
               VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

ÖREGRUND IK SKIDOR 
 

Styrelsen har haft 13 protokollförda möten. Styrelsen har haft följande utseende: 
Ordförande:  Hans-Olov Claesson  

Sekreterare:  Håkan Pettersson 

Kassör:  Lisa Adill 

Ord. ledamöter:      Bo Jonsson, Patrik Åkerlöf, Ulf Bergström,  
Ola Östling, Fredrik Sandberg 

Suppleanter:  Håkan Pettersson, Henrik Törnros 
 

Träningsansvarig:    Anders Adill 

Skotergrupp:            Bo Jonsson 

Hemsida  Ulf Bergström 

Kläder:                          Lisa Adill och Viktoria Åkerlöf 

Sponsringsansvarig:  Anders Adill 
 
Träning: En lång, snörik och fantastisk skidvinter avslutades den 2:a april med ett skatepass i 
solnedgången ute på Öregrundgrepens is. Efter ett kort uppehåll från de gemensamma 
träningarna inleddes den nya säsongen den 7 maj med löpserien Gå-lunka-löp på tisdagar 
och uppbyggnadsträning på torsdagar. Träningarna fortsatte sedan två gånger i veckan 
under hela sommaren och hösten, med undantag för juli månad. Träningarna bestod främst 
av löpning, styrke- och spänstövningar samt rullskidåkning. Under hösten anmäldes 
Öregrund IK skidor i Skidförbundets satsning Stjärna-på-skidor Uppladdningen, som syftar till 
att inspirera ungdomars skidintresse och höja intresset inför OS i Sotji och för-VM 2014 och 
VM 2015 på hemmaplan i Falun. 

Öregrund stod som värd för det traditionella sommarlägret för Upplands skidungdomar. I år 
deltog drygt 50 stycken barn från 10 år och upp till 18 år. Ytterligare en omgång om fem 
tillfällen Gå-lunka-löp startade 27 augusti. Den 29 september deltog åtta ungdomar och tre 
ledare från Öregrunds IK på träningsdag vid F19 i Uppsala. Det anordnades ett barmarksläger 
för klubben den 4-6 oktober med boende i Uppskedika bygdegård, där cirka 30 barn och 
ledare deltog. Första träningspasset på snö genomfördes i samband med Uppland 
skidförbunds träningsläger i Orsa 22-24 november. Från klubben deltog åtta ungdomar och 
fem ledare. Den 6-8 december genomfördes klubbens snöläger i Orsa, flyttad från Högbo i 
sista stund på grund av snöbrist. I lägret deltog cirka 28 barn och vuxna. 



Den 19 december genomfördes en julavslutning med prisutdelning för klubbmästerskapet i 
terränglöpning, information till föräldrarna om skidverksamheten och en välbehövlig fika.  

Alla aktiviteter har präglats av glädje, kamratskap, utveckling och aktivering. 

Tävlingar: Den snörika vintern bjöd på ett fullspäckat tävlingsprogram i Uppland och i 
angränsande skiddistrikt. I ungdomsklasserna hade Öregrunds IK sammanlagt 147 
tävlingsstarter fördelade på 30 olika åkare. Mest flitig i tävlingsspåren var Lisa Åkerlöf som 
medverkade vid 24 tävlingsstarter! Även Amanda Eriksson, Alva Adill, Anton Adill och 
Hampus Arnestrand deltog vid flertalet tävlingsevenemang. Av klubbens seniorer hade Björn 
Lindberg och Fredrik Stahring flest tävlingsstarter. 

Den 2 januari deltog fem lag från Öregrunds IK vid senior DM-stafetterna i Gimo, ett lag i 
H21, ett i D21 och tre i H35. Öregrunds IK var den klubb som hade flest deltagare. I UDM-
teamsprint tog Öregrund IK silver i D11-12 genom Lisa Åkerlöf och Amanda Eriksson.I samma 
tävling utmärkte sig Simon Arnestrand och Simon Claesson med en tredjeplats bland 
Upplandslagen i H9-10. Vid de individuella DM-tävlingarna 2013 tog Björn Lindberg guld i 
H55 för både medel- och långdistans. Susanne Jansson i D45 tog även hon guld i 
långdistansen. 

I tävlingarna utanför DM-programmet gjorde Öregrundsåkarna fina prestationer. Bland 
annat segrade Amanda Eriksson i både Lindmansloppet och NUM i Vendel. I Lindmansloppet 
knep Simon Arnestrand en andraplats och Lisa Åkerlöf en tredjeplats. 

Under Vasaloppsveckan hade Öregrunds IK 18 stycken starter i de olika loppen varav åtta var 
i söndagens huvudtävling. 

I våra egna tävlingar var deltagarantalet stort från Öregrunds IK, 27 stycken i det traditionella 
Öregrundsloppet och 19 stycken i dubbeltävlingen Öregrundscrossen och 
Öregrundssprinten. 

I upptakten av säsongen 2013-14 fanns ingen snö i Uppland och samtliga planerade tävlingar 
ställdes in eller flyttades fram i tiden. 

Tävlingssäsongen 2013 var mycket lyckad för Öregrunds IK med högt deltagarantal vid 
tävlingarna och med många höjdpunkter. Det generella problemet som svenska skidklubbar 
dras med är att få barnen att ställa upp i tävlingar. Under 2013 visade barnen i Öregrunds IK 
att detta inte är ett problem! 

Egna Arrangemang: Öregrundsloppet 2013 kunde genomföras med stor hjälp från personer i 
klubben som arbetade med att få snö till spåren. Tävlingen lockade 101 deltagare och 
klubben fick sju topp-3-placeringar. 

Öregrundscrossen och Öregrundssprinten, distriktsfinalen för Kalle-Anka-Cup, blev en 
fartfylld och mycket uppskattad tävling av alla deltagande klubbar. Antal starter i de två 
loppen var 83 stycken och bland hemmaåkarna tog Amanda Eriksson guld i D11-12. I och 
med dessa tävlingar kvalificerade sig Axel Bergström till distriktslaget och fick representera 
Uppland vid riksfinalen för Kalle-Anka-Cup i Sveg. 



Klubbmästerskapet och Lilla Vasaloppet genomfördes tillsammans i slutet av februari och 
lockade 40 deltagare. 

Skidsäsongen avslutades den 16 mars med sedvanligt evenemang med tävlingar på skidor 
mellan barnen och föräldrarna vid klubbstugan. Dagen avrundades med korvgrillning och 
prisutdelning för säsongens alla duktiga tävlingsåkare. 

Motionsserien Gå-lunka-löp genomfördes med fem tillfällen på våren och fem på hösten. 
Evenemanget hade en fantastisk uppslutning med 130 deltagare på våren och 129 på 
hösten. Största deltagarantalet vid enskilt tillfälle var 95 stycken. 

Sista omgången av Gå-lunka-löp på hösten var tillika klubbmästerskap i terränglöpning och 
lockadetotalt 68 deltagare varav 39 tävlande med tidtagning. 

Samtliga arrangemang som genomförts i skidsektionen har genomsyrats av stor 
hjälpsamhet, glädje och gemenskap! 

Anläggningar: Skidsektionen har under 2013 fortsatt arbetet med att utveckla 
skidanläggningen. En bidragsansökan till Föreningslyftet (avtal mellan kommunen och SKB) 
för uppstart av projektet ”Breddning och omläggning av elljusspåret” lämnades in under året 
och beviljades. I gemensamt möte mellan skidsektionen, Östhammars kommun och 
Upplandsbygd Leader beslutades även att projektet medfinansieras av en så kallad Leader 
check från Upplandsbygd Leader. Kommunen godkände och finansierade även 
sprängningsarbeten runt elljusspåret. 

Med många ideella krafter har spåret förbättrats under 2013. Bland annat har 60 m3 sågspån 
hämtats från Söderboda (privat gåva) och spridits ut på sprintbanan. Dräneringsarbeten har 
genomförts på vattensjuka områden längs spåret, insatser har gjorts med fyllningsarbeten 
på ojämna partier och viss avverkning har skett längs spårkanterna. Dessutom har stora 
mängder träflis hämtats från kommunförrådet och lagts ut på långa sträckor i elljusspåret. 

Spårskötseln under 2013 har bedrivits av skotergruppen där cirka tio personer har ingått. 
Under barmarkssäsongen underhålls spåren genom klippning av gräs och röjning av sly och 
under vintern preparerades klassiska spår samt fristilsspår i sprintbanan och planen. 

Kläder: Under 2013 har Öregrund IK skidor utökat klädsortimentet med dunjackor, 
träningsställ, funktion T-shirts, pannband och tävlingsdräkter. 

Tränarutbildning: Anders Adill genomförde ungdomsledarutbildningen inom 
längdskidåkning och har även lämnat in intresseanmälan till utbildningen för att bli junior- 
och seniorledare. 

Representation. Anders Adill deltog vid Upplands skidförbunds skidting på F16 i Uppsala 
samt Upplands skidförbunds arrangörsträff i Häverödal. 
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