
       VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 

ÖREGRUND IK SKIDOR 
  

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten. Styrelsen har haft följande utseende: 

Ordförande:            Hans-Olov Claesson  

Sekreterare:            Lisa Adill 

Kassör:             Fredrik Sandberg 

Ord. ledamöter:     Bo Jonsson  

            Patrik Åkerlöf 

                                   Ulf Bergström 

            Ola Östling 

Suppleanter:            Håkan Pettersson 

            Henrik Törnros 

Träningsansvarig:   Anders Adill 

Skotergrupp:            Bo Jonsson 

Hemsida             Ulf Bergström 

Kläder:                       Lisa Adill, Viktoria Åkerlöf 

 

Träning:  En relativt kort vintersäsong på snö följdes av 5 omgångar gå-lunka-löp med start 
17 april. Sommarträning har bedrivits en gång i veckan från 10 år och uppåt. Öregrund stod 
som värd för det traditionella sommarlägret för Upplands skidungdomar. I år deltog drygt 30 
st. Ytterligare en omgång gå-lunka-löp startade 21 augusti. (5ggr). Nytt rekord på en omgång 
med 83 deltagare. Det anordnades ett klubbläger 5-7 oktober med boende i Kelinge 
bygdegård. Höstträningen har bedrivits 2ggr i veckan. Första passet på snö 29 november och 
därefter har det varit skidåkning på samtliga träningstillfällen under vintern till dags dato. Ett 
skidläger har genomförts i Högbo i Gästrikland. (6-8 december). Amanda Eriksson och Lisa 
Åkerlöf har deltagit på Upplands snöläger i Orsa 22-25 november. Alla aktiviteter har 
präglats av en härlig positiv anda och mycket glädje, skratt och god kamratskap.  

Antal deltagare på lägren 



Skidavslutning med prisutdelning, förevisning av klubbkläder och fika i Öregrunds skola 18 
december. 

 

Tävlingar: Den snöfattiga vintern begränsade antalet tävlingar i Uppland.  Vid DM 
tävlingarna tog Amanda Eriksson och Björn Lindberg ett flertal medaljer. Amandas skörd blev 
ett silver och två brons och Björn ett guld, ett silver och ett brons. Lisa Åkerlöf i D 9-10, (ej 
DM-klass) vann de flesta tävlingar hon ställde upp i, bl.a. en meriterande seger i 
Högboskidan. Under Vasaloppsveckan deltog 12 åkare från Öregrunds IK, varav fem stycken 
som åkte det ordinarie loppet på söndagen. 
I vår egen skicrosstävling Öregrundskrossen ställde 22 !!! egna åkare upp. 
I upptakten av säsongen 2012-13 var snötillgången god och tävlingssäsongen inleddes redan 
15 december i Häverödal. Därefter tävlades det i Tierp, Rex och i Häverödal igen. 
Gemensamt för dessa tävlingar är att Öregrunds IK har ställt upp med många ungdomsåkare. 

Egna Arrangemang: Öregrundsloppet blev tyvärr inställt pga snöbrist. Öregrundskrossen 
arrangerades en onsdagskväll (1 februari) och blev en fartfylld och häftig tävling i elljus och 
gnistrande snö. Tävlingen var även Distriktsfinal för uppland (Kalle Anka Cup) och samlade 66 
startande.  
Höstlunken och tillika KM i terränglöpning arrangerades 23 oktober med 39 deltagare. 
 
Anläggningar: Sektionen har under året undersökt möjligheterna att ändra spårdragningen 
till en slinga runt den inre tomten, men fått avslag p.g.a. nyckelbiotop i det aktuella området. 

En ny sprintbana har färdigställts. Fällning av träd och buskar och markarbete har utförts. De 
nya sträckorna har bundits ihop med slutet på elljusspåret. Detta har även inneburit en ny 
sträckning för målgången på långa spåret. 

Tränarutbildning: Anders o Patrik tränarutbildning, Anders Orsalägret 

Representation. Anders Adill, Ulf Bergström och Patrik Åkerlöf deltog vid Upplands 
skidförbunds skidting 11 maj. De fick då äventa emot USF stipendium.  

Övrigt: Öregrunds IK skidor har tilldelats Upplands skidförbunds stipendium och 1200 kr för 
arbetet med att utveckla klubben och distriktet. 
 Anders Adill, Ulf Bergström, Maria Sjölander och Hans-Olov Claesson har erhållit 
Östhammars kommuns ledarstipendium för 2012. Prispengarna på 4000 har donerats till ÖIK 
skidors kassa för premiering av ungdomarna i föreningen. 

Öregrund 28/2 2013 

Styrelsen Öregrunds IK skidor 

 


