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Styrelsen för Linköpings skidklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
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Revisorer:
Ordinarie Jan Anders Tolf och Åke Isfalk med suppleanter Åke Björn och Kjell Svensson.
Mötesverksamhet:
Styrelsen har haft månatliga möten enligt styrelsens arbetsprogram.
Medlemskap:
Klubben har i dagsläget 560 medlemmar (kvinnor 189 och män 371).
Kommittéer:
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Gårds- och
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Konstsnökommittén
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UTK-kommittén
Valberedningskommittén
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Sammankallande: Sammankallande: Olle Wagne
Sammankallande: Micael Karlsson
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Respektive kommittés redogörelse kommer nedan med styrelsens slutord sist.

Bredd- och motionskommittén (Kurt Lindh)
Gymnastiken i sporthallen har pågått under hösten och våren 2011-2012.
Tid onsdagar klockan 16:30 till 17:30. Även denna säsong har Tage Ahlsén lett gymnastiken med
assistans av Ole Tvete. Sammankallande har Jan Anders Tolf varit. Start skedde den 14
september.
Efter ett kort uppehåll för jul och nyårsfirande fortsatte gymnastiken till mitten av april 2012.
Antalet närvarande har varierat mellan 12 och 15. Gymnastiken beräknas starta igen den 5
september 2012 samma tid och samma lokal.
Även denna säsong 2011-2012 har tipspromenader arrangerats vid Skidgården
söndagar kl. 10-12. 10 gånger på hösten 2011 och 10 gånger på våren 2012.
Skidveteranen Lars R Nilsson har tillsammans med föreningen Seniorerna Inga-Maja Rydholm,
Ulla Ljunghusen och Margareta Lundin svarat för frågor och öppethållande.
Antalet deltagare i promenaderna har varierat mellan 20 och 40. Barn som har deltagit har även
deltagit i ett barnlotteri.
Till hösten 2012 startas nya tipspromenader.

Veterankommittén inkl. gårdskommittén (Bernt Johansson)
Veterankommitténs 71 medlemmar har nu en medelålder av 81 år med åldermannen Evert
Borkmar som med sina 94 år är äldst. Evert är dessutom en av initiativtagarna till Linköpings
Skidklubbs Veteraner som under verksamhetsåret passerat 30-årsgränsen.
Ledningsgrupp:

Bernt Johansson, sammankallande
Börje Olsson, kassör
Runold Carlsson
Rubert Engblom, styrelserepresentant
Ellert Thunholm

Verksamheten pågår med fredagsträffar i vanlig ordning. I programmet ingår motion av olika
slag med eller utan tävlingsinslag samt social samvaro. Vi försöker också hålla kontakt med de
som av en eller annan anledning inte kan vara på plats.
Utflykter. Vårens utflykt (3 maj 2011) hade som vanligt Omberg som mål och denna gång med
Sören Wickström som ledare. Deltagarna fick under vandringen en god lektion i den speciella
naturen och floran på berget av guiden Olof Rosenquist. 10 maj 2011 organiserade Rubert Engblom
en utflykt till Rödberget i västra Kolmården. Det är känt för sitt stenbrott av röd granit, som dock
numera tagit slut. Vill man se föremål tillverkade av graniten får man titta på fontänen på
universitetsplatsen i Lund eller på fasaden på Tjolöholms slott i Göteborg som exempel.
Studiebesök. Höstens program bestod av en studieresa till Motala med besök på den utställning
som arrangerats med anledning av den nya sträckningen av riksväg 50 mellan Mjölby till och
genom Motala samt utbyggnaden av järnvägen till dubbelspår. Detta förutsätter också en ny bro
över Motala ström och Göta kanal. Vi fick också ett unikt tillfälle att besöka Motala Verkstad och
dess produktion. Man ställde upp med mycket kvalificerade guider. Sista delen av programmet

var en tur till Kvarns militära övningsområde, där man byggt ett stadsliknande område för att
kunna öva strid i bebyggelse. Under våren besöktes Tekniska Verkens Vattenreningsverk där
deltagarna fick en god inblick i vad Linköpings invånare slänger i sina toaletter samt problemen
med vattenreningen i övrigt.
Säsongavslutningarna ägde rum i vanlig ordning. Vårens avslutning i juni bestod av lekar,
tipspromenad samt grillkorv vid ”torget”. Årsavslutningen i december hölls i Landeryd-gården
och innehöll förtäring i form av öl och landgång, lotterier samt musik av Bo-Arnes orkester. Till
lotterierna hade Gitte Möller som vanligt skänkt mycket fina och uppskattade priser. Som
avslutning fick vi höra Viktor Rydbergs Tomten genom uppläsning av Inga-Maj Rydholm,
Seniorerna.
Support Veteraner har stöttat UTK vid deras träningskvällar genom att breda smörgåsar och
servera saft till ungdomarna vid de 26 tisdagsträningarna under året. Dessutom har veteraner
ställt upp som funktionärer vid tävlingskommitténs arrangemang samt vid Barnens Vasalopp.
Skötsel av Skidgården sker i form av städning varje fredag samt en grundligare städning var
femte vecka. Då skurborstas duschgolven p.g.a. halkrisken, rengörs golvbrunnar och toalett-stolar
samt bastun inkl. lavar och golv förutom vanlig städning. Vid städdagarna på höst och vår
genomförs behövliga utomhusarbeten förutom total städgenomgång med våttorkning av alla ytor
inomhus. Ett stort tack riktas härmed till den trogna skara som ställer upp på dessa.

Konstsnökommitén (Mikael Åsberg, Kurth Lind, Erik Erici)
Säsongen inleddes med planering och reparationer under hösten, följt av en introduktionsdag
den 3 december då ca 15 personer deltog.
I mitten av Januari hade vi fått till 250 meter skidspår. Det var intressant att se hur många som
utnyttjade denna korta bana under ca två veckor.
Banan byggdes sedan på, den 3:e februari blev det riktigt kallt med minus 22 grader vilket gjorde
att vi kunde göra klart banan på 1600 meter.
Tillverkningstid; 110 timmar
Flyttning/Start/Stopptid; 60 timmar
Elförbrukning; 2700 kWh
Vattenförbrukning; 1232 m3 vilket ger 1725 m3 snö.
Vår största utmaning är bemanning, det ska förbättras med tidigare schemaläggning nästa år. I år
tillverkade vi mer snö på hög, då krävs det något färre folk.
Även med förbättrad bemanning krävs det en extrem tur med långvarig och kraftig kyla för att
komma runt det blå konstsnöspåret. Vi anser att det bör köpas in en kanon till för att ha en rimlig
chans att ta sig runt det blå konstsnöspåret.
Eftersom vi med nuvarande anläggning har en mycket lägre kapacitet än andra klubbar i länet är
det bra om klubbens tävlingar ligger något senare på säsongen, som de gjorde i år.

Det var kul att arbeta i år också med flera nya positiva krafter som vi hoppas kan fortsätta vara
med de närmsta åren. Det var ca 25 personer som delttog. Ett stort tack till alla inblandade!

Snö- och skoterkommittén (Olle Wagne)
På grund av begränsad snötillgång har preparering av skidspår endast kunnat ske i Åbysäcken på
konstsnö. Första spåren drogs den 14 januari på en 250 m lång snösträng vilket gav 500 m spår. I
Februari kunde 1,6 km prepareras för både skate och klassiskt. Efter förhållandena kunde mycket
fina spår prepareras till Linköpingsprinten den 28:e februari och åkbara spår fanns ca 1 vecka in i
Mars.
I tabellen nedan framgår maskinparken under året
Utrustning
Användningsområde
Fräs
Fräsning av konstsnö i Åbysäcken, dras
efter traktor
Snöskoter Lynx
Spårdragning och preparering i Åbysäcken.
Snöskoter Grizzly I
Spårdragning och preparering
Åbysäcken/Landeryd
Snöskoter Grizzly II Spårdragning och preparering
Landeryd/Åbysäcken
Snöskoter Teddy
Spårdragning och preparering
Landeryd/Åbysäcken
Snöskoter Skidoo
Spårdragning och preparering
Linköpings golfbana
Spårsladd stor
Åbys/Land/Link golf
Spårsladd mindre
Åbysäcken
Spårkälke gul
Åbysäcken, Landeryd
Spårkälke röd
Linköpings golfbana
Hopdragare
Åbysäcken
Spårpackare

Övriga uppgifter
Nils-Elof Nilsson kör

2 st
1 st
2 st
2 st
1 st
1 st

Skoterförare under säsongen har varit:
Förare
Huvudsaklig preparering
Jan Billesson
Landeryd
Sten-Georg Pettersson
Landeryd
Bengt Johansson
Landeryd
Lennart Pettersson
Linköpings golfbana
Erik Nilsson
Åbysäcken
Stefan Rösliden
Åbysäcken
Olle Wagne
Åbysäcken
En städdag har genomförts 2011-10-30. Ski-crossbanan + hela 2:an blev röjd och nästan hela
3:an och 5:an. Sly, mindre träd och utstickande grenar togs bort för att få en bra bredd på
spåren för att underlätta för kommande spårarbete till vintern.

Tävlingskommittén (Micael Karlsson)
Under säsongen har 3 tävlingar genomförts med vårat KM inräknat. Med lite positiv syn så har vi
totalt genomfört 4 tävlingar med KM-Terrängloppet i höstas och med denna korta skidsäsong så
är det mycket bra gjort av oss. Barnens vasalopp arrangerades även i år av av UTK i samarbete
med veteranerna där Runold med fru Birgit och Rubba med fru Jonna stod för försäljning. Dessa
personer har varit med att arrangera 5 tävlingar vilket vi är mycket tacksamma för.
Tävlingskommittén har bestått av följande fasta personer:
Tävlingsledare: Micael ”Mäla” Karlsson
Tävlingssekreterare (IS/IT): Tobias Konradsson / Markus Andersson /Arne Adolfsson
Tävlingskassör: Arne Adolfsson
Prisansvarig: Karin Eklund / Mäla Karlsson
Stadionchef: Torgy Andersson
Banchef: Jan Billeson / Olle Wagne / sten-Georg Pettersson
Startchef: Lasse Ols / Bertil Ardell
Målchef: Tobias Konradsson / Tobias Karlsson / Markus Andersson
Säkerhetschef: Lars-Gunnar Hök
Försäljningschef: Runold Carlsson / Rubert ”Rubba” Engblom
Speakerchef: Karin Eklund / Jonas Löwendahl
Parkeringschef: Rune Gustavsson
Presschef: Lennart Sturesson
Antal deltagare som har deltagit i samtliga 4 tävlingar som vi genomfört under säsongen är 210
tappra skidåkare och löpare.
KM i terränglöpning genomfördes 11/10 där deltagandet från klubbens vasaloppsåkare var
sparsamt i år igen.
Linköpingsrännet genomfördes 12/2 där vi anser oss vara nöjda med deltagandet till slut. Genom
att Karin och Mäla ringde runt i år igen till klubbarna så fick vi grannklubbarna att komma till
oss.
KM i skidor genomfördes 18/2 med kort varsel för att se till att våra ungdomar fick tävla även
denna helg. Även denna tävling var deltagandet från vasaloppsgruppen sparsam.
Tour-de-Ski genomfördes 28/2 som elljustävling där vi verkligen använde våra snö tillgångar
maximalten, det var precis att vi kunde genomföra tävlingen innan snön försvann. Tyvärr fick vi
problem med tidtagningen vilket resulterade i att vi inte kunde ge ut en officiell resultatlista. Vi
ser att det finns utvecklingspotential inför framtiden med dessa tävlingsformer och ungdomarna
gillar dessa tävlingsformer.
Jag vill rikta ett STORT TACK till samtliga funktionärer, utan dessa eldsjälar hade vi inte
kunnat genomföra en enda tävling.
Micael Karlsson
Tävlingsledare

Ungdom och Träningskommittén (Karin Eklund-Johansson)
Under året som gått har det som de senaste två åren varit många ungdomar som har tränat i
Linköpings skidklubb. I den yngsta gruppen Skidskolan kom det färre barn det berodde tror vi till
största delen på snötillgången. Glädjande är att den yngsta träningsgruppen 7-12 år är vår största
grupp och det är många av barnen som kommer från skidskolan. Många av dessa barn, minst 10,
har tävlat aktivt i Tour de Ski Östergötland under vintern.
Våra tonåringar 13-16 år är likaså många som har tränat sedan de var 6 år men det har tillkommit
några nya ungdomar under året. I denna grupp är det några som tränar två ggr/ veckan i LSK och
flera tränar även själva flera timmar/vecka.
De äldre ungdomarna har även de tävlat i Östergötland, på Götalandsmästerskapen, Tour de
Mösseberg, Kalle Anka Cup riksfinal i Sveg, Folksam Cup Riksfinal i Junsele och en hel del
andra tävlingar i Orsa Grönklittsjakten, Lilla SS i Falun, Småland och Dalarna.
LSK har även en junior och en senior som inte tränar i LSK pga av de bor i Torsby och
Östersund. För dessa innebär träning på skidgymnasium alt Skidhögskolan på Mittuniversitet och
många timmar träning i egen regi tävlingar som dessa två har deltagit i är Svenska skidförbundets
Cuper , Team Sportia Cup och Scandic Cup ,SM i Östersund och JSM i Borås.
Resultat från årets tävlingar finns på LSK´s hemsida.
Det är kul att UTK har medlemmar från 5-22 som tränar och tävlar för Linköpings skidklubb och
vi är ofta mellan 25-35 barn/ ungdomar och ledare på tisdagsträningen vilket medför att våra
veteraner som bistår oss med fikat efter träningen gör minst 50 smörgåsar och minst 10 liter saft
varje tisdag. Dessutom har bröd, ost mm handlats in till fikat .
Det kräver även ett stort engagemang från många ledare Under våren har UTK rekryterat nya
ledare pga. av att några ska sluta och det behövs fler . Vi har fått ett stort gensvar och det beror på
att föräldrar och andra vuxna tycker att verksamheten är bra.
Under hösten hade vi en träningsdag i Åbysäcken och för de äldre ungdomarna en fantastisk
vandring på Omberg som tog en hel dag, vi har även varit på läger i Torsby och i Långberget på
dessa läger är det ca 20 personer som deltagit.
Som slut på säsongen hade vi en avslutning i skidgården med tävlingar och mat mm.
En av våra ledare har varit på Svenska skidförbundets skidkonvent och en av tränarna har gått en
tränarutbildning under hösten. Vi har pga. av vårat behov av nya ledare avsatt pengar för
utbildning även till nästa säsong. UTK har sökt medel från SISU, svenska skidförbundet för att få
ersättning för utbildning .
Vi datorn UTK via Karin Eklund- Johannsson

Vasaloppskommittén (Lars Liljegren)
Under året har vasaloppskommittén hållit i träningar på lördagar klockan 09:00. Deltagarantalet var
ganska lågt under våren och sensommaren men låg konstant mellan 20 och 25 deltagare under hösten
och under vintern. Glädjande nog kunde några träningspass köras på snö även i år. Vi har i övrigt
tränat rullskidor och rullskidteknik, kört olika former av stavgång och övat styrka, kondition, intervall
m.m. Ett flertal pass har fokuserat på teknik.
I möjligaste mån har vi delat in i olika grupper för att motsvara nivån hos deltagarna, men här har vi
stundtals behövt fler tränare. Vi hade under hösten tränarhjälp av Ulf Andersson och Staffan
Gustavsson, när tränarna inte räckte till, men generellt har vi problem att hitta så många tränare vi
anser oss egentligen behöva. Sökandet efter flera tränare fortgår kontinuerligt.
Det bör noteras att vi som vanligt haft ett stort antal nybörjare, som kontinuerligt dyker upp, vilket
kräver extra stora tränarinsatser för ett mindre antal. Under en lördag i oktober anordnades ett kortare
rullskidträningsläger vid Skidgården. Runt 25 glada skidåkare deltog i rullskidåkning.
Bussresorna var framgångsrika. Till Öppet spår 2011 hade vi exceptionellt många resenärer: 89
stycken åkte tur och retur och 2 st. åkte enkel resa. Till Vasaloppet hade vi 67 resenärer t.o.r. och 3 st.
som åkte enkel resa. Vinsten för båda resorna uppgick till uppgick till 85 988 kr, att jämföra med 81
350 kr för 2011. Genom bussresorna fick vi även in 18 nya betalande medlemmar (mot förra årets
14). Vidare såldes på bussarna 13 st. klubbmössor á 100 kr. Ett särskilt tack bör riktas till Staffan
Gustafsson, som ansvarade för bussresorna, och som fick ett flertal positiva tack mejl av deltagarna
efteråt.
I Vasaloppet var totalt 87 åkare anmälda från vår klubb och totalt finns 178 deltagare från LSK
registrerade för något av vasaloppen.
I år riktade vi även en särskild inbjudan att åka buss med oss till alla anmälda deltagare som bor i
närheten av Linköping – detta visade sig vara ett gott initiativ. Vi hade många Sya-åkare på bussen
och många nya resenärer kommenterade det faktum att de tidigare inte känt till möjligheten att åka
med LSK.
Ett stort tack också till Sya SK för det goda samarbetet med gemensam vätskekontroll. Här hoppas vi
på fortsatt samarbete.

Vasaloppskommitté
Lars Liljegren

Valberedningskommittén
Har trots problem med bemanning arbetat fram förslag till ny styrelse och nya funktionärer i
kommittéer.

Styrelsens slutord (Christina Rickmar)
Vi kan nu lägga ännu ett verksamhetsår till handlingarna, ett år som varit bra för LSK på många olika sätt.
Som ni kan läsa i verksamhetsberättelsen från respektive kommitté, så har året varit fyllt av aktiviteter!
Vi har under verksamhetsåret genomfört förändringar av våra administrativa system, ekonomi och
medlemssystem, samt gjort förändringar i våra rutiner som innebär förbättringar för oss alla.
Vårt nya hus kommer att bli klart innan hösten, vilket kommer att ge oss bättre möjligheter att förvara
skotrar mm samt bättre möjligheter till skidvård.
Vintern 2012 gav inte mycket natursnö, men vi hade ändå otroligt bra skidspår i Hackefors. De som jobbar
med konstsnötillverkning och dra spår har gjort ett fantastiskt jobb, utan den insatsen hade skidåkning inte
varit möjligt i Hackefors. Vi kommer också att genomföra förbättringar inom detta område under
kommande år.
Vi har fortfarande ett stort antal medlemmar i LSK (560), samt att vi är en bland de största
Vasaloppsklubbarna i Sverige, vilket jag hoppas vi kan fortsätta med att ligga i toppskiktet.
Under kommande verksamhetsår kommer vi fortsätta att förändra och förbättra våra administrativa rutiner,
vilket är ett måste då vissa styrelseposter kräver en stor arbetsinsatts. Vi ska fokusera på aktiviteter som
gagnar hela skidklubben!
Styrelsens arbete har förflutit programenligt, tack vare en engagerad styrelse.
Jag hoppas att vi kan jobba vidare i den positiva anda vi idag har, och fortsätta att utveckla vår
verksamhet och anläggning på ett positivt sätt.
Styrelsen har under året bestått av:
Christina Rickmar, Torgny Andersson, Lars Wallby, Billy Fredriksson, Lars Ristenstrand, Markus
Andersson, Rubert Engblom och Bo Nordenram.
Christina Rickmar Ordförande.

