Linköpings Skidklubb
Verksamhetsberättelse 2005 -2006

Styrelsen för Linköpings skidklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2005-2006.
Organisation:
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Ledamot:

Lars Erik Nordell
Håkan Nordlund
Sarah Ericsson
Peder Brandt
Leif Johansson

Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:

Esa Tuomi
Sture Alexandersson
Torgny Andersson
Rubert Engblom

Revisorer:
Ordinarie Karl-Erik Söderberg och Åke Isfalk med suppleanter Åke Björn och Jan Anders
Tolf
Mötesverksamhet:
Styrelse har haft månatliga möten enligt styrelsens arbetsprogram.
Medlemskap:
Antalet medlemmar är idag 564 medlemmar
Kommittéer:
Bredd och Motions kommittén

Sammankallande: Kurt Lindh

Gårds och material kommittén

Sammankallande: Stefan Brandt

Kansligruppen

Sammankallande: Sture Alexandersson

Konstsnö kommittén

Sammankallande: Karl Erik Söderberg

Spår och Skoterkommittén

Sammankallande: Sten-George Pettersson

Sponsor kommittén

Sammankallande: Göran Olsson

Tävlings kommittén

Sammankallande: Torgny Andersson

Ungdom och Tränings Kommittén (UTK)

Sammankallande: Pia Hallor

Valberedning

Sammankallande: Sten Erici

Vasaloppskommittén

Sammankallande: Esa Tuomi

Veterankommittén

Sammankallande: Runold Carlsson

Respektive kommittés redogörelse kommer nedan med styrelsens slutord sist.
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Bredd- och motionskommittén (Kurt Lindh)
Bredd och motionskommittén har bestått av Jan Anders Tolf, Lars R Nilsson och Kurt Lindh.
Gymnastiken i Sporthallen har pågått onsdagar 16:30 -17:30 hösten och våren 2005-06.
Gymnastiken har alternativt letts av Tage Alsén och någon av deltagarna i gymnastikguppen.
Sammanhållande för gymnastiken har Jan Anders Tolf varit. Antalet deltagare är oförändrat
ca 15 st. Gymnastiken återupptas hösten 2006 efter sommaruppehållet. Tipspromenader har
arrangerats under hösten 2005 och våren 2006. Lars R Nilsson, Kurt Lindh och medlemmar
från föreningen Seniorerna i Linköping har turats om att arrangera på söndagarna. Ett antal
gånger under hösten 2005 var antalet deltagare ovanligt högt. Nettot från avgifterna har insatts
på LSK:s konto.

Gårdskommittén (Ingemar Karlsson)
Uppförandet av ett nytt traktorgarage påbörjades i början av september med Ingemar Karlsson
som ansvarig arbetsledare och även som inköpare. Medhjälpare har varit snickaren John
Andersson samt 6-8 veteraner som plikttroget ställt upp varje måndag, ibland även flera dagar
i veckan. Bygget kunde därför avslutas redan i november. En ny dörr till scootergaraget har
också tillverkats samt målning av vallabodens högra sida utförts.
Ny gavelbelysning på skidgården har installerats.
Vid den sedvanliga höststädningen av skidgården i början av december deltog 17 veteraner
vilket var rekord och gjorde att städningen gick snabbt och blev välgjord.
Uppstädning och iordningställande av handikapptoaletten är utförd, även i arkivet och
kontoret har sortering av material gjorts.
Vårstädningen av skidgården utfördes i slutet av april.
Ett stort tack till alla arbetsvilliga veteraner.
Gårdskommittén
Stefan Brandt, Ulf Andersson gm. Ingemar Karlsson.

Kansligruppen (Sture Alexandersson)
Kansligruppen har bestått av kanslist, sekreterare, kassör och infoansvariga.
Kansligruppen har inte varit samlade i möte under denna mandatperiod. Det mesta avkunnas
nu via e-post och Skype.. Medlemsutskick sker numera enligt e-brevsmodellen.
Rutiner för medlemsansökningar finns utformade. I stort går rutinen ut på att få till stånd en
ordning där presumtiva medlemmar inte behöver vänta på sitt medlemsskap av byråkratiska
skäl. Alla inkommande ansökningar och avanmälningar redovisas fortlöpande för styrelsen.
En pärm för handläggning av Medlemsansökningar finns på kansliet av vilken det framgår hur
man skall förfara. På flikarna finner man hur man gör rent praktiskt.
En aktuell matrikel finns inplastad på kansliet.
Storinköp på Vansito har genomförts av kanslisten en gång under året som gått.

2

Nyckellistan uppdateras fortlöpande. Dock är ett försök på gång att få nyckellistan utifrån
vederbörandes funktion i klubben som motivering till nyckelinnehavet. En variant har
upprättats med utgångspunkt i medlemsmatrikeln.
En förnyelse av kansliet står på agendan. Två av våra veteraner har påbörjat detta arbete.
Posttömning sker av kanslist och kassör med viss regelbundenhet. Kanslisten försöker tömma
posten två gånger i veckan under högsäsong. Postgenomgång sker i direkt anslutning till
tömningarna och förekommande viktig post fördelas till de ansvariga. I de flesta fall genom
kurirbefordran till kassören.
Linköping april 2006
Sture Alexandersson
Kanslist

Konstsnökommittén (Karl Erik Söderberg)
Konstsnökommitténs ändrade under 2005 inriktning från den tidigare planerade satsningen på
en permanent anläggning i Hackefors med stora ekonomiska åtagande till en enklare lösning
med en portabel snökanon på Landeryds golfbana. Detta för att hålla ner kostnaden genom att
kunna utnyttja befintlig el och vattenförsörjning som finns på golfbanan. Men också och inte
minst för att kunna producera snö utan att störa grannar med såväl buller från kanonen som
med snö som kan driva med vinden och lägga sig som en isbark på både hus och vägar.
För att ytterligare minska klubbens ekonomiska åtagande så köptes en begagnad snökanon
med pumpar och en del slang för 65 000 kr. Kanonen levererades 18 november men p g a den
goda och natursnörika vintern så hann vi bara testa den under ett dygn. Planerna är annars att
konstsnön skall läggas ut längs den lilla grusvägen som går vid skogskanten ovanför 14, 15
och 16 hålet på Landeryds norra bana, d v s den del av milspåret där natursnön brukar ligga
kvar väldigt länge.
En viktig uppgift inför nästa säsong blir att organisera konstsnötillverkningen så att man har
en konstsnögrupp med flera arbetslag för att kunna köra dygnet runt när väderförhållandena är
gynnsamma.

Som en följd av den ursprungliga konstsnöplanen vid skidgården har vi också kunnat fullfölja
breddningen av 2 km spåret. Detta både för att ge plats åt skateåkning och inte minst genom
att en hel del träd har tagits bort så har möjligheterna ökat för natursnön att komma ned på
marken istället för att fastna upp i trädtopparna. Skogsvårdsstyrelsen har ombesörjt att träden
tagits bort och Linköpings kommun har bekostat markarbetena
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Spår- & skoterkommittén. (Sören Wikström)
Verksamhet
Kommittén har liksom tidigare år svarat för prepareringen av skidspår i Åbysäcken,
Landeryd, Vidingsjö och Linköpings golfbana. Säsongen har kännetecknats av ovanligt god
snötillgång. Fina spår har kunnat prepareras i samtliga områden. Spåren har dragit till sig
stora mängder åkare av alla slag. Inte mindre än fyra skidtävlingar har genomförts med stor
framgång (utan flytt till andra orter). Linköpingsrännet i Åbysäcken, Tjejmilen/Hålliform/
Skidkul i Landeryd, Barnens Vasalopp i Åbysäcken samt Linköpingssprinten i Åbysäcken.
Slyröjning, underhåll av dräneringsdiken, gräsklippning, och annat normalt spårunderhåll har
genomförts. En städdag arrangerades den 24/4 -05.
Under perioden har stora förbättringar genomförts av Åbysäckens spårsystem:
•

Återstående skador efter stormen Gudrun har reparerats.

•

Cirka 200 träd utmed spåren har fällts (med kommunens godkännande) för att bredda
åkytorna och förbättra snötillgången på marknivå.

•

En grävmaskin har under 57 arbetstimmar röjt för ökade åkytor. Ca sex meters bredd
har eftersträvats för 2 km-spåret för att möjliggöra skate-åkning.

•

Samtidigt har under en heldag två sprängare spräckt större stenblock för att möjliggöra
breddningen.

•

Samtidigt har en man med stubbfräs fräst bort stubbar längs åkytan, också ca en
arbetsdag.

•

Belysningsstolpar har flyttats för att svara mot de ändrade spårdragningarna.
Motsvarande ändringar av el-installationerna har genomförts. Belysningsskadorna
efter Gudrun har reparerats.

•

Ca 100 kbm grus har körts ut på 2 km-spåret med traktor och vagn.

•

En första omgång flis för spåren (ca 300 kbm) har levererats och ligger klar för
spridning på LSK:s parkeringsplats. Kommer att köras ut under våren och sommaren.

Verksamheten har också omfattat tillsyn och reparationer av klubbens maskiner samt
erforderliga kompletteringar av utrustning. Endast mindre reparationer har krävts under
perioden.
Kommittén har under verksamhetsåret övertagit ansvaret också för andra maskiner än
snöskotrar, dvs traktor, motorgräsklippare, motorsåg, röjsåg och därtill hörande tillbehör. Den
gamla M-F-traktorn har sålts och en modernare anskaffats.
Personal
Medlemmar i kommittén har varit Sten-Georg Pettersson (sammankallande), Sören
Wickström (ledamot) och Lars Nohrstedt (ledamot).
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Snöskoterprepareringen sköttes av följande förare:
•

Åbysäcken
Sören Wickström
Olle Wagne

•

Landeryd
Sten-Georg Pettersson

•

Vidingsjö
Lennart Pettersson

•

Ryd
Jonas Lövendahl
Lennart Pettersson

Tävlingskommittén (Torgny Andersson)
Tävlingskommittén har denna säsong bestått av Jonas Löwendahl (tävlingsledare), Arne
Adolfsson (tävlingskassör) och Torgny Andersson (tävlingssekreterare och sammankallande).
I den tävlingsorganisation som genomfört säsongens tävlingar har Martin Jareland ansvarat
för tidtagningen, Sten-Georg Pettersson och Sören Wickström för målområdet och
tävlingsspåren, Bengt Gustafsson och Ove Bäck för starten samt Ingemar Karlsson, Runold
Carlsson och Rubert Engblom för försäljning av korv och kaffe mm. Per Johan Persson har
varit speaker vid tävlingarna och Karin Eklund-Johansson biträdande tävlingsledare. Förutom
de ansvariga har flera av klubbens medlemmar tjänstgjort som funktionärer vid tävlingarna.
Den gångna vinterns goda snötillgång har gjort att klubben har kunnat genomföra samtliga tre
planerade distriktstävlingar vilket är flera år sedan detta var möjligt.
Skidklubben har inför årets tävlingar köpt in ett nytt tidtagningssystem, emit 3, som skall
kopplas till Skidförbundets administrationssystem, ”Klubben Online”, för datahantering av
anmälningar mm till tävlingar. Genom ”Klubben Online” kan samtliga klubbar göra
direktanmälan till varje tävling som finns registrerad i distriktets tävlingskalender. Klubben
har testade datasystemet vid en träningstävling och genomförde Linköpingsrännet med detta
kopplat till tidtagningssystemet. Vid tävlingen uppstod vissa problem varför vi kan konstatera
att det finns vissa brister i det dataprogram som styr systemet och som bör förbättras.
Tidtagningssystemet fungerade emellertid bra.
LINKÖPINGSRÄNNET den 22 januari genomfördes i klassisk stil vid skidgården i
Hackefors. Av totalt 69 deltagare var 53 anmälda via Klubben Online. Av de anmälda kom 23
st. från LSK.
Tävlingen genomfördes huvudsakligen på det nya och breda 2 km spåret. Det känns som en
stor framgång för skidklubben att efter flera år åter finns snö så att klubben kunde arrangera
en distriktstävling i Hackefors. Den senaste tävlingen i Hackefors var Miniloppet 1998.
Motionsloppen HÅLLIFORMLOPPET och TJEJMILEN genomfördes den 4 februari på
Landeryds golfbana med 66 respektive 13 anmälda till de olika loppen. Det var 2:dra gången
på 10 år som dessa 2 motionslopp kunde genomföras.
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I anslutning till motionsloppen genomfördes en skidtävlingen ”SKIDKUL” för de minsta och
färskaste skidåkarna i distriktet. I åldern upp till 8 år startade 28 st. och i övriga åldrar 9-10,
11-12 och 13-14 startade 19 st. tävlande.
Den 15 februari genomfördes LSK-SPRINTEN i fri stil vid skidgården i Hackefors med 52
anmälda deltagare i olika åldrar från de minsta under 8 år upp till 17 år. Distansen var ca 400
m för de minsta och ca 700 m för övriga tävlande. LSK-sprinten är en utslagstävling med 4
tävlande i varje heat och olika heat för kvalificering, uppsamling, semifinal och slutligen final
i varje klass. Tävlingen är upplagd så att samtliga tävlande skall få genomföra minst en start.
Tävlingskommittén tackar de företag som skänkt priser till de olika tävlingarna samt klubbens
skidsponsor, Sportson, där kommittén köpt kompletterande priser med rabatt.
Det ekonomiska resultatet från årets tävlingar kan beskrivas som god
Tävlingskommittén framför ett varmt TACK till samtliga funktionärer för deras medverkan
vid de olika tävlingarna och hoppas att de har möjlighet att ställa upp vid de tävlingar som
planeras nästa vinter. Ett särskilt tack riktas till Landeryds golfklubb för att klubben fick
disponera omklädningsrum och sekretariat vid motionsloppen den 4 februari.

Ungdoms och träningskommittén (Pia Hallor och Karin Eklund-Johansson)
Under året har barn/ungdomsverksamheten ökat till ca 40 inskrivna regelbundet tränade barn i
åldrarna 5 –17 år.
Träningsdagen är som tidigare på tisdagar/torsdagar då vi har barmmärkstränat ex
• Sprungit i skogen
• Stafetter/intervaller
• Promenerat
• Lekt med bollar, rep, koner
• Stavgång mm
Vi har kunnat åka skidor i Åbysäcken på tisdagsträningar från december – mars i Åbysäcken.
Det har inte varit möjligt sedan 8 år tillbaka, att vecka efter vecka kunna åka skidor ,då är det
lättare att vara tränare.
På tisdagarna har barn/ungdomar kunnat låna den nya utrustningen vi inhandlat för de
handslagsspengar vi fått av riksidrottsförbundet. Det har gjort det möjligt för dom som inte
haft utrustning alls att få prova, en del har haft för små pjäxor, en del har glömt stavar och en
del har velat prova vilken storlek som passar för att köpa ny utrustning. Vi har kunnat
använda de nya skidorna utan valla som fristilsskidor. Det har givit fler möjligheten att åka
skidor med bra utrustning och det var syftet. Till nästa säsong hoppas vi få en bra plats att ha
utrustningen på någonstans i skidgården. LSK fick även pengar till rullskidor till ungdomar
,dessa rullskidor ska köpas in nu i vår.På tisdagarna har som tidigare veteranerna varit
stugvärdar och skött ”fikat”,deras insats är värdefull då vi har så många barn / föräldrar .
Under säsongen har vi haft två föräldramöten. Vi har idag 5 tränare. Camilla Möller, Pia
Hallor, Mikael Månsson, Ulf Andersson, Patrik Emanuelsson. Som hjälptränare har vi
Lennart Persson och Staffan Karlsson. Administrativt ansvarig är Karin Eklund-Johansson
son ibland även hjälper till på träningen.
Under tävlingssäsongen har LSK ´s ungdomar gjort fina resultat
DM individuellt
H 11 Silver Martin Johansson
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H12 Brons Elias Karlsson
D 16 Guld Eva Johansson
D 17-18 Guld Pernilla Billeson
DM Parstafett
H11-12 Guld Elias Karlsson / Martin Johansson
D 17-18 Guld Pernilla Billeson / Eva Johansson
GM individuellt
D 16 Guld Eva Johansson
D 17-18 9:e plats Pernilla Billeson
H 11-12 (utom tävlan) 17:e plats Martin Johansson och 21 plats Elias Karlsson
USM (ungdoms SM i Åsarna för 15-16 åringar)
Eva kom20 plats av 74 startande på distans 5 km och 18 plats 68 startande i sprint
Folksam Cup (riksfinal för 15-16 åringar i Sveg)
Eva kom 27 av 57 startande på Jaktstart 7,5 km
Dessa fyra ungdomar har deltagit på många östgöta tävlingar och tävlingar utanför regionen
så som Husqvarna loppet, Västsvenska skidspelen i Borås, Mora pinglan,
Grängesbergsloppet, Lilla SS i Falun, Orsa Grönklittsjakten och några smålandstävlingar som
ingått i Götalandscupen.
I östgöta tävlingarna har flera av LSK ´s ungdomar/barn tävlat under säsongen. Alla resultat
från östgöta tävlingarna finns på Östergötlands skidförbunds hemsida.
I april hade vi årlig avslutning med fantastiska priser i form av CD skiva med bilder från
träning och tävling.(Peter Hallor fixade detta) Alla barn/ungdomar bjöds på hamburgare.
Veteranerna var som vanligt representerade genom Runold som delade ut veteranernas årliga
pris till någon yngre förmåga.i år gick priset till två .Elias Karlsson och Martin Johansson som
utvecklats under säsongen och fick uppmuntran att fortsätta att kämpa i skidspåren.
Pia Hallor har varit på skid Convent på Bosön och Camilla Möller och Mikael Månsson har
gått Steg 1 utbildning under hösten
Till nästa säsong har UTK planerat barmarksläger och ett snöläger.
Vid datorn Pia Hallor/Karin Eklund-Johansson

Vasaloppskommittén (Esa Tuomi)
Vasaloppskommittén har i år bestått av Esa Tuomi, sammankallande Lars Liljegren, Katarina
Eckerberg-Olsson, Pär Norberg, Thomas svensk.
Träningen på lördagarna har varit lika populärt som de senaste åren med mellan 40-70
deltagare på varje pass.
Deltagarna har delats upp i mindre grupper efter deras kondition. Följaktligen har alla kunnat
träna på sin nivå. Varje grupp har haft en egen ledare.
Förra årets nyckelord har även i år fått vara ledstjärnan i verksamheten, nämligen Folkhälsan,
och målgruppen blir, med utgångspunkt från nyckelordet, alla som vill, med
Vasaloppen/skidåkning som morot, förbättra sin fysiska kondition utan krav på tidigare
skiderfarenhet, kondition, eller ålder. Vår strävan är att göra dem till ”BRA SKIDÅKARE
UTIFRÅN DERAS EGNA FÖRUTSÄTTNINGAR.
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Även i år var det mellan 160-170 st åkare som hade angett LSK som sin klubbtillhörighet. Vi
åkte med en buss till Vasaloppet, en buss till Öppet Spår och Tjejvasan samt en buss till
Seedningsloppet i Malung. Antalet resenärer var totalt 140. Ekonomiskt gav
bussarrangemangen ett överskott på ca 40 000 kr.
Även I år hade vi vallaservice både vid förläggningen och vid spåret. Stor tack till Magnus
Bergström och Jan Billeson för hjälpen.

Esa Tuomi
Sammankallande

Skidveteranerna (Runold Carlsson)
Verksamheten 2005-2006.
Årssammandrag för skidveteranerna som är kollektivanslutna till Föreningen Seniorerna
Linköping.
Medlemsantal: 74
Medelålder: 77,4 år
Kontaktman Seniorerna: Börje Olsson, Börje Andersson (sept.)
Nya medlemmar:
Torgny Andersson
Billy Fredriksson
Arne Irebro
Torgny Jakobsson
Inge Gustafsson
Ledningsgrupp:
Runold Carlsson sammankallande
Ole Tvete kassör
Sven Yngvell
Rubert Engblom
Avlidna under året:
Per Erik Andersson
Börje Olsson
Gunnar Persson
Vår Hedersordförande C. G. Karlsson fyllde 90 år den 18 mars 2005 och uppvaktades av
klubben och av veteranerna med presenter, blommor, sång och musik vid en
hedersuppvaktning i skidgården.
Tävlingsverksamheten har varit omfattande, kyrkvarvet, årets prestigelopp 12 km., vanns av
Kurt Lindh för fjärde gången. Totalsegrare i årets serietävlingar blev Rubert Engblom. Årets
”Medelsvensson” blev Sören Wickström.
Årets veteraner: Gösta Fredriksson, Lennart Hydén och Rune Karlsson.
Juryns motivation: För visad omtanke och empati för vår kamrat Per Brännlund (synskadad).
Årets Ombergs utflykt gick via Tåkern med guidning vid fågeltornet av Lars Frölich. Vidare
till Höje Skogsgård, där lunch intogs, därefter fria aktiviteter. Reseledare Kalle Wollfelt.
Höstutflykten med Rune Karlsson och Bertil Ardell som reseledare gick i år till Stjernhofs
slott, där vi serverades förmiddagskaffe och därefter visades vi runt i det gamla vackra slottet,
av kunniga guider. Sedan fortsatte resan till Kumla och skomakarmuseet, där vi fick se
tillverkningen av skor, som sen kunde köpas i butiken. En god lunch serverades på värdshuset
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Sommarro. Dagen avslutades med besök i den gamla stadsdelen Wadköping i Örebro. Resan
blev mycket uppskattad av deltagarna.
Höstavslutningen i Landerydsgården den 2 dec. var som vanligt välbesökt.
Priser till ”Årets Veteraner” utdelades, samt priser till övriga pristagare i årets tävlingar.
Auktionisten ”Rubba” gjorde, som vanligt, ett bra jobb med att auktionera ut alla bakverk och
andra skänkta varor, till hugade köpare. För underhållningen svarade Bo-Arnes orkester,
Birgitta Wik läste egna dikter och Gabriel Torenfelt
läste Rydbergs ”Tomten”
Året avslutades med nyårsknyt på nyårsaftons morgon i skidgården där Ove och Ingegerd
Bäck underhöll med dragspelsmusik.
Vårterminen började den 13 januari med allmän träning och har under vintern fortsatt med
serietävlingar, vilka i år för första gången på många år kunde genomföras på skidor.
Vi har också arrangerat ”Barnens Vasalopp” med 121 startande barn, vilket är rekord .
Veteranerna har även varit med som funktionärer vid de tävlingar som arrangerats av klubben
under vintern.
Vårsäsongen avslutas den 12 maj, men innan dess ska vi hinna med en vandring vid Bjärka
Säby och den traditionella utflykten till Omberg.
Vi tackar Föreningen Seniorerna för samarbetet med tipspromenaderna i Åbysäcken.
För LSK:s skidveteraner april 2006-04-18.
Runold Karlsson, Ole Tvete, Sven Yngvell, Rubert Engblom

Styrelsens slutord (LarsErik Nordell)
40 år är bara början!
Fyrtio år är en bra ålder – man är spänstig och vital samtidigt som man fått tillräcklig
erfarenhet för att ha perspektiv på det man gör. I Linköpings skidklubbs fall har vi dessutom
bra ekonomi vilket gör att framtiden ser mycket ljus ut.
Fyrtioåringen är i bättre form än någonsin eller vad tycks om följande:
• Antal medlemmar är snart 600!
• Återigen Sveriges femte största vasaloppsklubb med över hundra startande
medlemmar.
• Vår skidgård har fått mer garageutrymme och är större och finare än någonsin
• Våra spår har breddats ordentligt i Åbysäcken vilket gör det möjligt att anlägga
skatespår. Modernisering av elbelysningen är gjord.
• Konstsnödrömmen har äntligen börjat konkretiseras i och med inköp av en snökanon
och samarbetsavtal med Landeryds golfklubb
• Ungdomssektionen har varit aktivare än på mycket länge och vi har nu också skidskor
med skidor och stavar samt rullskidor att låna ut till våra nybörjare.
Året som gott har, som Ni kan läsa i verksamhetsberättelsen från respektive kommitté, varit
fylld av arbete som gett resultat. Många medlemmar jobbar mycket för klubben och vissa
betydligt mer än man kan begära. Flera gånger har frågan kommit upp i styrelsen hur man kan
ersätta dessa för det slit man gör. Svaret är arbetsglädje, uppskattning och gemenskap. LSK är
och skall vara en ideell förening. Media har under året som gått haft ett antal
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uppmärksammande fall där idrottsföreningar försökt ersätta insatser med svarta pengar med
degradering och rättsliga påföljder som följd. Där ska LSK inte hamna!
Styrelsen har dock väkt liv i den gamla traditionen att på årsmöte hedra några få, av
medlemmarna föreslagna, personer med standar. I år går standarer till: Karin EklundJohansson, Esa Tuomi, Sten-Georg Pettersson samt Ingemar Karlsson. Alla har på ett
utomordentligt och extraordinärt sätt bidragit till att skapa värden för klubben som kommer
bestå under en lång tid.
Arbetet i styrelsen har under året struktureras upp och vi har Nu en förutbestämd årscykel som
tar upp vad som tas upp på kommande möten. Arbetsformen känns bra och gör det enkelt att
skapa struktur i det framtida arbetet. På motsvarande sätt löper administration och ekonomi på
ett utmärkt sätt. Styrelsen har som sig bör koll!
Det finns naturligtvis ett antal utmaningar i framtiden. Den viktigaste är att vi MÅSTE få en
fungerande organisation kring driften av konstsnöspåret. Vi har kanonen och kan vi visa att vi
kan spruta snö den första kilometern kommer vi ha självförtroende och sponsorer för flera
kilometer senare.
Undertecknad är övertygad om att vi löser dessa utmaningar. Vi har en fantastisk grund att stå
på och kommer inte bara finns till om 40 år utan också då som nu vara imponerande vital!
Som sig bör kommer vi att ha ett stort 40-årskalas i höst för att fira LSK. Vi ses då!
För styrelsen genom ordförande Lars-Erik Nordell

Lars-Erik Nordell

Sture Alexandersson

Torgny Andersson

Peder Brandt

Rubert Engblom,

Sarah Eriksson

Leif Johansson

Håkan Nordlund,

Esa Tuomi
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