
ÖREGRUNDS IK SKIDOR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 

   Styrelsen har haft 9 protokollförda möten. Styrelsen har haft följande utseende: 

Ordförande: Hans-Olov Claesson 

Sekreterare: Lisa Adill 

Kassör: Fredrik Sandberg 

Ord. ledamöter: Patrik Åkerlöf, Micke Toivonen, Bo Jonsson, Ola Östling. 

Suppleanter: Göran Lodin, Ulf Bergström. 

 

Tränaransvarig: Anders Adill. 

Spårgruppsansvarig: Bo Jonsson. 

Hemsida: Ulf Bergström. 

………………………………………………………. 

 

TRÄNING:  Skidsäsongen 2010-11 avslutades den 26 mars med en skidaktivitetsdag vid 
spåret. Lekfulla tävlingar och stor uppslutning av barn och föräldrar.                                                                                                
Sommarträning 1 gång/vecka med äldre ungdomsgruppen. Öregrund stod återigen som värd 
för Upplands skidförbunds ungdomsläger 2-3 juli. Lägret samlade 33 deltagare varav 6 st från 
ÖIK. Elias och Melker Claesson, Linus och Alva Jonsson och Anna och Malin Edvinsson. Även 
Amanda Eriksson under träningsmomenten.                                                                                 
Linus Jonsson, Melker Claesson och Amanda Eriksson deltog i en barmarksträff (10/9) på F16 
i Uppsala. Under hösten har det varit gemensam ungdomsträning på tisdagar och torsdagar. 
På tisdagsträningarna har det varit c:a 20-25 deltagare.                                                                
Ett tredagars ungdomsträningsläger arrangerades under hösten (30/9-2/10) med 
övernattning i Uppskedika bygdegård.                                                                                        
Melker Claesson och Amanda Eriksson deltog i uppl.sk.f. snöläger i Orsa. Ett tvådagars 
snöläger har genomförts i Högbo den 18-19 december. Höstavslutning 20/12 med 
prisutdelning och fika. 

TÄVLINGAR: Säsongen inleddes med Öregrundsloppet 9/1. 97 deltagare varav 28 från 
Öregrund. DM klassiskt gick av stapeln i Häverödal med över 20! deltagare från ÖIK.   
Amanda Eriksson blev klassvinnare i D 9-10 i Åsloppet i Månkarbo.                                                                          
I Öregrundskrossen deltog 14 ÖIK:are med Hampus Arnestrand som klassegrare i H9-10 och 
Anna Edvinsson i D15-16.  

 



 

EGNA ARRANGEMANG: Öregrundsloppet 9/1. 97 deltagare. Världspremiär för 
Öregrundskrossen 5/2. 48 deltagande ungdomar i en fartfylld och spännande tävling.          
1/3 genomfördes kommun- ock klubbmästerskap på skidor i Öregrund. 41 deltagare från 3 
klubbar (ÖIK, Gimo IF och Östhammars SK). Lilla vasaloppet genomfördes i samarbete med 
Öregrunds skola. KM i terränglöpning gick av stapeln 25/10 med hela 33 löpare. Gå, lunka, 
löp terrängserie har genomförts med 4 omgångar vår och höst. Nytt deltagarrekord vid en 
tävlingskväll nämligen 62 st. 

ÖVRIGA ARRANGEMANG: Den 3 september hade Öregrunds IK sitt 75-årsjubileum. 
Skidsektionen bidrog bl.a. med en station där man fick prova på rullskidåkning.                  
Chokladhjulet har traditionsenligt snurrat på höstmarknaden och julskyltningen. På 
höstmarknaden som delaktivitet på upptaktslägret i Uppskedika.                             
Sommarvimplar och juldekorationer har skidsektionen ombesörjt på uppdrag av 
företagarföreningen. En vallakurs för föräldrar genomfördes 28/12. 

ANLÄGGNINGAR:  Skicrossbanan är färdigställd inklusive belysning.                                                                                    
En skrivelse har inlämnats angående det olösta problemet  med vägövergången. Ett 
diskussionsmöte mellan fritidschefen Peter Jansson, Bo Jonsson och tomtägaren Anders 
Fäldt Lagerros har ordnats men ingen lösning hittades.  

  Elljusspåret har breddats till c:a 5 meters bredd genom huggning av kommunen. Även riset 
är borttaget och nu återstår fyllnings- och utjämningsarbeten för att få möjlighet att hålla 
både klassiskt spår och skatebana samtidigt. 

Sektionen har under året införskaffat en snöfräs (30.000kr), och en snöskoter av märket  
Aktiv Grizzly, (9.000kr). Huvudstyrelsen finansierade skotern. Erhållit en förrådscontainer av 
K-G Rahmstedt.  

REPRESENTATION: Hans-Olov Claesson har varit på föreläsning med f.d. vasaloppsgeneralen 
Rolf Hammar. Anders Adill har deltagit på en tränarträff arrangerad av Upplands 
skidförbund. 

 

Öregrund 1/3 2012 

Styrelsen Öregrunds IK skidor 


