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ÅRSMÖTE GÄSTRIKLANDS SKIDFÖRBUND
Onsdagen den 27 oktober 2021 19:00 - 21:00.
Sandvikens Folkets Hus
Dagordning
§1

Mötets öppnade.

§2

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för
mötet på grundval av den röstlängd som SSF:s förbundsstyrelse har
upprättat.

§3

Fastställande av föredragningslista för mötet.

§4

Fråga om mötets behöriga utlysande.

§5

Val av ordförande för mötet.

§6

Val av sekreterare för mötet.

§7

Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare.

§8

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) Verksamhetsberättelse för 20/21.
b) Förvaltningsberättelse för 20/21.
c) Revisorernas berättelse för samma tid.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för GSF-styrelsens förvaltning.

§ 10

Behandling av förslag till GSF:s verksamhetsplan.

§ 11

Behandling av styrelsen förslag till nya stadgar. Bifogas årsmöteshandlingarna.

§ 12

Behandling av inkomna motioner.

§ 13

Val på 1 år av ordförande i GSF, tillika ordförande i SDF – styrelsen.
Omval Ulf Gavlefors. Ordförande väljs på ett år.

§ 14

Val av styrelseledamöter och suppleanter för perioden 2020/2021.
Styrelseledamöter
Ulf Uddbäck – 1 år kvar
Johan Welander – 1 år kvar
Peter von Reedtz – 1 år kvar
Sören Jonasson – 1 år kvar Suppleant
Per Lidström omval 2 år
Vakant
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§ 15

Val av minst en revisor med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning för en tid av ett år.
Val av revisor. Förslag presenteras på årsmötet.

§ 16

Val av 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
Christopher Noack för Alpint.
Längd kommittén får i uppdrag att ta fram en ledamot till valberedningen.

§ 17

Fastställande av inkomster- och utgifter för räkenskapsåret 2021/2022.

§ 18

Övriga frågor.

§ 19

Avslutning.
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RÖSTLÄNGD 2019 - 2020
Antal röster per förening

Gefle Fristilsförening
Gävle Alpina SK
Gävle Skidkamrater
Hedesunda Idrottsförening
Hofors AIF Skid och Cykelklubb
Högbo Gymnastik o IF
Jäderfors Sportklubb
Jädraås Allmänna Idrottsklubb
Järbo Idrottsförening
Kungsbergets Alpina klubb
Kungsgårdens Sportklubb
Norrham Hamrångebygdens Idrottsförening
Ockelbo Skidklubb
Skutskärs Orienteringsklubb
Stensätra Skidklubb
Storviks Idrottsförening
Team Walle Skidklubb
Valbo Allmänna Idrottsförening
Vattenfalls IF Älvkarleby
Åmots Skidklubb
Årsunda Idrottsförening
Åshammars Idrottsklubb
Österfärnebo Idrottsförening

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Antal föreningar totalt:
Antal röstberättigade föreningar:

23
23
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Styrelsens sammanfattning av verksamhetsåret 2020-07-01 – 202106-30
Styrelsen för Gästriklands Skidförbund lämnar följande verksamhetsberättelse för tiden 1/7
2020 – 30/6 2021, förbundets 64:e verksamhetsår.

Distriktets aktiva åkare har i mycket liten omfattning haft möjlighet att tävla under
verksamhetsåret på grund av pandemin. De fåtaliga goda resultaten redovisas i Alpin och
Längd respektive verksamhetsberättelse.
Varumärket skidåkning får utrymme i våra tidningar främst kopplat till hur skidåkningen har
påverkats av pågående pandemi.
När det gäller att uppfylla verksamhetsmålen så har följande skett:
Mätbara mål i vår verksamhet:
• Ha minst en representant i varje klass i LVC, USM, Volkswagen och Folksam. Det
målet har inte nåtts beroende på inställda tävlingar orsakade av Covid 19.
•

Målet om minst 10 vidareutbildade under året ungdomsledare har inte nåtts.

•

Behålla antalet tävlingar i distriktet som fanns säsongen innan. Det målet är inte
uppfyllt dels beroende på en dålig vinter och pågående pandemi.

•

Ekonomi i balans. Den uppsatta budgeten har hållits med ett dubbelt så stort
överskott. Detta tillskrivs även det den pågående pandemin.

Möten
Styrelsen har under arbetsåret haft 7 protokollförda möten, inkluderande det
konstituerande styrelsemötet. 2 möten har genomförts i Högbo klubbstuga och
resterande möten har hållits digitalt

Årsmöte 2019–2020
Årsmötet genomfördes digitalt 13 j januari: Deltagare var ett 10-tals förenings- och
förbundsledare. Ordförande för mötet var Ulf Gavlefors.

Styrelsens sammansättning
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Ulf Gavlefors, Valbo
Ulf Uddbäck, Gävle
Johan Welander, Sandviken
Peter von Reedtz
Per Lidström
Sören Jonasson, Sandviken

Revisor
Eva Larsson.
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Valberedningen
Ingen gemensam valberedning bestående av representanter från Längd och Alpint har
verkat under verksamhetsåret. Christopher Noak har varit valberedning från Alpint.

ALPINA KOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020-2021
Distriktets verksamhetsomfattning i Gästrikland
Alpina Kommittén i Gästrikland har under säsongen 2020–2021 bestått av representanter
från distriktets två alpina klubbar.
Säsongen 20/21 var återigen en annorlunda säsong med alltjämt pågående Covid-19
pandemi. Innebar svårigheter att genomföra lägerverksamheter i klubbarnas regi. Ett
covid19-anpassat distriktsläger kunde genomföras i början av januari. Gott snöläge i
Kungsberget. Delar av Gästrike cup kunde genomföras.
Mål och vision för alpina kommittén är att samordna och stödja klubbverksamheten i distriktet
samt vara klubbarnas länktill regionverksamheten i region 3, Gästriklands skidförbund och till
Svenskaskidförbundet (Alpint).
Kommitténs sammansättning och ansvarsfördelning och klubbtillhörighet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Peter von Reedtz, ordförande, GASK
Johan Welander, sekreterare, Gästriklands skidförbund
Magnus Andersson, ledamot, KALP
Christopher Noack, ledamot, GASK
Björn Pettersson, KALP, Tävlingsansvarig Distrikt
Fredrik Lundström, GASK, Suppleant
Joakim Wanner, GASK, Suppleant & distriktskontaktperson mot SSF

Genomförda möten
Huvudsakliga områden som behandlats på arbetsmöten är:
•
•
•
•
•
•
•

Samordning och framtagande av tävlingsplan
Planering och genomförande av Gästrike cup
Planering av gemensam träning, boende och utrustning (jackor) inför LVC-finalerna
Planering av distriktsläger
Representera distriktet på regionrådsmöten
Representera distriktet med tränare på regionläger
Bidra till samordning av regionverksamheten

Protokollförda AK-Möten har genomförts 8 gånger.
På digitalt regionrådsmöte datum 11 maj deltog C Noack & Björn P.
På SSF distrikt- och utbildar och AK- ordförande konferens 26–27/9-20 Sigtuna deltog C
Noack.
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Klubbaktivitet
Det finns för närvarande två aktiva alpina klubbar i distriktet med totalt 479 (KALP 265 +
GASK 214) medlemmar varav drygt (KALP 97 + GASK 134) är aktiva ungdomar mellan 7 –
20 år. Största andelen aktiva återfinns i åldrarna 7-16 år (U8-U16).
Kungsbergets Alpina, En säsong i skuggan av pandemin som har ställt till det för vår
lägerverksamhet och våra tävlingar men samtidigt fått oss att uppskatta vår fina
hemmabacke och gjort att våra medlemmar att samarbeta för att hitta så bra och kul åkning
som möjligt. Vi kunde också anordna några tävlingar i distriktet tillsammans med vår
grannklubb i Gävle. Det öppnade sig till och med en möjlighet att anordna USM-kval och en
ENL i slalom i Kungsberget när skidförbundet ville ha hjälp att öka antalet tävlingar i landet
för juniorerna. Att klubben kunde samla ihop sig och göra ett sådant komplicerat
arrangemang med kort förvarning vittnar om vilken kompetens och drivkraft som finns i
klubben. Såklart var det tråkigt att så många läger och tävlingar blev inställda, det är nu
andra året med inställda LVC- och USM-finaler, vilket ju sätter extra press på tränare,
föräldrar och inte minst våra ungdomar att fortsätta nöta skidåkning.
Säsongen startade ändå med ett upptaktsläger i augusti i anslutning till skolstart. Denna
gång genomfördes denna i form av ett dagläger i Högbo för att minska risken för
smittspridning. Barmarksträningar genomfördes i största mån utomhus i Högbo men även
inomhus på Norrsätraskolan, Jernvallens gym och Vallhovsskolan. Det kändes viktigt att våra
åkare får genomföra sin försäsongsträning, för att träffas och umgås men inte minst för att ge
en fysisk förberedelse att kunna gå på skidor till vintern.
Gävle Alpina, Försäsongen startade i samband med städ- och aktivitetsdag i klubbstugan i
Hemlingbybacken i september. Årsmöte genomfördes covid19-anpassat utomhus vid
klubbstugan. Grupperna tränade gruppvis barmarksträning & MTB-cykling i
Hemlingbyområdet och inomhus i olika gymnastiksalar i Gävle fram till luciahelgen.
Crossfit/Tabata-passet på söndagar i Hemlingby var mycket uppskattat, öppet för alla inkl.
vuxna.
Tillströmningen av nya åkare i U8 och U10 var mycket stor under säsongen. Fantastiskt kul
men också krävande för styrelse och ledare/tränare.
Klubbläger SWE 1,2,3 innan jul inställda pga covid19. Breddläger (familjeläger) i
Hamra/Tänndalen tyvärr inställt. 5-7/2 kunde ett covid19-anpasat klubbläger för U8 och äldre
genomföras i Åre/Duved. Kall väderlek men fantastiska backar. Planerat läger för U8/ U10 i
Björnrike i mars fick tyvärr ställas in sedan FHM skärpt covid19-kraven den 3 mars.
Klubben ansvarar för snösprutning i Hemlingbybacken. Backen kunde öppnas efter jullovet.
Klubben har tränat i Hemlingby alla kvällar plus lördag och söndag samt ett veckokvällar i
Kungsberget, ofta samordnat med Kalp. Snöläget och underlaget var tämligen bra, särskilt i
Kungsberget. Belysningen tyvärr undermålig och säkerhetsrisk i Väst och Norén.

Distriktsverksamhet
Distriktsläger med inriktning teknik fart genomfördes i Björnrike helgen 22-24/1 fredagsöndag, med inbjuden extern tränare Hans Olsson. Ett läger att bygga vidare på inför
nästkommande säsonger. Finansiering av honom genom bidrag från Gästriklands
Skidförbund, 10 000 kr.

7 (11)

I övrigt genomfördes många distriktsgemensamma träningar i såväl Kungsberget som
Hemlingby.

Utbildning
SSF Barntränarutb genomfördes, dag 1 i Kungsberget & dag 2 i Hemlingby. Utbildare C
Noack. 11 st nya ledare/tränare utbildades. C Noack har agerat distriktsutbildare.

Träningsverksamhet
Klubbarna har bedrivit fys- och försäsongsträning i Sandviken respektive Gävle, både
utomhus samt i hyrda gymnastikhallar.
Samträning har i huvudsak bedrivits kvällstid i Kungsberget och Hemlingby.
Lägerverksamhet se resp. klubbs redovisning ovan.
Regionverksamheten för U16. Mycket begränsat med verksamhet under säsongen.
Fartträning i Funäsdalen i samband med USM-kval SG & DH genomfördes planenligt.

Tävlingsverksamhet
Covid-19 anpassat kunde ett flertal tävlingar genomföras i distriktet under januari och
februari. Många nya deltagare i de yngre grupperna U8 och U10. För U12 & U14 var
restriktionerna att de fick tävla regionalt (dock fick U14 tävla Vemdalsslalom).
U16 fick tävla nationellt. Gällde fram till mars. FIS/ENL tävlade i stort som en ”normal”
säsong, men med begränsningar i 70 herrar+70 damer startande per tävlingsdag. Innebar att
många yngre FIS-åkare fick färre startmöjligheter, vilket i viss mån kompenserades av att fler
tävlingar arrangerades med kort varsel. Exempel på det var FIS/ENL-tävlingarna i
Kungsberget.
Delar av Gästrike cup inkl LVC-kval genomfördes i Hemlingby och Kungsberget. Final och
avslutning ställdes tyvärr in.
1 USM-kval & 2 FIS/ENL genomfördes i Kungsberget.
Hector ALS Challenge ställdes tyvärr in.
LVC-finalerna i U12 (Kungsberget) och U14 (Funäsdalen) ställdes in, likaså för USM U15
(Duved) och U16 (Storklinten).
Hemlingby
Datum

Tävling

Antal startande

28/1

GC#1

106

9/2

GC#2

130

18/2

GC#4

131

Datum

Tävling

Antal startande

14/2

USM-kval GS i Gammelbacken för U16

32

14/2

GC#3, GS i Gammelbacken

89

Kungsberget
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21/2

Kungskombo SG+SL

65

27/3

FIS Damer/ENL Herr

SL i Västbacken

51

28/3

FIS Damer/ENL Herr

SL i Västbacken

51

SM
SG, GS o SL genomfördes i Åre 25–28/3. Sara Hector KALP vinnare i GS & SL! Och 2:a i
SG!
OS, VM, världscup, Europacup, NCAA, FIS mm
Sara Hector gjorde många fina resultat i världscupen, bl.a. i Courchevel var hon 2:a i GS. På
VM vann hon silver i lagparallellen.
GASK´s Emma Hammergård (född 1999) tränade och tävlade framgångsrikt i USA på
college i Colorado, Boulder. Kvalificerade sig till NCAA-finalerna.
Ida Larsen, förstårsjunior från GASK, placerade sig på pallen i ett par ENL SL-tävlingar.
Elis Welander, andraårsjunior från KALP, vann en ENL GS och var trea i en annan.
Övrigt
Ett flertal topp10-placeringar av distriktets åkare i Vemdalsslalom Winter Games. Gry
Hedlund, KALP, vann GS D14 och var tvåa i SL.

LÄNGÅKNINGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 - 2021
Distriktets verksamhetsomfattning i Gästrikland
Utbildningen - Att utveckla Svenska skidförbundets vision ”alla på snö” har inte genomförts
under 20/21. Däremot har det genomförts några digitala utbildningar ungdomstränare i mindre
omfattning.
Integrationsprojekt avseende skidåkning på snö, pulkaåkning och fjällvandringar har inte
genomfört några aktiviteter under säsongen.

Distriktsläger
Ett 20-tal skidungdomar och ledare från Högbo GIF, Valbo AIF, Järbo IF, Kungsgårdens SK
och Årsunda IF slöt upp på årets skid-kick-off, Jädraåslägret, i början av oktober. Lägret hölls
som vanligt på Jädraås IP, på Jaikvallen. En perfekt plats för att ha läger på. Terrängen är
perfekt med stor variation av stigar med bra underlag. Fina myrar i närheten är inte heller fel.
Trots den ytterst snöfattiga vintern som varit tycks intresset för längdskidåkning inte avta
bland ungdomar i Gästrikland då årets läger hade fler deltagare än föregående år. Ett fartfyllt
läger blev det med tid för både träning. god mat, kvällsaktiviteter och att bara hänga med
varandra. Utöver traditionell träning som rullskidor, löpning, spänst och stavgång hade vi
även med myrlöpning och myrfotboll. Det bästa med lägret var avslutningen på myren,
kvällsaktiviteterna och träningen i sandtaget.

Tävlingsverksamheten
Högbo Outdoor, som hade premiär detta år kunde genomföras med restriktioner. Flera av
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distriktets åkare deltog både på rullskidorna och löpningen. Rullskidsloppet hade SM status
och här tog Högbo GIF hem flera medaljer. Elsa Wallin tog silver i D17-20 och Saga
Fältenhag brons i samma klass. Emil Danielsson tog ett brons i H17-20.
Valboracet. Årsundaspelen, Gavleskejten och Järborundan för ungdomar genomfördes.
Bessemerloppet blev en elittävling där FIS-poäng var en förutsättning för herr och
damseniorer. 17 åringarna fick också tävla.

Ungdoms SM
USM som var planerat att genomföras i Högbo fick till slut ställas in efter olika försök med
senareläggning av tävlingshelger.

Folksam Cup och Volkswagen Cup 2021
Gästrikelagen hade totalt 2 träningssamlingar per grupp under året. Prövningarna var många
med osäkerheten kring Covid-19 om och var tävlingarna skulle hållas.
De aktiva som var intresserade av cuperna samlades vid två tillfällen på The Box i Sandviken
17 november för Volkswagen och 18 november för Folksam. De aktiva fick prova på
funktionell träning samt att de fick information om cuperna och fika.
18 februari så samlades alla de aktiva i Järbo för skidåkning där de fick träna på både
stafetter och teknik. Kvällen avslutades med korvgrillning och information om att det skulle
ordnas alternativa cuper tillsammans med Uppland och Hälsingland med Järbo som
tävlingsort. Dock så kom besked från Svenska Skidförbundet den 26 februari att även dessa
alternativa cuper ställdes in på grund av hårdare restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Juniorer & seniorer
Säsongen präglades som så mycket annat av Covid 19. Under hela säsongen var det
varierande råd och restriktioner från FHM.
Mycket glädjande att konstatera är att Högbo GIF var representerade i
landslagsverksamheten genom Emil Danielsson som var med i juniorlandslaget. Emil var
också med i JVM och tog där mycket glädjande en bronsmedalj i sprinten. Sveriges första
medalj på herrsidan i ett JVM sedan 2004.

Tävlingar
Premiären i Bruksvallarna genomfördes också den med restriktioner. Bauhaus Cup kom att
helt ställas in under säsongen medan man genomförde Volkswagen Cup. För att förbundet
skulle kunna ta ut ett lag till Junior VM genomförde man två helger med
observationstävlingar för att kunna ta ut lag till JVM i Vuokatti. Skid SM i Borås kunde också
genomföras.
Tyvärr ökade oron för smitta i slutet på säsongen och JSM ställdes in för andra året i rad.

Resultat
Det absolut största som hände under säsongen var att Emil Danielsson blev uttagen till
Junior VM i Vuokatti. Och som han körde borta i Finland! I sprinten slog han till och fick med
sig en bronsmedalj hem till Sandviken. Emil fick köra allt och gjorde ett mycket bra lopp över
10 km fritt och även en bra stafettsträcka.
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Förvaltningsberättelse
Balans- och resultaträkningarna bifogas årsmöteshandlingarna.

VERKSAMHETSPLAN 2021/2022
Visionen för Gästriklands Skidförbund är:
•
•
•

Att fortsätta förbättra vårt varumärke skidåkning.
Att utveckla skidintresset inom distriktet.
Att utveckla Svenska Skidförbundets vision ”alla på snö”

De övergripande målen för Gästriklands Skidförbund är:
•
•
•
•
•
•
•

Ha minst en representant i varje klass Volkwagen- och Folksam-cup och LVCfinalerna och USM.
Minst 10 vidareutbildande ungdomsledare.
Behålla antalet tävlingar inom distriktet som finns idag för alpint och längd.
Ha en ekonomi i balans.
Erbjuda alla skolor med 4:e klassare att prova på längdåkning och utförsåkning under
en dag. Kungsberget utförsåkning.
En jämlik fördelning mellan män och kvinnor i styrelse.
Skapa en arbetande längdkommitté.

Budget för 2021/2022
Bifogas årsmöteshandlingarna.

STIPENDIATER 2020–2021
Längd
Emil Danielsson, Högbo GIF
Alpint
Elis Welander, Kungsbergets Alpina

TACK TILL GÄSTRIKLANDS SKIDFÖRBUNDS SAMARBETSPARTNERS
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