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Styrelsen för Linköpings skidklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2006-2007.
Organisation:
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Sture Alexandersson
Kassör: Håkan Nordlund
Sekreterare: Sarah Ericsson
Vice ordförande: Torgny Andersson
Suppleant: Rubert Engblom

Ledamot/Kanslist: Leif Johansson
Ledamot: Katarina Eckerberg-Olsson
Ledamot: Billy Fredriksson
Ledamot: Esa Tuomi

Revisorer:
Ordinarie Karl-Erik Söderberg och Åke Isfalk med suppleanter Åke Björn och Jan Anders Tolf
Mötesverksamhet:
Styrelsen har haft månatliga möten enligt styrelsens arbetsprogram.
Medlemskap:
Antalet medlemmar är idag 643 medlemmar.
Kommittéer:
Bredd- och motion
Gårds- och material
Konstsnö
Spår- och skoter
Sponsor
Tävling
Ungdoms- och träning
Valberedning
Vasalopp
Veteran

Sammankallande: Kurt Lindh
Sammankallande: Ingemar Karlsson
Sammankallande: Erik Erici
Sammankallande: Sten-Georg Pettersson
Sammankallande: Göran Olsson
Sammankallande: Torgny Andersson
Sammankallande: Pia Hallor
Sammankallande: Sten Erici
Sammankallande: Katarina Eckerberg-Olsson
Sammankallande: Runold Carlsson

Övrigt:
Kansligruppen

Sammankallande: Leif Johansson

Respektive kommittés redogörelse samt info från kansligruppen kommer nedan med styrelsens
slutord sist.

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 2006-07.

Gymnastiken har alternativt letts av Tage Ahlsén och någon av deltagarna i gymnastikgruppen. Sammanhållande för gymnastiken har Jan Anders Tolf varit. Antalet deltagare är 15.
Lokalen i Linköpings Sporthall är bokad för nästa säsong och gymnastiken återupptas hösten
2007 efter sommaruppehållet.
Tipspromenader har arrangerats under hösten 2006 och våren 2007. Lars R Nilsson och
medlemmar från föreningen Seniorerna i Linköping har turats om att arrangera på söndagarna.
Tio gånger på hösten och tio gånger på våren. Antalet deltagare är blygsamt i början men stiger
allteftersom det blir känt.

Gårds- och materialkommittén (Ingemar Karlsson)
Under året har en del underhållsarbete utförts, bland annat uppsättning av UTK:s längdskidor,
stavar och pjäxor i högra sidan av garaget. Vi har även målat väggar och fönster samt oljat in
trappan och samtliga dörrar.
Fjärrvärmen till varmvattnet har blivit inkopplat och städförrådet i apparatrummet har inretts.
Höst och vårstädning har utförts av flitiga skidveteraner.

Konstsnökommittén (Erik Erici)
Konstsnökommittén bestod under året av Patrik Emanuelsson, Erik Erici, Karl Gustav Larsson
och Kurt Lindh.
Vi påbörjade vår verksamhet under hösten, med att se över snökanonen och de två pumpar vi har.
Vi höll till på Landeryds Golfbana, där vi kunde ta vatten ur Stångån, och hade tillgång till tre av
golfklubbens hus. I november provade vi att allt fungerade, och sen var det bara att vänta på kyla.
Vi fick dock vänta ända till måndag den 22 januari, då var det 7 minusgrader och prognoserna
lovade sjunkande temperatur.
Tillverkningen gick till som så att vi byggde spåret på plats, genom att dra kanonen efter
snöskotern. För att klara av det hela gick det åt ca 700 meter elkabel och 350 meter brandslang.
Klockan 3 följande natt, när det var 15 minusgrader och vi tillverkade mycket snö, så skar ett
lager i vår vattenpump ihop. Vi hade då fått till ca 150 meter spår samt en skaplig snöhög.
Nästa chans att tillverka snö var lördag den 10 februari, återigen var det perfekta förhållanden. Vi
höll igång till söndag kväll, sedan blev det mildare väder, och vi nöjde oss för den här säsongen.
Sammanlagt hade vi nu ca 500 meter med snö, och genom att fräsa till denna och sedan dra spår
fick vi en rundslinga på 1000 meter med spår av världscupsklass.
Vi har under året som gått reparerat och kompletterat utrustningen och vi har lärt oss hur
tillverkningen går till. Vi höll på sent på säsongen, men det måste vi och alla andra klubbar med
konstsnö göra för att behålla kunskap och motivation, helst hela februari ut.
Det var glädjande att så många ville hjälpa till, ett 30-tal personer hade anmält sitt intresse.
De som var med i år; Patrik Emanuelsson, Karl Gustav Larsson, Erik Erici, Mikael Åsberg, Carl
Rapp, Kurt Lindh, Ove Bäck, Oscar Ekström, Jan Billesson, Bengt Johansson, Peter Hallor,
Henrik Erici, Esa Tuomi, Åke Björn och Per Benno. Sten Georg Pettersson och Rune Svensson
gjorde en stor insats under hela säsongen. Vi fick också stor hjälp från Golfklubbens personal och
deras veteraner, samt fick många råd och tips från övriga klubbar med konstsnö i vårt län. Till

hösten ska vi komma igång bättre med genomgång och utbildning. Vi hoppas på en
lyckosammare säsong 2007-2008, då vi ska ordna fram snö tidigare.

Spår och Skoterkommittén (Sten-Georg Pettersson)
Kommittén har liksom tidigare år svarat för prepareringen av skidspår i Åbysäcken, Landeryd,
Vidingsjö och Linköpings golfbana. Säsongen blev ganska snöfattig. Bra spår har tidvis kunnat
prepareras i Landeryd och Ryd men inte i Vidingsjö och Åbysäcken. Inga skidtävlingar har
kunnat genomföras (ens med flytt till andra orter).
Ännu en storm (Per) drabbade området den 14/1 -07. Följden blev mycket arbete med att röja
vindfällen längs våra spår. Belysningsanläggningen krävde också reparationer. Elkabeln slets av,
lampor slogs sönder och stolpar vreds ur sina lägen. Totalt ca 160 timmar arbetstid krävdes.
I övrigt har slyröjning, underhåll av dräneringsdiken, gräsklippning, och annat normalt
spårunderhåll genomförts. En städdag arrangerades den 27/11 -06.
En första omgång flis (ca 300 kbm) har spridits längs de belysta spåren.
En ny spårkarta har tagits fram.
Kommittén har under verksamhetsåret också skött underhåll och reparationer av klubbens
maskiner, dvs. snöskotrar, traktor, motorgräsklippare, motorsåg, röjsåg och därtill hörande
tillbehör. Endast mindre reparationer har krävts under perioden.

Tävlingskommittén (Torgny Andersson)
Tävlingskommittén har denna säsong bestått av Torgny Andersson (sammankallande och
biträdande tävlingsledare), Arne Adolfsson (tävlingskassör) och Henrik Erici
(tävlingssekreterare). Kommittén har saknat en tävlingsledare, men för denna vinter har detta inte
behövts.
I tävlingsorganisationen har även ingått Martin Jareland med ansvar för - mål och tidtagning,
Sten-Georg Pettersson - skidspåren, Bengt Gustafsson - starten, Per Johan Persson - speaker Pia
Hallor - sjukvård och Ingemar Karlsson - försäljning. En ansvarig för arbetet med skidstadion har
inte funnits, men måste ordnas inför nästa vinter.
Den gångna vinterns dåliga snötillgång har gjort att klubben inte har kunnat genomföra någon av
de planerade två tävlingarna.
LINKÖPINGSRÄNNET den 21 januari planerades i fri stil på den breddade 2 km slingan vid
skidgården men fick ställas in på grund av snöbrist. Tävlingen, som skall flyttas till konstsnö
inom distriktet, kunde inte genomföras då de klubbar som har konstsnöanläggning inte hade
kunnat spruta snö då det varit alltför milt.
Motionsloppen HÅLLIFORMLOPPET och TJEJMILEN den 4 februari planerades på Landeryds
golfbana, men fick ställas in på grund av snöbrist. Den snön som kom regnade bort.
Den tävling som kunde genomföras var KM i terräng tisdagen den 7 november vid Hackefors där
ett antal ungdomar deltog i tävlingen i stället för ordinarie träning.
Det positiva med tävlingen var att sekretariatet fick möjlighet att testa tidtagningsutrustningen
och det tillhörande datasystemet. Detta skall genomföras varje höst för att hålla utrustningen och
personalen igång.

Tävlingskommittén har haft kontakt med klubbens nya skidsponsor, INTERSPORT, som ställer
upp med start- och målskynke samt nummerlappar för tävlingarna.
Tävlingskommittén riktar ett varmt TACK till samtliga funktionärer för deras medverkan och
positiva inställning till att planera skidtävlingar för att därefter ställa in på grund av snöbrist.

Ungdom och Träningskommittén (Pia Hallor)
Barn/ungdomsverksamheten har sedan flera år tillbaka haft ca 25-30 barn/ ungdomar som tränar
regelbundet på tisdagar i åldrarna 5 –17 år.
Träningsdagen är som tidigare på tisdagar/torsdagar då vi har barmarkstränat ex
• Sprungit i skogen/ löpträning
• Stafetter/intervaller
• Promenerat
• Lekt med bollar, rep, koner
• Stavgång mm
• Dragit bildäck
I höstas hade vi en träningsdag i Sätravallen med två träningspass och lunch i Karin´s
sommarstuga.
LSK anordnade en Triathlon med cykel, rullskidor och löpning. Tyvärr var det väldigt få
deltagare så vi hoppas på fler nu tillhösten.
Vi har inte kunnat åka skidor i Åbysäcken så många gånger under vinter men när snön föll hade
vi flera träningar där skidorna kom fram.
Vi hade även besök från Linghems sportklubb vid två tillfällen . Dessa barn/ungdomar fick
möjlighet att låna våra skidor och prova på, det var mycket uppskattat.
I den träningsgrupp med de äldre ungdomarna 9-12 har även rullskidorna använts
Under säsongen har vi haft ett föräldramöte. Vi har idag 6 tränare. Camilla Möller, Pia Hallor,
Lennart Persson, Mikael Månsson, Ulf Andersson, Patrik Emanuelsson . Som hjälptränare har vi
Staffan Karlsson.
Administrativt ansvarig är Karin Eklund-Johansson som ibland även hjälper till på träningen.
Under tävlingssäsongen har LSK ´s ungdomar gjort fina resultat på skidtävlingar
DM individuellt (Boxholm)
H 12 Brons Martin Johansson
H 13 Brons Elias Karlsson
D 17-18 Guld Eva Johansson
D 17-18 Silver Pernilla Billeson
DM Parstafett (Sya)
H 13-14 Brons Elias Karlsson / Martin Johansson
D 17-18 Guld Pernilla Billeson / Eva Johansson
GM individuellt (Ätran)
D 17-18 Silver Eva Johansson
D 17-18 8:e plats Pernilla Billeson
H 11-12 (utom tävlan) 17:e plats Martin Johansson

H 13 9:e plats Elias Karlsson
JSM (junior SM Häverödal)
Masstart 10 km Eva 41 :a och Pernilla 64:a
Distans 5 km Eva 37 och Pernilla 79:a
Sprint Eva 45:a och Pernilla 79:a
Kalle Anka Cup (riksfinal för 13-14 åringar i Malung)
H 13 Elias Karlsson
Sprint 51 :a
Distans 53: a
Skicross 49:a
Eva och Pernilla har även deltagit I Vattenfall Cup som är en Junior cup, dessa tävlingar har varit
i Idre, Gällivare, Åsarna och Bruksvallarna. Resultat från dessa tävlingar kommer att finnas på
LSK `s hemsida och som separat bilaga. Det bästa resultatet från dessa alla deltävlingar är en 29:e
plats på Fjälltoppsloppet som är på distansen 2,6 mil.
Dessa fyra ungdomar har deltagit på många tävlingar utanför regionen så som Morapinglan, Lilla
SS i Falun, Torsby, Orsa Grönklittsjakten, Tjejvasan, Kortvasan.
I Östgöta tävlingarna har flera av LSK ´s ungdomar/barn tävlat under säsongen. Alla resultat från
östgötatävlingarna finns på Östergötlands skidförbunds hemsida.
I april hade vi årlig avslutning för de minsta/ mellan barnen i skidgården där det bjöds på glass
mm. Alla barnen fick en stor pokal som bevis på sitt kämpande på tisdagar.
Gruppen med ungdomar mellan 9-12 år tränade några veckor längre och hade avslutning en
lördag och började med ett träningspass och avslutade på
Pia Hallor har varit på skidconvent 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.

Valberedning (Sten Erici)
Valberedningens arbete har huvudsakligen utförts av kommittéansvarig Sten Erici med viss hjälp
av ledamot Runold Carlsson. Ledamot Stefan Brandt har inte varit anträffbar. Arbetet har utförts i
tre steg. Första steget att tillfråga tidigare valda om ev. fortsatt uppdrag. Andra steget att tillfråga
ledamöter som begärt betänketid. Tredje steget att hitta nya ledamöter och ansvariga där vakanser
uppstått. Rekryteringen har skett per telefon samt personliga kontakter, huvudsakligen vid
Vasaloppsträningen, Ungdomsträningen och Veteranerna (Runold). Valberedningens möten har
skett per telefon.

Vasaloppskommittén (Katarina Eckerberg-Olsson)
Under hösten och våren 2006/2007 har vasaloppskommittén hållit i träningar på lördagar klockan
09:00. Deltagarantalet har varierat mellan 10 och 40 deltagare, med ett snitt på 20-25 stycken
varje gång.
Roligt att notera är den stora andelen kvinnor, som oftast är i majoritet.
Oftast har vi delat upp oss i tre grupper, för att matcha de olika deltagarnas nivåer. Här är
skillnaderna stora. Tillsammans har vi varit en 7-8 olika tränare, och oftast har vi lyckats med
målet tre olika grupper. Dock har det några gånger varit nödvändigt att gå ner på två grupper,

vilket vi beklagar.
Vinterns träningar kunde vid några tillfällen anordnas på Landeryds golfbanor, men annars har vi
utgått från Åbysäcken. Träningsformerna har under året varierat: löpning med stavar i
uppförsbackar, löpning med stavar i terräng, intervallträning med stavar, distanslöpning,
rullskidåkning samt skidåkning i form av både distans- och teknikträning. Dessutom har ett antal
deltagare bytt ut den reguljära träningen mot ett triathlon, en av höstens lördagar.
Under vasaloppsveckan 2007 kom 23 åkare från LSK i mål på Tjejvasan. I Öppet spår var denna
siffra 32 och i Vasaloppet hade vi 58 åkare som fullföljde.
Vasaloppsarrangemangen fungerade väl för såväl buss-servicen som login. Dock var det svårt att
få tag i vallningshjälp inför Tjejvasan.
Totalt sett är Vasaloppskommittén nöjda med uppslutningen kring och genomförandet av
lördagsträningarna.

Veterankommittén (Runold Carlsson)
Skidveteranernas jubileumsår 25 år.
Nya medlemmar:
Börje Ohlsson
Börje Andersson 2
Kenneth Börjesson
Medlemsantal: 78 st
Tävlingsverksamhet:
Kyrkvarvet:
Där segrade, för femte året i rad, Kurt Lindh, och erövrade därmed vandringspriset för alltid.
Serietävlingen:
Vanns i år av Kalle Wolffelt.
Årets ”Medelsvensson” blev Arne Danielsson.
”Årets Veteran”:
Till årets veteran valdes Bengt Gustavsson.
Juryns motivering:
Bengt har i många år, med energi och duglighet, jobbat i klubben som funktionär vid klubbens
olika arrangemang och livaktigt deltagit i veteranernas arbete, både som funktionär vid våra
tävlingar och i andra förekommande arbeten.
Vårsäsongsavslutning:
Vid våravslutningen medverkade författarinnan Gunilla Dahlgren med ett kåseri, som blev
mycket uppskattat av deltagarna.
Höstutflykt:
Höstutflykten gick i år till Gryts vackra skärgård med strandhugg på Häradsskär och
lunchuppehåll på Bokö. På Hemresan gjordes ett besök vid Gryts hembygdsgård. Reseledare var
Per Johan Persson.
Jubileums året avslutades i Landerydsgården i en festligt uppdukad lokal där en jubileumstallrik
serverades. Sedvanlig prisutdelning för årets tävlingar förrättades. För musikunderhållningen
svarade Bo-Arnes orkester och jubileumsfeststämning rådde .
Årets avslutades med nyårsknyt i skidgården på nyårsaftonsmorgon kl. 08.00
Våren 2007:

Studiebesök:
Studiebesök har gjorts vid Gärstadverken och vid nya brandstationen i Lambohov.
Utflykter:
Vårvandring i Tinnerö eklandskap, utflykt till Omberg med besök på Ellen Keys hus
samt lunch på golfrestaurangen vid Stora Lund:s golfbana.

Kansligruppen (Leif Johansson)
Under året har arbetet med klubbens hemsida övergått i en mer förvaltande fas då utseende och
grundinformation nu är inarbetat. Vi har successivt publicerat det som de olika kommittéerna
velat informera om samt även lagt till en speciell avdelning där man kunnat följa styrelsens
kalender. Merparten av det publicerade innehållet har rört Vasaloppsresorna och de nya avtalet
med Intersport och tillhörande klubbkort.
Dessutom har det gjorts några medlemsutskick som har skickats med postens eBrev. En funktion
som fungerar mycket bra och sparar såväl tid som pengar. Nytt för i år är vi ny kunnat göra
medlemsutskicket i färg vilket gjorde att vi nu också kan infoga bilder och få ett mycket
trevligare utseende på utskicken. Inför nästa år kommer fokus ligga på att successivt överföra mer
av den dynamiska informationen till vår andra hemsida på Klubben On-line som på sikt troligtvis
kommer att ersätta nuvarande sida. Klubben On-line har nu funnits ett tag och de första
barnsjukdomarna är borta och det börjar bli ett bra verktyg för att publicera information.

Styrelsens slutord (Sture Alexandersson)
För ett gott kamratskap och för ett sundare liv!
Vi kan nu lägga 2006/2007 års verksamhet till handlingarna. Det har dock inte varit ett helt
vanligt verksamhetsår. LSK firade sina 40 år med en hejdundrande fest på lokal i stan. Vi var
många där!
Kepsar delades ut och det hölls tal och det dansades till långt in på småtimmarna.
Våra Veteraner passade på att under året fira sitt 25-årsjubileum med en fest på Landerydsgården.
Det var en god stämning med många tal och munterheter.
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. Det ideella engagemanget är inte att ta miste på.
Konstsnökommittén har varit i full aktion ute på Landeryd med start och igånghållning av
snökanonen. Vi fick ett spår att åka på och lite erfarenhet av vad en dylik anläggning kräver.
Eric och Kurt lägger ner ett stort och engagerat arbete för utveckling, drift och underhåll. Till
styrelsen har inkommit förslag på att undersöka förutsättningarna att ta ”hem”
konstsnöanläggningen till Hackefors. Enligt kommitténs mening skulle detta på sikt bli en mer
hållbar lösning och lättare kunna engagera våra medlemmar i arbetet med snökanon och
spårläggning. Styrelsen har ställt sig bakom idén och vill att konstsnökommittén tittar lite
närmare på förutsättningarna och kanske också funderar lite på kompletterande tekniska lösningar
på hur skidspår kan anläggas och underhållas i framtiden med hänsyn till vad som kan bli följden
av den sk växthuseffekten.

Skidgården har under året uppgraderats med fjärrvärme. Under Gårdskommitténs ambitiösa
ledning sköts och underhålls Skidgården på ett ansvarsfullt sätt. Till UTK:s verksamhet har
utrymme ordnats i Garaget för skidutrustning och dylikt.
Med ett medlemsantal på cirka 5-600 är vi fortfarande bland de ledande Vasaloppsklubbarna i
landet.
I år ger vi blommor till Sten-Georg Pettersson och Kalle Söderberg som avslutar sina uppdrag
samt Börje Andersson och Ingemar Karlsson.
Alla har på ett utomordentligt och extraordinärt sätt bidragit till att skapa värden för klubben som
kommer att bestå under en lång tid.
Styrelsearbetet har förflutit programenligt tack vare engagerade deltagare och en god
sammanträdesplanering.
Vi arbetar vidare i en positiv anda i hopp om att vi aktivt bidrager till såväl vår egen som andras
hälsa.
Som ordförande för klubben tror jag fullt och fast att vi på ett eller annat sätt kommer att klara de
utmaningar vi står inför.
.
För styrelsen genom ordförande Sture Alexandersson
Sture Alexandersson, Torgny Andersson ,Sarah Ericsson,Håkan Nordlund, Leif Johansson,
Katharina Eckerberg-Olsson, Billy Fredriksson, Rubert Engblom, Esa Tuomi

