverksamhet
fortsätter att utvecklas.
Jag vill avsluta med ett STORT TACK! till alla härliga ungdomar som varit med i ICA
och Folksam gruppen under säsongen. Det är inspirerande att var tillsammans med er
på träningsdagarna och se er ute på tävlingarna. TACK! också till alla engagerade
föräldrar.

/Annika Dahlman LK
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7. Slutord från Ordförande i Värmlands Skidförbund
Några ord från ordf…
Ännu ett verksamhetsår kan nu läggas till handlingarna. Vad kan man då ta med sig från
det gångna året? Personligen har jag gått igenom en del tankemässiga processer som rör
just idrottens form och organisation. Oavsett om man vill tro det eller ej så vill jag påstå (och
kanske varna för) att hela vår svenska idrottsrörelse står inför nya stora förändringar och
inte minst utmaningar. För att klara dessa nya konverteringar och nydaningar måste vi var
och en som har ett traditionellt ideellt förhållande till ditt engagemang i våra respektive
idrotter se över hur vi vill ha det i framtiden. Dessa processer kommer att helt klart präglas
av någon form av ”marknadsanalys”. Även vår ideella idrottsrörelse befinner sig på någon
form av marknad i konkurrens med andra träningsformer /aktiviteter, som inte sällan är
uttalat kommersiella. Hur gör vi våra traditionella (RF-familjen) idrotter attraktiva för våra
ungdomar?...står vissa idrotter på ättestupan? Några har ju som vi känner till mer eller
mindre redan fallit ned. Vi ser en gradvis ökad, och i vissa fall mycket ökad, konkurrens från
andra fysiska aktiviteter och träningsinriktningar. Jag tänker kanske i första hand på våra
nya sk ”upplevelseidrotter/aktiviteter”. Flertalet idrotter befinner sig idag, som jag ser det, i
ett vakuum och inte minst förvirring mellan två olika begrepp nämligen kommersiellt och
ideellt. Finns det utrymme för ideellt föreningsarbete i ett samhälle som kräver allt mer av
varje individ. Det kanske är just här vi upplevt den mest betydande förändringen i
samhället de sista decennierna.- Individen i centrum …allt ifrån individuella studieprogram i
skolan till att man skall coachas individuellt av en Personlig Tränare. Sköt dig själv helt
enkelt ! Med det som bakgrund är det inte svårt att se våra ökade svårigheter att hitta nya
ledare och funktionärer på ideell grund inom idrotten. En annan faktor som verkligen
kommer att få hela frågan om den svenska idrottsrörelsens organisation upp på högkant är
om EU´s krav på momsplikt för vissa idrottsaktiviteter blir verklighet. EU har en idé om att
idrotts/motionsaktiviteter som har ett kommersiellt uttryck och höggradig affärsmässig profil
skall också drivas som vilket företag som helst. Här pratar vi till stor del om våra kära
motionslopp som naturligtvis omsätter åtskilliga miljoner varje år utifrån ideell flagg….detta
är troligen inte hållbart i längden. Min uppfattning i just ”momsfrågan” är att jag inte tycker
det är rimligt att vissa aktörer agerandes på samma motionsmarknad skall vara befriade
från momsplikt medan andra inte kan vara det. Här måste vi själklart sätta ned foten och få
till en rättvist synsätt. För min del är det här området av idrottens framtid enkel; Beskatta
affärsinriktad motion utifrån samma villkor som alla andra kommersiella marknader. Dock,
menar jag, att vi fortsatt bör skydda och bibehålla nuvarande form inom idrott, alltså
tävlingsinriktad idrott. Detta ur ett solidaritetsperspektiv för barn och ungdom; ..jag tänker
”Idrott åt alla” etc. Vi måste utifrån dessa fakta hitta en vettig skiljelinje mellan
tävlingsinriktad Idrott kontra Motion.
Som sagt; Sätt dig ned en stund och fundera över hur Du vill att din idrott skall se ut rent
konceptmässigt och inte minst organisatoriskt i framtiden. Tror vi på fortsatt ideell idrott i
framtiden är det helt säkerligen hög tid att börja dra i våra gemensamma organisatoriska
frågor på allvar.
Janne Bengtsson
Ordf VSF
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