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- Träningsverksamhet: Rekrytera fler ledare. Barmarksträning (rullskidor, stavgång, 
löpning, styrka, m.m.). Introducera de äldre ungdomarna i gymmet, ta hjälp av 
instruktör. Starta upp seniorträningar en gång i veckan från och med våren. 
Vinterträningar tisdagar och torsdagar, planera in utflykter till andra anläggningar 
(Gimo, Österby och Häverödal). Gemensamma träningsdagar med grannklubbar 
(Gimo, Häverödal m.fl.). Gemensamma träningstävlingar med Gimo och andra 
intresserade. Deltagande i ungdomsprojektet (Stjärna-på-skidor). 
- Lägerverksamhet: Barmarksläger (höstläger) och snöläger i egen regi (Högbo, Orsa 
eller annan anläggning). Anordna distriktsläger för Upplands skidförbund i Öregrund 
(sommarläger). Medverka i övriga distriktsläger (Åland, Uppsala, Orsa m fl.). 
- Anläggningen: Träffa kommunen och andra representanter som använder området 
kring anläggningen och diskutera framtida utveckling. Ta emot ett förslag till 
markupplåtelseavtal för elljusspårområdet och eventuellt underteckna.  
Elljusspåret - skriva projektansökan för omdragning och breddning av elljusspåret. 
Klargöra vilka åtgärder skidsektionen får göra i elljusspårsområdet med tanke på 
omdragningar och avverkningar (biotopskydd). Tillsätta projektansvarig för att driva 
projektet med omdragning- och breddning av elljusspåret. Genomföra 
dräneringsarbeten längs elljusspåret.  
Sprint/skicross-banan - färdigställa banan för att skapa full bredd på spåret, dränera 
vattensjuka områden samt sätta upp belysning runt hela slingan.  
Övrigt - Underhåll av vallabod och förråd. Ordna staket/cementsuggor för att 
avgränsa anläggningen från motorfordon. 
- Tävlingar: vintersäsongen deltagande i Upplandstävlingar och tävlingar utanför 
distriktet. Förberedelse för ungdomarna som vill kvalificera sig till ICA-cup och 
Folksam-cup. Samla ihop många lag inför senior DM-stafetten. 
- Skotergrupp: Spårkörning på vintern och röjning/gräsklippning under 
barmarkssäsongen. 
- Vallaansvarig: Anders ser till så att klubbvallor blir inköpta och att skidsektionen 
genomför vallakurser. 
- Egna arbeten: Chokladhjul vid marknader (höstmarknaden, ICA-gräsö julmarknad, 
m.m.) och med försäljning av fika.  
- Marknadsgrupp: Fortsätta arbetet med skyltar längs elljusspåret. Rekrytera fler som 
kan arbeta i marknadsgruppen. Hitta samarbeten med företagare för att stärka 
intäkterna till skidsektionen. 

 
 



 
 

- Egna arrangemang: Gå-lunka-löp vår och höst, Öregrundskrossen och 
Öregrundssprinten, KM i terränglöpning och skidor.  
- Utrustning: Inköp av tränings- och tävlingsvallor. Inköp av koner, medicinbollar (3 
kg) och annan utrustning. 
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