Linköpings Skidklubb
Verksamhetsberättelse 2003-2004.
Styrelsen för Linköpings Skidklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret2003-2004.
Organisation:
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Lars Erik Nordell Ordförande
Kurt Lindh Vicr ordförande
Lars Ristenstrand Kassör
Rubert Engblom Sekreterare
Karin Eklund-Johansson Vice sekreterare
Esa Tuomi Ledamot
Rune Svensson Ledamot
Mikael Månsson Ledamot och ungdomsledare
Arne Barkhem Kanslist adjungerad
Suppleanter i styrelsen har varit Torgny Andersson och Rolf Larsén.
Revisorer har varit Åke Isfalk och Karl Erik Söderberg.
Mötesverksamhet:
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten. Suppleanterna har varit kallade till samtliga
styrelsemöten. Årsmötet hölls den 2 juni 2003 i skidgården med 42 medlemmar närvarande.
Säsongsavslutning med prisutdelning hölls den 14 maj 2004 i skidgården.
Medlemskap:
Klubben är medlem i Svenska Skidförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och Linköpings
Idrottsförbund.
Medlemsantalet var vid årets slut 559 st. (Där av 94 fam. och 277 enskilda.)

Gårdskommittén 2003-2004.
Ommålning av skidgården och garaget har utförts under ett antal måndagar i september och
oktober. Arbetet utfördes av ett antal veteraner som även såg
till att källarutrymmet blev städat. Vidare har uppsnyggning utvändigt gjorts
samt att skräp och den gamla husvagnen har transporterats ut till Gärstadtippen.
Vidare har ett helt nytt dagvattensystem med fyra nya brunnar grävts ned. Detta
arbete utfördes av en entreprenör från Motala.
Fjärrvärme är framdragen till apparatrum och är färdig för inkoppling till värmeväxlare.
Vidare har ett 20 m2 stort förråd byggts, på den norra gaveln av garaget, där traktorn tills vidare är
garagerad.
Även inomhus i skidgården har grundlig städning utförts.
Kommittéansvarig framför ett stort tack till alla som ställt upp och jobbat med
underhållet av skidgården.
Ingemar Karlsson
Kom.ansvarig

UTKs årskrönika verksamhetsåret 2003/2004

Ungdom och Tränings Kommittén (UTK) har bestått utav Mikael Månsson (samman- kallande),
Henric Cranser, Jonas Löwendahl, Karin Eklund-Johansson, Sten Erici samt Markus Andersson.
UTK har under detta verksamhetsår sammanträtt regelbundet en gång i månaden för att planera
klubbens träning och tävlings verksamhet.
Vi har under året genomfört ett antal läger där vi bla kan nämna följande:
• Barmarks läger i Ånnaboda 11-12 oktober 2003. 18 personer i varierande åldrar deltog.
• Östergötlands träningsgrupp för ungdomar och juniorer var hos oss i Hackefors 18 oktober 2003
för en träningsdag. Huvudinriktning för denna dag var rullskidåkning.
• Snöläger i Långberget (Värmland) 14-18 december 2003. Pga. stort sjukdomsbortfall under sista
veckan deltog ”bara” fem personer på lägret.
Även denna vinter bjöd på relativt god snötillgång med många fina skiddagar på våra spår i
Hackefors och på Landeryds golfbana. Många av de yngre åkarna gjorde under vintern bra resultat
som visar att de fortsätter utvecklas i positivt riktning.
Nedan följer några resultat från vinterns större tävlingar:
• DM/JDM/UDM: GULD till Eva Johansson i D14, Daniel Erici i H19-20. SILVER till Pernilla Billeson i
D15, Måns Larsson i H15. BRONS till Emil Kling i H12, Carin Bergström i D21, Lennart Pettersson i
H60.
• DM jaktstart: GULD till Eva Johansson i D14, Jonas Löwendahl i H35. SILVER till Pernilla Billeson i
D15, Carin Bergström i D21.

DM i par-stafett: GULD i D15-16 (Eva och Pernilla), H35 (Mikael Månsson och Staffan Johansson).
SILVER i H21 (Daniel Erici och Erik Erici). BRONS i H17-20 (Fredrik Östlund och Fredrik Holm), H35
(Jonas Löwendahl och Micael ”Mäla” Karlsson).
• Götalands Mästerskap (Boxholm): GULD till Eva Johansson i D14. BRONS i stafett D14-15 (Eva
Johansson och Pernilla Billeson). Pernilla blev 4:a i D15. H21 laget blev 4:a i stafett. Daniel Erici 8:a
i H19-20. Måns Larsson 15:e i H15.
• JSM (Gällivare): Daniel Erici blev i H19-20 klassen 21:a på 30km K, 32:a på 10km F, 55:a i
sprinttävlingen.
• Rossignol cup: Daniel Erici har deltagit på årets alla deltävlingar, dvs. i Kalix, Åsarna, Garphyttan
och Östersund. Daniels resultat i H19-20 klassen blev: Kalix (inställt pga. kyla), Åsarna 31:a och
45:a, Garphyttan 33:a och 46:a, Östersund 37:a och 56:a.
• Kalle Anka Cup Final (Vännäs, Umeå): Eva Johansson var uttagen av Östergötlands skidförbund
och gjorde följande resultat; Super-sprint 43:a, Ski-cross 25:a och på distansloppet 35:a.
Under januari 2004 gjorde UTK en kompletteringsbeställning av klubbmössor från Trimtex. Totalt
beställdes 190st mössor i tre olika varianter.
Under våren 2004 har UTK ordnat med förberedelserna inför nybeställning av nya träningskläder
som klubbens medlemmar skall erbjudas göra under maj månad. Vi har även denna gång valde vi
den norska tillverkaren Trimtex som vår leverantör. Pannband för höst/vinterbruk kommer att bli en
ny produkt i vårt klädsortiment.
Två utav våra tränare, Patrik Emanuelson och Henric Cranser, har utbildats under året genom att gå
”Steg 3, snö tränarutbildning” 25-26 oktober 2003 i Mora.
Följande ledare har varit verksamma inom ungdomsverksamheten under säsongen: Carin
Bergström, Karin Eklund-Johansson, Patrik Emanuelson, Jan Billeson, Henric Cranser samt Pia
Hallor.
Nedan följer Karin Eklund-Johanssons rapport om ungdomsträningen 2003-2004:
Ungdomsverksamheten startade i augusti med tisdagar som huvudträningsdag.
Skidskolan/nybörjargruppen har haft mellan 10-15 barn som regelbundet tränat. De har haft

aktiviteter så som löpning, stavgång, lekar mm. Träningsgruppen består av fyra ungdomar mellan
14 -17 år som Carin Bergström har varit huvudtränare för med inriktning på tävlingsverksamhet.
Snön kom till Åbysäcken och vi hade möjligheten att träna vid flera tillfällen på hemmaplan. SkolDM gick av stapeln i Borensberg där deltog tio ungdomar från årskurs 4 och uppåt. För många
vardetta deras första skidtävling.
Tack vare de goda snöförhållandena kunde Östergötlands skidförbunds tävlingsprogram fullföljas så
när som på en tävling. LSK har haft sju ungdomar som har tävlat under säsongen vid enstaka
tävlingar och några har tävlat regelbundet. Fyra har tävlat utanför länet, ex. i Zinkgruvan, Falun,
Borlänge, Umeå, Mora och Orsa.

När snön försvann försatte vi våran träning med inslag av promenader tills spåren torkade upp. I
april förlades en tisdags träning till Laserdome spel. Finansieringen av denna aktivitet gjordes av
pengar från The Stadiums ”Vasaloppskväll” i höstas. Första tisdagen i maj cyklade vi från
Skogsvallen via Sturefors, Landeryd till Skogsvallen, c:a 2 mil.
Under hela säsongen har vi som vanligt haft ett gott samarbete med veteranerna i klubben som
hjälper oss ledare att göra smörgås, saft och korv mm då vi är ute och tränar.
Det har även tillkommit många engagerade föräldrar till verksamheten.
Ungdomsverksamheten har ökat och vi har haft mycket trevliga träningar med positiva trevliga barn
/ ungdom som verkar trivas med att springa och kämpa i terrängen och skidspåren.

UTK
Mikael Månsson / Karin Eklund-Johansson

Skidveteranernas verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-2004.
Fredagen den 8 aug. var det upptaktsträff inför det nya verksamhetsåret. Programkommittén
presenterade höstprogrammet innefattande nio tävlingar förlagda vid skidgården samt en
orienteringstävling vid Erik Sandells sommartorp i Nykil, ett trevligt arrangemang som uppskattades
av deltagarna bl. a. för den trevliga samvaron kring kaffebordet efter tävlingens slut.
Höstutflykten som arrangerades den 9 sept. var i år förlagd till Västergötland med besök vid
Forsviks Varv och Karlsborgs Fästning, samt på hemväg besök på Vätterns Väveri blev en mycket
trevlig och uppskattad resa under ledning av Karl Wolffeldt och hans medhjälpare Åke Isfalk.
Årsavslutningen hölls som vanligt i Landerydsgården med ett hundratal gäster. För musikunderhållningen svarade Ove, Ingegerd, Per-Erik och Björn.
Nyårsaftonens morgon kl.08.00 samlades ett 35-tal veteraner med fruar i skidgården för en
morgonvandring och därefter Nyårs-knyt och underhållning.
Fredagen den 9 jan. var det så dags att starta upp vårsäsongen 2004 omfattande sex tävlingar.
Vid tävlingen ”Kalles Pardans” som hölls den 26 mars, deltog klubbens ordförande Lars Erik Nordell,
han var inbjuden för att presentera sig och berätta om sitt första år som ordförande i LSK.
Vad som återstår av programmet, när dessa rader skrives är serietävling nr. 4, vandring på
Rodslaleden och den sedvanliga Ombergsutflykten samt säsongsavslutningen i skidgården
den 14 maj dit även veteranernas respektive är inbjudna.
Snötillgången har varit hygglig under vintern men trots det lyckades vi inte genomföra Barnens
Vasalopp. Vid det planerade datumet var det snöbrist.

För dom som var anmälda till de olika tävlingarna under Vasaloppsveckan var träningsmöjligheterna ganska bra. Kurt Lindh och Gabriel Thorenfeldt åkte Sälen –Mora och Runold Carlsson, Ole
Tvete, Bo Sundberg, Arne Danielsson och Rubert Engblom tog sig an Halv-

vasan.
Skidveteranerna drabbades åter av sorg, när vår avhållne idrottskamrat Martin Starefeldt avled
den 5 augusti. 2003.
Ledningsgruppen tackar för det gångna året.
Runold Carlsson, Ole Tvete, Sven Yngvell och Rubert Engblom
Tävlingskommittén.
Återigen har ”Kung Bore” spelat tävlingskommittén och funktionärerna ett spratt som gjorde att det
blev mer ”torrsim” än tävlingsarrangemang.
DM i Parstafett som vi planerat arrangera den 11 januari flyttades, av Distriktsförbundet utan att
LSK meddelades, till den 18 januari. När vi mycket sent fick reda på detta innebar det en snabb
”omgruppering” av funktionärerna. Att vi sedan inte kunde genomföra tävlingen i Åbysäcken pga
snöbristen utan nödgades flytta till Boxholm innebar en massa merarbete.
Trots detta och att det sent i veckan innan anmäldes 26 lag så kunde vi genomföra ett bra
arrangemang. Tack till alla som medverkade till detta.
Söndagen efter, den 25 januari, skulle vi arrangera Linköpingsrännet. Snöläget var inte det bästa
varför vi diskuterade en flytt till annan plats igen. När vi på onsdagen tog beslutet att ställa in
tävlingen var det färre åkare anmälda än det antal funktionärer som behövs. Att då ta beslut att
genomföra tävlingen var inte ekonomiskt försvarbart. Stor förlust för LSK.
Inför söndagen den 8 februari, då vi planerade att genomföra Tjejmilen och Håll I Formloppet och
tillsammans med Veteranerna arrangera Barnens Vasalopp vid Landeryds golfbana var vi
optimistiska.
Men ”Bore” är svårflörtad. Återigen tvingades vi ställa in pga snöbrist. Värme och blåst förvandlade
på ett par dagar den vita golfbanan till gröna ängar.
Tävlingskommittén vill framföra ett stort TACK till alla funktionärer som hjälpt till vid våra tävlingar.
Inför säsongen 2004-2005 saknas personer i tävlingsorganisationen på flera funktioner.
Det är mycket svårt att få funktionärer till våra egna arrangemang. Detta kan ha olika orsaker.
Skall LSK kunna fortsätta med egna arrangemang måste en insats göras för att få alla medlemmar
att ställa upp och stötta vid arrangemangen som klubben vill genomföra.
Det borde vara en självklarhet att alla medlemmar ”känner för” att stötta sin klubb oavsett om man
är Veteran, Vasaloppsåkare eller något annat
Här måste det till en attitydförändring inom LSK med inriktning på att arbeta tillsammans mot
gemensamma mål. Ett mål kan då vara att arrangera egna tävlingar, men då måste det finnas
funktionärer som stöttar.
LSK har fått kritik, från andra klubbar i distriktet, att vi ställer in tävlingar ”för lätt”. För att ändra på
detta bör en planering göras, tidigt, inför säsongen där förutsättningarna, funktionärer, ekonomi
mm tas fram för eventuella arrangemang.
Skall LSK fortsätta arrangera tävlingar måste nuvarande situation förändras.
Linköping 2004-05-14.
Rolf Larsén, sammankallande i tävlingskommittén.

Snöskoterkommitténs verksamhetsberättelse för säsongen 2003-2004
Verksamhet
Snöskoterkommittén har liksom tidigare år svarat för prepareringen av skidspår i Åbysäcken,
Landeryd, Vidingsjö och Ryd.

Som så ofta under senare år har verksamheten präglats av knapphet på snö. Kortare snöperioder
har växlat med mildväder, till och med regn.
Snöbristen har varit särskilt besvärande i Åbysäcken, som kräver ett ganska rejält snötäcke för att
bra spår ska kunna prepareras. Åkbara spår har dock kunnat erbjudas under kortare perioder.
Bäst har situationen varit i Landeryd där gräsunderlaget tillåter spårning vid mindre snödjup samt
användning av en ganska bred indragare. Fina spår har kunnat erbjudas under flera längre perioder.
Spåren har dragit till sig stora mängder åkare av alla slag.
Verksamheten har också omfattat tillsyn och reparationer av klubbens skotrar och släpkärra samt
kompletteringar av erforderlig utrustning.
Personal
Medlemmar i skoterkommittén har varit Sten-Georg Pettersson (sammankallande) och Sören
Wickström (ledamot).
Spårprepareringen har skötts av följande förare:
Åbysäcken
Sören Wickström
Olle Wagne
Landeryd
Sten-Georg Pettersson
Vidingsjö
Nils Andersson
Ingvar Ivebrand
Ryd
Rolf Johansson
Dessutom har Patrik Emanuelsson varit inhoppare på flera av platserna.
Nyanskaffningar
Kommittén har under verksamhetsåret för klubbens räkning införskaffat :
Tre nya skoteroveraller
Klubbtryck ”Linköpings Skidklubb” på på nya och äldre overaller.
Diverse reservdelar och förbrukningsmaterial
Den totala kostnaden för nyanskaffningarna håller sig under 5.000:- .
Förutom ovanstående har en beg. 4-hjulsdriven traktor av märket Hodger -82 års modell inköpts.
Bredd- och motionskommittén
Gymnastiken i Sporthallen har pågått onsdagar 16.30-17.30hösten och våren 2003-2004, även
denna säsong under ledning av Tage Ahlsén. Antalet deltagare har varit c:a 15 st. Jan Anders Tolf
har varit sammankallande för gymnastiken. Säsongen avslutades den 7 april. Gymnastiken börjar på
nytt den 8 sept. 2004. Tid och plats oförändrat. Nya deltagare hälsas välkomna, även för att prova
en gång utan kostnad.
Ett antal tipspromenader har arrangerats från oktober fram till Lucia i december med tomtefigurer som första pris.
Konstsnökommittén
Konstsnökommittén har bestått av Kal Gustav Larsson och Kurt Lindh. Utredningar för det
kommande konstsnöspåret har skett av en nybildad grupp med Kalle Söderberg som projekt-ledare.
Utredning pågår för närvarande om finansiering. Kommunens löfte om 100.000 kr. gäller endast om
byggstart sker under 2004.

Verksamhetsberättelse Vasaloppskommittén

Vasaloppskommittén har i år bestått av Sten- Georg Pettersson, Esa Tuomi,
samt Patrik Emanuelsson
Ytterligare två personer har aktivt deltagit i kommittén, nämligen Ingrid Bengtsson som har tagit

hand om tjejvasan arrangemangen och Magnus Bergström, ansvarig för vallningsteamet.
Vasaloppen 2004 var deltagarmässigt en stor framgång för LSK.
Vi var den femte största klubben med 105 åkare i Vasaloppet. 90 av dem åkte upp i två LSK bussar.
Dessutom körde var sin buss åkare till både Tjejvasan och Öppet spår.
Total hade LSK 170 - 180 åkare på alla loppen.
Till seedningsloppet i Malung åkte vi med 20-talet personer i en buss.
Med resan till Vasaloppet hade vi Carin Bergström som massör. Ett TV team följde med hela trippen
filmande våra ansträngningar. Reportaget sändes i Noll Ettan. Vallnings Teamet kämpade med
åkarnas skidor hela lördagskvällen. Vid Björnarvet stod de med dricka och valla burkar i högsta
hugg medan TV teamet filmade för fullt.
Noll Ettan gjorde även repotage på vår barmarks- och vinterträning. Reportagen sändes i TV vid ett
par tillfällen.
Lördagsträningarna har varit välbesökta med mellan 30-60 deltagare varje gång. Vår satsning på
tjejer och Tjejvasan slog väl ut. Nästan hälften av deltagarna på träningarna är kvinnor.
Till loppet åkte över 30 kvinnor i vår buss.
Bussresorna gav en god ekonomisk avkastning. Delar av vinsten investeras i utrustning och
ungdomsverksamheten.
Esa Tuomi

Informations kommittén
Informationstavlor med text har framtagits under året. Tavlorna skall sättas upp på Landeryds
Golfbana, Ryd, och Hackefors. I Vidingsjö har vi fått en plats på meddelandetavlorna. Där finns i
information om Skidklubben.
Det ha annonserats i corren om klubbens aktiviteter. I Linköpings Posten publicerares en artikel om
skidklubben. I samband med det sattes en rekryteringsannons för Vasaloppen i tidningen.
TV team har filmat och sänt i TV våra träningar samt resan till Vasaloppet. Reportagen har
sammanfattas i en DVD skiva som tillhandahålles medlemmarna mot själkostnadspris.
Medlemsinformation i pappersform skickades till alla medlemmar under november.
För övrigt har mycket av informationen skickats via e post samt hemsidan.
Kommuntidningen dialog hade en större artikel om klubbens planer på konstsnöspåret.
En lamineringsapparat inköptes för att informationsblad ska kunna sättas upp ute, utan att bladen
förstörs av väder och vind.
Esa Tuomi

Styrelsens slutord
Linköpings skidklubb växer och skidintresset i Linköping visar en glädjande uppgång. Det märks inte
minst om man åker ut till något av de ställen vi spårar som Landeryds golfbana, en solig helg. Fullt
med skidåkare och parkerade bilar ända ner till Stureforsvägen.
Den ökande aktiviteten märks på många sätt: medlemsantalet slår rekord igen och vi är nu mer än
500 medlemmar. Linköpings skidklubb är nu landets femte största Vasaloppsklubb. Våra träningar
är välbesökta och ett 80 tal ”Vasalöpare” som tränar varje Lördagsmorgon hör till vanligheten.
Veteranklubben har kö på medlemmar som vill in och även ungdomsverksamheten växer och har
tävlingsframgångar.

Aktiviteterna kommer inte till av sig själv. Klubben har många eldsjälar som lägger ner ett enormt
ideellt arbete för att allt skall flyta.
Spår spåras på flera ställen runt om i stan. Vår klubbstuga är välskött och spåren i Åbysäcken
välansade. Barnen, ungdomarna, Vasalöpare och Veteraner möts av färdiga arrangemang och
entusiastiska ledare. Det säljs lotter och planeras konstsnö. Ritas och byggs. Att skidresorna
fungerar och att alla våra maskiner rullar eller att vi får kaffe och bulle till årsmötet är ju varken en
tillfällighet eller tur. Det är frukten av hårt ideellt arbetet som vi i styrelsen vill tacka Er alla för.
Utan Er skulle föreningen inte finnas! Läs rapporterna från våra olika kommittéer – en imponerande
redovisning.
Samtidigt som det finns mycket att glädjas åt finns det bekymmer. Inte heller i år har vi lyckats få
till alla pusselbitar i satsningen på ett konstsnöspår. Konstsnön är viktig inte minst om vi skall kunna
planera tävlingar och föra ut skidåkningen bland ungdomarna. Projektet har tagit ytterligare ett stort
steg framåt men vi kommer inte i mål under heller 2004/5 eftersom ekonomin inte lösts helt.
Ett annat orosmoln är generationsskiftet. Det är nu 38 år sen ett gäng Vasaloppsåkare startade
klubben och flera tunga krafter tycker att dom gjort sitt. Det är ofta omöjligt att ersätta en eldsjäl
med en ny. Istället tror jag att man skall engagera flera små eldar. Det gäller att visa att vi är en
KLUBB - ett ställe som man trivs på och brinner tillsammans. Vi måste bjuda in alla att hjälpa till
åtminstone en halvdag eller två per år. Alla skapar något tillsammans, vi orkar mer och klubbandan
ökar.
Städdagen vi hade i höstas är ett mycket lyckat exempel på detta!
Det kommer mer sådant –så känn dig inbjuden!
Vi tackar er alla för i år och ser fram emot KLUBBgemenskap 2004/5
Lars-Erik Nordell, ordförande
För styrelsen
Lars Ristenstand Rubert Engblom
Kurt Lindh Karin Eklund-Johansson Mikael Månsson
Torgny Andersson Rune Svensson Esa Tuomi
Rolf Larsén Patrik Emanuelsson

